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Serce Marszałka spoczęło
w najdroższem dlań mieście

Dziś mija 9 lat od chwili, gdy profesoi
Ignacy Mościcki został wybrany po raz
pierwszy Prezydentem Rzeczypospolitej.
Dnia 31 maja 1926 r. Zgromadzenie
Narodowe wybrało Głową, Państwa Mar
szałka Piłsudskiego. Wyboru nie przy
jął — wskazał natomiast na prof Mo
Wilno, 31. 5. (Pat). Dziś rano nastą przed salą recepcyjną oczekiwali przy
ścickiego jako na osobę najgodniejszą i piło złożenie serca Marszałka Piłsud bycia pociągu z wagonem, w którym zło
najodpowiedniejszą.
skiego w kościele ostrobramskim św. żona była urna z sercem Marszałka Pił
— „Gdym zdecydowany nie przyjąć Teresy. Już od wczesnych godzin poran sudskiego, minister spraw wewnętrz
urzędu Prezydenta — oświadczył dnia 1 nych ulicami Wilna napływały tłumy nych Kościałkowski, b. premjer Prystor,
czerwca 1926 publicznie Marszałek — ludności, wypełniając szczelnie plac przedstawiciele władz miejscowych z
myślał o innych kandydaturach, dobie przed dworcem i miejsca wyznaczone na woj. Jaszczołtem, generalicja z genera
rałem sobie w myśli ludzi o wyższej kul peronach oraz wyloty ulic i chodniki ul. łami Żeligowskim, Dąb-Biernackim, Liturze i o Wysokiem napięciu tego, co jest Kolejowej i Ostrobramskiej Na peronie twinowiczem, Godziejewskim na czele.
honorem i godnością osobistą,..“
Prezydentem Rzeczypospolitej wybra
nym więc został Ignacy Mościcki.
Całe życie tego nowego Prezydenta
Punktualnie o godz. 7,20 przybył po skich, rektor Uniw. Stefana Batorego
upłynęło w pracy, której w ynikami zaw ciąg z wagonem, w którym spoczywa Staniewicz z senatem, posłowie ziemi wi
sze było dobro ogólne, które zawsze słu urna. W tym momencie wszystkie gło leńskiej, reprezentanci organizacyj itd.
żyło sprawie publicznej.
wy odkryły się. Wśród ciszy pociąg za
W DRODZE DO OSTREJ BRAMY.
'lak było w zaraniu młodości Ignace trzymał się. Do wagonu weszli minister
go Mościckiego, gdy w mrokach konspi Kościałkowski, b. premjer Prystor, wo
Ulicami Kolejową i Ostrobramską ru
racji niepodległościowej współdziałał z jewoda Jaszczołt oraz generałowie: Że szył ku Ostrej Bramie szpaler ruchomy,
przyszłym Twórcą naszej Wolności; tak ligowski, Dąb-Biernacki, Litwinowicz i który tworzyły dzieci ubrane na biało.
było, gdy w laboratorjach pracy nauko Godziejewski, za nimi zaś weszli pułko
wej obdarzał ludzkość wynalazkami; tak wnicy, którzy podjęli lektykę z urną i Olbrzymie tłumy ludności stały w sku
było, gdy w Chorzowie stwarzał dzieło powoli wyszli z wagonu przez pe:on w pieniu i ciszy odkrywając głowy. Wzdłuż
całej trasy wywieszono czarne chorą
przeolbrzymie użyźnienia ziemi naszej kierunku sali recepcyjnej.
żywotnemi sokami, tak było wreszcie,
Przed salą recepcyjną ustawiono dwa
gdy zająwszy stanowisko Pierwszego obeliska ze zniczami, przepasane wstę
Obywatela w Państwie stał się wyrazi gą orderu „Virtuti Militari“. Obok urny
Do kaplicy ostrobramskiej wchodzi
cielem tego, co grecka filozofja nazwała: honorową wartę wojskową zaciągnęli o- pani Marszałkow a Piłsudska z córkami,
,.kalon k‘agaton“, symbolem piękna i ficerowie z dowódcą dywizji piechoty ie- rodzina, przedstawiciele władz, generał idobra.
gjonów gen. Skwarczyńskim na czele.
cja. W chwilę potem rozpoczyna się msza
Dziewięć lat upłynęło od chwili wy
Za urną postępowali: Pani Marszał
święta,
którą odprawił ks. biskup Miboru prof. Mościckiego Prezydentem kowa Piłsudska, prowadzona przez Ada
chałkiewicz
w otoczeniu duchowieństwa.
Rzeczypospolitej. T ten czas pogłębił jeno ma Piłsudskiego, córki Wanda i Jagoda,
szacunek społeczeństwa dla Jego osoby bracia Marszalka Jan i Kazimier.’: oraz Po nabożeństwie lektykę z urną biorą
i powagę, promieniującą z Jego postaci dalsza rodzina i osoby towarzyszące z oficerowie, poczem orszak, poprzedzany
Wychylenie się tego człowieka pracy in Warszawy. Za nimi kroczyli minister przez ks. biskupa Michałkiewicza, przej
telektualnej i twórczej inteligencji z sa Kościałkowski. prezes N. I K. gen Krze- ściem wewnętrznym udaje się do kapli
motni laboratorjów naukowych obdarzy mieński, b. premjer Prystor. woj Jasz cy kościoła ostrobramskiego św. Teresy.
ło Polskę jedną z najpiękniejszych i naj czołt, generalicja z gen. Żeligowskim, Po lewej stronie świątyni przy t i ¡arze,
czystszych postaci naszego życia pu Dąb-Biernacki rn, Litwinowiczem, Go- W' który została wmurowana urna 7 ser
blicznego.
dziejewskim, Rouppertem. Wieniawą cem,. ustawiono wzniesienie trzymetro
Tegoroczna dziewiąta rocznica obję Długoszowskim, a dalej prezydent mia wej wysokości, pokryte czerwienią Czar
cia Prezydentury przez prof. Mościckie sta Maleszewski z delegacją władz miej- na materja opuszcza się ze stropów kogo przypada w przełomową chwilę
Odszedł w nieśmiertelność Wskrzesi
Rewelacją branży czekoladowej to
ciel Państwa i Wielki Nauczyciel Na
rodu.
Zostawił nam jednak w dziedzictwie
księgę praw, wyłonioną z Jego du-ha,
w pięciu smakach po jednolitej cenie.
3557
Jego poglądów. Mamy nową Konstytu
cję. która właśnie w tern przeolbrzymiej
wagi zagadnieniu, jakiem jest stanowi
sko i rola Prezydenta w Państwie, stwa
Subskrybenci ze sfer pracowniczych mający uposażenie
rza nowe podwaliny ustrojowe, w osobie
do 150 zł miesięcznie mogą cofnąć subskrypcję
Głowy Państwa „skupia jednolitą i nie
Warszawa, 31. 5. (PAT.) Delegat do spraw 3-procentowej premjowej Po
podzielną władzę państwową“, na Jego
życzki
Inwestycyjnej komunikuje, że minister skarbu ustalił wysokość przyjętej
barki kładzie „odpowiedzialność wobec
Boga i historji za losy Państwa“, ustana subskrypcji pożyczki inwestycyjnej na230 milj. zł w dwóch emisjach po 115 miwia Go „czynnikiem nadrzędnym, har ljonów zł każda, przyczem opublikowane w swoim czasie tabele wygranych dla
monizującym działania naczelnych or 100-miljonowej emisji zostaną proporcjonalnie zwiększone.
Wobec przesubskrybowania Pożyczki Inwestycyjnej subskrybenci spośród
ganów państwowych“.
pracowników
państwowych, samorządowych i prywatnych, których stale uposa
Dziewięć lat doświadczeń na stano
wisku Prezvdenta ma za sobą prof Igna żenie nie przekracza 150 zł miesięcznie i którzy subskrybowali czy to w instytu
cy Mościcki Przez dziewięć lat coraz cjach, w których pracują, czy też za pośrednictwem instytucyj w placówkach
mocniejsze nici szacunku i miłości za- subskrypcyjnych — będą mieli możność w razie zgłoszenia chęci anulowania
dzierzgały się^ między Nim a społeczeń subskrypcji i skorzystania z tego prawa, pod warunkiem zgłoszenia do 15 czerw
ca r b. oświadczenia o cofnięciu subskrypcji w instytucji, względnie we właści
stwem.
Do tej sumy doświadczeń i do tego wej placówce subskrypcyjnej.
kapitału zaufania przybywa obecnie z IIKIWMI
woli Józefa Piłsudskiego wyłonione pra my się zarówno dlatego, że Konstytucja nego z najstarszych bojowników o wol
wo nowej Konstytucji, stwarzające tak nakazuje nam łączyć z Jego osobą wła- ność i jedną z najzasłużeńszych postaci
mocne podstawy dla działań Głowy Pań dzę najwyższą, jedyną i niepodzielną, ale naszego narodu.
stwa.
również i dlatego, że widzimy w Nim du
Panu Prezydentowi w tej chwili toPrzy osobie Prezydenta Mościckiego szę szlachetną, serce gorące, umvsł wy warzyszą nietylko nasze najlepsze żyjako Prezydenta Rzeczypospolitej skupi- bitny, obywatela bez.skazv i zmazy, jed- czenia, ale i nasze najlepsze chęci.

U stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej

Przybycie pociągu ze srebrną urną

gwie zwisające

z

wysokich masztów.

Wystawy sklepowe przybrane były kre
pą a w głębi widniały portrety i popier
sia Marszałka pokryte kirem. Jezdnie ulic, któremi przechodził orszak wysłano
gałązkami świerków.

W chwili gdy orszak nadchodził,
dziatwa sypała kwiaty. W chwili zbli

żania się pochodu do Ostrej Bramy, odezwały się z wieży kościoła ostrobram
skiego św. Teresy dźwięki hejnału ostrobramskiego.
Przed kaplicą ostrobramską oczeki
wał ks. biskup Michałkiewicz w otocze
niu duchowieństwa: Gdy lektyka z urną
zatrzymała się przed bramą, duchowień
stwo zaczęło odprawiać modły, a ofice
rowie podjęli lektykę i wnieśli ją do ka
plicy ostrobramskiej, gdzie ustawiono ją
na wzniesieniu okrytem purpurową rou
ter ją, umieszczonem naprzeciwko ołta

rza. Obok urny pełnili wartę honerową
pułkownicy.

Uroczystość żałobna w kościele św. Teresy

| Czekolada „Filmowa“ „HA ZET“

Repartycja Pożyczki Inwestycyjnej

ścioła ku wzniesieniu, tworząc balda
chim. Nisza znajduje się w lewej stronie
świątyni w głównej nawie na wysokości
przeszło 3 metrów. Obita jest ona czer
wonym atłasem.
Oficerowie wnoszą po stopniach lek
tykę z urną i ustawiają ją na wzniesie
niu. Na wzniesienie wchodzi p. Marszał
kowa Piłsudska, która podejmuje urnę
z lektyki i umieszcza ją w niszy, a obok
kładzie dwie wiązanki kwiatów Nisza
zostaje zamknięta płytą stalową, na któ
rej widnieją wykute odznaki Pieiwszej
Brygady oraz inicjały „JP“ Następnie
chwila wmurowania płyty kamiennej, opatrzonej prostym krzyżem o jaśniejszej
barwie. Podczas wmurowywania płyty
na wzniesieniu stała pani Marszałkowa
Piłsudska wraz z córkami.
O godz. 9 uroczystość złożenia serca
Marszałka Piłsudskiego w kościele ostrobramskim została zakończona. Ser
ce Marszałka będzie tam spoczywało do
czasu, gdy nastąpi uroczyste złożenie go
wraz z prochami matki Marszałka w
mauzoleum na cmentarzu na Rossie.

Powrót Prn$ Marszałkowej
c8o Warszawy
O godz. 3.15 prpoł. pani Marszałkowa
Piłsudska wraz z córkami wyjechała do
Warszawy. Na dworzec w Wilnie przy
byli przedstawiciele władz z min. Kościałkowskim, generalicja, ks. biskup Mi
chałkiewicz i inni. W drodze do War
szawy towarzyszyli p. Marszałkowej ge
nerałowie Wieniawa - Długoszowski i
Rouppert.
Zwłoki matki Marszałka przy«
wiezione będą w sobotę
Zwłoki matki Marszałka Piłsudskie
go przywiezione będ’ do Wilna dziś w
sobotę w godzinach południowych.

granicę polsko - litewską

Na

wybiera się
większa liczba Wilnian, pragnących
wziąć udział w żałobnym kondukcie.
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Upadek gabinetu Flandina
Przewodniczący izby Bouisson tworzy rząd koncentracji
republikańskiej
Paryż, 31. 5. (PAT.) Po zakończeniu ności partyjnej — socjalista, Bouisson
wczorajszej debaty w parlamencie przy umiał zachować na swojem stanowisku
stąpiono do głosowania. Izba deputo konieczną objektywność.
Po przyjęciu misji tworzenia gabine
wanych odrzuciła 355 głosami przeciwko
202 projekt ustawy o pełnomocnictwach tu, Bouisson o godz. 9 rano rozpoczął na
dla rządu. Tylko 46 radykałów socjal rady z przywódcami grup. Jako najbliż
nych głosowało za rządem. Po ogłosze szych jego współpracowników wymie
niu rezultatów głosowania, co nastąpiło niają ministra Herriota, sen. Caillauz i
o godz. 1,30 w nocy, ministrowie udali min. Marina, jako ministrów stanu,

się do prezydenta Lebruna, by złożyć dy
misję, która została przyjęta. Prezydent

Lebrun przyjął następnie przewodniczą
cego izby deputowanych Bouissona i po
wierzył mu misję utworzenia nowego
gabinetu.

Bouisson odbył jeszcze w ciągu nocy
konferencję z ministrem marynarki Pietrim, Mandelem oraz z przywódcami
stronnictwa socjalistycznego. Socjali
ści po posiedzeniu, na którem rząd po
niósł porażkę, zwołali posiedzenie swej
grupy, aby rozpatrzeć ewentualność
udziału w rządzie.
Paryż, 31. 5. (PAT.) Upadek rządu

Flandina, aczkolwiek spodziewany, wy
wołał w kołach politycznych wielkie
wrażenie. Ostateczny cios gabinetowi
zadali socjaliści i większość radykałów,
których nie przekonała ani argumenta
cja, ani wysoce patrjotyczna mowa min.
Herriota. Przywódca opozycji w grupie
radykałów b. min. finansów Bonnet wy
raźnie oświadczył przed głosowaniem, że
jego zwolennicy nie mają nic przeciwko
osobie Herriota, ale w głębi przekonania

nowoutworzone ministerstwo gospodar
ki narodowej.
W skład gabinetu weszliby dalej La
val jako min. spraw zagr., Pietri jako
min. finansów, Palmade jako minister
budżetu, Mandel — min. poczt, pracę

objąłby socjalista Frossard, roboty pu
bliczne — Paganon.

Bouisson wzorem Flandina
domagać się będzie pełnomocnictw
Partie targują sie o program nowego rządu
Paryż, 31. 5. (Pat). W ciągu dnia dzi
siejszego obradowały grupy parlamen
tarne celem zajęcia stanowiska wobec
nowego rządu, tworzonego przez deput.
Bouissona. Unja demokratyczna i rady
kalna senatu wypowiedziała się za utworzeniem gabinetu opartego na sze
rokiej unji żywiołów republikańskich i
zdecydowanego wszelkiemi środkami
bronić waluty francuskiej. Lewica de
mokratyczna senatu żadnej decyzji nie
powzięła.
Republikańska lewica w izbie depu
towanych opowiedziała się za popar
ciem gabinetu jedności republikańskiej
i obrony franka. Ugrupowania republi

kańskich socjalistów, socjalistów fran
cuskich i socjalistów Francji na wspólnem zebraniu zastanawiały się nad swo
im stosunkiem do przyszłego rządu. De
putowany Lafont złożył sprawozdanie z
rozmowy, jaką odbył z deput. Bouissonem i przedstawił żądania przyszłego
premjera, aby grupy parlamentarne zgo

muszą glosować przeciw pełnomocnic
twom dla rządu Flandina.
Po złożeniu dymisji rozpoczęły się na
tychmiast w ciągu nocy narady prezy
denta Republiki Lebruna z przewodni
czącymi izby i senatu oraz z wybitnymi dziły się na udzielenie przyszłemu rzą-

osobistościami politycznych ugrupowań.
Wszystkie ugrupowania zdają sobie
sprawę z powagi sytuacji i pragną jak
najprędnej zlikwidować kryzys gabineto
wy. Aby uniemożliwić spekulację pod
czas przesilenia gabinetowego, mówiono
o zamknięciu giełdy w dniu dzisiejszym.
Ministerstwo finansów zaprzeczyło jed
nak tej informacji. Zebranie giełdy roz

przyczem Caillaux objąłby ewentualnie

dowi pełnomocnictw w rodzaju tych, ja go tekstu słowa, podkreślające koniecz
kie żądał premjer Flandin.
ność obrony przez rząd franka. Zazna

W toku zebrania zaznaczyły się róż
ne tendencje, postanowiono więc zacze
kać z decyzją na wynik zebrania przed
stawicieli ugrupowań lewicowych, po
czerń odbędzie się ponownie wspólne ze
branie trzech ugrupowań. Grupa socja
listyczna SFIO po wysłuchaniu sprawo
zdania Auriola z rozmowy z deput.
Bouissonem powierzyła delegacji wyko
nawczej porozumienie z innemi ugrupo
waniami
lewicowemi i postanowiła
ewentualnie zwołać w ciągu popołudnia
konferencję przedstawicieli grup lewi
cowych. Grupa postanowiła następnie
utrzymać tekst rezolucji, uchwalonej w
czasie tworzenia się rządu Doumergue‘a.
Rezolucja ta podkreśla, że grupa socja
listyczna udzieliłaby poparcia każdemu
rządowi, który byłby zdecydowany zwal
czać kryzys gospodarczy i faszyzm oraz
bronić swobód demokratycznych i robot
niczych.

Wielu członków grupy dodało do te-

LOS LOTERYJNY
Krzepi i stwarza wiarę w lepsze jutro.

Szczęśliwy los kupisz

poczęło się aczkolwiek z opóźnieniem.

Ogólnie panuje przekonanie, że prze
wodniczącemu izby Bouisson uda się
utworzenie gabinetu szerokiej koncen
tracji republikańskiej. Osobiście dep.
Bouisson cieszy się powszechnem uzna
niem jako parlamentarzysta, który w
ciągu

7

lat

kieruje

obradami

izby.

Z przekonań i odniedawna z przynależ-

BYDGOSZCZ, ul. Jagiellońska 2 — GDYMIA, IO-go Lutego 5.
gdzie stale padają WIELKIE WYGRANE, gdzie ostatnio padło:

dwa razy po

Min. Blomberg iedzie do Prus
Wschodnich
Berlin, 31. 5. (PAT.) Urzędowo komu
nikują, że minister wojny głównodowo
dzący armji niemieckiej generał Blom
berg wyjeżdża dn. 1 czerwca na 3-dninwą podróż służbową do Prus Wschod
nich. Blomberg będzie obecny w czacie

turnieju wojskowego w Wystruciu, na
stępnie dokona inspekcji kilku garnizo
nów okręgu wschodnio-pruskiego.

Wielka powódź w Stanach
Jednoczonych
Cala wioska porwana została przez fale
Nowy Jork 31. 5. (PAT). W stanie Colora
do gwałtowna powódź przerwała komuni
kację, pozrywała tory kolejowe i drogi; mia
sta Colorado Springs znajdują się pod wo
dą. Mieszkańcy skupieni na dachach do
mów oczekują na przybycie kolumn ratun
kowych.
Jedna z wiosek zortała całkowicie zniszszona i porwana przez wzburzone fale. Co
lorado Springs jest pogrążone w ciemnoś
ciach. Zachodzi obawa, iż powódź spowodo
wała znaczną liczbę śmiertelnych wypad
ków. Dotychczas wyłowiono zwłoki 8 osób.

1.000.000 zł
na nr. 61415 i 72450

cztery razy po

100.000 zł .
na nr. 85.899. 107.462, 112.612 i 133.710

oraz szereg wygranych po zł

Wypłacamy rokrocznie

50*000, 20.000« 10.000 i t. d*
naszym graczom miliony złotych.

Zamów wiec jaknafspiesznlej los do bszej klasy 33 Loterji.
Ciągnienie rozpoczyna się już dnia 19 czerwca.
Listowne zamówienia załatwia się odwrotnie- Konto P. X. O. nr. 304.761.

Akcja przeciwko spekulantom w Paryżu
Rewizje w Instytucjach finansowych

Paryż, 31. 5. (Pat). Prasa donosi o szeregu rewizyj, przeprowadzonych
dziś przez władze sądowo - śledcze w instytucjach finansowych Paryża. Już
wczoraj na posiedzeniu izby minister Herriot wspomniał o zarządzeniach prze
ciwko spekulantom. ,
Po’ar na sowieckim
słoiku-cysternie
Dziś rano o godz. 9 władne policyjne opieczętowały bank prywatny Tumin
Londyn 31. 5. (PA7'). Agencja Reutera et Co. Opieczętowanie poprzedziła drobiazgowa rewizja. Również dziś rano wła
donosi z Azerbejdżanu że na pokładzie so- l dze policyjne przychwyciły w szeregu urzędów pocztowych depesze o charakte
wieckiego parowca - cysterny wybuchł po- I
żar, który z błyskawiczną szybkością ogar- j
nąl cały statek. W katastrofie utraciło życie
27 osób. Na pokładzie statku znajdowało się !
25 ludzi załogi i i członków ich rodzin. Tyl
ko dwie osoby zdołały się uratować.
i

rze giełdowym, mające charakter spekulacyjny.

Od wczesnego ranka 10 komisarzy policyjnych udało się na miasto celem
przeprowadzenia rewizji w poszczególnych instytucjach finansowych. Zarządze
nia powyższe, jak informuje Havas, mają przedewszystkiem na celu zbadanie,
czy poszczególni finansiści nie doradzali swej klienteli pozbywania się renty
francuskiej celem nabywania akcyj kopalni złota.

czono jednocześnie, że forma jedności
narodowej uniemożliwiłaby jednak so
cjalistom wzięcie

udziału

w

rządzie.

Grupa radykalna wysuwa zastrzeżenia
w stosunku do pełnomocnictw, których
uchwalenia domaga się deput. Bouisson.
Wobec niemożności uzyskania jedno
myślności tekstu, precyzującego stano
wisko partji w stosunku do poparcia
Bouissona, radykali postanowili upowa
żnić prezydjum grupy do żądania dodat
kowych wyjaśnień od deput. Bouissona

na temat programu rządu. W związ
ku z tern sformułowano na piśmie sze
reg pytań, dotyczących zarówno samej
koncepcji rządu, jak i zadań itd. Natych
miast po zakończeniu obrad prezydjum
grupy radykałów udało się do deput.
Bouissona.
Paryż, 31. 5. (PAT.) Deput. Bouisson
kontynuował przed południem rożmowy
z przywódcami ugrupowań w sprawie utworzenia przyszłego rządu. W godzi
nach przedpołudniowych Bouisson odbył
konferencje z następującemi osobistoś
ciami: z premjerem Flandinem, z wice
przewodniczącym izby deputowanych
Henrie Pathe, neosocjalistą Lafontainem, generalnym referentem budżetu
deput. Barety i min. Herriotem.
O godz. 13 deput. Bouisson oświad
czył dziennikarzom, że rozpocznie nara
dy po południu dopiero wtedy, gdy bę
dzie znane stanowisko, jakie zajmą po
szczególne ugrupowania. Przed połud
niem deput. Bouisson przyjął kolejno
deput. socjalistycznego Frossarda, byłe
go premjera Daladiera, przewodniczące
go komisji finansowej Malvy, przewod
niczącego grupy radykalnej Dembosa.
Następnie deput. Bouisson odbył krótkę
konferencję z Cayotem i min. Pietri.

Premier Sławek u Pana Prezy
denta Rzplitei
Warszawa, 31. 5. (PAT.) P. Prezydent
Rzplitej przyjął dziś p. premjera Walere
go Sławka, który poinformował p. Pre
zydenta o bieżących pracach rządu.

Pan Wojewoda Pomorski
w Grudziądzu
W środę, dnia 29 bm. przybył w cza
sie swej podróży służbowej po Pomo
rzu p. Wojewoda Pomorski Kirtiklis do
Grudziądza.

We czwartek, dnia 30 maja odbył p.
Wojewoda szereg konferencyj w Starostwie> poczem udał się do Osiedla im.
Marszałka Piłsudskiego, które otacza spe

cjalną opieką.
Pan Wojewoda opuścił Grudziądz w
dniu wczorajszym

Zjazd dyrektorów teatrów dra
matycznych w Warszawie
(o) Warszawa, 31. 5. (Tel. wł.) Pod
przewodnictwem naczelnika wydz. kult,
i sztuki Min. WR i OP Zawistowskiego
odbył się w Ministerstwie zjazd dyrek
torów teatrów dramatycznych z całej
Polski. W zebraniu brali udział również

delegaci Min. Spr. Wewnętrznych i Opieki Społecznej.
Jednym z głównych punktów obrad
była sprawa budżetów teatralnych na
rok przyszły. Omawiano również kwestję ustosunkowania się dyrekcyj teatrów
do związków aktorskich oraz sprawę te
atrów dla młodzieży.
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Ulica Marszałka Piłsudskiego
w Betroit (St. Zetfn.)
Rada miasta Detroit (St Zjedn.) po

wzięła jednomyślną, uchwałę nazwania
jednej z ulic „Piłsudski avenue".
Obóz nadmorski dla rodzin
le«yfonist&w
Legjonowe koło sportowe przy zarządzie
okręgu stołecznego Związku Legionistów
Polskieh w Warszawie organizuje obóz nad
morski w Dębkach, u ujścia Pięśnicy do
Bałtyku, a więc nad sarpą granicą pruską,
dla legjonistów i ich rodzin w terminie od
15 czerwca do 15 września rb.

Stan bezrobocia w Polsce
Według danych biur pośrednictwa pracy
przy Funduszu Pracy zanotowano na dzień
28 bm. na terenie Rzeczypospolitej ogółem
433.216 bezrobotnych, czyli o 8.788 bezrobot
nych mniej, aniżeli w tygodniu poprzednim.

Czem pielęgnować zęby?
adpcwZada. na to ęytoMA
Najlepszy to dowód, że pasta COLGATE
odpowiada wymaganiom Związku Lekarzy
Dentystów w Państwie Polskiem.
Colgate jest pastą do zębów, która zdobyła apro
batę lekarzy dentystów. Oto niewątpliwe świadectwo,
że pasta Colgate oczyści Twoje zęby dokładnie,
gruntownie i bezpiecznie. Pocóż więc narażać zęby,
skoro każdego obecnie stać na tubę pasty Colgate.

Liga Morska i Kolonjalna dobrze się
zasłużyła sprawie morza w Polsce. Gdy
by nie jej wytężona praca propagando
wa od zarania naszej niepodległości, to
kto wie, jak dzisiaj wyglądałaby Polska
na morzu.
Początki Ligi Morskiej i Kolonjalnej
sięgają jeszcze lat wielkiej wojny i cza
sów okupacji niemieckiej. Przechodziła
ona następnie różne koleje losu. Zmie
niała się z biegiem czasu jej nazwa,
zmieniał się charakter i kierunek prac

W PAŃSTWIE

e

DUŻA
TUBA

80 gr. zł. 1.40

bieżących. Najpierw trzeba było jednać
ludzi dla spraw morza propagandą, po
tem zaś zjednanych już łączyć w jedno
dla osiągnięcia wspólnych i doniosłych
celów.
Lata ostatnie przyniosły wspaniały
rozrost liczbowy Ligi Morskiej i Kolo
njalnej. Dziś niema — śmiało to można
powiedzieć — zakątka w całym kraju,
gdzie nie istniałby jeśli już nie oddział,
to koło tej organizacji. Dziś liczy ona
już setki tysięcy członków.
Dla nas, dla Pomorza i Gdańska, spra
wy, któremi walny zjazd delegatów LMK
zajmować się będzie, są szczególnie bli
skie. Ziemie nasze bowiem są tym po
mostem, który łączy Polskę z całym
światem.
To też, witając VI walny zjazd dele
gatów Ligi Morskiej i Kolonjalnej w
murach Gdańska i na Ziemi Pomorskiej,
życzymy mu pomyślnego wyniku obrad
i powodzenia w zbożnej pracy dla przy
szłości i wielkości Narodu i Państwa.

Listy ze słonecznej Italii
A

Idziemy na kanonizacje — Uroczysta procesja — „Ewiva II Papa!“ — Potrójna prośba — Uroczysta chwila
Kardynał Jan Fisher i wielki kanclerz Tomasz Morę Świętymi — We Włoszech o Polsce — Śmierć Marszał
ka— Wrażenie w Rzymie — Ali Rifat opowiada szczegóły z życia Pierwszego Marszałka Polski — Duce na
nabożeństwie żalobnem.
(Korespondencja własna)
wjeni skierowujemy wzrok ku wejściu.
Oto wniesiono do Bazyliki dwa sztanda
ry wyobrażające sceny z życia nowych
Świętych. Na jednym z nich Tomasz Mo
re żegnający się z rodziną tuż przed od
prowadzeniem go do więzienia, na dru
gim Jan Fisher pokazujący matce Hen
ryka VIII projekt kolegjum w Cambrigde.
Tuż za temi sztandarami gwardja
szwajcarska, prokuratorzy i adwokaci
konsystorjalni,
audytorzy Św. Roty
Rzymskiej (wśród nich także Polak ksi
prałat Janasik), dalej penitencjarze, opaci, biskupi, patrjarchowie, kardynałowie
a wreszcie — wysoko ponad wszystkimi,

. ÏEKARZY1
knENTYSTOWj

ŚREDNIA
TUBA

fżywaj pasty Colgate dwa razy dziennie.
Odwiedzaj dentystę dwa razy do roku.

skrępowaną ekspansję ludzką i gospo
darczą oraz związania kilkumiljonowej
rzeszy polskiego wychodźtwa z Macierzą
więzami trwałej współpracy kulturalnej
i gospodarczej, czy zagadnienia tak w
powijakach jeszcze u nas będącej żeglugi
Śródlądowej, czy wreszcie kwestja wyr
chowania wodnego młodzieży, wszystko
to razem są sprawy niezwykle doniosłe
go znaczenia dla całej naszej przyszło
ści, których zrozumienie jest już dzisiaj
niemal powszechne.

1 rzez ZWIĄZEK

WAŻNE
OBECNIE)

VI walny zjazd delegatów
Ligi Morskiej i Kolonialnej
(t.) Dziś w Gdańsku rozpoczyna swe
obrady VI walny zjazd Ligi Morskiej
i Kolonjalnej, na który przybywa kilku
set delegatów z całej Polski, reprezentu
jących wszystkie okręgi tej zasłużonej
dla pracy polskiej na morzu organizacji
społecznej. Fakt, że tegoroczny zjazd
walny Ligi zbiera się najpierw w mut
rach prastarego Gdańska, tego portu,
który od wieków i na wieki jest związa
ny z polskiem zapleczem, a kończy swe
obrady w Gdyni, najmłodszem mieście
portowem świata, stanowiącem słusznie
przedmiot naszej dumy i miłości, — pod
kreśla głęboko znaczenie obu portów pol
skich dla naszego życia państwowego.
Zjazd radzić będzie o szeregu najważ
niejszych dla naszej przyszłości spraw.
Czy to będą zagadnienia morskie, jak
żegluga, porty, budowa własnej, polskiej
stoczpi okrętowej, budowa okrętów wo
jennych, rybactwo morskie i t. d., czy
sprawy kolonjalne, a więc dążenie słusz
ne i usprawiedliwione naszego kraju do
zdobycia poza morzami terenów pod nie-

Polecana'

Rzym, w maju,
niesiony na Sediagestatoria — Ojciec
Święty.
Ukazaniu się Jego towarzyszą frenetyczne oklaski i niemilknące „Evviva"!
Wszystkie oczy wpatrzone w Niego.
Błogosławi!
Orszak podchodzi powoli do jednej z
kaplic, gdzie Ojciec Św. pozdrawia Prze
najświętszy Sakrament. Poczem skiero
wuje się do wielkiego tronu.
Rozpoczyna się kanonizacja. Do tro
nu podchodzi Kardynał prokurator ka
nonizacji oraz adwokat konsystorjalny,
który prosi w imieniu tegoż Kardynała
o zaliczenie Jana Fishera i Tomasza More‘a w poczet Świętych. W imieniu Pa

W niedzielę, dnia 19 maja br. odbyła
się tu kanonizacja Błog. Jana Fishera i
Tomasza More‘a. Kanonizacje odbywają
się z ogromnym splendorem. Już dzień
przedtem zamyka się Bazylikę Św. Pio
tra, by poczynić odpowiednie przygoto
wania. Początek uroczystości został na
znaczony na godz. 7,45 rano. Na chwilę
przed oznaczoną godziną zdążamy na
plac Św. Piotra. Prawie pusto. Wszyscy
ju w Bazylice. Kto bowiem chce znaleźć
dobre miejsce przychodzi — mimo, że ma
bilet —r na długo przed rozpoczęciem się
uroczystości. Zbliżamy się do głównego
wejścia i okazujemy bilety. Służba, z
wielką uprzejmością wskazuje nam
drzwi, któremi mamy wejść i miejsca,
B.
Kataloetji za kratami
które możemy zająć. Z chwilą, gdy prze
kraczamy progi Bazyliki, uderzają nas
dwie rzeczy: niezliczone tłumy wiernych
i bogate dekoracje Świątyni, przygoto
wane specjalnie na kanonizacje. Bazyli
ka wprost zalana światłem. Ściany po
kryte purpurą i złotem. W głębi absydy
olbrzymi tron papieski. Drugi, mniejszy,
bez baldachimu stoi opodal ołtarza, przy
którym Papież odprawi Mszę Świętą.
Obok tronu głównego nad którym widać
wspaniale iluminowane wyobrażepie
Trójcy Świętej, pokryte cennemi ara sami
ławy dla Kardynałów, partrjarchów i bi
skupów.
Krótko po godzinie 8-mej rozpoczyna
się uroczystość. Do kościoła wchodzi po
wolnym krokiem wielka procesja. Widać
Dominikanów, Kapucynów bosych, Augustynjanów, Franciszkanów, Cyster
sów, Kamedułów, Karmelitów bosych i
tylu, tylu innych. Za nimi — duchowień
stwo świeckie. W pewnym momencie Były prezydent zbuntowanej przeciw centralnemu rządowi Hiszp&nji — Katalonji w
towarzystwie swych ministrów oc.zalr”’“ dotychczas wyroku.
zrywa się huragan oklasków. Zacieka-

pieża odpowiada jeden z dostojników ko
ścielnych, że przedtem należy prosić Bo
ga o pomoc i to za pośrednictwem Naj
świętszej Marji Panny i Świętych.
Otrzymawszy tę odpowiedź udaje się
Kardynał na swoje miejsce i niebawem
rozpoczyna się litanja do Wszystkich
Świętych.
<
Po ukończeniu tej litanji udaje się
prokurator kanonizacji i adwokat kon
systorjalny do tronu prosząc ponownie
Ojca Świętego o zaliczenie błog. Fishera
i More‘a w poczet Świętych. I tym razem
wzywa się obecnych do wezwania Ducha
Świętego o pomoc.
Rozbrzmiewa „Veni Creator“. Zaled
wie przebrzmiały ostatnie słowa tego we
zwania, ponawiają — wśród tego samego
ceremonjału — prośbę po raz trzeci.
Następuje chwila najbardziej uro
czysta.
Ojciec Św. — na mocy Swej Władzy
— uznaje Jana Fishera i Tomasza Mo
rę^ Świętymi.
Następuje uroczyste „Te Deumv, ude
rzają w dzwony, poraź pierwszy padają
słowa „Święty Janie i Tomaszu módlcie
się za nami..."
Kardynał Jan Fisher i Wielki Kanc
lerz Anglji Tomasz Morę zostali podnie
sieni do najwyższej godności. Zostali
Świętymi...
O Polsce wiedzą we Włoszech mało.
Powiedziałbym nawet — bardzo mało.
Niemniej jednak cieszymy się tu sympatją. Zdarzało mi się niejednokrotnie, że
Włosi opowiadali mi z jaką wielką sympatją odnosili się do naszego Narodu
wówczas, kiedyśmy byli jeszcze w nie
woli. I to nietylko jednostki stojące wy
soko na świeczniku społecznym ale poprostu „uczniaki" w gimnazjum.
O tern jaka Polska jest wielka, ile ma
mieszkańców — mało kto wie. Ile razy
jednak powiedziałem słowo „polak" to
prawie tyle razy padało z ich ust słowo
„Piłsudski".
Słowo „polak" „Polska" kojarzyło się
w ich umysłach z nazwiskiem Mar
szałka.
Śmierć Jego sprawiła tu wielkie wra
żenie. Nie mówię już tu o przemówie
niach i kondolencjach oficjalnych, ale o
wrażeniu jakie śmierć ta wywarła na
tzw. szarym człowieku. Cały szereg Wło
chów składało mi kondolencje mimo, że
nie piastują żadnej godności związanej
z reprezentacją Rzeczypospolitej... I kon
dolencje te były szczere. Podkreślali, że
Marszałek to „bella figura" że to nn«z
„eroe nazionale“, że to człowiek, który
należał nietylko do Polski ale — tak jak
wszyscy wielcy ludzie — do ludzkości.
Wypytywano mnie o szczegóły z ży
cia Marszałka. Kiedy pewnego razu rzu
cono mi takie pytanie nie zdążyłem na
wet odpowiedzieć, przerwał mi koleba
mój Turek udzielając odpowiedzi.
Ali Rifat znał życie Pierwszego Mar
szałka Polski...
Kiedy na nabożeństwie żałobnym,
jakie tu odprawiono w kościele S. Ignazio, za duszę Józefa Piłsudskiego zjawił
się Duce, zwróciło to powszechną uwagę.
Wiemy tutaj wszyscy, że Duce pragnął
w ten sposób szczególnie podkreślić życz
liwość dla Polski. Kiedy swpto czasu od
prawiono takie nabożeństwo za dusze
króla rumuńskiego i Clemencau‘a nie
przybył. Był jedynie na Mszy św. za
kanclerza Dollfussa.
Podkreślono jeszcze raz — życzliwość
dla Polski.
Straniero.
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cie w żołądku rekina

Niewygodne „sam na sam**

Historia dawna, ale prawdziwa
Trzy są powody, dla których ludzie emi
grują do Australji: z powodu — miłość, z
powodu — pieniądze i z powodu — policja.
Tom wyemigrował jednak z innej przyczy
ny — zpowodu swego lenistwa. Odprowa
dzał swego przyjaciela na statek emigrancki i tu, jak zwykle, zdrzemnął się, a kiedy
się zbudził „City of Melbourne“ pruła już
fale Atlantyku. Tom otworzył tylko jedno
oko, przyjrzał się swej sytuacji i bez słowa
odwrócił się na drugi bok.
Kiedy wylądował w Sydney miał w kie
szeni trzy pensy. Sydney opanowane było
wtedy gorączką postępu, wszyscy chcieli
mieć tramwaj konny! Było to w roku 1869
ostatnim krzykiem, obawiano się tylko, że
miasto Melbourne wyprzedzić może Sydney.
I tak Tom został konduktorem tramwajo
wym. Ale zanim zdążył sprzedać bilety,
tramwaj dojeżdżał zwykle do stacji końco
wej i pasażerowie opuszczali go pospiesznie.
Któżby im się dziwił?
Więc Tom znalazł się na bruku owej wio
sny. Jest to pora, kiedy ludzie znów zaczy
nają spoglądać sobie głęboko w oczy. Jego
oczy spotkały się przypadkowo z oczyma
Kathleen Fleherty, i Tom zakochał się.
Przyjaciel jego Bill także. Kathleen powie
działa, że żadnemu z sympatycznych kawa
lerów nie chce zrobić przykrości i kto
pierwszy położy na stół 5000 funtów będzie
jej mężem. Kocha bowiem obu. Miała w
całej Australji najgorętszy temperament i
najchłodniejszy rozsądek.
Więc wyruszyli obaj, aby zdobyć pienią
dze. Bill zakasał rękawy i z kapitałem stu
funtów otworzył sklep uniwersalny, w któ
rym sprzedawał karty do gry, cylindry i
drzewo. Obracał pieniędzmi tak zawrotnie
szybko, że można było od tego naprawdę
dostać zawrotu głowy. A Tom z rękoma w
kieszeniach wałęsał się po wybrzeżu. Mó
wił że zrobi mu to dobrze na cerę. Tam
zagadnął go kiedyś sędzia Garvin: czy Tom
nie chciałby przez chwilę zaopiekować się
jego wędką na rekiny; musi bowiem pójść
do domu uspokoić żonę. Pieniędzy Tom
przyjąć nie chciał; zaproponował natomiast
sędziemu zwykłą loterję: gdyby rekin miał
w tym czasie złapać się na hak, Tom otrzy
ma wszystko co znajdzie się we wnętrzno
ściach potwora. Taki jest zwyczaj w Sy
dney. Sędzia zgodził się i poszedł, przytrzy
mując na wietrze słomkowy kapelusz.
Głodne rekiny pływały nad brzegiem
„w tę i wewtę“. Najchętniej byłyby pozażerały się nawzajem, gdyby nie były takie
wielkie. Słońce przypiekało, .sędzia Garvin
uspokajał swą żonę i nagle rekin złapał się
na przynętę. Widział dokładnie, że była to
przynęta, sześć razy przepływał obok niej
a za siódmym razem chwycił się na nią,
sam nie wiedząc jak.
Kiedy przybiegł sędzia Garvin, z ręką
przy kapeluszu, zdążył jeszcze pomóc Tomo-

wi wyciągnąć potwora na ląd. W żołądku
rekina znaleziono puszkę sardynek, książkę
do nabożeństwa i na pół strawiony mundur.
Przedmioty te pokazał Tom przechodząc
swemu przyjacielowi Billowi. „To jest oczy
wiście dopiero początek“ — powiedział. Ale
kiedy potem spotkał Kathleen, odwróciła się
od niego z niechęcią.
W Sydney jest dom z białemi filarami.
Na płycie mosiężnej jest tam napis:
„Watson, Watson and Sons“. Tam zgłosił
się Tom następnego dnia.
„Czego pan sobie życzy, młody przyjacie
lu?“ zapytał mr. Watson; chciał bowiem
kandydować w najbliższych wyborach. Tom
wskazał palcem na lokaja: „— żeby on so
bie poszedł!“. Lokaj wyszedł mrucząc coś
pod nosem.
„A więc —?“ spytał mr. Watson, wpatru
jąc się w połatane spodnie Toma.
„Mr. Watson, chcę panu zaproponować
interes.“
„Interes?... A mianowicie...?“ makler
wełny uporczywie wpatrywał się w łatę na
kolanie Toma.
„Proszę o słowo honoru, że dochodem po
dzielimy się fifty—fifty“.
Mr. Watson skinął głową: „Jeśli zgodzę

MAGGI!^ przyprawa
do
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Dalsze postępy w dziedzinie telewizji
Philips uruchamia eksperymentalna telewizyjna stacje nadawcza
W związku z przeprowadzonemi nieda
Stacja będzie miała na celu kontynuo
wno w Berlinie próbami odbierania obrazów wanie na szerszą skalę badań nad telewizją.
Warto jednak zaznaczyć, że pomimo zna
na odległość za pomocą odbiorczego aparatu
telewizyjnego Philipsa, dowiadujemy się, że cznych postępów w dziedzinie telewizji,
próby te w zupełności się powiodły, przy- osiągniętych w laboratorjach doświadczal
czem obrazy odbierane odnaczały się nie nych Philipsa, o oddaniu telewizji do użyt
zwykłą czystością i ostrością. Pomyślne wy ku publicznego nie może być narazie mowy,
niki osiągnięte na tern polu skłoniły zakła ze względu na ograniczony zasięg aparatury.
dy Philipsa do uruchomienia własnej do Przy obecnym stanie techniki jeszcze nie
świadczalnej stacji nadawczej w Eindhoven wiadomo, w jaki sposób może być zrealizo
(Holandja), która pracować będzie na fali 7 wana telewizja na falach ultrakrótkich,
metrów.
obejmująca swym zasięgiem cały kraj.
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WALTER HERRMANN

(Przedruk wzbroniony;

część ir.
Inferno (Piekło)

(Tłumaczył z niemieckiego Teha).

Ponsot pomagał mi zejść do barki. Podczas podró
nabrał on do mnie dużego przekonania, przyczem
zbliżyła nas jeszcze bardziej stale omawiana myśl
o wspólnej ucieczce Słychać było tylko miarowe x;derzenia wioseł o wodę, dopóki łódź nie przybiła do na
brzeża.
Kilku więźniów czekało tutaj, ary przenieść cię
żej chorych na brzeg. Jeden z nich objął mnie pod
pachami i krzyknął coś do drugiegi. Dźwięk jego
głosu wydał mi się znajomy. Spojrzałem w twarz,
pokrytą najeżonem ścierniskiem brody. Mimo zmian,
jakie w niej zaszły, poznałem ją natychmiast. Był to
sierżant Dechamp z Dijon. Dziwnem zrządzeniem losu
był on pierwszym towarzyszem mej niedoli, na które
go natrafiłem w Gujanie. Nie poznał mnie, gdyż cho
roba, więzienie i przebyte przejścia zmieniły mnie
do niepoznania. Byłem rad z tego. Spotykałem później
Dechampa jeszcze niejednokrotnie Przypadek chciał,
że jeszcze raz miałem odegrać w jegc życiu decydu
jącą rolę.
Lekarz, do którego mnie wkrótce dostarczono, po
ży

się na interes — owszem! Ale proszę, o co
właściwie...“
„Panie Watson, ceny wełny podskoczą za
dwa tygodnie o 80 procent!“
„Skąd pan to wie?“ — „Z gazety...“
Mr. Watson wyjął z kieszeni „Times‘a“.
„Oto najnowszy numer z 6 czerwca. Przy
szedł dzisiejszą pocztą. Ani słowa o tenden
cji zwyżkowej. Wprost przeciwnie. Nonsense, my dear.“
„Tak, ale ja mam świeższą gazetę.“
„Watson, Watson and Sons, otrzymują
gazetę pierwsi w mieście.
Jak pan śmie
twierdzić...“
Tu makler chciał zadzwonić na lokaja.
Wypadki porażenia słonecznego mnożyły się
w ostatnim czasie w sposób zastraszający.
W tym momencie Tom dobył z kieszeni ga
zetę i podsunął ją Watsonowi. Był to „Ti
mes“ z datą 21 czerwca. Watson oniemiał:
„Skąd... skąd pan to ma? Niech pan mó
wi!“
„Wyłowiłem tę gazetę“. Watson znów po
myślał o porażeniu słonecznem.
„Wyłowiłem ją naprawdę. W żołądku re
kina był mundur a w jego kieszeni ta gaze
ta. Chciałem ją wyrzucić, bo nie zajmuję
się sprawami wnętrzności rekina, — gdy
wzrok mój padł na datę. I mówię panu, że

lecił odstawić mnie do szpitala, ponieważ nie mogłem
się prawie zupełnie utrzymać na nogach Położono
mnie na obszernej werandzie, na któiej stało jeszcze
siedem innych łóżek. Dwa z nich były zajęte. Leżący
na nich umierali powoli w moich oczach.
Przybyli jeszcze inni chorzy. Go.me uwagi było,
jak w osiem dni później zmienił się pomiędzy nami
koleżeński stosunek, panujący zazwyczaj wśród cho
rych. Przestali mnie wypytywać o wszystko i szeplali
tylko coś pomiędzy sobą Czułem, że na coś się zanosi
Aż wreszcie pewnego dnia, podczas wizyty lekar
skiej, padło słowo „wojna“.
Musiałem spojrzeć na doktora pytającym wzro
kiem.
— Tak, jesteśmy w stanie wojny z Niemcami —
powiedział. — Rosja wypowiedziała również wejnę
Niemcom i Austro - Węgrom. Anglja stanęła po na
szej stronie. I to jeszcze nie ostatnie państwo, które
pójdzie z nami przeciw Niemcom.
To było wszystko, czego się dowiedziałem o tern
niebywałem wydarzeniu. Inni chorzy traktowali mnie,
jako Niemca, jak zapowietrzonego. Dozorcy nie zwra
cali się odtąd do mnie ani z jednem choćby słowem,
a nawet jedzenie podsuwali mi z niechętnemi mina
mi. Byłem jednym z „nieprzyjaciół“. Dopiero, gdy
przeniesiony został do naszego oddziału na krótko
przed swą śmiercią pewien Niemiec, nazwiskiem Rad
ke, dowiedziałem się od niego, co się stało na świecie.
Później jeszcze jeden z więźniów, roznoszących
jedzenie — zresztą potrójny morderca, który przeby
wał już od dawna na wyspie — podszedł pewnego
dnia do mnie nieznacznie i opowiedział mi, co czytał
w gazetach oraz czego pozatem od ludzi się dowie
dział.
Ten Francuz zresztą był zawsze uradowany jeśli

Młodzi małżonkowie państwo Forster spę
dzają miodowe miesiące niezbyt wygodnie,
ale oryginalnie, bo na jachcie, na który
wsiedli w godzinę po ślubie, żeby odbyć
słodkie „sam na sam“ na Atlantyku, jadąc
do Brazylji.
od czasu ukazania się pańskiej gazety za
szły najróżniejsze zmiany: moda jesienna
skłania się do linji wysmukłej, w Brighton
mała dziewczynka wpadła do wody, ale ją
wyratowano. A oprócz tego Francja wypo
wiedziała Prusom wojnę. I z powodu do
staw mundurów ceny wełny podskoczyły
raptownie.“
Mister Watson wyrwał mu gazetę z ręki.
„Człowieku — to co pan mówi, jest poprostu nadzwyczajne! Tu wchodzą w grę
całe majątki...“
„Tak jest, panie Watson, majątki o
dwóch połowach, fifty—fifty...“
„Ale to jest wprost niedowiary — w jaki
sposób ta bestja znalazła się w posiadaniu
gazety?“
„Widocznie statki pocztowe nie osiągnęły
jeszcze szybkości rekinów. Może znalazł coś
w morzu Czerwonem i nagle poczuł pociąg
do Australji. Przecież pan wie: do Australji
emigruje się z powodu pieniądze, z powodu
policja, albo z powodu miłość. Ja sądzę że
to właśnie z miłości...“
A kiedy Tom —- leniuch w drodze po
wrotnej mijał sklep uniwersalny, zawołał
Bill tryumfująco; „3900 funtów“. Tyle jut
zebrał, a właśnie zawierał tranzakcję na
skóry do Sura Boya. Jednak, gdy Bill po
tygodniu popędził do domku Kathleen, przy
był właśnie w chwili, gdy Tom wyliczał po
woli 5000 funtów.
„Ukradł je!“ krzyknął Bill.
„Nie“ — odpowiedziała Kathleon rzuca
jąc się w objęcia leniucha — „on je złowił“.
A potem wyszeptała: „O Tommy dear,
nawet gdybyś był przegrał, on też nie byłby
wygrał!...“
A Australijczycy postarali się jednak
z czasem o założenie kabla telegraficznego,
bo kursy giełdowe „per rekin“ wyszły i
mody.

w komunikatach francuskich o odnoszonych zwycię
stwach — innych komunikatów nie hyło — mógł wy
czytać między wierszami wiadomość o porażce swo
ich rodaków. Miał on bowiem nadzieję, że Francja
wojnę przegra, co w jego mniepianiu doprowadziłoby
do zlikwidowania kolonji karnej w Gujanie. Nie był
on zbyt odosobniony w swych uczuciach. Jak się póź
niej przekonałem, było wuelu więźniów, którzy z tych
samych powodów życzyli klęski swojej ojczyźnie.
Szczególnie zaś nadzieje tego rodzaju zostały podnieco
ne w końcowem stadjum wojny, gdy przystąpiła do
niej Ameryka. Wówczas rozeszła się pogłoska, że
Francja ma otrzymać pożyczkę od Ameryki, wzamian
za co będzie musiała oddać jej w zastaw francuskie
Antylle i Gujanę.
* * *
Dla mnie osobiście było dużem szczęściem to, że
byłem chory wr chwili przybycia do kolonji karnej.
Dzięki temu musiałem być dostawiony z „Loire“ przedewszystkiem na wyspę Royale, a nie na stały ląd. Je
stem za to do dzisiaj dobrym ludziom z „Loire“ wdzię
czny... Leży ona dzisiaj już oddawna głęboko na dnie
morza. Była to jej przedostatnia podróż w charakte
rze statku transportowego dla deportowanych. Pod
czas wojny została użyta, jako transportowiec wojen
ny i to zdecydowało o jej losie. W roku 1916 statek ten,
mający na swym pokładzie dwa bataljony piechoty,
został napotkany przez jedną z niemieckich łodzi pod
wodnych. Cios torpedą i „Loire“ poszła ze wszystki
mi ludźmi i całym swoim dobytkiem na dno morza. Na
jej miejsce, do przewozu skazańców, został po wojnie
postawiony statek niemiecki „Dualla“ z Hamburga,
który Niemcy musiały wydać Francji na podstawie
traktatu wersalskiego. Dziś nosi on nową nazwę „La
Martinidre“.
(Ciąg dalszy nastąpi).

sobota; niedziela; dnia 1—2 czerwca 1935 r.

Powściągliwość rzidu brytyjskiego
w sprawie niemieckich propozycyj lotniczych

1

Londyn, 31. 5. (PAT.) Zainicjowana
przez labourzystów dzisiejsza debata w
sprawie polityki rządu w dziedzinie pro
jektu lotniczego nie przyniosła nic no
wego. Wbrew oczekiwaniom minister
Simon nie ujawnił szczegółów projektu,
przesłanego przez rząd niemiecki, mimo
podkreślenia, że rząd brytyjski podejmic
jak najgłębsze badania możliwości, wy
suniętych w mowie Hitlera i przystąpie
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nia do nich ze szczerą i wszechstronną
współpracą.

Mowa Simona w odniesieniu do Nie
miec była zimna i powściągliwa. Mini
ster podkreślił swoją solidarność z Lavalem, dając wyraz temu, że rząd fran
cuski i brytyjski zainicjował prowadze
nie rokowań. W kołach niemieckich w
Londynie mowy przedstawicieli rządu,
a zwłaszcza Simona, przyjęta została
z rozczarowaniem.

Litwa pragnie uregulowania
stosunków z Polską"

Pogrzeb ś. p. natz. Celichowskiego
odbędzie sie w niedziele

Pogrzeb zmarłego 28 maja w Krynicy
naczelnika wydziału przemysłowo-han
dlowego Pomorskiego Urzędtf Woje
wódzkiego ś. p. inż. Celichowskiego od
będzie się nie w sobotę, jak poprzednio
Mój pogląd na metody, zmierzające do przewidywano, a w NIEDZIELĘ, 2-GO
uregulowania stosunków z Polską, które CZERWCA O GODZ. 17 z kaplicy szpita
wyraziłem na grudniowym kongresie tauti- la miejskiego w Toruniu.
ninków uważam i obecnie za słuszny. Na
odczycie Lozorajtisa obecni byli prawie
wszyscy wyżsi dowódcy armji litewskiej, li protektorką Rady Główne] Pracy
czni przedstawiciele korpusu dyplomatycz
Kobiet Polskich w Gdańsku
■ ’
I
nego oraz prasy.
Pani Prezydentowa Marja Mościcka przy

Mowa min. Lozorajtisa na temat litewskiej polityki zagranicznej
Ryga, 31. 5. (Pat). Z Kowna donoszą: Mi
nister spraw zagr. Litwy Lozorajtls wygło
sił dziś po południu w kasynie oficerskiem
odczyt o polityce zagranicznej. Wystąpie
nie litewskiego ministra stanowić miało od
powiedź na ostatnią mowę kanclerza Hit
lera.
Sprawa bezpieczeństwa wogóle —- mówił
minister Lozorajtis — stanowi dziś najwa
żniejsze zagadnienie. Przy rozpatrywaniu
tego bezpieczeństwa państwa bałtyckie nie
mogą być pominięto. Druga konferencja bał
tycka postanowiła też w tym zakresie wy
stąpić solidarnie. Ma to specjalną wagę obe
■4
cnie, gdy Niemcy publicznie ujawniają chęć
usunięcia Litwy z projektowanego przez nie
systemu bezpieczeństwa. Lozorajtis uważa,
że pokój jest niepodzielny.
Litwa pragnie utrzymania dobrych sto
sunków ze wszystkimi sąsiadami, a więc ró
wnież i Niemcami. I w tym celu zrobiła już
wiele wysiłków. Dalej minister Lozorajtis
polemizując z twierdzeniami niemieckiemi,
jakoby 140.000 mniejszość niemiecka w Li
twie cierpieć miała ucisk — dowodzi — że
mniejszość niemiecka w Litwie liczy tylko
62.000 1 prawa jej gwarant, ustawodawstwo
litewskie oraz konwencja kłajpedzka, któ
rej Litwa dotrzymuje i nie dąży do jej
..zmiany.
Na zarzuty niemieckie Lozorajtis wysu
wa cały, szereg zarzutów swoich, dowodzą
cych m. in., że Rzesza Niemiecka chce wy
wrzeć nacisk na Litwę wszelkiemi środka
mi, nie wykluczając nacisku ekonomicznego,
politycznego i propagandy. Litwa pragnie

sprawiedliwego rozwiązania spornych kwestyj i dobrych stosunków ze wszystkiemi
państwami. Odnosi się to również i do Pol
ski, która obecnie pogrążona jest w ciężkiej
żałobie z powodu zgonu śp. sławnego Jej
Wodza Narodu Marszałka Piłsudskiego.
Pragniemy znaleźć sposób dla uregulowania
stosunków z Polską.

Pani Prezydentowa Mościcka

Dnia 29 maja 1935 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
ś. p.

Józef Goga
kapitan rezerwy W. P., Kawaler orderów „Virtuti Militari“. Krzyża Niepodległości,
Oficerskiego Krzyża „Pohnla Restituta“, odznaczony 2-krotnle Krzyżem Walecznych.
W Zmarłym tracimy jednego z członków — założycieli Koła
Z. O. R., byłego prezesa i kochanego kolegę, który był zawsze wzorem
cnót żołnierskich i obywatelskich.

CZESC JEGO PAMIĘCI!

Związek Oficerów
Rezerwy Rz. P.
Koło GrudalF,dz.

Dnia 29 maja 1935 r. zmarł po dług eh i ciężkich cierpieniach opatrzony
św. Sakramentami
ś p

Wzmacniajmy polski stan Dosia
dania na Pomorzu
W mieście powiatowem na Pomorzu, przy
rypku, jest do nabycia z rąk niemieckich
dom 2-piętrowy z ubikacjami mieszkalnemi
w cenie około 30 tys. zł.
Jest do sprzedania w ręce polskie osada
rentowa, rzemieślnicza (kołodziej, szewc,
sklep kolonjalny) przy głównym trakcie
Świecie — Tuchola — Chojnice. Wpłaty 3
tys. zł., reszta na 55 łat..
W pow. tucholskim jest do sprzedania
w jednej, z wiosek dom z ogrodem, i 1 mor
giem pruskim ziemi. Cena 12 tys. zł.
Bliższych informacyj udzieli zaintereso
wanym — po nadesłaniu znaczka pocztowe
go na odpowiedź — Dyrekcja Okręgu Po
morskiego w Toruniu Polśkiego Związku
Zachodniego, Kopernika 7.

Józef Goga
Kawaler Orderu Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości, Oficerskiego Krzyża
Orderu Polonia Restituía i Krzrża Walecznych, były długoletni prezes Głównego
i Zarządu Okręgowego Związku Powstańców i Wojaków ü.K. VIII. w Grudziądzu.
Związek traci w Zmar.ym zasłużonego bojownika o wolność Ojczyzny i gorlis
wego członka, o którym pamięć wśród nas nigdy nie zgaśnie.

Zana Ppsiauwy Ziiü’ka
i IojaHói O.KJIII.
i Platówka niejscowa w Orydzigázu.

Pstrokasizna partyjna w nowym
parlamencie czechosłowackim
22 ugrupowania z których 5 ma po Jednym pośle
Morawska Ostrawa, 31. 5. (PAT.) Skład
Okazuje się, że nowa ordynacja wybor
nowego parlamentu praskiego przedstawia cza, która miała na celu utrudnienie dostę
obraz niezwykłego rozproszkowania partyj. pu do parlamentu drobnym ugrupowaniom
W izbie posłów, liczącej 300 posłów, znajdu politycznym, stała się w praktyce bezskute
ją się tym razem 22 part Je, w tej liczbie 5 czna, ponieważ stronnictwa obchodziły te
posiada po 1 pośle. W senacie, w którym przepisy, łącząc się w bloki wyborcze, które
zasiada 150 członków reprezentowanych jest po wyborach rozpadały się na pierwotne
15 stronnictw.
grupy.

jęła w tych dniach panią Leonję Papee,
małżonkę Komisarza Generalnego RP. w
Gdańsku.
Pani Papee wręczyła Pani Prezydentowej adres z prośbą o przyjęcie protektoratu
nad Radą Główną Pracy Kobiet Polskich w
Gdańsku.
Pani Prezydentowa wyraziła zgodę na
objęcie protektoratu.

Wiec iednak ziemia sie trzęsła
na naszem wybrzeżu?
W związku z notatką naszą o trzęsieniu
ziemi w okolicy Gdańska otrzymujemy od
jednego z Czytelników z Gdyni-Oksywje:
„Czytam w dzisiejszym numerze wzmian
kę o trzęsieniu ziemi w okolicach Gdańska.
Nie wiem, czy Gdynia’to rzekome trzęsienie
usłyszała, bo prasa o tern nic nie pisała.
Chciałem więc Szan, Redakcji donieść, że
zauważyłem kilka wstrząsów niby trzęsie
nia ziemi w poniedziałek między godz. 22,30
a 23,00. Było kilka małych wstrząsów, przez
co każdorazowo zadrżały okna i drzwi. —
Mieszkam na trzeciem piętrze w kamienicy
murowanej.
Pewien mieszkaniec 1 piętza tej samej
kamienicy również wstrząsy te zauważył.
Odczuto Je także w barakach oksywskich.“
Zdaje się zatem nie ulegać wątpliwości,
że i Gdynia znalazła się w orbicie tego coprawda bardzo słabego trzęsienia ziemi.

Dwa sensacyjne procesy
w Bydgoszczy
Morderca żony I dziecka oraz morderczynie
staruszki Niezgódzkiej zasiada wkrótce
na ławie oskarżonych
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ostatecznie
ustalił już terminy rozpraw głównych 2-ch
procesów, które oczekuje Bydgoszcz z napię
ciem. Przed obliczem sądu znajdą bowiem
swój epilog dwie sprawy, które tak przykrem i głośnem echem odbiły się niedawno
w Bydgoszczy. We wtorek, dn. 4 bm. odbę
dzie się wielokrotnie odraczana rozprawa
mordercy żony i niewinnego dziecka Kalaczyńskiego, którą raz już przerwano ze
względu na załamanie nerwowe mordercy.
Ohydny czyn jego żywo tkwi do dnia dzi
siejszego w pamięci wszystkich mieszkań
ców.
Dnia 18 bm. odbędzie się również przed
Sądem Okręgowym w Bydgoszczy rozpra
wa karna przeciwko Żako we j i Ossowskiej,
sprawczyniom potwornego mordu rabunko
wego na osobie nad grobem stojącej staru
szki, śp. Niezgódzkiej.

Robotnicy zabili znanego przestępcę Kosa
Rzadki wypadek samosądu w pow. kartuskim
We środę wieczorem w majątku Maks
w powiecie morskim wielokrotnie kara
ny za różne przestępstwa Józef Kos, prze
chodząc szosą w towarzystwie nieznane
go dotychczas osobnika, zaczepił pracu
nowe już
jących w polu robotników.
W trakcie sprzeczki Kos, czując się
gorąco! jakiemś
powiedzeniem robotników rze
Zamówienia Zamiejscowe załat komo obrażony, oddał między pracują
wiamy odwrotnie.
4950 cych dwa strzały rewolwerowe, z któ
rych jeden bardzo poważnie ranił w płu-

LOSY
nadeszły!
Polecamy się

co robotnika Lisikowskiego.
Awanturnik usiłował powtórnie wy
strzelić, jednak rewolwer się zaciął. Sko
rzystali z tego robotnicy, którzy rzucili
się na Kosa, rozbroili go i tak dotkliwie
pobili, że w kilka godzin później, po
przewiezieniu go do szpitala więzienne
go w Kartuzach, zmarł.
Towarzysz Kosa, mimo wszczętego za
nim pościgu, zdołał zbiec.
1
Rannego Lisikowskiego przewieziono

do szpitala powiatowego w Kartuzach.
Zabity przez robotników Kos był zna
nym na Pomorzu przestępcą. W ciągu,
swego 47-letniego żywota spędził kilka
naście lat w więzieniu. Na swem sumie
niu miał kilka świętokradztw, napadów
rabunkowych i wiele większych włamań,
m. in. do banków gdańskich. Na całem
wybrzeżu był znany również jako groźny
awanturnik r— nic też dziwnego, że
śmierć jego była taka, jak i całe życie.
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Wystawa obrazów Kędzierskiego i Załuski
zorganizowana przez Kóło Plastyków Konfraterni Artystów w Toruniu
„Dnia 5 maja: otwarcie wystawy.“ O
tern wiedziałem, ponieważ dostałem za
proszenie. Na piśmie. — „Dnia 30 maja:
zamknięcie wystawy“. O tern wiem rów
nież, ale tylko dzięki specjalnym osobi
stym dochodzeniom. Byłem na wystawie
z jakie cztery razy, ale gdybym tak miał
dostać 10 gr. od każdego, który ją wtedy
również zwiedzał, to by mi ani na kawę
nie starczyło. Nie, kochani plastycy, nie
wystarczy urzą-dzić wystawy. Trzeba
nam też o tern coś powiedzieć, głośno,
donośnie, trzeba zwrócić uwagę, zarekla
mować — w kulturalny oczywiście spo
sób. Nie wystarczy wywiesić plakat —
bardzo zresztą, gustowny — przed lo
kalem wystawy, i czekać, aż któremu z
przechodniów wpadnie w oko, i znowu
czekać, aż który z tychże przechodniów
zdecyduje się na zwiedzenie wystawy. I
— trzeba głosić, zwracać uwagę i zachę
cać nie raz, nie dwa razy, ale wciąż,
ustawicznie. A wtedy — jestem o tern
przekonany — wystawa będzie miała po
wodzenie, i spełni swe zadanie, ludzie
bowiem pragną sztuki i chętnie się do
niej garną, byle ją tylko uprzystępnić we
właściwy sposób.
A teraz — skoro już się organizato
rom dostało, parę słów o wystawie sa
mej. Przyznać należy, że wypadła nader
interesująco i to pod każdym względem.
Dano krajobrazy akwarelowe . Kędzier
skiego, a obok tego coś zupełnie odrę
bnego, jakby z innego świata: kop je
dzieł dawnych mistrzów, prace Załuski.
Oglądaliśmy tedy obok akwareli obrazy
olejne, obok krajobrazów — kompozycje
figuralne, obok sztuki doby obecnej —
echa dawno minionej. Zestawienie takie,
bardzo pomysłowe i szczęśliwe, dało do
skonałe urozmaicenie i odrębny wyraz
wystawie, nam zaś widzom, dużo satys
fakcji i pożytku.
Nie każdy może sobie pozwolić na
oglądanie oryginalnych dzieł sztuki na
prawdę wielkiej, monumentalnej. Jakże
więc dobrze jest, jeśli nadarza się spo
sobność zobaczenia dobrych kopij. A
trzeba zaraz na wstępie powiedzieć: kopje Załuski są — bądź co bądź — dobre,,
a kopjuje nie byle kogo, bo samego Ra
faela, Tycjana, Rembrandta i Tenlersa,
artystów genjalnych, a różniących się
ogromnie i charakterem i techniką
swych dzieł. Załuska potrafi wniknąć w
styl każdego z nich i odtworzyć go wier
nie. Ma w tern ową serdeczną pieczoło
witość dla stylu oryginału, która mu po
zwala własną swą indywidualność arty
styczną podporządkować całkowicie cu
dzej, posiada nadto skrupulatność w
opracowaniu, posuniętą niekiedy aż do
przesady, jak to widzieliśmy w kopji
autoportretu Rembrandta, gdzie odtwa
rza nawet zmiany, jakie powstały w
płótnie wskutek rozkładania się barw.
Można się z tern nie zgodzić, zawsze je
dnak świadczy to o sumienności kopi
sty. Jeszcze jeden przykład. Artysta
skopjował jedno z najbardziej subtel
nych i najtrudniej do odtworzenia dzieł,
mianowicie słynną „Giocondę“ Leonar
da da Vinci — dwa razy, aby za wszelką
cenę uchwycić i uwydatnić wspaniały
wyraz postaci i urok krajobrazu. Nie
udało się to wprawdzie w zupełności,
ogólny jednak charakter jest zachowa
ny, kopja daje zupełnie wystarczające
pojęcie o oryginale, a o to przecież cho
dzi.
Wszystkie wystawione dzieła Załuski
odtwarzają obrazy, znajdujące się w
muzeum paryskiem: Le Louvre. Jest
więc portret mężczyzny, malowany
przez jednego z artystów szkoły Botticelliego (nie — jak podaje napis — samego
Botticelliego), są dwa portrety pendzła
Rafaela oraz jego wspaniała Madonna z
Dzieciątkiem i św. Janem, t. zw. La bella Giardiniera (piękna ogrodniczkajL
Kopja jest niestety niewykończona. Da
lej oglądaliśmy dwa portrety Tycjana
oraz „scenę w'karczmie“ Teniersa i wy-

mieniony już autoportret Rembrandta. |
Te dwa ostatnie dzieła zasługują, na I
szczególne podkreślenie ze względu na
nadzwyczajną, trafność odtworzenia.
Kędzierski wystawił 19 swych akwa
reli, których tematem jest wyłącznie
krajobraz. Niema bodaj wdzięczniejsze
go, ale i bardziej niebezpiecznego dla
malarza przedmiotu studjów. Ta nie
skończona ilość odmian, jaką krajobraz
daje dla kompozycji, ta jego wspaniała
gra barw, gra światłn. a do tego wszyst
kiego ów osobliwy nastrój jaki wytwa
rza — daje malarzowi możność pokaza
nia, czy i w jakim stopniu jest „mala
rzem“ w całem tego słowa znaczeniu,

jest — że tak powiem — kamieniem próbierczym jego sztuki.
Kędzierski zabrał się do studjum kra
jobrazu eon amore, starając się wydobyć
z niego maximum walorów artystycz
nych i estetycznych. Udaje się to arty
ście najlepiej tam, gdzie może wiernie
odtworzyć jakiś wycinek krajobrazu,
gdzie ma kompozycję gotową, gdzie mo
że swobodnie i beztrosko malować! Nie
zaniedbuje jednak i układu celowo do
branego, własnego, próbując nawet w
jednym wypadku stworzyć coś w rodza
ju krajobrazu stylizowanego. Trudno
mi teraz, po zamknięciu wystawy, wda
wać się w szczegóły, których omówienie

i tak już nikomu się nie przyda. Po
wiem tylko ogólnikowo, że mamy przed
sobą artystę, choć nie wybitnego, ale
rzetelnego, kładącego w swe dzieła całą
duszę, i starającego,rozszerzyć swój ho
ryzont artystyczny.
Dowodem tego jest jeden znamienny
fakt. Wszystkie krajobrazy naszego ar
tysty mają bardzo mało — nieba, hory
zont sięga prawie aż po samą ramę.
Jest to — zdaje się — celowo robione,
Kędzierski nie potrafi bowiem uchwycić
i oddać charakteru nieba, powietrza i
chmur. Niemniej jednak nie zaniedbuje
studjum ich, przeciwnie, poświęca oso
bne dzieła wyłącznie im, pokazując tem,
że traktuje swą sztukę na serjo.
Reasumując
wszystko,
musimy
stwierdzić, że ogólny poziom wystawy,
tak pod względem artystycznym jak i
technicznym, był wysoki, szkoda tylko,
że nie cieszyła się taką frekwencją na
jaką zasługiwała.

EMIŁJA SUKERTOWA-BIEDRAWINA

Michał Kajka z Ogródka
Poeta mazurski
Nad cichem, tozlewnem jeziorem, jednem z tysiąca jezior mazurskich, owia
nych smętkiem i niewypowiedzianym
czarem poezji bólu i tęsknoty za lepszem
jutrem — wiedzie pracowity żywot stedemdziesięciosiedmioletni poeta ziemi
mazurskiej, Michał Kajka. Stara polska
wioska Ogródek, w powiecie łeckim, w
Prusach Wschodnich, założona w poło
wie XVI wieku, często bywa odwiedzana
przez życzliwych i odważnych, których
nie odstraszają... okoliczności niesprzy
jające....
Michał Kajka wyszedł z pod słomia
nej strzechy; odziedziczone po przodkach
ukochanie mowy ojczystej, zwyczajów
rodzinnych piastował w duszy swej z bogobojnem rozrzewnieniem. Poeta z bożej
łaski prostemi słowy opiewał piękno ma
zurskiej przyrody, braciom swym, dzie
ciom i wnukom nakazując miłość ku
świętej po przodkach spuściźnie. Imię
jego zna każdy Polak na Mazurach i
Warmji.
Ujrzał światło dzienne nieopodal
Ogródka we wsi Skomacku w r. 1858, w
czasie, kiedy zakusy germanizatorów po
częły zataczać coraz szersze kręgi, a lud
mazurski, coraz słabszy się stawał, coraz
mniej zdolny do samoobrony.
Odcięty od kultury polskiej, odgro
dzony od książki polskiej, Mazur nie zna
łacińskiego alfabetu, jeno gotyk czyli tak
zwany na Mazurach „krakowski szryft
nazwany“ na pamiątkę pierwszego na
Mazowszu Pruskiem drukarza, krako
wianina Małeckiego Jana, który w 1536
roku w Ełku drukarnię założył. Wśród
jezior Mazurskich panuje ów „krakowski
szryft“, w nim zaklęty jest język ojców,
polszczyzna złotego wieku.
Opowiada Michał Kajka, że lata dzie
cięce spędził w domu rodzicielskim,
gdzie znano jedynie mowę polską. Długo
nie słyszał on języka niemieckiego, bo w

jego stronach „nie było człowieka, któ
ryby porozumieć się mógł tym języ
kiem“.
W 17-tym roku życia wszczął Kajka
pracę jako uczeń murarsko-budowlany.
Pisywać wiersze zaczyna Michał w
bardzo młodym wieku. Pisywał z zapa
łem i zamiłowaniem. Nieraz przychodzi
ło natchnienie, kiedy pracował w pocie
czoła na rusztowaniu. Skwapliwie noto
wał ciesielskim ołówkiem na deskach
Towarzysze pracy, nie rozumiejąc jego
pisma, głowili się nadaremnie, a nieraz
pokpiwali. W wolnej dopiero chwili prze
pisywał swoje poematy z deski na pa
pier.
Bodźcem dopisaniastała się niedola bra
ci Polaków za czasów Bismarcka. Przy
musowe wyrugowanie języka polskiego
ze szkoły mazurskiej wywołało niezado
wolenie wśród ludu mazurskiego. Obu
rzała się dusza Kajki, miłująca dawną
wolność narodową na widok katowania
dziatwy w szkole. W chwilach bólu i
rozpaczy nasuwały mu się myśli, że „to
kara, pokuta za grzechy naszych ojców,
za grzechy całej Polski“. Kajka bowiem
bowiem i jego pokolenie posiadało je
szcze poczucie narodowe, poczucie jedno
ści polskiej.
Odrębność dzielnicowa, „mazurskość“
została zaszczepiona dopiero przez „dzia
łaczy“ pruskich w ostatnich dziesiąt
kach XIX wieku.
Poszczególne utwory ulotne Michała
Kajki porozrzucane znaleźć można w
czasopismach: „Gazeta Ludowa“, „Ma
zur“, „Gazeta Mazńrska“, w kalenda
rzach „prusko-polskim“,
„królewskopruskim“ i w rocznikach „Kalendarzu
dla Mazurów“.
Staraniem redakcji „Gazety Mazur
skiej“, która wychodziła przez lat 10, wy
dane zostały w r. 1927 „Pieśni Mazur
skie“ Michała Kajki (str. 64) przeznaczo-

no je, w myśl autóra, „braci narodowości
polskiej“, zamieszkującej „tereny ma
zurskie“.
Wielkie ukochanie ziemi rodzinnej i
języka macierzystego płynie z pieśni
„świeckich“ Kajki. Wykazuje on wiel
ką krzywdę jaka dzieje się jego ludowi:
„Nasze harfy, nasze lutnie na wierzbach
zawiesilim, pozwleszalim głowy smut
nie, w wór żałobny okrylim. Bowiem, co
nas weseliło — od nas gdzieś się odda
liło“....
Nie traci sędziwy Kajka wiary w
przyszłość ludu mazurskiego. Kiedy mi
jają chwile przygnębienia i bólu, świta
mu jasność słoneczna. A wtedy wyciąga
przed siebie spracowane dłonie i szepce,
pieszcząc się każdem słowem:
„O, ojczysta nasza mowo, coś kwitnęła
nam przed laty,
Zakwitnijże nam nanowo, jako kwitną
w lecie kwiaty.
Zalśnij sama jako zorze, przywróć że
nam skarb nasz isty,
Aby w domu i we zborze istniał język
nasz ojczysty.
Choćby germanizmu wały nakształt
śniegowej zawiei
Naszą mowę zalać chciały, jednak nie
traćmy nadziei.
Jeszcze nie zgasło zarzewie naszej
ukochanej mowy,
Rozwinie się, jak liść na drzewie 1 da
nam pokarm zdrowy.
Ojców mowo, co pieściła matka mnie w
kołysce tobą,
Słyń nanowo, byś świeciła nam
światłością i ozdobą!
W lepszą przyszłość swego ludu wie
rzy sędziwy poeta — Michał Kajka.

HENRYK JAWOROWSKI

mlanego subiektywnie, przeżywanego przez
poszczególnego autora, przeżywanego za każ
dym razem inaczej, a więc za każdym ra
zem innego. Inne bowiem było szerokie i
beztroskie dzieciństwo litewskie Mickiewi
cza, który ze strzelbą na ramieniu świszcząc
szedł na pole poprzez cudze miedze i płoty;
inne melancholijne i zamyślone, przegwarzo
ne z przyjacielem, dzieciństwo Słowackiego
wyśpiewane najpiękniejszym wierszem w
„Godzinie Myśli“; inne jeszcze chociażby
dzieciństwo Tuwima „kiedy każde piętro
było pokładem okrętu“, dzieciństwo pełne
tajemniczych rurek i śrubek, urojonych cy
ganów 1 mnichów 1 wędrownego teatru na
zaczarowanym strychu.
Dzieciństwo Pletrkiewicza, to dzieciństwo
wsi i lasu, dzieciństwo brzęczących pszczo
łami sadów, zacisznego domku okolonego
ogródkiem, wiejskich sąsiedzkich pogawę
dek, a przedewszystkiem ciepła rodzinnego
ogniska.
Nie ma tu nic z szablonu i banalności, nic

z sztuczności i pozy, przeciwnie, spotyka
my się z niefałszowaną szczerością, z naj
prawdziwszą treścią autentycznych przeżyć.
Autor daje nam w swych wierszach same
go siebie.
Pietrkiewicza możemy bez przesady naz
wać poetą codzienności. Nie potrzebuje szu
kać poezji w niezawodnych akcesorjach jak
księżyć, kwiaty czy chmurki, potrafi ją
tchnąć w codzienność najbardziej zdawałoby
się szarą. Sprzęty i meble, ściany, podłoga
czy sufit, kredens czy zegar, wszystko to
nabiera w jego wierszach jakiejś nowej tre
ści i nowego sensu, wszystko to wiąże się
i zespala z przebogatym światem dziecięcych
wizyj, pozostając na zawsze ich ucieleśnio
nym symbolem.
Martwe przedmioty wyrażające różno

Interesujący debiut
Jerzy Pietrkiewicz: „Wiersze o dzieciństwie“
Nakładem Domu Książki Polskiej
Warszawa 1935.

Pierwszy tom wierszy członka pomorskiej
grupy „Wpoprzek“ i byłego czynnego współ
pracownika „Naszych Prac“, wyróżnia się
— jak wskazuje na to tytuł — tematycznym
doborem utworów, zaczerpniętych z wspom
nień o dzieciństwie.
I chociaż „kraj lat dziecinnych“ tylokrot
nie już stawał się źródłem natchnień, cho
ciaż nie było chyba poety, któryby nie lał
„łez czystych, łez rzęsistych“ na „dzieciństwo
slejskie, anielskie" temat ten jest wiecznie
nowy i wiecznie żywy; w każdym bowiem
wypadku mamy do czynienia nie z samem
dzieciństwem pojętem abstrakcyjnie, ale z
konkretnym przykładem dzieciństwa rozu-

ADRES KOMITETU REDAKCYJNEGO
GŁOSU LITERACKO - NAUKOWEGO;
TORUŃ, UL. JACKIEWICZA Nr. 28 m. 4
TELEFON 17-46.

rodnością nasuwanych skojarzeń najbardziej
subtelne przeżycia, świat szarej codzienności,

w której zaczyna się groza i ogrom meta
fizycznych tęsknot, to poważno osiągnięcie
młodego debjutanta. Wszystko W jego wier-
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w zimie, kiedy niema żadnych piorunów —
to jednak pasorzyty atmosferyczne są i nie
raz na<wet bardzo silne. Skąd się biorą?
Tu trzeba zrobić małe zastrzeżenie: w
zimje piorunów niema, ale kiedy u nas zi
ma, to na południowej półkuli jest lato, a
zasięg trzasków wywoływanych przez pio
runy leci na tysiące kilometrów, więc do
latuje i do nas. Jednakże spośród wszyst
kich szmerów atmosferycznych, jakie zdoła
odebrać odbiornik w ciągu roku, tylko 25
proc, przypada na pasorzyty o zasięgu po
nad 8000 km, śród których znaczną więk
szość stanowią trzaski, błyskawic i pioru
nów. Pozostałe 80 proc. — to pasorzyty wy
wołane przez zaburzenia atmosferyczne
bez zjawisk świetlnych.
Podzielimy wszystkie zakłócenia atmo
sferyczne na trzy grupy: 1) dalekosiężne, 2)
średniosiężne i 3) bliskosiężne.
Do grupy pierwszej, prócz szmerów
przypominających trzask łamaoiego drzewa
a pochodzących od błyskawic i piorunów,
należą pojedyńcze pukania, jakby dalekie
wystrzały o pochodzeniu dotąd nieustalonem. Być może nawet, że rodzą się one w
wyższych warstwach atmosfery. Wszyst
kie te pasorzyty słyszane są na falach od
13 do 25.000 m.

Toczą się nad światem wielkie wypadki
dzjejowe, które wstrząsają ludzkością, to
rozświecając nad narodami radość promień
ną, jak słońce, to pogrążając je w czarnej
żałobie. A otaczająca nas przyroda nie
bierze w naszych przeżyciach żadnego udziału. Rzeki płyną ?awsze swoim zwy
kłym nurtem i kwiaty kwitną ną łąkąch
zawsze właściwemi sobie barwami, a ptaki
w lesie śpiewają jakby nic się nie stało.
Do rzędu takich, obojętnych na losy na
sze sił przyrody, należą również i „rozgłoś
nie niebieskie“, które radiotechnika nabywa
poprostu źródłami zakłóceń atmosferycz
nych.
Wiosna. Rozgłośnie niebieskie rozpoczę
ły ożywioną działalność. I choćby niewiedzieć jak ważną audycję nadawana któraś z
rozgłośni ziemskich, choćby los życia tysię
cy zależał od wysłuchania jej — jeżeli tak
się złożą warunki atmosferyczne, że mu
szą powstać straszne trzaski atmosferyczne
— to powstaną i jeżeli tak im wypadnie —
uniemożliwią wszelki odbiór.
I co tu robić, kiedy nastroimy odbiornik
na odległą stację, a w głośniku rozgłośnia
niebieska nadaje na wszystkich falach słu
chowisko pt. „Atak piechoty na okopy nie
przyjacielskie“? I rzeczywiście: słychać
bezładną strzelaninę karabinową, co parę
sekund wali salwa całej kompanji, char
czą w powietrzu przelatujące pociski ar
matnie... Bitwa. No i oczywiście w tym
ogniu upatrzona audycja zostaje rozdarta
na strzępy.
Co w takich razach ma robić radjosjuchacz? Ubrać twarz w przyjemny wyraz
i powiedzieć, że jednak program naszej sta
cji pomorskiej w Toruniu jest najciekawszy
i — przestroić odbiornik na falę toruńską.
Warto tu zaznaczyć, że jednym z głów
nych celów, dla których buduje się wielkie
stacje nadawcze, jest właśnie chęć zagłu
szenia szmerów atmosferycznych. Ale zda
rza się jednak latem (na szczęście rzadko!,
że trzaski atmosferyczne wdzierają ąię na
wet w audycję bliskich i największych ko
losów radjowych, uniemożliwiając odbiór.
Co wtedy robić?
Jest jeszcze i na to rada: trzeba mieć od
biornik na wszystkie fale od 16 do 2000 m. i
wówczas przechodzimy na fale krótkie, tj.
poniżej 80 m. — Napewno znajdziemy cie
kawą audycję jeżeli nie z Europy, to z Ameryki Północnej lub Południowej, z Aue^tralji, Indyj, Japonji, Afryki Połudn. Fale
krótkie dotrą do nas z najdalszych zakąt
ków ziemi — czyste, nieskażone, bez żad
nych trzasków. Czasem tylko w przerwach
audycyj słychać leciutkie skwierczenie lub
piski, jak skrzyp pióra po papierze, a jesz
cze rzadziej cichy trzask, jakby odgłos ła
manych gdzieś wdali gałęzi. Ale to wcale
nie przeszkadza w odbiorze. Dźwięki z
przed mikrofonu pokrywają wszystko.
A jeżeli ktoś niema takiego odbiornika,
ani przystawki krótkofalowej? Wtedy, to
najlepiej zamknąć wyłącznik na pół go
dziny. Po upływie tego czasu burza przej
dzie i znów będzie można slucha-ć, tymcza
sem zaś, dlą zabicia nudy można poplotko
wać o tych rozgłośniach niebieskich.
I
Rzeczywiście. jak powstają. szmery at
mosferyczne, zwane również pasorzytami?
Bo latem
to zrozumiałe: strzeli gdzieś
piorun — iskra, więc z tej iskry robi się
„telegraf iskrowy" — trzask w głośniku; ale

Dyrekcja Polskiego Radja wystosowała
do wszystkich radjoabonentów w Polsce, do
każdego oddzielnie zaadresowany list, w
którym zawiadamia o zmianach, jakie zo
stały poczynione w programie na miesiące
letnie.
Zmiany te są poważne.
Cały program letni, który się rozpoczyna
z dniem 9 czerwca rb. utrzymany jest z wy
jątkiem trwającego od 23 czerwca rb. okresu
ŹŻałoby Narodowej — w charakterze pogod
nym.
Opracowano taki dobór audycyj, które
najżywiej odpowiadają zainteresowaniu słu
chaczów w okresie ich wakacyjnego wypo
czynku.
Najbardziej zasadniczem posunięciem jest
znaczne rozszerzenie audycyj muzycznych.
Nadawąne będą opery obce i polskie, festivale muzyczne z Salzburga i Bayreuth, kon
certy, poświęcone twórczości Bacha i Haendla, a przedewszystkiem liczny poczet pieśni
ludowych polskich w ich nieprzebranem bo
gactwie regjonalnem. Niewątpliwym przy
jęte będą aplauzem umyślne koncerty mu
zyki lekkiej dla uzdrowisk i letnisk oraz
koncerty polskiej Marynarki Wojennej z
Gdyni.
Dyrekcja Programowa szczególny położy
ła nacisk na opracowywanie transmisyj i
reportaży ze wszystkich zapowiedzianych na
lato uroczystości i obchodów. Każdy więc,

szach współwznieca i współwyraża żal za
niedokończonem dzieciństwem.
To właśnie niedokończenie, to niewyży*
cie się pełne dzieciństwa, przerywanego bru
talnie śmiercią rodziców, których cieniom
składa hołd w pięknych wierszach (,<, mo
im Ojcu“ i „o mojej Matce“) stało sję praw
dopodobnie powodem tych wszystkich wier
szy, które przez wyzwolenie niewyżytego
kompleksu mają przynieść ulgę i ukoje
nie:
Wyrósł synek, ukochany synek
smutkom swoim, bólojp na pociechę
by wiećzoreną — kiedyś — oczy matczyne
na wiersz cichy, najprostszy przeszlochać.
(str. 62)
Pod wzięciem ściśle formalnym wiersze
Pletrkiewicza stoją na przecięciu wpływów
Skamandra i Awangardy, nie brak im jed
nak momentów oryginalnych. Piękna i me
tafizyka, plastyczna obrazowość, oraz duże
zdolności narracyjne to zalety których nie
można pominąć milczeniem. Największe za-

strzeżenie pod względem formy budzi cykl
pierwszy („O mojem dzieciństwie“); rozwle
kłość, (żeby nie powiedzieć gadulstwo) oraz
częste prozaizmy (poeta powinien wyrażać,
a nie opisywać) psują niezwykle miłe i szcze
re wiersze, wywołujące u każdego wzrusze
nie. Przydałoby się więcej kondensacji
(„Sztuka pisania wierszy jest sztuką skre
ślania“ powiedział Tuljan Przyboś).
Bardzo dobry natomiast jest pod wzglę
dem formalnym cykl „Lata“. Sądzimy, te
w tym właśnie kierunku większej oszczęd
ności słów, pójdzie w przyszłości technika
pisarska Pletrkiewicza.
Reasumując należy stwierdzić, że pierw
szy tom wierszy młodego „wpoprzekowca“
jest zupełnie udany.
Mamy nadzieję, że w następnych publi
kacjach wyzbędzie się on dotychczasowych
błędów, nie zatracając przytem swych zdo
byczy, lecz powiększając je wydatnie. Ocze
kujemy zapowiedzianego poematu „Prowin
cja“*
z wydawnictw Polskiego Radja: 20 egzem*

Drugą, najliczniejszą, bo stanowiącą 70
proc, wszystkich szmerów, grupą, stano
wią w naszym klimacie pasorzyty wywoła
ne ścieraniem się mas powietrza o różnej
temperaturze i wilgotności. W Saharze i
innych pustyniach tropikalnych towarzyszą
one burzom piaskowym. Zasięg tych szme
rów wynosi 100 do 1000 km.
Klasyfikując szczegółowiej tę grupę pa
sorzytów na pierwszem miejscu wymienić
należy t. zw. „grindery" — szmery, przypo
minające do złudzenia kaszel suchotniczy,.
które słyszymy zawsze na 2—3 dni przed
nadejściem mas zimnego powietrzas pędzą
cego przed sobą powietrze cieplejsze; w
miejscu stykania się ze sobą tych ścian
tworzą się wielkie chmury o zaokrąglonych
kształtach. W różnych warstwach tych
chmur powstają duże skupienia elektrycz
ności o różnych znakach, które łącząc się
ze sobą tworzą wypływy i „ciche“ wyłado
wania, a te wytwarzają w głośnikach owe
„grindery“.
Przy nasuwaniu się powietrza tropikal
nego słychać skwierczenia i suche, krótkie
klaskania (clicks).
Wspomniane wyżej szmery, towarzyszą
ce tropikalnym burzom piaskowym, mają
charakter terkotania karabinów maszyn

Trzecią, najmniejszą grupą pasorzytów
atmosferycznych stanowią szmery podobne
do zgniatania papieru lub skrzypienia pióra
po papierze. Są one pochodzenia lokalnego
i sięgają od pa.ru metrów do 100 km, a dłu
gości ich fal są krótkie. Wywołuje je ście
ranie się ze sobą mas powietrza o różnej
temperaturze i tworzenie się w powietrzu
kropelek pary (mgły). Prof. Lugeon, dyr.
P. I. M. w Warszawie, znakomity badacz
wyładowań atmosferycznych, wytwarzał te
szmery sztucznie, otwierając drzwi pomię
dzy dwoma pokojami z których jeden miał
temperaturę 70 st. C. i był nasycony parą
wodną a drugi — zwykłą, pokojową 15
st. C.

Do badania trzasków atmosferycznych
służą specjalne, samopiszące aparaty radjowe syst. prof. Lugeona, t. zw. „atmoradjo
grafy", które automatycznie rejestrują ilość
odbieranych pasorzytów.
Otrzymane
to
drogą jednoczesne wykresy z różnych miej
scowości, skrupulatnie porównuje się ze so
bą i z porównań tych wyciąga wnioski, pro
wadzące do określenia pochodzenia i natu
ry poszczególnych szmerów. Do tegoż celu,
prócz atmoradjografów, są używane jeszcze
oscylografy, które pozwolą przedstawić gra
ficznie przebieg każdego szmeru jako sze
regu drgań elektrycznych rzędu stutysięcz
nych i miljonowych części sekundy. J. O.
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Listy do wszystkich słuchaczy radja
i kto latem posiadać będzie radjo u siebie w
domu, łatwo będzie mógł być bezpośrednim
ich uczestnikiem.
To wszystko jednak jeszcze nie wyczer
puje zgłoszonych na sezon letni atrakcyj.
Jedną bowiem z największych i może naj
milszych niespodzianek dla naszych radjosłu
chaczów będzie ich nieustanna za pośred
nictwem mikrofonu wędrówka po Polsce. Z
każdego piękniejszego zakątka ziemi naszej
nadawane będą raz po raz audycje opiso
we, które umożliwią każdemu bliższe po
znanie całego kraju.

Jakby w nagrodę za pilne słuchanie tych
interesujących i pięknych audycyj, Dyrek
cja Polskiego Radja przeznacza dla wszyst
kich, których nazwiska zarejestrowane będą
w kartotekach abonamentowych za czas mie
sięcy letnich, tj. w czerwcu, lipcu i sierpniu
— wspaniałe, luksusowo opracowane wy
dawnictwo albumowe, które będzie trwałą
pamiątką przypadającego na rok bieżący
dziesięciolecia Polskiego Radja. Jedynie za
zwrotem kosztów opakowania i przesyłki
pocztowej — co razem wynosi tylko 50 gro
szy — każdy uprawniony otrzyma zupełnie
bezpłatnie wydawnictwo, zawierające boga
to zilustrowany przegląd całej dotychczaso
wej działalności Polskiego Radja.
♦

*

♦

Państwowe przedsiębiorstwo Polska Po
czta, Telegraf i Telefon rozesłało przy adre
sowanym do wszystkich radjoabonentów li
ście Polskiego Radja pocztówki z wymienionemi na nich pytaniami konkursowemi.
Celem tych pytań jest zwrócenie uwagi
na właściwe stosowanie przepisów poczto
wych. Wdrażanie szerokich kół obywateli
Państwa do ścisłego przestrzegania ustalo
nych przepisów pocztowych, ma ogromne
znaczenie wychowawcze. Usprawnienie adre
sowania korespondencji, dziś wciąż tak bezplanowe i chaotyczne, przyczyni się w nie
małej mierze do szybkiego i dokładnego ob
służenia interesantów, co przecież leży w in
teresie każdego obywatela.
Za nadesłanie do dnia 1 sierpnia r. b.
trafnych odpowiedzi na pytanie, wymienione
na rozesłanej pocztówce, zostaną przyznane
nagrody następujące: 1 aparat radjowy Pań
stwowych Zakładów Tele i Radiotechnicz
nych — „Olimpie“. 2 aparaty „Binofon“. 10
aparatów „Detefon“. 15 aparatów „Echo“
3 głośniki „Amplifon“. 5 bezpłatnych kwar
talnych prenumerat „Anteny“ i „Fali“, oraz

„W księstwie biskuoa-poety na Warmii"
Dnia 2 czerwca o godz. 19,45, w dziale
feljetonów pod nazwą „Podróżujmy“
pan Jan Grabowski wygłosi feljeton p. t.:
„W księstwie biskupa-poety, na War
mji“. Na wschód od Wisły — poza kor
donem granicznym, od morza aż prawie
poza Olsztyn rozciąga się — jak wiemy
— dzielnica, stanowiąca niegdyś część
składową Rzeczypospolitej przedrozbio
rowej, z którą złączona była przez unję
personalną:
książę-biskup,
nietylko
sprawujący w tej dzielnicy, mianowicie
na Warmji, władzę duchowną, ale będą
cy jej suwerenem, był jednocześnie se
natorem Rzeczypospolitej. Jednym z
książąt — biskupów Warmji, ostatnim,
był znakomity poeta, Krasicki, o czem
mówi nagłówek feljetonu. Warmja dzi
siejsza, na południe gęsto zaludniona
przez ludność polską, silnie zróżniczko
waną społecznie, (zachowała się tam bo
wiem jeszcze większa własność ziemska
w rękach polskich), posiada swoiste obli
cze. Ludność polską Warmji cechują pe
wne odrębności folklorystyczne, odmien
na gwara i charakterystyczny obyczaj.
Pieśni ludowe, których drobne przykła
dy zostaną zawarte w feljetonie, posia
dają również pewne odmienne cechy po
mimo, iż teksty naogół są zgodne z tek
stami pieśni ludowych, śpiewanych w
innych dzielnicach Polski.

W sorcie rybackim w Gdyni
Ciekawy i charakterystyczny dla fol
kloru polskiego reportaż nada radiosta
cją warszawska w dniu 2 czerwca o godz.
14,35. Będzie to reportaż z portu rybac
kiego w Gdyni, który zobrazuje słucha
czom życie i obyczaje Kaszubów. Z roz
mowy ze starym rybakiem z nad pol
skiego Bałtyku, dowiedzą, się słuchacze o
ciężkim trudzie połowów, zarzucania
sieci, podróżach kutrów rybackich i t p.
Reportaż ten przeprowadzę, znani litera
ci Janusz Stępowski i Bohdan Pawło
wicz.
I IIIIHIlIWMWMMMMIMMMiMWMMMIM »■■■!■ WMIIIIMM—

plarzy „Myśli Wybranych". 100 egzemplarzy
„Przewodnika Radjowego“. 100 egzemplarzy
.„A, B. C. Radiosłuchacza“.
Lista nagrodzonych radjoabonentów bę
dzie ogłoszona w tygodniku „Antena“ oraz
podana do powszechnej wiadomości przez

radja.
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SOBOTA, NIEDZIELA, DNI A 1—2 CZERWCA 1935 R.

Jïa oemrâcâ (Fomorw
Budujemy Muzeum Ziemi Pomorskiej

Do

Redakcji „Dnia Pomorskiego“
w Toruniu.
Na podstawie 11 artykułu ustawy
prasowej, proszę o zamieszczenie w zwię,
zku z artykułem pod tytułem „Głodują
cy „bohaterzy“ w numerze 124 z dnia 28
maja 1935, poniższego sprostowania, zgo
dnie z ustawą prasową, w najbliższym
numerze „Dnia Pomorskiego“ na tern
samem miejscu i temi samemi czcion
kami:
Nieprawdą jest, jakobym ja Michał
Jankowiak karany był za kradzież.
Prawdą natomiast jest, że nigdy za
kradzież karany nie byłem.
Michał Jankowiak,
Toruń, ul. Bydgoska 82.
W

nadmiernem

ciśnieniu

im. Marszalka Piłsudskiego
Wzruszający objaw

Otrzymaliśmy wczoraj niewprawną
dziecięcą dłonią napisany list, który
dosłownie poniżej przytaczamy, nic z
niego nie ujmując, ani dodając:
Dzieci II kl. b. proszą łaskawie o umiesz
czenie w gazecie. W dowód jak dziatwa pol
ska ukochała śp. Marszałka naszego „Dziad
ka“, my dzieci klasy Ilb Szkoły Powszech
nej Nr. 8 w Toruniu składamy na muzeum
im. Marszałka Piłsudskiego 9,37 zł. Zapewniamy Szanowną Redakcję, że postaramy
się jeszcze do końca roku zebrać kilka zło
tych na ten cel.
Pozostają dzieci II kl. b. Szk. Powsz. Nr. 8.

krwi

stosujcie naturalny sok czosnku marki f. f.
Apteka Mazowiecka, Warazawa, Mazowiecka 10,

na budowę Muzeum Ziemi Pomorskiej.
Komunalna Kasa Oszczędności pow. cheł
mińskiego uchwaliła na ten sam cel kwotę
3000 złotych.
Rada Miejska m. Chełmna uchwaliła na
budowę Muzeum Ziemi Pomorskiej kwotę
1000 złotych.
*
*
*
Rada Powiatowa pow. chełmińskiego na
posiedzeniu w dniu 31 maja uchwaliła ufundować dwa stałe stypendja im. Marszał
ka Piłsudskiego po 600 zł dla akademików.

CUKROWNIA W CHEŁMŻY

Zarząd Spółki Akcyjnej Cukrowni w
CHEŁMNO DAJE 7.000 ZŁ NA MUZEUM Chełmży przeznaczył na uczczenie pamięci
I TWORZY DWA STAŁE STYPENDJA IM.
Sp. Józef Goga
śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20.000 zł.
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
Z sumy tej na budowę gmachu Muzeum
W Grudziądzu zmarł dnia 29 maja br.
kupiec - Pomorzanin młodszej generacji śp.
Rada Powiatowa pow. chełmińskiego za Ziemi Pomorskiej im. Józefa Piłsudskiego
Józef Goga.
twierdziła w dniu 31 maja uchwałę Wy j w Toruniu zł. 7,000.
Urodził się w roku 1890 w Świeciu na Po działu Powiatowego o przeznaczeniu 3000 zł |
Z pozostałych 13 tysięcy na pomnik śp.
morzu. Po ukończeniu szkół średnich, po• święcił się karjerze kupieckiej i wstąpił do
znanej fabryki wódek A. Ruchniewicz, a
następnie dokształcał się zagranicą. Rychło
stanął do pracy społecznej i już przed woj
ną . pracował w Towarzystwie Młodzieży
0ZIEHI W2OŻO^HEJ ^T°p°tUpKW
Kupieckiej i innych Organizacjach w Gru
DO5TĘPN§
0ZI6CK |
dziądzu. Wojnę światową przebył niemal ca
łą w walkach frontowych, a natychmiast
p%Pn^AJÄ PA*™ DO IE8ÖW
po ich ukończeniu wraca do Grudziądza i
staje do czynnej akcji niepodległościowej,
formując wraz z dr. Krenckim z Komisarjatu w Gdańsku pierwsze na Pomorzu kadry
wojska polskiego. Przez zakonspirowanych
zaufanych swych skupuje od Niemców materjał wojenny, i wywozi go potajemnie na
wolne już tereny kraju. Po oswobodzeniu
Pomorza, wyrusza na czele sformułowanych
przez siebie 4 bataljonów na wojnę bolsze
wicką, przebywa całą kampanję w zespole
71 p. p. i 18 dywizji ostatnio jako zastępca
dowódcy pułku na froncie. Za odwagę i
1. — 16. 6. 1935
wzorową służbę otrzymuje cały szereg za
„Nie sądźcie jednak, że łatwiejsza wym do odpowiedzialnej służby na każ
służonych odznaczeń: order Virtuti Milita
robota, — łatwiejsza, bo dokonywana na de wezwanie Ojczyzny.
ri, Krzyż Walecznych i inne. Po ukończe
rozkaz — jest trwaJą, gdy ta cięższa —
niu wojny żegna się z ciężkiem sercem z uNieustającym trudem swego życia
gdzie rozkaz nie sięga i służba nie wiąże
kochaną armją i wraca do szarej codziennej
nie
jest
dokonaną
“
.
zgasły
Wódz Narodu wskazał nam dro
pracy, przejmując kierownictwo fabryki Rugę do osiągania wielkich celów, jest nią:
chniewicza w Grudziądzu. Wrodzone zami
Józef Piłsudski
łowanie do pracy społecznej, każę Mu sta
bezinteresowna służba, wytężona praca
(Z przemówienia w Krakowie
nąć na czele pierwszych kadr armji rezer
i wiara, którą każdy ze siebie przededn. 19. 10. 1919 roku).
wowej, tworzy więc Związek Powstańców
wszystkiem winien wykrzesać.
Doroczny
swój
„Tydzień
“
Polski
Cze.
i Wojaków, którego był naprzód komendan
Ludzie dobrej woli, pragnący współ
tem, później prezesem na terenie D. O. wony Krzyż w dniach żałoby narodowej
K. 8.
działać
w pracach Polskiego Czerwonego
organizuje pod hasłem zespolenia jaknajszerszych sił społecznych dla speł Krzyża — choć w tej pracy ich „rozkaz
X żałobnej fxariaj

Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża

MIASTO CHEŁMŻA
Za.rząd Miejski i Rada Miejska w Chełm
ży uchwaliła złożyć 500 złotych na budowę
Muzeum im. śp. Marszałka Piłsudskiego w
Toruniu.
WYKAZ SUM WPŁACONYCH W POMOR
SKIEJ WOJEWÓDZKIEJ K. K. O. NA
KONTO KOMITETU BUDOWY MUZEUM

W ciągu wczorajszego dnia na rachunek
Wojewódzkiego Komitetu Budowy Muzeum
Ziemi Pomorskiej im. Marszałka Józefa Pił
sudskiego w Pomorskiej Wojewódzkiej Ko
mu naJnej Kasie Oszczędności w Toruniu
(ul. Mostowa 11 — gmach Starostwa) zło
żyli:
Stów. Rodziny Urzędniczej, Zarząd Ziemi
Pomorskiej w miejscu zł. 250.
Towarzystwa« Jeżewa i Laskowic, powiat
, Świecie przez p. B. Nogę, kierownika szko
ły w Jeżewie zł 48.04.
Szambelan Szychowski z Grudziądza
złotych 20.
Za<rząd i Rada gminna gm. Więcbork —
wieś powiat Sępolno zł. 18.50.
Hieronim Merdas w Toruniu zł 20.
Związek Towarzystw Restauratorów i
Właścicieli Hoteli i Kawiarń na Pomorzu z
siedzibą w Toruniu zł 200.
Razem zł. 556.54.
Stan z dnia 29 maja zł 23.404 gr. 53.
Stan na dzień 31 maja zł 23.961 gr. 07.

WYKAZ SUM WPŁACONYCH W K. K, O.
POW. TORUŃSKIEGO NA KONTO „FUN
DUSZ NA BUDOWĘ MUZEUM ZIEMI PO
MORSKIEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO“

W ciągu dnia 31 maja br. do Komunal
nej Kasy Oszczędności powiatu toruńskiego
(gmach Starostwa, plac Teatralny) wpłynę
ły na. konto Funduszu na Budowę Muzeum
Ziemi Pomorskiej im. Marszałka Józefa Pil
skiego następujące kwoty:
P. Puzyna, majętność Gronowo zł. 40.
nie sięga i służba nie wiąże“ — niech za
nienia doniosłych swych zadań.
Ks. kanonik Koztowski zł 20.
poznają, się z nią bliżej, niech poprą ją
Razem zł. 60.
Zadania te mające na celu niesienie czynnie pracą lub ofiarą, niech zwiększą
Stan z dnia 28 maja zł 7.766,45.
pomocy cierpiącym, wymagają ciągłych, szeregi członków Polskiego Czerwonego
Stan na dzień 31 maja zł 7.826,45.
wytrwałych wysiłków, aby sprostać po Krzyża!
N.
B. Informację z dnia 28 ma«ja br. na
trzebom życia codziennego i być gotoPolski Czerwony Krzyż.
leży sprostować o tyle, że kwota zł 43,05
wpłacona została przez dzieci Pomorskiego
Tow. Szkoły Powszechnej w Toruniu, a nie
przez Towarzystwo Szkoły Powszechnej w
W 33 Loterii Państwowej
Toruniu, jak mylnie nam zakomunikowano.

Postrzelenie dwóch zbiegów
z zakładu wychowawczego

Dn. 28 ub. m. w południe na stację kole
jową w Olpuchu pow. kościerski przybyło
dwóch nieznanych osobników, których urzę
dnicy kolejowi podejrzewali o dokonanie
napadów rabunkowych w powiecie chojnic
kim.
Osobnicy ci spostrzegłszy, iż są przez ko
lejarzy obserwowani, zbiegli do lasu. Wów
czas dyżurny ruchu Muchowski zarządził
pościg i przy pomocy 4 innych kolejarzy, uuał się za nimi do lasu, gdzie wezwał ich
do zatrzymania się. Gdy uciekający nie sta
nęli, kolejarz Józef Lampczyk oddal strzał
z fuzji, który ranił obu zbiegów.
Po doraźnem zabezpieczeniu ran odsta
wiono ich na Posterunek P. P. w Kościerzy
nie, gdzie stwierdzono ich nazwiska. Są to
Zygmunt Arentowicz lat 18 i Ruhnau Jan
lat 19, obaj zbiegli wychowankowie Zakła
du Wychowawczego w Wejherowie. Arentowicza odstawiono do Zakładu, Ruhnan na
tomiast przewieziony został d miejscowego
szpitala. Stan jego poważny.

tliŁ

trudno przegrać
jeżeli sie posiada los
z najwięKszej i najszczęśliwszej

Ko’eHtury

Pomorza

PAWŁA BILLERTA
To.uń

Szeroka 26 i Nowy Rynek i

Grudziądz

Stara 7,

gdyż każdy przegrywający w 33 Loterji bierze

bezpłatny udział

Stan wody w Weśle
Poziom wody w Wiśle i jej. dorzeczu wy
nosił w dniu 31 maja o godz. 7 rano:
W Krakowie (—2,91) —2,80; w Nowym
Sączu (Dunajec) (1,26) 1,30; w Przemyślu
(San) (—1,94) --1,94: w Zawichoście (1,68)
1.54; w Warszawie (1.87) 2,10; w Wyszkowie
(Rug) (0.75) 0,73-; w Pułtusku (Narew) (1,18)
1.14; w Płocku (1,56) 1,54; w Toruniu (1,79)
1,77; w Fordonie (1,80) 1,82; w Chełm »’i(1,58) 1,60; w Grudziądzu (1,87) 1,89; w Korżenie wie (2,04) 2,04; w Piekle (1,28) 1,28
w Tczewie (1,37) 1,38; w Einlage (2,22) 2,26;
w Schiewenhorst (2,34) 2,46.
W nawiasach podajemy stan wod\ z po
przedniego dnia.
Temperatura wody wynosiła o godz. 7
rano w dniu 30 maja 15.5 st. C a w dum
31 maja 15,4 st. C.
Temperatura powietrza wynosiła 30 maja
o godz. 7-mej rano 16 st. C., a w dniu 31 ma
ja o tej samej godzinie 17 st. C.
Kierunek wiatru: północno - zachodni.

Marszałka w Warszawie zł 10.000; na Dom
żołnierza im. śp. Marszalka w Poznaniu xł
2.000 i na Kopiec Józefa Piłsudskiego w Kra
kowie zł 1,000.

4847

w wielkiem ciągnieniu gwiazdKowem
Ciągnienie 1. kl. już 19. czerwca
Proste żądać prospekty.

L________
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JNawet środek nasenny nie zapewnił
im spokojnej „roboty“
Zuchwała kradzież w Gąsawie pod Żninem
.
■
.
:

Nieznani dotychczas sprawcy dokonali 1
. ¡« zwykle zuchwałej kradzieży w Gąsawie |
pod Żninem. Onegdajszej nocy, gdy rodzina I
Łuczaków pogrążona była we śnie — jacyś
włamywacze wydusili szybę w oknie kuchennem, poczem dostawszy się pod drzwi
sypialni rozpylili przez uchylone drzwi pro
szek nasenny. Przypuszczając, iż zabieg ten
umożliwi im swobodną „robotę“ — włamy
wacze po odczekaniu przepisowego okresu
przewidzianego na odurzenie poczęli ze swo- i
bodą krzątać się po mieszkaniu. Nie śpie
sząc się zbytnio złodzieje spakowali wszy- j
stkie cenniejsze przedmioty, garderobę itp., i
poczem zamierzając widocznie także cięż-1

sze meble doczepić do tobołów, zawierających łup — narobili tyle hałasu, iż Łuczakowa przebudziła się, wszczynając alarm.
Na niespodziewany krzyk kobiety złodzieje
rzucili się w popłochu do ucieczki, nie za
pominając jednak wynieść z sobą lżejszych
tobołków. Jednego ze sprawców zdołała Łuczakowa rozpoznać.
Powiadomiona natychmiast o zuchwałem
włamaniu policja wszczęła poszukiwania,
kierując się śladami złodziejów, którzy uszli w kierunku leśnictwa Łysińca. Władze
policyjne są już na tropie szajki złodziej
skiej.

Z KURKOWEGO BRACTWA STRZELEC
KIEGO W TORUNIU

Dnia 28 maja 1935 r. odbyło się nadzwy
czajne walne zebranie Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Toruniu, które zagaił pre
zes p. radca Franciszek Wiencek wzywając
do uczczenia pamięci Wielkiego Budowni
czego Polski śp. Marszalka Józefa Piłsud
skiego, poczem odczytał przemowę Pana
Prezydenta Rzplitej, wygłoszoną przed ka
tedrą krakowską i zarządził 3 minutowe
milczenie.
Następnie uchwalono wpłacić kwotę 200
zł na Muzeum Pomorskie im. Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego.
Na zakończenie zebrania prezes zawiado
mił, że strzelanie o odznakę strzelecką „10
strzałów ku chwale Ojczyzny“ odbędzie się
w niedzielę 2 czerwca 1935 r. o godzinie 9
lano na strzelnicy Zieleniec.
Za Kurkowe Bractwo Strzeleckie
(—) Czachla, sekretarz.

Kolonie letnie dla dzieci
Domorskreh
Okręg pomorski Polskiego Związku Zai chodniego wysyła w ciągu lipca i sierpnia
około 3Ó0 dzieci z województwa pomorskie
go na kolonje letnie, położono na terenach
innych województw.
kolonje będą zupełnie bezpłatne, gdyż
Polski Związek Zachodni pokrywa koszty
utrzymania i przejazdu koleją. Pierwszeń
stwo będą miały niezamożne dzieci z po
wiatów kaszubskich i pow. sępoleńskiego.
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Ważny od 15 maja 1935 r.

Wydać l zachować!

Rozkład jazdy kolejowej
Odjazd z Torunia
Warszawa

Dworze< p,zedmiei<ie
1 mi«»’

(Kutno—Łódi)

POZViań

Dworzec Przedmieście

z miasta

(Inowrocław—Gniezno)

O36

349

620

23“

3»’

608

o2.6

701

Q09

650

228 630

„Dworzec Przedmieście

Bydgoszcz

g08

2«

515

Toruń-Przedm.

Grudziądz
Jabłonowo

Toruń-Mlasto

523

Toruń-Mokre

530

Toruń-Przedm.

434

Toruń-Miasto

4«

Toruń-Mokre

Toruń -Przedm. 350 1405
^57 1412
Ipiicłfilllf Toruń-Miasto
405
¡430
WII93I&W Toruń-Mokre
420
1441
Toruń-Północ

9«
739
Ekspr.
do Aleks. zMt.dn.
ogł.

l0°5 12
9«

040

142°

HIT

13K

95-5

U29

9«

HIS

929
Mt. Ekspr
z dn. ogł.

1058 1332 1345 1520 1754 1906 1916

9

755

gio

1340
9” 1348
924
1355
525 1013
5” 1020
540
1026

10«

13«

13«

Kurs, w dni
16/VI-1/IX szkol, od
2/VI-29/IX

15°’t

17«
do Aleks.

18«

18« t

16? 19? 2208
1823

16«
Inowrocł.

21

*

1221 1333 152.4 16” 1835 19°° 2129
1207
15/VI-31VlII

15’%! l703
W 17’°
1527“» 17«
1405 15,6Ił
S§
14’2 ic2i
A^J
o~
14« l53O^
3 2

1509

13«

18«

16«

18«

2245

2109

22«

1908 2246
l9i6
2253
1923 2259
1653 19’8 22”
17 1926 2218
1933
Toruń-Przedm,
Toruń-Mlasto
Torun-Miasto
1350 Toruń-Mokre
-1409 Toruń-Północ
1417 Toruń-Zacłiód.
I333

■

LUDICZ

Toruń-Przedm 350 1405 ~
Toruń-Krzęcin.
Toruń-Mlasto
3^7 3412
440 I431
Toruń-Mokre
'
4>in

1340

CZYTAJCIEŻ DZIEŃ POMORSKI - OfiUSZIKEIu—

OGŁOSZENIA NADANE DO DNIA POMORSKIEGO POWTARZA BEZPŁATNIE SIEDEM INNYCH NASZYCH WYDAWHICTW

Przyjazd do Torunia
Warszawa

DW0,IM p,ze,lmieś‘le

(Łódi-Kutno)

Tora#-Miasto

P(Q)2ftań

Toruń “Mjast0

733

2»«

6«

751

, 0“
z Inowrocł.

O22

Dworzec Przedmieście

Bydgoszcz

616

Q19

Dworzec Przedmieście

(Gniezno—Inowrocław)

ni8

0”

642
ó48

Toruń-Mokre

Grudziądz

/

Toruń-Miasto

6*

Toruń. Przedm.

Toruń-Mokre

Jabłonowo

Toruń-Miasto

Q08

Toruń-Przedm.

015

Toruń-Północ
Toruń-Mokre
Toruń Miasto
Toruń - Przedm.

a

9 »6
z Ciechocin. ' z Kutna

10«
Mt. Ekspr.
z dn. ogł.

746

341
3s.

74.4

902

048

751

9I6

10«
Mt. Ekspr.
z dn. ogt.

8°o

H05

855

1559
738 |! goi 16°4
743 „ gos
16”
723
1037
729
940 1043
737 947 1050
733

a .

LO 8$SCZ

737 2115

llf 1J8 1449 1613 1822 1856 21?
15«
zAleks.kurs
dni szkol.od
15/VI-3iyiII 2/6. do 29/9.
w niedziele
1227

11«

19«

16«

19«

21«

z Ciechocin.

1053 1455 1645 18? 2234
22«

4?
440

7OI

1950
713 2007
729 2109

059

850

15«

1659

19«

1038 1328 1512 1633 1856 19” 2203
15»o
19«
22»
1105

1815
1822
1829

13«
16AVI-1/1X

21°2
2107
21’5
1725
Tl46 1740
1153 1748

719 1755
Toruń-Mokre
729 1822
Toruń-Miasto
Toruń-Przedm. 737 1829

16«

19«

2352
2357
O04
2218
2224
2231
0 Torun-Zachód.
Toruń-Północ.
rome-Mokr.
Toruń-Miasto
Toruń- Przedm

Czarnowo

7»
752
901
906

Objaśnienia O Wszystkie pociągi Unisław, Lubicz, Czarnowo przesiadka Toruń»Mokre.
Przy pociągach w kierunku Bydgoszcz i Pozom bez przesiadki na Dw, przedm. Wszystkie inne pociągi w kierunku Warszawa, Poznań i Bydgoszcz z przesiadką na Dw. przedm.
3 Oznacza przes:adkę w Inowrocławiu w kierunku Poznań.
y Oznacza z Poznania do Inowrocławia pociąg pośpieszny.
----------- ■---- 9
Gruby druK oznacza pociąg pospieszny,
t w kierunku Wanzawy przesiadka w Kutnie.
S^UCo S3OO Sil i OiS&M i

Stacje:
Toruń-medm. *
Toruń-M anto
Toruń »Mo^re

. Mt.
odjazd
przyjazd
orzyjazd

Stacje:
Toruń Mg» re
Toruń Miasto
Toruń Priedm,

odjazd
odjazd
przyjazd

Mt.

Mt.

0«
0«
0«

227

350

233

35«

239

402

Mt.

Mt.

Mt.

331

6«

3«
.3«

608

2»o
2ir
223

6«

Do
Do
Grodz. Jabłoń
515
5«
52«

5«
531

53«

Mt.

z
Z
Do
Do
Mt.
!ji|. Inswr. Grudz. J.błon-

6«
6«
6«

745

7«

910

7«

300

916

757

8J#

922

z
z
Z
Z
Grodz. Jahlon Chełmży CTBjZ
6«
6so
6«

725

7«
737

734
7»»
7«

Mt

10«
10«
10«

z
Mt.
Jibłos

857

922

1039

U13

902

929

1Q44

HIS

908

935

1Q5O

11«

Mt.

Mt.

Mt.

1059

ipo

H05

12«
1227 J

13»»

HIS

11«

H42

1233 £

13«

Mt.

Mt.

Mt

13«
13«
12«^ 13«

1350
13”
1403

l2oo-

12077

1339

Do
Do
Do
Mt.
Grudz. Jabłoń. Chełmż!
134J
13«
13«

14«
1411
1417

15«
15«
15«

16«
16«
1650

Do
Do
Do
Grudz. Jabłoń. Grudz.

Mt

Do
Grudz.

19-8
19«
19«

2130
2i i#
21«

22«
22«
22«

1703
1709

17«

Do
Z
Z
Z
Do
Z
Giodi.
Jabon
Grudz.
Innr.
Bydg. Gindz.
1503
15°»
15«

l6oo
160S
16“

1623
16«
16«

17«
I742
17«

18«
18«
1829

Mt.

21«
21«
2201

21 °*
21°»
21«

s

19«
1924

I931

Z
Z
Jabfen Grudz.
22«
2225

2281

23«
23«
Q04
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- KINO „LIRA“ 1

— „Pepege“ Grudziądz — TKS 29. Koń
cowe rozgrywki o mistrzostwo Pomorza bu
ul. Strumykowa 3.
dzą zrozumiałe zainteresowanie. Obecny
stan tabeli pozostawia jeszcze czterem czo
łowym drużynom nadzieję na zdobycie mi
Największy superfilm krymlnalno»sen.
strzostwa. Walka o ka»żdy punkt będzie
sacyjny produkcji ostatnich dni
więc nadzwyczaj zacięta. Ciekawszym z
z
miedzianowlosą
i uroczą Nancy Carroll
najbliższej kolejki rozgrywek będzie nie
oraz 100$ amantem Gene Raymond
wątpliwie mecz pomiędzy „Pepege“ a T. K.
S-em. Obie drużyny wystawią najlepsze
H&lendarzyK rzyxn.-Kat.
składy. Której przypadnie zwycięstwo —
trudno przewidzieć.
Sobota: Jakóba — Niedzielą: Erazma m.
Zawody, które odbędą się na stadjonie
w beczkach, butelkach i syfonach. Wodę wojskowym o godz. 17 poprzedzi o godz. 15
Niebywale frapująca treść pełna zagadek
mecz „Cuiavia-Zdrój“ -r- TKS II o mistrzo
sodową — lemoniady.
Najwytworniejsze i największe
Miłość! Zazdrość! Zbrodnia!
Najstarszy 1 pierwszy Polski Zakład Op. stwo klasy B. Wstęp 50 gr.
Kino Torunia BWfl Sk.
Emocja! Tempo! Przepych wystawy
tyczny, Franciszek Seidler, Toruń, Op
— Nie bił szkapy, lecz pięknego, dobrze
ul. Wtrsząwska B"’’®
w«
tyk i bandażysta Obok pncziy. staro
ntrzymanego konia. W związku z naszą no
miejski Rynek 16. Telefon 1574 Dosta tatką p. t. „Gdyby tak pana uderzyć kijem,
Doskonały nadprogram.
wa dla kas chorych, klinik ocznych i dla panie Józefie“, w której napiętnowaliśmy
Początek o g. 5, 7 i 9. W niedzielę O g. 8, 5. 71 9.
wojska.
fakt bicia konia, p. Józef Małkowski, wła
ściciel, największej w Toruniu wypożyczalni
Z miasta
(Remo Satan)
— Zamiast wieńca na trumnę śp. nacz. dorożek i powozów ślubnych, prosi nas o za
| Walki: Tygrysa z krokodylem, pytona
Celichowskiego. Zarząd Korporacji Kupców znaczenie, że nie bił „mizernej szkapiny“ —
z człowiekiem, niedźwiedzia z lampartem,
Z okazji rozpoczęcia Tygodnia PCK., któ
Chrześcijańskich w Toruniu uchwalił za jak pisaliśmy — lecz pięknego, silnego i do
tygrysa mordercy z bezbronną dziewczy»
miast wieńca na trumnę śp. inż. Stanisława brze utrzymanego konia. Czyn swój p. M. ry w roku bieżącym odbywać się będzie od
ną,’pytona z bawołem, 130 oszalałych słoni
1 do 10 czerwca rb. w niodzielę 2 czerwca
Celichowskiego złożyć 25 zł. na budowę tłumaczy tern, że koń go ugryzł.
w niszczycielskim pochodzie na ludzi, króla
o godz. 11,45 w kościele św. Jana w Toruniu
gmachu
Muzeum Ziemi Pomorskiej im. Mar
i bestyj — lwa z monarchą dżungli—tygry»
odbędzie się nabożeństwo.
>
szałka Józefa Piłsudskiego.
;; sem mordercą, czarnej pantery z tygrysem
— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum
mordercą i Ł p.
im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza, że sta
JTo białym etnotoboku
Śmierć bawoła w uścisku pytona! Polo»
raniem Opieki Rodzicielskiej zostanie zor
wanieoszalałego tygrysa mordercy naludzi!
ganizowana kolonja letnia dla młodzieży
2071 I
| Popłoch tubylców na samą wieść, że zbliża
we wsi świecie, pow. brodnicki, st. kol. JajJeszcze jeden film o Schubercie — kto
i się tygrys morderca! Człowiek w śmier»
kowo. Kolonja mieścić się będzie we dwo
wie
czy z wszystkich trzech nie najlepszy, i
Koitjumy
Kąpielowe,
teinym uścisku ij»to metrowego pytona!
rze. Utrzymanie dobre. Opieka wychowaw
jeszcze jeden odtwórca roli genjadnego kom
2 kolorowe, czysta wełna 7,50 zł
| Ratunek z ręki bohaterskiej dziewczyny!
ców i rodzicielska zapewniona. Pobyt 4-ro
pozytora. Był Hans Jaray, blady i senty
Zrealizowanie filmu przepłacone śmiercią
Kostiumy* Kąpielowe,
tygodniowy z przejazdami kolejowemi wy
mentalny młodzieniec, był dobroduszny gru
trzech operatorów i jednego aktora! Feno»
niesie 53 zł.
2 kolorowe, podw. Macco 3,15 zl 1,75 zl
bas Ryszard Tauber i jest teraz przystojny,
menalne dzieło, sfilmowane wśród żądnych
Zgłoszenia i informacje w Dyrekcji gim
śniady jak cygan, Nils Asther.
Płaszcze Kąpielowe,
| krwi bestyj podczas wielkiej egzotycznej
nazjum codziennie od godz. 12 do 13. Osta
Ktoby przypuszczał, że ten typowy uwo
osobliwe wzory .... 10,95 zl 8,25 zl
ekspedycji na wyspy Malajskie!
teczny termin zgłoszeń 10 czerwca. Wyjazd
dziciel potrafi dą»ć kreację tak całkowicie
Sensacja, która zapiera dech w piersiach
Roczni Ki f roto we soec}. grube,
nastąpi z początkiem lipcą.
4939
odmienną, od dotychczasowych, że wyniesie
zelektryzowanego w dzal Coś niebywałego
białe i kolorowe
. • . 1,65 zł 1,20 Zj
7-Egzamin wstępny do pierwszej klasy
się na pozjomy lirycznej miłości i głębokie
i jedynego w swoim rodzajul Zabić lub
Państw, Gimnazjum żeńskiego przy Państw.
go tragizmu? Partnerka jego, Pat Paterson,
zostać zabitym — oto prawo wysp Ma=>
Sem. Naucz. Źeńskiem w Toruniu odbędzie
do niedawna skromna statystka, dziś gwia
•
la jsk Ich!
się dnia 17 czerwca o godz. 8 rano. Kandy
zda pierwszej wielkości, ma wdzięk i czar
datki muszą posiadać świadectwo roczne z
Alfred Laxarui
niezrównany — czy to wtenczas, gdy jako
Nadprogram: Tygodnik ze złotej serji „Foxa".
6 klas szkoły powsz., metrykę urodzenia,
skromna dziewczyna mieszka w dworku
Poeiątek
nl powszednie o godz. 5, 7 i 8-tej. I
Toruń,
SzeroKa 16.
szczepienia
ospy,
załączyć
podanie
oraz
w niedzielę i święta o godz. 3, 5, 7 i 9rtej.
wiejskim, czy też, gdy przebrana za chłop
wpJamć zŁ 10 za egzamin na konto PKO. Nr.
ca towarzyszy wędrownym muzykantom,
*-14.270.
Dyrektorka sem.
4936
czy wreszcie, gdy w pięknej toalecie znaj
DYŻUR APTEK.
— Polski kwartet p. Ireny Dubiskiaj. We
dzie się na cesarskim dworze.
Dziś i jutro dyżurują w śródmieściu: wtorek 11 czerwca br. o godz. 20 staraniem
— Z Teatru Ziemi Pomorskiej. W sobotę
W sumie śliczny film, o wartkiem tem
Apteka pod Orłem, Rynek Staromiejski; Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego od 1 czerwca o godz. 20 teatr wystawia kome- pie. i pomysłowej akcji, naprzemian roman
na Bydgoskiem Przedmieściu: Apteka św. będzie się w auli Gimnazjum Męskiego im- dję Jakóba Deval‘a pt. „Towariszcz“. W ko- tyczny, lub też o dobrem zacięciu komedjoAnny ul. Mickiewicza 98 (od godz. 22 do ra M. Kopernika koncert. Udział biorą pp. Ire medji tej autor w sposób dowcipny i pla wem.
na); na Mokrem — Apteka pod Łabędziem, na Dubiska (1 skrzypce), Tadeusz Ochlew- styczny przedstawia życie emigrantów ro
Nadprogram tygodnik PAT‘a, sensacje
ul. Kościuszki (od godz. 22 do rana).
ski (2 skrzypce), Mieczysław Szaleski (al syjskich, w osobach lcs. Ura»tjewa i wielkiej Fox‘a i zabawna groteska rysunkowa.
księżny Tatjany na tle życia burżuazji fran
tówka), Zofja Adamska (wiolonczela).
TEATR ZIEMI POMORSKIEJ
W programie kwartet Beethovena es-dur cuskiej. Sztuka ta od dnia premjery cieszy
— W sobotę o godz. 20 — „Towariszcz“.
się wjelkiem powodzeniem.
— W niedzielę o godz. 12 — popisy tań op. 74. Utwory skrzypcowe solowe, oraz
Obsadę tworzą pp.: Mazarekówna, Sta
kwintet
Juljusza
Zarębskiego
op.
34
z
forte

ców rytmicznych uczenie Butuzowej.
szewski, Ilcewicz, Zbierzowska, Kopijowską,
pianem,
partje
fortepianu
wykona
p.
Jani

— W niedzielę o godz. 20 — „Gwiazda fil na Wysocka - Ochlewska.
Ażeby dać możność wszystkim zobaczenia
Kalinowicz, Loeld, Cybulski, Bracka, Mat
mu“.
narodoweiJo obrazu p. t. „SZTANDAR
Połowę czystego zysku przeznacza się na kowska, Kwaskowski, Czesławski i HlousWOLNOŚCI“ kino „Mars“ wyświetlać
REPERTUAR KIN:
fundusz budowy Muzeum im. Marszałka kówna.
będzie poraź ostatni w niedzielę t. j. 2. VI.
W niedzielę, 2 czerwca o godz. 20 pełna
Piłsudskiego. Bilety w cenie od 50 groszy do
MARS: „Tygrys morderca“ (premjera).
b. r. dwa poranki o godz. i2»tej i I3»tej
3 złotych są do nabycia w Tow. Krajoznaw- humoru komedja Brunona Franka pt.
LIRA: „Noc na transatlantyku“.
minut 30 po cenach zniżonych przyczem
czem Stary Rynek.
4938 „Gwiazda filmu“.
ŚWIATOWID: „Ostatnia serenada“.
dwie osoby korzystają z jednego biletu.
— Uwaga LokatorzyI Plenarne zebranie
ARJA: „Tajemnica małej Shirley“ i „Zem
Z TARGU
odbędzie się dnia 3 czerwca br. o godz. 19
sta pana X“.
Na targu w dniu 31 maja płacono: za pół
w lokalu p. Pawlikowskiego przy ul. Cheł kg. masła 0,90—1; sera 0,25-~0,50; twarogu
CORSO: „Baroupd“ i „Kohn i Keely“.
Z URZĘDU STANU CYWILNEGO.
mińskiej.
Obecność
wszystkich
członków
0,25—0,50; za litr śmietany 1,00; za mendel
WYSTAWY.
Dnia 29 i 30 maja zgłoszono;
konieczna.
Zarząd.
4947
jaj 0,85—0,80; za kurę 1,50—2; gęś 3—5; ka
— W niedzielę o godz. 11 w Domu Miej
Związki małżeńskie: plutonowy Teofil
— Wpisy na wyższy kurs abiturjencko* czkę 2—2,50; gołębia 0,30—0,50; indyka 5—7; Górski
skim przy ul. Chełmińskiej 16 — otwarcie
z Haliną Walkowiak, rzeźnik Wal
handlowy
dla
absolw.:
gimnazjów,
semina

Wystawy Misyjnej.______
za pół kg szczupaków 0,90—1,10; linów 0,90 ter Wendland z Teofilą Łuczak i robotnik
riów i wydziałowej: Szkoła pr. przyspos. —1; karasi 0,90—1; sandaczy 1,25—1,50; oko Franciszek
Makowiecki z Gertrudą. Kowal
kupiec., kurs handlowy, . buchalteryjńy i ni 0,50—0,75; dorszy 0,40—0,60; minogów 0,50 kowską.
specjalne dla absolw. 7 ki. szkoły powszech —0,60; białych ryb 0,20—0,30; za pęczek
Urodzenia: bankowiec Stofan Janikowski
nej. Toruń, Małe Garbary 5 II, III.
4945 świeżej marchwi 0.15; za pół kg. szpinaku (syna),
st. sierż. Bronisław Kamiński (cór
—
Odczyt
dr.
Rymkiewicza
nie
odbędzie
0,15
—
0,20;
za
pęczek
świeżej
cebuli
0,15;
za
kę), cieśla Konrad Borucki (syna), monter
dla prjsyjcjsdnycfi! g
się. Zapowiedziany na niedzielę 2 czerwca, pęczek buraczków 0,15; za główkę kalafio Kazimierz Zieliński icórkę), robotnik Jozef
np f/oruniu godz. 13 w programie Tygodnia PCK. od rów 0,60—0,70; za pół kg jabłek 0,40—1,60; za Kwiatkowski (syna), st. ogniomistrz Michał
czyt p. dr. Rymkiewicza», z przyczyn od Ko cytrynę 0,10; za pół kg. truskawek 0,70—0 80 Modrzewski (córkę), kupiec Teodor BiotroPolecamy restauracje i kawiarnie
mitetu Tygodnia niezależnych, nie odbędzie za pół kg agi*estu 0,30—0,35; za doniczkę wicz (córkę) i kontroler tram w. m. J5zef
Dwór Artusa, tel. 19-62. Restauracja o naj sję. Później8?y termin odczytu zostanie 0- kwiatów 0,30—3; za pęczek kalarepy 0,30— Dalke (syna).
wykwintniejszej kuchni na Pomorzu pod głoszony.
0,40; za pęczek rzodkiewek 0,05—0,10; za pół
Zgony: rohotąik Władysław Ryszk 1. 23,
kierownictwem znakomitych kuchmistrzy
— Eliminacyjne zawody lekkoatletyczne kg rzewienia (rabarbaru) 0,15—0,20. Dowóz Jadwiga Zielińska 1. 5, Krystyna Jaworska
wydaje na miejscu i do domu znakomite do reprezentacji Torunia na spotkania z nabiału i warzywa dostateczny. Tendencja 8 miesięcv i nauczyciel Stanisław Rogowski
potrawy na wesela, rauty, przyjęcia. Bydgoszczą i Grudziądzem odbędą się w spokojna. Targ ożywiony.
1 30
Smaczne i obfite obiady i kolacje. Sale niedzielę, 2 czerwca, o godz. 14 na boisku
—Bsag
pięknie odrestaurowane na zebrania, miejskiem. Wstęp wolny.
Kronika
tygodniowa
Nie
—
interes!
Przeważnie
gruby,
poziomy
hale i zjazdy. W obiad matine, wieczo
— Zapisy do pryw. szkoły im. św. Tere
rem dancing towarzyski. Ceny przy sy dr. Z. Szczepkowskiej (Kościuszki 4) co
geszeft.
stępne.
dziennie od godz. 12 do 13. Wysoki poziom
Minęły romantyczne czasy przedwojenne.
Restauracja „Do Gracjana'*, ul. Szczytna róg nauki, kierunek wychowawczy, higieniczne
Szerokiej, tel. 19 96. Poleca zdrowe domo urządzenie sokoły zapewniają dziecku mak- W dobie kryzysu —Precz z romantyzmem — Materializm zawładnął i tą dziedziną niepo
dzielnie: dziedziną uczuć.
we śniadania, obiady, kolacje znane ze simym najlepszych warunków rozwoju uswej dobroci. Fachowo pielęgnowane pi mysłowego,, duchowego i fizycznego. Czesne Merkantylizacja małżeństwa — Naciąganie
Czytam taki naprzykład anons i... dę
4743
wa, skora i rzetelna obsługa, ceny niskie. niskie.
na... serca — Główna wygrana 450.000 zł. bieję:
Nowocześnie urządzony lokal.
■— Wpisy na kursy handlowe, także wie
Adria, Kawiarnia, Cukiernia, Restauracja, czorne i na prywatne lekcje języka polsk.,
„Piekarz, kawaler, wieku lat 30, mo
Są różne niedole. Niedole serca są obe
Chełmińska 11, tel. 2006 poleca jako no niemieck., francuskiego i angielskiego, ste
się wżenić w dobrze zaprowadzoną
że
wość: pierwszorzędne warszawskie wy nografii polskiej i niemieckiej 1 maszyno- cnie najaktualniejsze, obok niedoli kryzy
piekarnię przy gotówce zł. 10.000.“
roby cukiernicze. Dostawy poza dom —- pisma przyjmuje A. Wiśniewska, kierown. sowej. Nie będę pisał o kryzysie. Temat ten
Przebóg! Zupełnie wyraźnie, a właściwie
punktualnie i szybko. Pierwszej jakości pryw. kursów handl., Kopernika 7, II. 4886 jest już wyczerpany. Sam kryzys nie. Kry
śniadania, obiady i kolacje. Specjalność
— Zbiórka ratowników rzecznych PCK. zys jeszcze się nie wydoił. Odczuwamy to niewyraźnie, tylko czytelnik się domyśla, ze
potrawy z kociołka po 70 gr. Codziennie i kandydatów celem wzięcia udziału w po
owemu jegomościowi nie chodzi tyle o żonę,
od godz. 10.30 wielki koncert i dancing. chodzie propagandowym z okazji rozpoczę chyba wszyscy, poza baronami węglowymi.
ile
o piekarnię. Typ wyprany chemicznie z
Dobrze pielęgnowane piwo, wino i li cia Tygodnia PCK. — odbędzie się w nie Kiepura też nie wie, co to jest kryzys. Ale
kiery.
wszelkiego
sentymentu. Prosto z mostu wa
dzielę 2 czerwca o godz. 11 rano przed pom kryzys serca przechodził chyba każdy, ina
Ośrodek Sportów Wodnych nad Wisłą, obok nikiem Marszałka Piłsudskiego.
czej mówiąc, każdy mógłby coś powiedzieć o li. Co tam bawić się w liryzm uczuć, jak
miejskiego dworca kolejowego. Kawiar
np.: „znudzony szarzyzną życia szukam du
W sobotę, dnia 1 czerwca o godz. 14 min.
nia i restauracja w ogródku. Jedyne miej 30 rozpoczyna się trening w pływalni gar niedoli swego serca. Jednak ludzie w zasa
szy wzniosłej i pięknego serca“. Nasz anon
sce w śródmieściu, gdzie na świeżom po nizonowej. Obecność wszystkich obowiązko dzie są skryci. Nie lubią się wywnętrzać.
sujący sję kawaler jest cynicznie otwarty,
wietrzu nad wodą, zdała od ulicznego wa.
Jest wszakże w prasie, w dziale anonso do tego stopnia szczery, że powiada: „(między
kyrzu można spędzać chwile wypoczyn
— Popis uczenie szkoły rytmiczno • pla
ku pośród słońca i zieleni. Brydż w loka stycznej Haliny Butuzowej. W niedzielę, 2 wym rubryka: „Matrymonjalne“. Dla umie wierszami) gwiżdę na serce, panno Marjanlu i w ogródku. Karty i pogotowie bryd czerwca o godz. 12 odbędzie się popis mło jącego czytać rubryka ta wiele mówi. Poza
no, grunt piekarnia i dobrze zaprowadzony
żowe na miejscu. Dancing na powietrzu.
dziutkich uczenie znanej w naszem mieście bezpośrednio zainteresowanymi, wątpię, czy interes“!
Najlepsza okazja kupna:
szkoły rytmiczno - plastycznej p. Haliny zwracają na nią uwagę Czytelnicy. Ja pil
I jakby dla kontrastu, zagubiony w po
B. Hozakowskt ni Mostowa 28. tel 1174 — Butuzowej. Uczenice wykonają szereg no nie studjuję ten dział. Nie dlatego, iżbym wodzi materjalizmu, ten oto krzyk serca;
woczesnych
tańców
rytmicznych,
w
takt
uNa łl“psz<i i iiłiH” i<zn ll<*rhata — Na
tworów Dalcroza^ Chopina, Szuberta, Boc- miał zamiar popełnić bigamję. Czytam z
KTO uszczęśliwi miłą lecz biedną
siona — Cebulki kwiatowe.
cheriniego i Straussa. Akompanjament spo ciekawości. Każda niedola żywo mnie ob
blondynkę po trzydziestce? „Wdzię
Schwenkgrub-Radjo, Łazienna 17, teL 1665 czywa w rękach pp. prof. Karpowicza i Bu chodzi.
Ladioodhiorniki. głośniki nowoczesnych tuzowej.
czna“.
typów, oszczędnościowe żarówki po re
Poświęcimy tedy tej rubryce matrymon
Dochód przeznacza się na dożywianie
Biedna blondynka. Gdyby miała piekar
relacyjnych cenach. Przyjmuje aaygną
niezamożnych dzieci szkoły powszechnej ialnej dzisiejszy feljeton. Dowiemy się cie nię, to i po sześćdziesiątce mógłby ją kto
tv Kredytu Kupieckiego.
nr. 9. Bilety w cenie od gr. 25 do zł 1,45 są
Browar Okocim, reprozeru A Freining. To do nabycia w księgarni Wojciechowskiego' kawych rzeczy. Co właściwie skłania ludzi; uszczęśliwić. A tak, szkoda pieniędzy na
ruń. Podmurna 58, tel 1334 poleca swo w dniu przedstawienia od godz. 11 w kasie * jakie motywy i pobudki nimi rządzą, gdy anons.
je piwa: marcowe, świętojańskie, porter ( teatru«
l serce azuka serca. Romantyzm?. Uczucie?
Albo ta z 10.000 gotówki szuka:

i&jfótUfdu, |T
I czerwca

Hot na Mlaoljlni

..Tygrys morderca"

Nabożeństwo przed Tyg. PCK.

Na sezon hąpieiowu
|nZ nadeszły •

Światowid: „Ostatnia serenada“

Oskar Stephan nast

TOssssasBasKssisF'

Uwaaa! „K n» Mars“

Informator |
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SOBOTA, NIEDZIELA, DNIA 1—2 CZERWCA 1935 R.
Długowieczność Jest p rem ją natury dla
tych, którzy dbają o zdrowie. Przy obja
wach sklerozy stosujcie neturalny sok
czosnku z marką ochronną f. f. Apteka
Wszyscy toruńczycy na strzelnicę!
Mazowiecka, Warszawa, Mazowiecka 10.
W myśl wskazań Naszego Wielkiego Wo
Dnia 3, 4, 5, 6, 7 1 8 czerwca od godz. 16
Broszury wysyłamy bezpłatnie.
(b)65 dza, iż jedną z najważniejszych podstaw o- do 19 na strzelnicy w Hali PW., ul. Wały,
brony kraju jest znajomość karabinu i u- na. strzelnicy 8 Szpitala Okręgowego, ul.
miejętność strzelania — Związek Strzelecki Wały, na strzelnicy KPW. za mostem kole
w Toruniu urządza w czasie od 2 czerwca jowym, na strzelnicy Fort Jagiełły — Pod
do 9 czerwca br. włącznie, strzelanie pod górz (obok 31 palu za halą Balonową).
hasłem „10 strzałów ku chwale Ojczyzny“,
Strzelanie odbędzie się z broni małokali
aby dać możność każdemu Obywa.telówi wy browej Kb. bz kraj. 8, Kb. bz. kraj. 6.
Zarząd Korporacji Kupców Chrześcijan« próbowania oka.
Wymagana ilość punktów do zdobycia
Obywatelki i Obywatele miasta Torunia,
sklch w Toruniu, pragnąc wziąć zbiorowy uPodgórza i Rudaku, biorąc udział w tern odznaki klasy III — 75 punktów, klasy II —
dział w oddaniu ostatniej posługi zmarłe« strzelaniu, będą mieli możność zdobycia 85 pkt., klasy I — 188 pkt.
Każdy uczestnik nabywa amunicję za omu naczelnikowi wydziału przemysłowego Odznak Strzeleckich.
Strzelania odbędą się, dnia 2 i 9 czerwca płatą 50 groszy na każdej z powyższych
województwa śp. inż. Stanisławowi CelichoPo uzyskaniu odpowiedniej ilości
wskiemu — wzywa członków Korporacji, od godz. 9—13 1 14,30—19: 1) na strzelnicy strzelnic.
na»
Bractwa
Kurkowego w Parku Zieleniec, 2) punktów, dąny uczestnik otrzymuje
żeby stawili się gremjalnio na pół godziny na strzelnicy w Hali PW. ul. Wały, 3) na miejscu legitymację Odznaki Strzeleckiej.
przed pogrzebem, a więc o godz 16 m. 30 w strzelnicy w Szpitalu Okręgowym, ul. Wa Poza tern uczestnicy strzelający po raz pier
niedzielę przed gmachem Pomorskiego Urzę ły, 4) na strzelnicy Kolejowego Przysposób. wszy i zdobywający Odznakę Strzelecką odu Wojewódzkiego celem wzięcia udziału w Wojsk, za mostom kolejowym, 5) na« strzel trzymują bezpłatnie dyplom.
nicy w Fabryce Lubań — Wronki przy ul.
W razie niepogody czynne będą tylko
pogrzebie.
Lubickiej, 6) na strzelnicy Fort Jagiełły — strzelnice: Strzelnica w Hali PW., ul. Wały,
Podgórz (obok 31 pal‘u za halą Balonową), strzelnica Kolejowego Przysp. Wojskowego
?) na strzelnicy C. S. S. Rudak — 11/67 pp. za mostem kolejowym.

JO strzałów ku chwale Ojczyzny“

15
U osób przygnębionych, wyczerpa
nych, niezdolnych do pracy naturalna
woda gorzka Franclszka-Józefa pobudza

obieg krwi, wzmacnia zdolność myślenia
i chęć do pracy. Zalecana przez lekarzy.
399

Do cztonków Korporacji Kupców
Chrześcijan

Wystawa misyjna w Toruniu

W niedzielę 2 czerwca o godz. 11.30 rano
w salach wystawowych przy ul. Chełmiń
skiej 16 otwarta będzie Wystawa Misyjna,
która» potrwa do 12 czerwca włącznie. Będą
na niej eksponaty misyjne z dalekich Chin,
.lanonji, Afryki, Nowej Gwinei itd. Wysta
wa otwarta od godz. 9 rano do 20. Wstęp za
dobrowólńemi datkami.

Tragiczny upadek
W Kończewicach w powiecie toruńskim
w czasie dozoru przy nowobudującym się
domu 69-letnł cieśla Antoni Duliński z Koń*
czewio spad! z rusztowania z 3 metrowej
wysokości tak nieszczęśliwie, że przewiezio
ny do domu w kilkanaście godzin później
zmarł, nie odzyskawszy przytomności.

Modernizacja poczty
toruńskiej
Uwagę mieszkańców Torunia od pewne
go czasu zwracają mknące przez ulice mia
sta wehikuły motorowe z napisem „Poczta“.
Są to trzy motocykle ze skrzynkami, oraz
jeden samochód ciężarowy. Trzy pierwsze
wybierają korespondencję z rozmieszczo
nych w różnych punktach miasta skrzynek
do listów; ostatni krąży z poczty głównej
na Dworzec — Przedmieście, na Mokre i z
powrotem.
Pomijając fakt, że na wzór krajów za

któró wieczorami bić będą w oczy różnokolorowem światłem. Pomysł to bardzo szczę
śliwy i udatny, przyklasnąć więc należy
pięknej inicjatywie Naczelnika Urzędu, któ
ry w tak pomysłowy sposób stara się zachę
cić szerokie sfery społeczeństwa do korzy
stania z najnowszych urządzeń pocztowych,
jak zielone skrzynki miejscowe, ulotki i dru
ki bezadresowe, zlecenia, Inkasa, przekazy
rozrachunkowe, pączki żywnościowe, pocz
ta lotnicza itp.

Kraków w łaskach
Fortuny
Oprócz mlljona, Fortuna przeznaczyła w
iV-ej klasie 32-ej Loterji mieszkańcom Kra
kowa także i kilka mniejszych, ale poważ
nych wygranych. Między innemi na Nr.
109.975 padło 50.000 złotych.

V

brydż be« dobrej lampy...

dobra lampa bez palnika
.RUSTICUS

RUSTlCUS,

Krajowy palnik

»pirytusowy. daje białe, jasne światło, zapewnia
czystość i bezpieczeństwo Może być
zastosowany do keżdej lampy naftowej.

Giełdy
BYDGOSKA GIEŁDA ZBOZOWO-TOWABOWA
I djifft 31 maja 1935 r.
Żyto 260 toń 14,50—-14.25—14,50; pszenica tt-ihó
15.50— 16;
jednolity 16,50—17; zbiorowy
15.50- «-18,25; owiftA 13,35*^15,75; mą.ka: żytn. gal. lA
0—55% wt w. 23,50—28; gat. IB 0—65% wł. w. 21—
21,50; git.. II 55—76 proc. wł. w. 16—16,50; razowa
0—95 proc. wł. w. 16,50—17; poślednia poniżaj TO
proc. wł. w. 13—13,50; mąka pszenna: gatunek IA
0—20 proc. wł. w. 28—30; gat. IB 0—45 proc. wł. w.
26.25— 27,25; gat. IC 0—55 prOc. wł. w. 25,50—26,50;
gat. ID 0—60 proc. wł. w. 24,50—25,50; gat. IE Ó—
65 proc. wł. w. 23,50—24.50; gat. IIA 20—55 pröC. Wł.
w. 21,50—22,50; gat. IIB 20—65 proc. wł. w. 21—22:
gat. IID 45—65 proc. wł. w. 10,75—20,75; »at. IIF 55
do 65 proc. wł. w. 15,25—15,75; gat. III A 65—70 próc
wł. w. 14,25—15,25; gat. HIB 70—75 proc. wł. w. 12.25
do 12,75; razowa 0—05 proc. wł. w. 16,75—17.25;
Otręby: żytnie wymiął stand. 10,75—11,50; pszen
ne: miałkie st. 11—11,50; średnie st. 10,50—11; gru
be 11—11,50; otręby jęczmienne 10,50—11,25; rze
pak zimowy bez worka 40—42; rzepik zimowy bez
worka 36—37; mak niebieski 34—36; gorczyca 34—
36; ęiemtę lniane 45—47; peluszka 29—31; wyka 30—
32; seradela 12—13.50; groch: polny 26—30; Wikto
ria 30—82; Fölgora 26—29; tymotka czyszczona 45—
55; łubin: niebieski 9,50—10,25; żółty 10,75—11,75;
ziemniaki jadalne pomorskie 4—4.25; płatki ziem
niaczane 11—11,50; makuch: lniany 18,50—19; rze
pakowy 13—18,50; kokosowy 15—16; wytłoki suszo
ne 8—9; słóma: żytnia luzem 3—3,50; prasowana
3.25— 3,75; elano nadnoteckle luzem 8—9; śrut so
ja 19—19,50.
Ogólne usposobienie: spokojne.

NOTOWANIA GIEŁDY WABSZAWSK1EJ

Zmotoryzowany tabor poczty toruńskiej wyrusza pod czujnem okiem naczelnika
Urzędu p. mgr. Philippa z dziedzińca gmachu przy Rynku Staromiejskim na miasto.
chodnich poczta toruńska przeszła do zmo
Firmie znanej i poważnej na terenie nietoryzowania swej obsługi do niedawna wy tylko Torunia ale i całego kraju p. konsula
łącznie konnej, podnieść należy z uznaniem, Bronisława Hozakowskiego należy się też
że dzięki tej inowacji zyskaliśmy wszyscy uznanie za bezinteresowne, jak nas poin
na czasie, gdyż poczta przewożona środkami formowano, a bardzo piękne i wysoce este
mechanicznemi znacznie szybciej dociera do tyczne udekorowanie krzewami dalji oraz
urzędów, a więc i adresatów, skutkiem cze tujami skweru wzdłuż podwórza pocztowe
go i listonosze mogą korespondencję oraz go, prowadzącego do paczkami.
paczki doręczać wcześniej.
Powtarzamy, poczta toruńska moderni
Również poczekalnia dla publiczności na zuje się, robiąc wszystko, aby klient w jej
poczcie przy Rynku Staromiejskim zmienia pomieszczeniach był szybko obsłużony i czuł
swą powierzchowność. Zaprowadzono tam się dobrze.
piękne reklamy świetlne na mlecznem szkle,

z dnia 31 pia.la 1935 r.
Dewizy
Belgja 99,25, 92.48, »2.02; Berlin 213.90. 214.90.
212,90; Gdańęk 100.00, 1OÖ.25, 90.75; Uplandja 356.35.
357.15, 355.35; Londyn 26.38, 26.51. 26.25; Nowy Jork
telegr. 5,317/*, 5,347/*, 5,987/*; Paryż 34.Ö6, 35.05, 84.87;
Praga 22.16, 22.15, 22.03; Sztokholm 130.00. 136.65,
135.35; Szwajcaria 171.70, 172.13, 171.27; Heielpgfors
11.65, 11.68, 11.62.
Tendencja: nięjednolita.
Papiery wartościowe
3 proo. poż. budowlana 41,75; 4 proc. poi. inwest104,50; 4 proc. poż. inwest. seryjna 106.50; 5 proc,
poż. konwęrsyjna 66; 6 proc. póż. dolarowa setki 81
do 81,50—81,75 ‘ 4 proć. poż. preńij. doi. 32—52,25;
7 proc. poż. etabillz. 61,75—62,22—62, drobne 62,25—
62,75—62,38, setki 68; 7 proc. 1. z. T. Kr. Przem. Pol.
82; 8 proc. 1. z. ziemskie doi. 47,25; 4^ś proc. 1. zziemskie 48; 8 proc. 1. z. ziemskie zlot. 4S; 5 proc.
1. z. m. Warszawy stare 65—65.50, z 1983 r. 66.30—
57,-56,75. 6 proz. obi. Warszawy 1926 r. Vl em. 61,25.
Tendencja: dla pożyczek i dla listów słabsza.
A keje
Bank Polski 87; LiUpop 9,23; Norblin 82,50—
32,75; Haberbusch 40—39,50.
Tendencja: Słabsza.

juszu — pozna rządowca lub emeryta
po 40-ce.
PANA poważnego, rządowca, pozna
przystojna panna, nieruchomość i go
tówka.
Prorządowfec, to jeszcze mało; musi być
koniecznie „rządowiec“, a wtedy: „pozna go
przystojna panna, nieruchomość i gotówka“.
Niekiedy zabłąka się w ofertach termin
państwowiec:
KIEROWNICZKA szkoły, lat 33, sym
patyczna, niebrzydka, znużona samotnem życiem na wsi, pozna pańa na
stanowisku państwowem lub odpowiedniem innem do lat 45-ciu.
Stanowisko państwowe! O stanowisku
narodowem nikt nie wspomina. To widać,
że endecy są już na wymarciu.
Oferty małżeńskie redagowane są prze
ważnie szablonowo, na ponuro, rozpaczliwie.
Rzadko o humor, dlatego tern jaśniej od
Szarego tła wybija się następujące wezwa
nie:
MY chcemy mętów solidnych, na po
ważnych stanowiskach. — Dwa prze
miłe „podlotki“ po trzydziestce. — Po
sag: złote serca, humor, praktycznjść.
Humor dopisuje, ale praktyczności tym
miłym podlotkom muszę odmówić.
Nikt bowiem na humor nie da się zła
pać, natomiast na gotówkę tak:
WDÓWKA młoda, przystojna, bez
dzietna, po doktorze, gotówki 80 typ.
zh» wyjdzie zamąż za inteligenta.

Jestem przekonany, że powyższa wdówka
bez humoru, a z 80 tys. zł. w tej chwili, gdy
piszę te słowa, napewuo już przeżywa pow
tórnie miodowe miesiące. Przy takiej go
tówce posiada się wszystkie zalety. Nie
trzeba specjalnej propagandy, ażeby wyjść
zamąż.
Dziś małżeństwo strasznie się zmerkańtylizowało. Jest to towąr jak każdy inny,
jest to, jakby handel żywym towarem.
POZNANIANK1. posiadające majątki
ziemskie, — młyny, tartaki, kamieni
ce, składy różnych branż, także zna
czną gotówkę — poleca ECHO, Po
znań. — Najświeższy (powiększony)
numer 50 groszy znaczkami.
Albo takie ponętne propozycje:
STOSOWNYM panom ułatwię zapo
znanie paii, posiadających do 450.000
gotówką. Zgłoszenia „Priwatśwat
450.000 gotówką (nie wekslami!!) wszak
nie fraszka. To tak, jakbyś wygrał w ko
lekturze „Priwatswat“ na pól losu główny
los. I w dodatku masz tyle emocyj serco
wych za sprawą takiego na pozór nic me
mówiącego „Priwatswata".
Okazuje się, że jeszcze oprócz Luttuji
Państwowej są szanse zrobienia majątku:
brać u „Priwatswata", jak w „Uśmiechu
Fortuny“.
Czyż małżeństwo to nie loterja?
Z tą
różnicą, że w Loterji Państwowej jest cią
gnienie, a tu naciąganie... na serca.
Leon Sobociński.

Właścicielką jednej z ćwiartek tego losu
jest, p. M. K., której podobiznę podajemy po
wyżej. Otrzymała ona 10.000 zł. i ma obec
nie zapewnioną spokojną starość.
Pani K. zaopatrzyła się już. naturalnie
w los do I-ej klasy 33-ej Loterji pomnąc, że
ciągnienie rozpoczyna się 19 czerwca 1935 r.
(4926
«■"■W. JJMBg——S
LA JŁJTBg
MĘŻA od 35, miłego, szlachetnego, in
A ta oto nauczycielka, gdy się nudzi,
teligentnego — nie szczupłogo, na sta ogłasza:
łej posadzie, poszukuje sympatyczna,
KORESPONDOWAŁABY dla kores
zapobiegliwa — 10.000 gotówki, dużo
pondencji nauczycielka z prowincji. —
serca. „Przyjaźń“.
A. M., poste-restante — Przemyśl.
Wszystkie poszukują męża: miłego, in
Korespondować dla samej koresponden
teligentnego, solidnego, szlachetnego, zazwy cji, to istotnie sztuka zabicia czasu dla sa*
czaj rządowca. Ale ta, jak niżej, szuka pc- mej sztuki. Ta nauczycielka chyba nie może
prostu wspólnika, potem następnie — męża: się uskarżać na brak czasu. Naprawdę wy
SPÓLNIKA zrównoważonego dó wy jątek, boć wiemy aż nazbyt dobrze,, jak
robionej firmy handlowo-przeinysło- wszyscy nauczyciele są przeciążeni pracą.
wej, bez ryzyka —■ 5.000 i współpraca
Małżeństwo bywa środkiem na „nudy *,
— cel matrymonialny niewykluczony.
ha „samotność“, najczęściej bywa środkiem
Pod „Tylko inteligent“. .
do Osiągnięcia jakiegoś celu, więc tak:
Praktyczna ta panienka rozumujo na
SZUKA żony kulturalny, przystojny,
zimno tak: jeśli ten ktoś okaże się dobrym
dobrze
zbudowany, wieku 25 do 30
wspólnikiem w przedsiębiorstwie mydlarofic. rez. Potrzebna pomoc w uzyska
skiem, czy w branży konfekcyjnej, możliwe
niu dyplomu inżyniera.
że i w branży małżeńskiej będzie cichym,
Z
niejasno
sformułowanego anonsu nie
dobrym, inteligentnym wspólnikiem.
Czy
taka kombinacja jost trafna, nie wiem. Mo wiemy, bo trudno się domyśleć, w czem się
ma wyrazić owa pomoc przyszłej żony w
żna się jednak bardzo omylić.
uzyskaniu
przez tego ambitnego jegomością
Tylko ludzie starsi nie są. już materiali
dyplomu inżyniera. Zazwyczaj bywa, że
stami:
K10REMU z panów emerytów od 30 właśnie słodka miłość jest w uzyskaniu dy
lat znudziło się samotne życie, niech plomu kolosalną zaporą. A jeszcze, gdy zja
napisze do starszej samotnej wdowy. wią się małe krzyczące aniołki ze smocz
— Cel matrymonialny. — „Jesień 50 . i kiem w buzi. Co za brak doświadczenia u
Tutaj już niema objawów materjalistycz- i tego kandydata małżeńskiego.
nego sposobu myślenia. Samotna wdowa, i i
Na giełdzie małżeńskiej największe teraz
to .starsza naprawdę szuka tylko towarzysza ‘ powodzenie mają urzędnicy. W żargonie
życia. Małżeństwo ma być lekarstwem na j matrymonialnym utarł się nawet termin
nudy samotności. W takim wieku i taki op- | „rządowiec“.
tymizm.
EMERYTKA po niższym, funkcjonar-
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nż. STANISŁAW CELICHOWSK

Naczelnik Wydziału Przemysłowego Urzędu Wośew. Pomorskiego, Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
Administracji państwowej na Pomorzu ubył dzielny i zasłużony pracownik, oddający całą swą wiedzę i siły służbie dla Państwa,
W Zmarłym straciłem jednego z najwybitniejszych współpracowników, na kórego zawsze liczyć mogłem.

Wojewoda Pomorski

X całego fcgoiM
MM

POJEDYNEK BRYDŻYSTÓW.
Prasa warszawska» donosi o pojedynku
dwóch znanych brydżystów pana T. i G.
Podczas gry w klubie panowie ci powie
dzieli sobie kilka szczerych słów, wyzywa
jąc jeden drugiego od osłów i kretynów.
Pojedynek odbył się w Konstancinie
na
Grapie. Strzelano honorowo, czyli w po
wietrze. Po strzałach, gdy przekonano się,
że policja nie słyszy, pa.nowie spokojnie w
towarzystwie sekundantów udali się do re
stauracji. Podobno zagrano w knajpie w
brydża.

przez prezydenta miasta Mackiewicza, sta
rostę Rogowskiego i innych. Projekt ten
spotkał się z bardzo życzliwem przyjęciem.
Jednocześnie uchwa»lono przystąpić do or
ganizowania Aeroklubu, którego bazę sta
nowić będzie istniejące w Częstochowie lot
nisko. Na czele rady organizacyjnej stanął
starosta Rogowski, przewodniczącym zaś
tymczasowego komitetu wykonawczego wy
brany został prezydent miasta Mackiewicz.

wa przeciwko Janowi Gwiźdżowi i dwom
jego towarzyszom, oskarżonym o napady
rabunkowe z bronią w ręku. Ponadto na
ławie oskarżonych zasiadła Genowefa Ka
niowa, oskarżona o namawianie pozosta
łych oskarżonych do rabunku i udzielania
im pomocy. Oskarżeni grasowali na tere
nie powiatu brzeskiego. Sąd skazał Gwiżdża i Józefa Krakowskiego na 6 lat więzie
nia każdego i utratę praw przez lat 8, Jana
Krakowskiego na 3 lata więzienia i 8 lat
SKAZANIE GROŹNYCH BANDYTÓW.
utraty praw, Kaniową na 2 lata więzienia i
Przed trybunałem sądu przysięgłych w utratę praw przez lat 5.
Tarnowie toczyła się przez trzy dni rozpra-

PIERWSZA MATURA POLSKA
W BYTOMIU.
We środę odbył się w pol.skiem gimna
zjum w Bytomiu, na Śląsku Opolskim, po
Kolumna ratunkowa dotrze do nich w sobotę
raz pierwszy egzamin dojrzałości, do które
go przystąpiło 6 uczniów. Ze strony niem.
Dochodzenia,
prowadzone przez okręgo ścian obrazy, zegary itp.
władz szkolnych w egzaminie brał udział wy urząd górniczy
w Chorzowie, wykazały,
W akcji ratunkowej biorą udział trzy
nadradca Ukcszek z Kluczborka.
że wczorajsza katastrofa na» kopalni „Wolf zmiany robotników. Pomimo wysiłków ko
“ spowodowana została zawa lumna ratunkowa», ze względu na trudno
ZUCHWAŁA KRADZIEŻ KOSZTOWNOŚCI. gang-Wawel
leniem się filaru naskutek wstrząsów tek ści techniczn\ bardzo powoli posuwa
We Lwowie dokonano zuchwałej kra- tonicznych. Wstrząsy te da-ły się odczuć naprzód. Przypuszczalnie ekspedycja
dzibży kosztowności. Jakieś dwie panie, w również i w niektórych domach na terenie . trze do zasypanych dopiero w sobotę.
towarzystwie mężczyzny, przybyły do skle gminv Ruda Śląska, gdzie pospadały ze ]
pu jubilera Jarzyny, mieszczącego się na
pl. Marjackim.
W krytycznym momencie ba.wił w skle
pie kierownik sklepu. Przybyli kazali so
bie pokazać najtańszy gatunek broszek.
Obie panie ogląck ły okazane im przedmio
ty i w rezultacie zakupiły jakąś drobnost
kę. Potem trójka wyszła.
Po kilku minutach kierownik sklepu
stwierdził, że znikła z lady sklepowej ka
seta, zawierająca 41 pierścionków z brylan
(i ma dziś wśród najszerszych
tami, ogólnej wartości około 10.000 zł.
warstw społeczeństwa utar#
Jak się ol izało, w momencie, gdy obie
panie oglądał^ broszki, ich towa»rzysz do
tą i murowaną opinję naj
konał kradzieży. Natychmiast o wypadku
szczęśliwszej kolektury.
powiadomiono policję, która jest już na tro
O
pie sprawców.

Los zasypanych górników

Z wyborem kolektury
nie należy się wahać, gdyż

WŁAŚCICIEL DOMU NAŁOGOWYM
ZŁODZIEJEM.
We Lwowie zakończył się proces 22-letniego właściciela domu na Zniesieniu i ab
solwenta pięciu klas gimnazjalnych Jana
Zamorozewicza, poprzednio już karanego,
który tym r^zem stanął przed sądem pod
zarzutem dokonania 33 kradzieży mieszka
niowych we Lwowie, oraz wyrządził posz
kodowanym ‘. trat” dochodzące kilkunastu
tysięcy zł.
Za każdą z tych kradzieży wymierzono
n u odpowiednią karę, razem 16 i pół roku,
łącznie zaś karę, którą będzie miał do od
siedzenia ustalono na 3 i pół la»t więzienia.

A więc i Ty los 33-ej loterji nabądź w

W CZĘSTOCHOWIE POWSTAŁ ODDZIAŁ
AEROKLUBU R. P.
Przy bardzo licznym udziale przedstawi
cieli wszystkich sfer społeczeństwa często
chowskiego odbyło się tu zebranie organi
zacyjne Aeroklubu w Częstochowie, ja»ko
oddziału Aeroklubu R. P. Projekt utworze
nia aeroklubu został obszernie zreferowany

Pamiętaj! Tylko „Uśmiech Fortuny"

„Uśmiechu Fortuny“, a wygrasz!

Niebywała iiwwacia w 33-ej Loterji
Bezpłatne ciągnienie gwiazdkowe na ogólną sumę wygranych

370.000 złotych
Bydgoszcz, Pomorska 1. lubTómń, Żeglarska 31

MYDŁO
i PUDER
!
TO OCZYWIŚCIE

Mydło ¡

puder

SILVA RERUM
lebrał i zestawił Bolesław Busiakiewia
KALENDARZYK HISTORYCZNY.
Co się kiedy I gdzie wydarzyło?
29. S.

Zdobycie m. Konstantynopola przez
Turków pod wodzą sułtana Mahome
ta II.
Umarł znakomity dziejopisarz Jan Dłu
gosz, zwany też Longinus. Był wycho
wawcą synów króla Kazimierza Ja
giellończyka.
Napisał
wiekopomną
„Historję Polski — Xiąg 12-ście do 1444
roku“.
Data zamknięcia t. zw. Sejmu Cztero
letniego w Polsce (1788—1792).
Urodził się w Oparach powieściopisarz
i historyk Władysław Łoziński, autor
dzieł: „Życie polskie w dawnych wie
kach“ (6 wydań) i w. in.
Urodził się w Camprodon kompozytor
hiszpański — Izaak Albeniz.
Umarł w Paryżu i tamże pochowany
na cmentarzu Montmartre historyk i
historiograf polski — Joachim Lelewel.
Urodził się w Blaubenburgu współcze
sny filozof dziejów — Oswald Spengler.
Prapremjera w Dreźnie (po niemiecku)
opery Paderewskiego „Manru“ (w ję
zyku polskim odbyła się 8. 6. 1901 r.
we Lwowie).

30. 5.
Spalenie na stosie w Rouen bohaterki
Francji — Joanny d‘Arc, zaliczonej
przez kościół katolicki w poczet świę
tych.
..
Umarł w Antwerpji genjalny malarz
holenderskiej szkoły brabanckiej —
Piotr, Paweł Rubens.
Umarł w Paryżu pisarz francuski
François Marie Arouet de Voltaire.
31. 5.
Umarł w Gródku po 48-letniem pano
waniu król Władysław Jagiełło.
Umarł w Wiedniu słynny kompozytor
Józef Haydn.
Urodził się w Desio Achilles Ratti, od
6. 2. 1922 r. Papież Pius XI.
Urodził się pisarz i dramaturg Tadeusz
Rit*ner. Pisał po polsku . francusku.
Pamiętna bitwa pod Skagerrakiem.
Zgromadzenie Narodowe rybiera jed
nogłośnie śp. Józefa Piłsudskiego na
Prezydenta Rzeczypospolitej, Piłsudski
jednak godności tej nie przyjmuje.
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WOJCIECH MIKOŁAJCZYK- Gdynia ulica Świętojańska
I

¡fomyśl i zastanów

sie

Słział szaiad i loxiyivefi umysłowigc/i
Twardy orzech do zgryzienia daliśmy
ostatnio miłośnikom naszego działu, zamie
szczając trzy łamigłówki arytmetyczne.
Trudność polegała właściwie tylko na
skomplikowane-’ nieco formie ostatniego za
dania, które na pozór wydawało się niedorzecznem; dwa pierwsze były bowiem dość
ła twe.
Pierwsze miało kilka rozwiązań: oto je
dno z nich.

Zadanie „szparagowe“
również nie
przedstawiało trudności. Przyjmujemy oczy
wiście, że długość szparagów była równa,
należy zatem obliczyć powierzchnię prze
kroju pęczka, r’7r, znając jego obwód 2 r 7C
Przekonamy się wówczas, że za jeden duży
pęczek należały się 4 małe, a zatem kupiec
proponując 3 małe już chciał skrzywdzić
kupującą.

A teraz zadanie ostatnie: Ilość przedmio
tów, nabytych przez jednego z panów ozna
czymy literą X, pan ten wydał więc złotych
X2. Jeżeli żona jego kupiła y przedmiotów,
to zapłaciła za nie złotych y2.
Różnicę X3—y2 = 63 można przedstawić
w takiej postaci: 63 = (X + y). (X—y). Aby
znaleźć (X + y) i (X — y), rozłożyć trzeba
liczbę 63 na dwa całkowite mnożniki. Mo
żna dokonać tego w trojaki sposób: 63 = 53.1
= 21.3 = 7.9; powstaną stąd następujące
równania
X + y = 63
X — y = 1
X -- y = 21
X — y = 3
X + y = 9
X —y = 7
Rozwiązując je, otrzymał wuj-matematyk wszystkie możliwe wartości dla X i y,
mianowicie:
Pierwsze X = 32, y = 31
Drugie X = 12, y = 9
Trzecie X = 8, y — 1
Nie pozostało teraz jak tylko odszukać ta
kie pary znaczeń dla owych niewiadomych,
przy których x-y=’23 i‘ x
y = 11.
Okazało, się wówczas z równania: pierw
sze x — drugie y = 23, że pierwsze x to ilość przedmiotów nabyta
przez Antoniego, drugie y — przez Janinę;
z równania zaś drugie x — trzecie y =
= 11,
11,
że drugie x odpowiada ilości przedmiotów
nabytych przez Jana, trzecie y przez Annę.
A zatem matematycznie zaślubione pary
były następujące:
Antoni i Natalja; Jan i Janina; Karol i
Anna.
Dwie osoby nadesłały trafne rozwiązania
wszystkich trzech zadań: pp. Wiesław Kalita
z Bydgoszczy i p. Jotef z Torunia. Nagrody
przyznajemy im przeto bez losowania.
Węsław.
MIIBg»

Programy radiowe
Sobota, 1 czerwca
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA

stolicy". 18,45 Muzyka z płyt. F. Gaubert: Pieśni
morza (Symf. Ork. Paryska pod dyr. Kompozytora).
19,07 Zapowiedź programu na dz. nast. 19,15 „Kącik
dla młodzieży wiejskiej", wygł. Fr. Dratwa. 19,25
Wiadom. sport, lokalne. 19,25 Wiadom. sportowe
ogólnopolskie. 19,35 Preludia C. Debussy‘ego —
III-cla audycja w wyk. B. Woytowicza: 19,50 Feljeton aktualny. 20,00 Mała Ork. P. R. pod dyr. Z. Gó
rzyńskiego i M. Karbowska (śpiew). Akomp. L. Ursteln. 20,30 „żaby i słowiki“ — transm. z życia —
radiomontaż złożony z autentycznego koncertu żab
1 słowików — oprać. W. Hulewicza. 20,45 Dziennik
wiecz. 20,55 „Jak pracuiemy i żyjemy w Polsce".
21,00 Audycia dla Polaków zagranicą. 1) „Polacy w
Niemczech", wygł. p. Kudlicki, 2) Wiadom. z kraju,
3) Pieśni Niewiadomskiego i Szopskiego, 4) Recyta
cja, 5) Polonez z op. „Hrabina" Moniuszki. 21.30
Koncert symfoniczny w wyk. Ork. P. R. pod dyr. W.
Łabuńsklego. 22,00 Koncert reklamowy. 22,15 „Elita
kobiet w literaturze powojennej" — szkic literacki
wygł. R. Zrębowicz. 22,30 Audycja liter, muzyczna
z Wilna. 23,00 Wiadom. meteor, dla komunik, lotni
czej. 23,05—24,00 Mała Ork. P. R. pod dyr. Z. Gó
rzyńskiego. — Zakończenie programu.

tystyczne i nauk, na Pomorzu. 18,45 Płyty. 19,07 Za
powiedź programu na dzień nast. 19,15 Płyty. 19,25
Wiadom. sportowe z Pomorza. 19,29—22,00 Tr. z War
szawy. 22,00 Koncert reklamowy. 22,15—24,00 Tr. z
Warszawy i Wilna. — Zakończenie programu.

ZAGRANICA
17,30 Wiedeń. Sonata c-dur Springera. 17,45 Brno.
Pieśni Schuberta ' Mahlerar. 18,00 Leningrad. „De
mon" — opera Rubinsteina. 18,05 Koszyce. Muzyka
cygańska. 18,10 Praga. Koncert z cyklu: 300 lat mu
zyki fortep. 18,15 Bukareszt. Marsze i walce. 18,20
Koenigswusterliausen. Pieśni węgierskie. 18;30 Mona
chium. Pieśni Thuillego. 18,45 Strasburg. Uroczysto
ści z ok. rocznicy zwycięstwa pod Verdun. 19,00
Hamburg. Międzynar. święto muzyki. W progr. „Di
vina Commedja" — Fr. Liszta. 19,10 Królewiec. Mu
zyka dęta. 19,15 Wrocław. Pieśni niemieckie. 19,30
Monachjnm. Muzyka dwufort. 20,00 Bruksela franc.
Koncert ork. symf. 20,00 Radio Paris. „Ryszard
Lwie Serce“ — opera kom. Gretryego. 20,05 Buka
reszt. Wiecz. muzyczny. 20,10 Monachium. „Brigitte“
— operetka Messagera 20,30 Stockholm. Kabaret.
20.30 Kopenhaga. Melodje filmowe i operetkowe. 20,55
Rzym „Purytanie“ — opera Belliniego. 21,00 Luk
semburg. Koncert galowy z udz. L. Delporte (fort.).
21.30 Mediolan. Pieśni rosyjskie i ukraińskie. 21,30
Budapeszt. Koncert wiecz. 21,35 Kopenhaga. Lekkie
melodje duńskie. 22,05 Bukareszt. Muzyka lekka.
22,10 Wiedeń. Koncert muzyki austrjackiej pod dyr.
Konratha. 22,30 Berlin. Wesoła audycja muz. 24,00
Sztutgart. Koncert radjoork. 1,00 Sztutgart. Muzyka
kameralna w wyk. kwartetu Wendlinga.

Niedziela, dnia 2 czerwca
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA
9.00 Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne wstają
zorze". 9.03 Pobudka do gimnastyki. 9.06 Gimnasty
ka. 9.20 Muzyka (płyty). 9.50 Dziennik por. 10.00 Pro
gram na dz. bież. 10.05 Nabożeństwo z'Poznania. Po
nabożeństwie — muzyka (płyty). 11.57 Sygnał czasu
z Warsz. Obserw. Astr. 12.00 Hejnał z Krakowa. 12.03
Wiadom. meteor, roln. 12.05 Przegląd teatralny. 12.15
Poranek muzyczny. Wyk.: Ork. symf. P. R. pod dyr.
J Ozimińskiego i L. Kmitowa (skrz.). I. 1) G. Bizet:
Uwertura „Patria'', 2) J. Massenet: Melodja — wy
kona orkiestra, 3) C. Saint-Saens: Koncert skrzyp
cowy h-moll: a) Allegro non troppo, b) Andantino
quasi allegretto, c) Molto moderato e maestoso —
wyk. z tow. ork. L. Kmitowa. IL 4) F. Schubert:
Symfonja h-moll (niedokończona), a) Allegro mo
derato, b) Andante con moto, 5) Fr. Liszt: Poemat
symfoniczny „Torąuato Tasso" — wykona orkiestra.
W przerwie ok. godz. 13.00 Teatr Wyobraźni nadaje
fragment słuchowiskowy „Królowa Korony Polskiej
St. Wyspiańskiego, w radiofonizacji W. Hulewicza.
14,00 Muzyka salonowa (płyty). 14.35 „W porcie ry
backim w Gdyni". Transmisja z Gdyni, przepr. przez
B. Pawłowicza i J. Stępowskiego. 15.00 „Nauczmy
się rachować w gospodarstwie" — pogadanka z cy
klu „Listowne nauczanie rolnictwa" — wygł. inż. W.
Chmielecki. 15.15 Meyerbeer: Uwertura do op. „Hugonoci" (płyty). 15.22 „Przegląd rynków produktów
rolnych" — wygł. St. Prus-Wiśniewski, 15.35 Utwory
fortepianowe w wyk. I. Friedmana — fort, (płyty).
1) Chopin: Preludjum Des-dur, 2) Liszt: Campanella. 15.45 „Utrapienie z krowami", gawęda — wygł.
prof. S. Biedrzycki. 16.00 Muzyka w wyk. Małej Ork.
P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego. 16.40 „U źródeł po
tęgi" — rozmowa księcia Gintułta z Sułkowskim,
fragm. z „Popiołów" Stefana Żeromskiego. 17.00
Koncert solistów. Wyk.: W. Łozińska (śpiew), R.
Halber (wiolonczela) i S. Snieckowski (obój). Przy
fort. prof. L. Urstein. 17,35 „Łamigłówki" dla dzieci
— podyktuje H. Ładosz. 17.50 „W teatrze" — J. Warneckiej — odczyt z cyklu „Kultura życia codzienne
go". 18.00 Reportaż ze Lwowa. 18.45 „Do jakiej szko
ły kierować dzieci" — wygł. inż. T. Czystohorski.
19.00 Zapowiedź programu na dz. nast. 19.08 Wia
dom. sport, lokalne. 19.13 Utwory Cl. Debussy'ego
(płyty). 19.45 „Podróżujmy" — „W księstwie biskupa-poety, na Warmji" — wygł. j. Grabowski (feljeton). 20.00 Dziennik wiecz. 20.10 „Jak pracujemy i
żyjemy w Polsce". 20.15 „W godzinę śmierci". 21.30
„Co czytać" (o książkach zapomnianych) — omówi
S. R. Dobrowolski (szkic liter.). 21.45 Wiadom. sport,
ze wszystkich rozgłośni P. R. 22.00 Koncert rekla
mowy. 22.15—23.00 Koncert muzyki polskiej w wyk.
ork. P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego, z udz. J. Smidowicza (fortep). 23.05—24.00 Koncert Małej Orkie
stry P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego.
23.00 Wiadom. meteorol. dla komunik, lotn.

6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6.33 Pobudka do gimnastyki. 6.36 Gimnastyka. 6.50, 7.25
Muzyka z płyt. 7.15 Dziennik poranny. 7.45 Program
na dz. bież. 7.50 Wskazówki praktyczne. 8.00 Audy
cja dla szkół. 8.05—8.20 Aud. dla poborowych. 11.57
Sygnał czasu z Warsz. Obserw. Astr. 12.00 Hejnał
z Krakowa. 12.03 Wiadom. meteorologiczne. 12.05
L. v. Beethoven: Symfonja F-Dur op. 68 (pastoral
na) w wyk. Ork. Tow. Concerts Colonne pod dyr.
Paray'a (płyty). 12,50 Chwilka dla kobiet. 12,55
Dziennik poł. 13,05 Koncert ze Lwowa. 13,50 „Nasz
handel morski". 13,55—14,00 Wiadomości o ekspor
cie polskim. 14,35 Przegląd giełdowy. 14,45 Koncert
solistów. Wyk.: M. Doderonek (altówka) Wilno i
W. Myszkowski (baryton) Warszawa. Akomp. w
W-wie prof. L. Urstein. 15,30 Recytacja prozy. 15,45
Koncert w wyk. Ork. I». R. pod dyr. J. Ozimińskiego. 1) F. Rybicki: Andante symfoniczne, 2) Thomas:
Fragmenty z op. „Hamlet", 3) Gluck: Melodja, 4)
ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
Fr. Liszt: Preludja — poem. symfon. 16,30 Skrzynka
techniczna — omówi red. W. Frenkiel. 16,45 Kwa
6.30 Tr. z Warszawy. 7.45 Program na dz. bież.
drans słynnych artystów — .Tan Kubelik (s'-'z.i. 7.50 Wskazówki praktyczne. 8.00—8.20 Tr. z War
17,00 Nabożeństwo z Kaplicy Matki Boskiej Ostro szawy. 11,57—14,00 Tr. z Warszawy, Krakowa-i Lwo
bramskiej z Wilna. 17,50 Odczyt z Torunia. 18,00 wa. 14,35 Przegląd giełdowy. 14,45—17,50 Tr. z War
ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
Teatr Wyobraźni nadaje słuchowisko dla dzieci star szawy i Wilna. 17,50 „Dawna stolica biskupstwa
9.00
Tr.
z
Warszawy. 9.20 Popularna muzyka or
szych i młodszych p. t. „Powieść o Rolandzie" w chełmińskiego — Chełmża“. Odczyt Z cykld „Miasta
opr. St. Karwickiego. 18,30 Przegląd wydawn. — i miasteczka polskie", wygł. H. Gąsiorowski. 18,00 kiestrowa (płyty). 9.50 Tr. z Warszawy. 10.00 Pro
gram
na
dz.
bież. 10.05—12.05 Tr. z Poznania, War
omówi prof. H. Mościcki. 18,40 „życie art. i kult. Tr. z Warszawy. 18,30 Płyty. 18,40 życie kultur., ar
szawy i Krakowa. 12.05 Polska muzyka ludowa (pły

Przekład Karola Forda.
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Król Stanisław Leszczyński
Powieść hisioiytzna

— Dziękuję, nie jestem głodna.
— Pana tobie pyta, kiedy mogła go
przyjąć.
— Któż taki?
— Pana. Ja nie znać inaczej.
Helena namyślała się przez chwilę'
Jeśli nie zechce przyjąć swego prześla
dowcy, będzie to tylko niepotrzebna bra
wura, bo i tak tamten przyjdzie, kiedy
tylko będzie chciał. Z drugiej strony,
może dowie się od niego czegoś poży
tecznego...
— Powiedz swemu panu, że n\>że się
natychmiast zjawić tutaj.
Maur skłonił się nisko i wyszedł.
Helena podniosła się z westchnie
niem i zbliżyła do lustra. Kobieta może
być porwana, uwięziona, oddalona od
swoich, ale nie przestanie z tego powodu
być kobietą, która dobrze wie, że najlep
szą bronią jest jej piękność.
Poprawiła kilka szczegółów swej tuałety i usiadła na najpiękniejszym foteli
ku. Z ledwością wstrzymywała żywsze
bicie serca, na którem mniej panowała, !
niż nad swym umysłem. Wydawało jej
się, że zbyt już długo każą jej czekać, gdy
dwa przytłumione uderzenia w drzwi
oznajmiły jej, że niebezpieczeństwo jest
tuż.

— Proszę wejść — rzekła pewnym
głosem.
Drzwi otwarły się. Do pokoju wszedł
wysoki przystojny mężczyzna. Był to
sir Reginald Thorncliff. Uśmiechał się
z łatwością prawdziwego arystokraty —
ani zbyt srogo, ani zbyt przychylnie.
— Pani — rzekł ów osobnik, tak nie
pożądany i równocześnie oczekiwany. —
Winien ci jestem kilka wyjaśnień. Przedewszystkiem muszę prosić o wyrozu
miałość; proszę o nią w imię głębokiego
szacunku, jaki żywię dla pani wysokie
go urodzenia oraz w imię życzliwości,
z jaką gotów jestem potraktować jej de
likatne nieco położenie. Pani jednak nie
powinnaś wyolbrzymiać...
— Niebezpieczeństw, panie? — przer
wała Helena z widoczną wyższością i od
robiną pogardy. — Gotowa jestem zaj
rzeć im w oczy!
— Nie niebezpieczeństw, pani, ale poprostu niewygód, które mogą trwać na
wet dłużej, niż samabyś tego pragnęła.
— Dziękuję i oczekuję wyjaśnień.
Panna de Carbonnelles wskazała go
ściowi fotel z takim uśmiechem, jakby
ta scena rozgrywała się w starem zam
czysku babki, poczem uczyniła gest,
przyzwalający sir Reginaldowi mówić.

Angielski arystokrata był bardzo oby
ty — nie spodziewał się jednak tak wiel
kiej swobody u tej dziewczyny, zwłasz
cza, w tern miejscu i w bądź co bądź tak
dziwnem położeniu. Poczuł niekłamany
respekt dla tej panienki, która za pierwszem już spotkaniem wykazała tyle cha
rakteru.
Usadowił się wygodnie w krześle i
rozpoczął mowę w ten sposób:
— Z pewnością wiadomo ci, pani, że
w naszych dziwnych czasach zdarza się
często, że interes jednostki bywa poświę
cany dla zapewnienia zwycięstwa jakiejś
ogólnej sprawie. Ale źle się wysławiam...
— przerwał nagle, zaniepokojony niezwykłem blaskiem, jaki dojrzał w pięk
nych oczach Heleny. Obawiał się, że
zbytnio przestraszył dziewczynę.
— Ależ błagam cię, panie, mów dalej!
— rzekła panna de Carbonnelles, bynaj
mniej nie przestraszona jego poprzedniemi słowami. Czuła doskonale swą
przewagę nad wrogiem, skoro samo jej
spojrzenie zdołało tak go wyprowadzić z
równowagi...
Sir Reginald wstał i począł nerwowo
przechadzać się po pokoju z miną wielce
zafrasowaną.
— Wybacz pani — rzekł wreszcie. —
Jestem bardzo znużony. Odbyłem konno
bardzo długą drogę, a słońce mocno już
grzeje. Nadto....
— To powietrze ciężkie od pachnideł...
to chciał pan powiedzieć? Mnie to rów
nież bardzo męczy! Zapewniam cię, pa- (

ty). 14.00 Koncert życzeń — radjosłuchacz ma glos.
14.35 Tr. z Gdyni 15.00 „Dbajmy o skórę bydlęcia" —
djalog roln. Inż. Wł. Skrzypka i kaszuba (p. Jonasz).
15.15 Arje operowe w wyk. J. Schmidta (płyty). 15.35
Pieśni w wyk. J. Schmidta (płyty). 15.45—19.00 Tr.
z Warszawy i Lwowa. 19.00 Zapowiedź programu na
dz. nast. 19.08 Chopin: Koncert e-moll w wyk. A.
Braiłowskiego z tow. ork. Filharm. Berlińskiej pod
dyr. J. Pruwera (płyty). 19.45—21.45 Tr. z Warsza
wy. 21.45 Wiadom. sport, ze wszystkich rozgłośni P.
R. 22.00 Wiadom. sport, z Pomorza. 22.05 Koncert
reklamowy. 22.15—24.00 Tr. z Warszawy.

ZAGRANICA
6.00 Hamburg. Koncert portowy. 7.00 1‘raga. Kon
cert z Karlovych Varow. 8.30 Bratlsława. Recital
skrzypcowy. 9.00 Praga. Muzyka lekka. 9.S0 Brno.
Muzyka organowa. 9.45 Praga. Kwartet salonowy.
11.00 Praga. Koncert ork. wojsk. 11.30 Lipsk. Kan
tata Bacha. 12.40 Koenigswusterliausen. Rozmaitości
muzyczne. 13.00 Berlin. „Z oper Lortzinga" — kon
cert. 14.20 Lipsk. Pieśni wiosenne z całego świata.
15.00 Stockholm. Muzyka lekka. 15.30 Koenigswust.
Utwory Chopina w wyk. P. Lewieckiego (na stillu).
15.50 Budapeszt. Koncert ork. symf. 16.00 Bratisława
Koncert radjoork. 16.00 Koenigswust. „Panorama
muzyczna" 16.25 RCZ. Utwory Chopina, 18.00 Lenin
grad. „Eugenjusz Onegin" — opera Czajkowskiego.
(Z opery państw.). 19,00 Lipsk. Koncert zamkowy w
wyk. Lipsk Ork. Symf. i Drez. Ork. Filh. Dyr. Weisbach. 19.15 Koszyce. Muzyka lekka. 19.15 Wiedeń.
Arje 1 pieśni w wyk. M. Olszewskiej. 19.30 Stock
holm. „Peer Gynt" — suita Griega. 20.00 Berlin. „Fatinitza" — operetka Suppego. 20.00 Moskwa (Kom.).
Koncert symfoniczny. 20.00 Bukareszt. „Wesoła
wdówka" — operetka Lehara (fragm.). 20.00 Frank
furt. Symfonja lX-ta Brucknera w wyk. ork. pod
dyr. Konwischny'ego. 20.30 Paris P. T. T. Wieczór
operetek. 20.55 Rzym. „Casa mia" — operetka Pietriego. 20.55 Medjolan. „Uczta szyderców" — opera
Giordana pod dyr. Kompozytora. 21.00 Frankfurt.
„Podróż ze Straussem po różnych krajach" — weso
ły koncert. 21.25 Traga. „Rusałka" — onera Dw>>rzaka (fragmenty). 22.30 Kopenhaga. Koncert or
kiestr. 22.45 Brno. Muzyka jazzowa. 22.50 Bratisława. Muzyka cygańska 24.00 Berlin. Muzyka nocna.
24.00 Sztutgart. Koncert nocny.

Poniedziałek, dnia 3 czerwca
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA
6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6.33 Po
budka do gimnastyki. 6.36 Gimnastyka. 6.50 Muzyka
(płyty). 7.15 Dziennik poranny. 7.25 D. c. muzyki z
płyt. 7.45 Program na dz. bież. 7.50 „Wskazówki
praktyczne". 8.00 Audycja dla szkół. 8.05—8.20 Au
dycja dla poborowych. 11.57 Sygnał czasu z Warsz.
Obs. Astr. 12.00 Hejnał z Krakowa. 12.03 Wiadom.
meteorol. 12.05 Koncert symfon. z udz. solistów (pły
ty). 12.45 Pogadanka z Katowic. 12.55 Dziennik połudn. 13.05 Koncert solistów z Krakowa i Poznania
13.55—14.00 Wiad. o eksporcie polsk. 15.35 Przegląd
giełdowy. 15.45 Koncert ork. P. R. pod dyr. S. Na
wrota. i) Fr. Schubert: Symfonja tragiczna. 2) R.
Schumann: Romans z Symfonii IV-ei, 3) L. Beetho
ven: Allegretto z Svmfon.ü VII-ej, 41 Wł. żeleński:
Fragment z op. „Wit Stwosz". 16.30 T.ekcja jęz. nie
mieckiego ze Lwowa. 16.45 Kwadrans słynnych arty
stów: Jascha Heifetz, skrz. (płyty). 17.00 „Kucharz
nad kucharze", obrazek dla dzieci młodszych pióra.
H. Rosta.fińskiei-Choyonowskiej.
17,15 Rezerwa
ogólnopolska. 18.00 Przegląd filmowy. 18.10 Recital z
Poznania. 18.25 Chwilka społeczna. 18.30 Skrzynka
ogólna, omówi dr. M. Stnpowski. 18.40 „Życie artyst.
i kultur, stolicy". 18 45 L. v. Beethoven: Sonata Fdur op. 14 w wyk. Artura Schnabla (płyty). 19.07 Za
powiedź programu na dz. nast. 19.15 Skrzynka rolni
cza. omówi inż. W. Tarkowrski. 19,25 Wiadom. sport,
lokalne. 19.29 Wiadom. snort, ogólnopolskie. 19.35 Au
dycja strzelecka. 20.oo Mała. Ork. P. R. pod dyr. Z.
Górzyńskiego. 20.45 Dziennik wiecz. 20.55 „Jesteśmy
potrzebni", pogad. wygł. M. Ulrichowa. 21.00 Koncert,
symfon. Wyk.: orkiestra P. R. pod dyr. G. Fitelber
ga i L. Muenzer (fort.). 22.00 Koncert reklamowy.
22.15—23.30 Mała Ork. P. R. pod dyr. Z. Górzyńskie
go. W przerwie o godz. 23.00 Wiad. meteorol. dla ko
munik. lotn.

ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
6.30 Tr. z Warszawy. 7,45 Progr. na dzień bież.
7.50 Wskazówki praktyczne. 8,00—8,20 Tr. z Warsza
wy. 11,57—14,00 Tr. z Wraszawy, Krakowa, Kato
wic i Poznania. 14,00—14,45 Utwory Beethovena
(płyty). 15,35 Przegląd giełdowy. 15,45—18,25 Tr. z
Warszawy i Lwowa. 18,25 Chwilka społeczna. 18,30
Skrzynka ogólna, omówi kier, rozgł. S. Nowakow
ski. 18,40 życie kultur., artyst. i nauk, na Pomorzu.
18,45 Soliści (płyty). 19,07 Zapowiedź programu na
dz. nast. 19,15 Wiad. gospod. z Pomorza. 19,25 Wiad.
sport, z Pomorza. 19,29—22,00 Tr. z Warszawy. 22,00
Koncert, reklamowy. 22,15—23,05 Tr. z Warszawy.

nie, że gdybym w tym dziwacznie urzą
dzonym pokoju znalazła choćby naj
mniejsze okienko, już dawno otworzyła
bym je, aby pozbyć się tych zapachów...
Sir Reginald uśmiechnął się. Helena
sama otworzyła ogień. Doprawdy ta od
ważna dziewczyna zaczyna budzić w
nim szacunek. I podoba mu się także...
— Pani, streściłaś całe położenie w
jednem zdaniu. Rozumiesz chyba, że w
grę muszą wchodzić względy natury
wyższej, skoro trzymam cię tutaj, zdała
od wszystkich...
— Czy już do końca życia, łaskawy
panie? — zapytała Helena z lękiem, do
skonale pokrywanym przez szyderstwo.
— O nie! Tego się pani nie obawiaj.
Ale ja sam nie wiem, jak długo potrwa
twoja....
— Moja niewola? Proszę, nazywaj
pan rzeczy po imieniu! Nie obawiam się
słów, ani zdarzeń.
— W każdym razie — oświadczył an
gielski arystokrata z mocą — jesteś pani
tutaj całkowicie bezpieczna. Nikt nie
ośmieli się dotknąć złotych nitek, okala
jących twą główkę... Zresztą nie bę
dziesz tutaj nikogo widywała, oprócz
mnie.
— Az pańskiej strony chyba nic mi
nie grozi?
Helena wypowiedziała te słowa nie
mal z naciskiem, spoglądając rozmówcy
prosto w oczy, co wywołało dłuższą
chwilę milczenia.
(Dalszy ciąg nastąpi).

ROBOTA, NIEDZIELA, DNIA 1—2 CZERWCA 1935 R.

UDELIKATNIA

Średnia Szkoła Zawodowa Żeńska
z prawami szkół państwowych

;MATUJE CES

W Bydgoszczy, ul. Konarskiego 5
Tel. 15*90
prowadzi 3»letni dział krawiecczyzny, jednoroczny
dział przysposobienia krawiecko»bieliźniarskiego oraz
jednoroczny dział gospodarstwa domowego.
Program nauki obejmuje praktyczną i teore*
tyczną naukę zawodu oraz przedmioty ogólno
kształcące.
Zapisy przyjmuje sekretarjat szkoły codziennie
od godz. ii—13 oraz od godz. 17—18.
Egzaminy wstępne odbędą się dnia 17 i 18
czerwca b. r.
4603

Km. 752/35.

£ R R E

CTION
_ A OPALONEJ cery blondynek
POLECAMY KOLOR «PASTEL**
UBOl

RYDnOFOGE
„CASTOR \sbezplec?» od:
WILGOCI,

wstrzymuje ciśnienie

WODY

we wszystkich przypadkach jako to:
izolacji, rezerwoarów, murów, kanałów, base«
nów, tuneli, tarasów, fasad i fundamentów.

Hydrofuge „CA5TOR“
dpdaje się do zaprawy cementowej.
W LONDYNIE przy placu Picadilly Circus
największa z kolei podziemnych została uszczel*
niona hydrofuge »,C A 3 T OR E M".
Posiada na składzie:
4613

Przedsiębiorstwo Budowlane

MAURYCY KARSTENS
WARSZAWA, Koszykowa Nr. 7 — Tel. 8,37495.
KRAKÓW — Biuro „KASTOR“, Rynek Kleparski

Nr. $. — Tel. 102*18.
WILNO - Biuro Handlowe M. JANKOWSKI,

S4o Jańska 9.
ODYMIA — Fabryka Papy Dachowej „Starogard“,

io*go Lutego Nr. 11.
MZBSĆn/B — N. Ptakowski, Jagiellońska Nr. 75.

OBWIESZCZENIE
0 PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIEJ.
Komornik Sądu Grodzkiego w Toruniu rewiru
II. urzędujący w Toruniu, ul. Kopernika 24 na zasa
dzie art. 679 k. p. c. obwieszcza, że w dniu 5 lipca
1935 r. o godz. 11 przedpołudniem w Sądzie Grodz
kim w Toruniu pokój nr. 43, odbędzie się sprzedaż
w drodze publicznego przetargu nieruchomości To
ruń Stare Miasto, karta 297, składającej się 1) z bu
dynku frontowego mieszkalnego ze skrzydłem o
3-ch kondygnacjach przy Rynku Staromiejskim 20,
2) dom oficynowy o 2-ch kondygnacjach, 3) dom
o 4-ch kondygnacjach od ul. Franciszkańskiej 9,
budynki murowane. Ogólny obszar nieruchomości
wynosi 4 a 01 m. kw. stanowiącej własność Jana
i Małgorzaty małżonków Eisenhardtów, zamieszka
łych w Toruniu, Rynek Staromiejski 20.
Nieruchomość ta posiada księgę hipoteczną To
ruń Stare Miasto, karta 297, znajdującą się w prze
chowaniu w Sądzie Grodzkim w Toruniu. Powyższa
nieruchomość dłużników oszacowaną została na su
mę 35.195,13 zł., sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny
wywołania, to jest od kwoty 26.396,34 zł. w celu za
spokojenia roszczeń wierzyciela Zarządu Miasta To
runia w Toruniu.
Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie 1) 10 czę
ści sumy oszacowania, ąlbo w takich papierach
wartościowych bądź w książeczkach wkładkowych
instytucyj w których wolno umieszczać fundusze
osób małoletnich i że papiery wartościowe przyjęte
będą w wartości 3/4 części ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa
runki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem ob
wieszczeniem nie będą podane do wiadomości wa
runki odmienne, że prawa osób trzecich nie będą
przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wnio
sły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej
części od egzekucji i że uzyskały postanowienie
właściwego Sądu nakazujące zawieszenie egzekukucji.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licyta
cją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godziny 8-mej do 18-ej, akta zaś postępowania
egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Grodz
kim.
Toruń, dnia 1 czerwca 1935 r.
(—) Bernard Linde,
komornik Sądu Grodzkiego.

01ebm.

Trafiło ono do Wie tu fuJzt lcł<%
rzy nabyli u nas los loteryjny
i umieli czekać swej kolei.»
Bierzcie przykład z tych
szczęśliwcowi nabqdźcieuna$
szczęśliwy los. Nie zwlekaj«
cie, bo inni Was ubiegnę.„

4940

KOLEKTURA/

Centrala: Waruawa, Nowy Swiał 19. Konto P. K. O. 7192
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztę.
Ciągnienie i-ej klasy 19 czerwca r. b. Cena: cały los zł 40.—, y4 zł. 10.

NAJKORZYSTNIEJ

Już od 1. czerwca b. r.

kupujesz wódki

likiery i wina
w firmie

4144

A. STAWSKI
„Bałtyk** Toruń Szeroka 6.

„Etio ODtoiezynne

czasopismo dla znających
początki francuskiego, nie«
mieckiego. — Szczegółowe
prospekty, numery okazowe
— bezpłatnie: Warszawa.
Waliców 3. — Wymienić
język!
4831

Udzielam

I

Rozpoczynam sprzedaż

około 400 płaszczy
damskich i męskich

po niebywale niskich cenach

Dom Konfekcyjny

4930

Zygmunt OrcholsKi

Meble
telefon 1453.

porad prawnych, załatwiam
sprawy sądowe, aimin.stra
cyjno, mieszkaniowe, roz
wodowe. Adamski, dorad«
ca prawny. Toruń, Suk:en* tylko w firmie
nicza 4.
2632

ul. Szeroka II.

Toruń,

wielki wybór
niskie ceny
solidne wykonanie

BRACIA TEWS

Toruń, ulica Mostowa 30

za »DNIE z NAKAZEM CHWILI OBECNEJ

OFERUJEMY
WYSOKOGATUNKOWE ŻARÓWKI ELEKTRYCZNE

~

11

....

. .............. .

im

MARKI

1—■■

NA LATO

TUNGSRAM
po znacznie zniżonych

POMNIKI
NAGROBKI
POSADZKI „Terrazio"

5.

cenach:
1.25 za x azt
n

15

oponkl
wiatrówki

s marmurów, granitów natur, i sztucznych
po cenach konkurencyjnych poleca

>1

9.50
75.00 „
20.00 „

J. JOB
Największe i najstarsze przeds ębiorstwo w Zach.
Polsce istniejące od 1905 r.
Zakłady obróbki — kamieni z mechan. zapędem
Centrala: Bydgoszcz, Rejtana 8, Tel. 3476
Filje: Dworcowa 102 i 38.
GDYNIA, Starowiejska 35

1934

BydgosKi sKlad mebli
Gdynia 10 latego 37,

V
Pantofelki
z płótna
na skórkowej
podeszwie
zł. 6.50

A. MARCINIAK sP. z o. o.
telefon 1343.

ul. Długa S.

BYDGOSZCZ,

4841 .»

P. S. Lampy radjowe „Tungaram“ stale aa składzie.

öl

M. WIN06R0DZKI

przy ulicy
Król. Jadwigi
sobotę I niedzielę po dwa przedstawienia o godzinie 4.30 I 8.15

Warszawski [yrk Słaniewskiili

Telefon 2274.

W
Nowy rekord programu« 15 rewelacyjnych atrahcyj.
Na ctelei największa sensacja świata!
■
FaKir HinduaKi ——————........... —“
Blacaman wśród 30 lwów, 100 krokodyli. — Król Dżungli
Blacaman fenomenalny i zadziwiający. —
Blacamana podziwiała Warszawa, Łódź, a ostatnio w Poznaniu
I—

Skład obuwia

.......... —____ !O

ATRAKCJA w BYDGOSZCZY I

właściciel B. SIUDOWSKI

Przyjemny wypoczynek. Znana dobra kuchnia.
Dobrze pielęgnowane napoje. Ceny przystęp
ne. Jasne piwo
litra 50 gr.
4815

st 9.90

Fabryczny Skład Żyrandoli elektrycznych. Hurtownia artyk. alaktr., radiowych i tachnicznych

Telefon 2047

¿Restauracja
Jjfasyna <?yn>ilnego
®U<itfosBC* 9dan8fta2O f?el. ¥37
Centralny punkt spotkań towarzyskie!)
fii
1
■= Otwarcie ogrodu *■.■■■ . . =?

Żarówki wewnątrz matowane po cenie przezroczystych.
Żarówki opalowe (mleczne) o 15 procent droższe. — —
Odsprzedawcom udzielamy ustalone rabaty.

FabryKa Mebli
Bydgoszcz, Jasna 11.

M

Za każdą żarówkę „Tungsram1* udzielamy pełną gwarancję podług normS.E.P.

ZJ

wszelkiego rodzaju po ce*
lTlClvlC nach konkurencyjn ych
= poleca =
3736

3340

.. ..

miljony osób

..........................

.—i

1

GDYNIA, ul. 10-go Lutego 25.

JAKANIE

oraz wszelkie inne zboczenia mowy
radykalnie rsuwa wieloletni zakład
leczn. dla jąkałów. Przy zakładzie
szkoła dla głuckaGRlumych i maloroz*
wipiętych.
(2910

£

T

Program, który zachwyci wszystkich!
Na przedstawienia popołudniowe w sobotę ceny miejsc zniżone do połowy
Przy cyrKu wielbi bogato zaopatrzony zwierzyniec •
-r;

Dr. Zylklewlcz — Warszawa
ul. Chłodna 22.

Prospekty kancelaria wysyła bezpłatnie

PŁASZCZE, UBRANIA, KOSZULE, KAPELUSZE, KRAWATY

n>
ss

oraz wszelkie art. męskie w największym wyborze, w najlepszym gatunku tylko w ff.rmie

s-■r

4864

K. TURZYNSKI, GDYNIA, ul. Świętojańska 9 - tel. 15-93 $pe&e‘SiI&uw

?5’

sobota; niedziela; dnia f—2 czerwca 1935 r.

19

Œ
m
(X
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n
m
a
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Nadchodzi lato,
a z niem czas wyjazdów na urlopy i wakacje.
Czy pomyślałeś o ubezpieczeniu pomieszkania od kradzieży z włamaniem?
Ochronę przed stratami wskutek kradzieży z włamaniem zapewnia ubezpieczenie w naszem czysto-polakiem Towarzystwie.
— Minimalna składka. — Solidna likwidacja szkód. — Szybka wypłata odszkodowań.
Ubezpieczenia załatwiają Oddziały w Grudziądzu, Plac 23-go Stycznia 20 i w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 67.

1X1

en

„VESTA“

4881

Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia w Poznaniu.

20
zl
Grimm Sukc. i Kamieński

Radio PHILIPSA

miesięcznie

Gdynia, ul. Starowiejska 47* tel. 26-48

Oddział ll-gl Katowice. Św. Stanisława 1.

Centrala w Warszawie, Rymarski 7.

Wffl Witt do Irdp

• F

•

w niedzielę» dnia 2 czerwca rb.

Odjazd z Bydgoszczy:

8.30, 11.00, 13.00, 14.00, 15.C0, 15.45 i 16.30.
Odjazd z Brdyujścia:

11.00, 12,00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00 i 20.30.

PRZETARG

Dykty suchoklejone

Ceny biletów:
przejazd w jedną stronę:

dla dorosłych...................................... zl 0,60
dla dzieci do lat 12 i szeregowców zł 0.30
Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania
w Grudziądzu
przejazd w obydwie strony:
wymiarów 220 i 200x120 cm.
dla dorosłych...................................... zł 1.00
ogłasza przetarg nieograniczony
olszowe, sosnowe, dębowe i Jesionowe
dla dzieci do lat 12 i szeregowców zł 0.50
na wykoś 1 sprzedaż trawy i siana
3231
fabryk
1 pole wzlętów, gruntów przylotniskowych, portu
OIKOS SP. AKC. LWÓW
lotniczego Grudziądz.
Spółka Akcyjna
Oferty należy składać w zalakowanych koper
Brdgoazcz
Zastępca: M. Frajol, Warszawa, Marszałkowska 79, ti’. 96321.
tach, nieprzejrzystych z napisem: „Oferta do prze
targu na wykoś siana i trawy na lotnisku GrUóziądz“, oraz z podaniem nazwiska oferenta, w kancelarji Dowódcy Pododdziału Portowego, do dnia
OPERACJE KOSMETYCZNE 48«
21 czerwca 1935 r. do godz. 9-tej o której nastąpi
otwarcie ofert
Oferenci zjawią się w Lotniczej Szkole Strzelania
Dr. Michałek-Grodzkl, chir. plastyk, Warszawa, Złota 3
telefon 3041
BYOCOSZCZ
ul. Łokietka 4
I Bombardowania wraz z dowodami osobisteml, za<j oatrzonemi w fotografje.
Do oferty należy dołączyć: kosztorys za robociz lę dwukrotnego wykosu i zbioru trawy własnym
3 przętem rolniczym i personelem, z podaniem cen
Kto sieje ten zbiera
.1 idnostkowych i sumy ostatecznej wypisanej cyfro
Kto gra ten wygra.
wagonów kolejowych i elektrycznych.
wo i słownie,
2) kwit Kasy Skarbowej o wpłaceniu wadjum w
Spiesz Kupić los do KoleKtury
W dzfatsch: samochody, motocykle, rowery i oświetlenia, lampy,
wysokości 3 proc, kwoty podanej w ofercie,
żyrandole etc. Okucia budowlane do drzwi i okien,
3) dowód o posiadaniu własnego taboru i gospobiżuterji, zegark ów i przedmiotach ozdobnych.
ć irstwa, oraz dostatecznej praktyki w wykonywa
W płytach drukarskich, teleionach i t. p.
niu podobnych robót,
Bydgoszcz, ul. Gdańska 25,
4) dowód wpłacenia Pożyczki Inwestycyjnej.
6astronomicine „nakrycia stołowe“ półmiski I wazy Instrumentów
Telefon 333*.
P. K. O. 307494,
Warunki przetargowe, ślepy kosztorys, ogólne i
1 lekarskich chirurgicznych, armatur łazienkowych I wodociągowych.
szczegółowe warunki techniczne na wykoś i zbiór
4968 _____
trawy z terenu pola wzlotów, wzór umowy są do
przejrzenia w kancelarji D-cy Pododdz. Portowego
w godzinach między 10-tą a 11-tą, prócz niedziel i
1 •>
SpólniKa
Sprzedam
świąt codziennie.
Przedstawicielstwo
L. S. S. i B. zastrzega sobie prawo unieważnie
poszukuję gotówką 5.000 tanio dom dwupiętrowy z już dobrze zaprowadzonego
Sprzedam
nia przetargu, zarządzenia przetargu ustnego w ra 1« M III SIU VI V II
w zwyż, do urządzeń a w ogrodem owocowym i rolą piwa. lem. i wody sodowej
zie gdyby przetarg z rozprawy ofertowej nie do
Gdvni składu broni, amu» w Świeciu n/Wisłą, ładnie Hel i Jastarnia jest na własny
tanio motorówkę
szedł do skutku, swobodnego wyboru oferenta, roz
Najstarszy
nicji, artykułów sportowych, położony w centrum mia» rachunek od zaraz do od»
działu robót ofertą przewidzianych międzv kilku
motocykli Kon» sta. Zgłoszenia: Józefowicz. dania. Oferty „Gazeta Mor»
„Gryf“
specjalny magazyn rowerów,
oferentów.
cesię, urządzenie, towar, po» Gdynia, ul. Bema 14. 4475 ska“, Gdynia pod 3680.
dług.
11,70 m„ szer.
artykułów
siadam. Bez ryzyka zysk
Komendant Lotniczej Szkoły Strzelania
4956
2,63 m. Motor 60 k.
duży
zagwarantuję.
Spiesz»
1 Bombardowania.
męskich
Informacje udziela do
ne zgłoszenia adresować: 1000-2000 zł
Zlecenie Nr. 436/GR.
godz, 13»tej Muzyk,
▼
Grudziądz, Groblowa 58, kto wypożyczy na dobry
Energiczna
teł. 28351.
4960
mieszkanie 1.
Założony
procent, gwarancja pewna inteligentna panna lat 25»
Cement
na
dobrze
zaprowadzony
z maturą, z ziemiańskiej
w roku 1938
Wapno hydraul. i bud.
interes w Gdyni, przez ten rodziny poszukuje posady
3586
Gips — Trzcina
czas ewent. wolne utrzy* kierowniczki
pensjonatu
manie.
Oferty ,Gazeta względnie jako pomoc.
Gwoździe
¿Morska“, Gdynia, pod 3681. Zgłoszenia do „Gazety Mor»
Toruńska 6, telef. 1928
Dźwigary
4955
skiej“, Gdynia pod nr. 365<>. Śniadania
Marmur mielony
urządzenia składowe, okna
4787
Poszukuje
się
Szamoty
Obiady
1 drzwi, oraz wszelkie prace Unieważniamy
kupna
używanego
1%-toPłyty głaz.
w wielkim wyborze
stolarskie wykonuje na
zagubione „Zgłoszenie to*
Kolacje
nowego podwozia samo
5.000 zł
miejscu
i w solidnem wy» 3005 Szkło
waru na skład celny“ Nr
chodowego w dobrym sta
poleca
po
cenach
zniżonych
na
I»szą
hipotekę
dwupię»
konaniu po cenach
nie bez karoserji najchę Gdynia, ul. Lipowa 11 532, wystawione przez nasz
Papa
trowego domu czynszowe Kawiarnia i Restauracja
telefon
21
s
8
Magazyn
w
Gdyni
dnia
12
tniej
marki
„Ford
“
.
fabrycznych pdleca
Mickiewicza 8. Por»
Smsła destyl.
Oferty z podaniem naj BYDGOSKA FABRYKA maja 1935 r. Polsko »Bry* go poszukuje. Zgłoszenia Tczew,
„Gazeta Morska“ Wejhero» cje barowe, dobrze pielęg»
Lepnik
tyjskie
Towarzystwo
Okrę»
niższej
ceny
proszę
zło

Otto Kahrau Karbolineum
4914 nowane piwa i wina krajo»
żyć w Administr. „Dnia MEBLI BIUROWYCH towe S. A. w Gdyni. 4863 wo.
we. (Abonenci rabat). 4952
GRUDZIĄDZ
Grudziądzkiego
“
pod
li

Gudron
terą
Z.
M.
100.
4893
Tel. 1692, Sienkiewicza 16.
Szlachetne
Skradzione

LLOYD BYDGOSKI

FELICJAN TARCZYŃSKI

ZNIEKSZTAŁCEŃ

Zakład Met&auicznc - Galwanlzacyjay. Chromownla. V nowo
otwartoj fhromowni wykonuje [promowanie przy okurlath:

Konstanty Rzanny

GRUDZIĄDZ

Grudziądz,

Meble

Fabryka papy dachowej
3908 I Grudziądz
ul. Młyńska 16.
Telefon 1211. — wprost
Ogrodowej.
4194

fotograficzne
na błony i klisze

oraz przybory jak
Kliszo — bitny — pa
piery — chemiKalja
poleca po cenach bez»
konkurencyjnych

GDANSK

MEBLE,
tylko dla znawców
pierwszorzędnie wyko*
nane we własnych war»
sztatach poleca firma

OBUWIE

St. Adamowicz
w Grudslądzu,

W. Orłowski

“ ul. Toruńska x»
telefon 1932
Dostawa wolna do
każdej miejscowości

Dom
kupię. Rozporządzać wię#
kszą gotówką. Oferty do
„Dnia Grudziądzkiego“,Gru»
dziądz.

Grudziądz
telef. 1717.

WilU

tynki

podług najnowszych źurnali
na miarę

Drogeria

ul. Stara 12,

TCZEW

Meble biurowi!

Stanek i Ska

Aparaty

GDYNIA

M. RogulsKi

Sprzedam

bardzo korzystnie motoeykl
w Rudniku do wydzierża» Grudziądz, Stara 15. Wielki 500 kb w dobrym stanie.
wienia.
"
4931 wybór gotowego obuwia wła* Grudziądz, Mickiewicza 30
Grudziądz, Bracka 7, ni. 9. snego wvrobu.
4281 w podwórz«

własnej wytwórni do naby»
cia w każdej ilości. Pole»
camy również tynki myte,
sztuczny granit we wszyst»
kich kolorach znany ze swej
dobroci naszej fabrykacji
Do nabycia również mar*
murki do lastrica — biały,
zielony, czarny, czerwony,
żółty, serpentyna carara.sto*
pnielastricowe. Adres „ELE*
WACJA“ Gdynia, Abraha»
ma 35 telefon 22*73.
Biuro sprzedaży betonu
Adamas. Poszukujemy re*
prezentantów. 3926

w Gdyni dokumenty na
nazwisko Władysław Giey*
sztor: paszport zagraniczny,
książeczkę wojskową, po»
zwolenie na broń, prawo
jazdy, kartę łowiecką, unie»
ważniam.
4862

Budujesz?

DyKty
|
Forniery
tylko u firmy

ZNAKOMITE
OBIADY
na czystem maśle wydaje
codziennie

ARTURMmmLL „¿splanada*
Wielki wybór dań.
Gdańsk,

Artretyzm,
Cegłę, pustaki, cement, drut,
BrotbSnkengasse 12.
gwoździe, wapno, gips, trzci*
reumatyzm, choroby serca,
kobiece i dzieci, nerwowe,
nę, papę, smołę, lepnik, ka,
porażenia, ischias, lumbago
fle i t. p. materjały kupisz
leczy się w Inowrocławiu«
najkorzystniej w firmie
Zdroju. Źródło słóno»gorz«
Materjały Budowlane
Sopoty
kie do picia. Wziewąlnie
Inż. Edward WenzliK i S-Ka
GDYNIA, ul. Warszaw, El eg. meblowane pokoje solankowe. Kuracje ryczał*
ska 51, teł. 18.35. Żwirownia, z balkonem, bieżąca woda, towe. Informuje Zarząd.
Znaleziono
3257
przy ul. Nowogrodzkiej.
łazienka, telefon, ewentual»
browning; do odebrania w
4910
nie pierwszorzędne utrzy*
leśnictwie „Miga*,.
4953
»»BałtyR4*
manie, najlepsze położeń e, hctel*pensjonat, 20 metrów
InKasent
morza, pod nowem kie*
Poznanianka z kaucją 200—300 zł. do dla pań, z kuchnią, dla od
gości sezonowych lub na rownictwem, nowoczesny
poszukuje posady pokojo» sprzedawania piwa i lemo*
komfort, cieple kąpiele mor»
wej do pensjonatu. Oferty njady od zaraz potrzebny. krótszy czas do wydzierża« skie. Informacvj udziela
„Gazeta Morska“, Gdynia Oferty „Gazeta Morska“, 1 wienia Eissenhadstrasse 19, Zarząd: poczta łsstrrgbln Góra
pod 3678.
4958 Gdynia pod 3679.
4959 i powiat mortki,
4^3°
4957 IT«1. 5116J.
/

20

SOBOTA, NIEDZIELA, DNIA 1—2 CZERWCA 1935 R.

MEBLE REUMATYZM, ARTRETYZM, PODAGR

Osiedliłem się

różnego rodzaju w solidnem
wykonaniu po cenach kon»
kurencyjnych poleca

jaKo adwoKat w Bydgoszczy

Biura mofe mieszczą się przy
ul. Gdańskiej nr. 11.

Przy składzie broni
i amunicji otworzyliśmy
specjalny dział

Telefon nr. 39-36.

rowerów
i czę&ci do n ch.

Antoni Szeszycki

Zakupy korzystne, rów«
nież na asygnafy „Kredyt
4400 Kupiecki“

adwokat
4951 ■

Pierwszorzędny
Pierwszorzędna
pracownia sukien, kostju»
mów, okryć damskich. Ce«
ny dogodne — Wykonanie
solidne. Oraz kursy kroju,
szycia madalamu koncesjo*
nowane K, O. P. Warunki
dogodne. Toruń, Stary Ry«
nek 23 I p. de Janette 2054
Biuro

Wywiadowcze
Adamskiego.Toruń, Sukien»
nicza 4. załatwia wszelkie
sprawy, także familijne. —
Dyskretna obserwucja, zbie«
ranie materjału.
7596

Samochody
ciężarowe do przeprowa*
dzek i transportów

I

GABINET
KOSMETYCZNY

Pomorska
Soółka MySllwska

Toruń. Łazienna 32,
telefon nr. 15*77.

„Bałtyk**
Toruń, Wysoka 15. pole*

ca doskonałe wędzone dor*
sze. 1 zł funt. Świeże dor»
Wszelkie zabiegi w zakre» sze, czwartek, piątek. 4672
sie nowoczesnej kosmetyki
Racjonalne pielęgnowanie,
odmładzanie i udoskonalenie
urody. Usuwanie zmarsz»
czek, wągrów, pryszczy, bro»
dawek, kurzajek, zbędnego
owłosienia piegów, rozsze«
rzonych por, łojotoku, trą»
dziku, czerw, nosa i innych
niedokładności cery, Radv*
kalne usuwanie łupieżu.
Przyciemnianie brwi i rzes
Sprzedaż kremów, mleczek
i t. p.Porady bezpłatnie. 1814
TORUŃ, ul. Król. Jadwigi 5.
mieszk. 3.

„KALOTECHNIKA**

SCEHZIEIt KOBIECE. SERCOWE I DZIECI
leczy się korzystnie i skutecznie w

Zenon KOWALEWSKI

I ił OWROCŁAWIU-ZDROJU

TORUŃ, Nowy Rynek 18,
telefon 1332
4781

Gospodarstwo
rolne 18 mórg ziemi pszen*
Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe. Źródło słono»
nej i ogrodowej, zabudo»
gorzkie do picia. Wielkie inhalatorium. Kuracje ryczałtowe
wania nowe, położone w
Informuje Zarząd Zdrojowiska.
Grębocinie koło Torunia,
tanio na sprzedaż. Nadaje
się dla emeryta. Zgłoszę*
Skład
nia u sołtysa w Grębocinie.
Reklamowo! Pończochy-Rękawic*
4935
galanterii w dobrem miejscu Sprzedajemy tanio
Olbrzymi wvbór. Niskie <
do sprzedania. Oferty pod
kuchnie od 80,— zł
ny. M. Dałkowska, Ton*
„3000“ do „Dnia Pomor*
sypialnie „ 280,— „
Szeroka 25.
ąą*
skiego“, Toruń.
4866
jadalnie „ 480,— „
Skład mebli, Toruń, Prosta 5
4227
Dywan
dla towarzystw, artystycznie
mieszkanie z kuchnią s'
wykonuje po cenach zniżo* rawdz. turecki 385 x 200,
neczne do wynajęcia od!
nvch M. Dałkowska. Toruń, anapa 2 fotele, ubrania na
pca. Toruń, Św, Józefa I
Szeroka 25. Pomorska Prac. sprzedaż. Toruń, Stary Ry»
Bielany.
nek
37,
III
p.
4598
Sztandarów.
4934
lecznicze świeże
otrzymasz w świeżo
uruch. przeds.

Sztandorij
chorągwie

Trzy-pokojowe>

f

Zioła

Jan Kalczyński
Szeroka 35

Fotograficzne
przybory świeże
otrzymasz w świeżo
uruch. przeds.

Jan Kalczyński
Szeroka 39

Oliwy

Również Pan

smary, karbolineum
otrzymasz najkorzystniej

winien się przekonać, że
Przeprowadzki
wyścielane wozy meblowe najmodniejszy i najtań*
szy krawat kupi najko*
Przechowywanie
rzytniej w fabryce Toruń,
magazynowanie we wlas« Św. Jakóba 16. Co tydzień
nych jasnych zdrowych nowość.
składnicach
Zwózki

Naftalinę

Świece
kościelne, mydła, frotery,
szczotki
otrzymasz najkorzystniej

Ludwik Szymański

F. KUJAWSKI

Wincenty Gralewski

Okazyjnie

Sprzedam tanio
fuzję belg, kalib. 12, sio
dło, magnes do Deeringa.
Toruń, ul. Grudziądzka
40, m. 9.
4883

Power dziecięcy
»»kołowy kupię. Dalkow«
ski, Toruń, Szeroka 25.
4933

y.v.xxy.y.j.xy.y.

Farby
lakiery, tapety,
pendzle, kredę
otrzymasz najkorzystniej
w nowo uruch. przeds.

MEBLE

Fabryka Maszyn, Odlewnia Toruń, ul. Prosta 21
¿elaza i Metali
Obsługa rzetelna. 1927
Toruń, ul. Grudziądzka 31.
4698
kupisz i sprzedaż meble
jak szafy, łóżka, stoły, ka«
napy, leżanki oraz całe kom»
piety, gabinety, sypialnie,
jadalnie, salony, dywany
oraz tapczany tylko: Dom
Komisowy. Toruń, Łazien«
na 9.
1813

Naprawę wszelkich

wmi

miot

w

Toruniu,

/1039

WÓZKI
DZIECIĘCE

MEBLE!

wszelkiego rodzaju, najta«
niej kupujesz tylko, Toruń,
Prosta 5. Przekonaj się —
Spam ętaj — Powiedz dru«
giemu.
4228

Pierwszorzędny
salon mód
mistrzyni Ej mowa Toruń
ul. Sienkiewicza 23 wyko«
nuje pod gwarancją mo.mie,
i niedrogo, także przyjmuje
do nauki kroju i szycia (3641

Franciszek Seidler
Toruń, ul, Prosta 11

Toruń, Szeroka 35.

Biurko

Pokój

garnitur salonikowy mały,
stół rozsuwany, stół okrągły,
bieliźniarka, sprzedam. To»
ruń,Mickiewicza 19/21 m.119
4927

umeblowany dla solidnego
nana na stanowisku. Toruń,
Szopena 17. I. ptr.
4944

Panna inteligentna

Tapety
duży wybór

VI
— niskie ceny 4 Jej j
poleca
3239 ? ve oł
Wysyłkowy Dom Tapet Q Pon
ni, dv
S. Stryszyk t na
Bydgoszcz
/ni<
Długa 12. Telefon 1299.
tje 1

org

PiBrwszofzedne piach1:
wprost z fabryki poleca tan

B. Sommerffeld
Fabryka Pianin 15
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
Jiljat Poznań, ni. 27 Grudni« 1

______

Obsługa rzetelna i fachowa.

Pierwszorzędny
Salon Krawiecki

E. Bronikowski I Syn^10^111
Bydgoszcz. Naklelskflewsl
135, telefon 3158. zonei

Poszukuję

Lokalu
handlowego (składu) w To»
runiu na ul. Szerokiej lub
w rynku od sierpnia. Zglosz.
z doki, opisem do Adm.
„Dzień Pomorski“ pod lit.
„E. W.“
‘ 4560

Pluskwy

Niebywała okazja
TylKo KilKa dni!

mistrz krawiecki, abs, Aka*
demji kroju w Wiedniu
Wykonuje ubrania dla
Art. techniczne, kanalizacyjne
W, Panów, kostiumy i plasz*
— narzędzia —
Właśc.: A. FREINING
cze dla W. Pań pięknie
Toruń, Św. Ducha 14 tel. 1707 Toruń, ul. Szczytna nr. 4. modnie i niedrogo, pod
4703
pełną gwarancją.
3206
3754
FIRMA

M. SIECKNANN

Okazyjnie
sprzedam różne meble, że«
lazne łóżka, pianino, dywa*
ny, lodownię. Toruń, Byd»
goska 62, m. 4. sobota 1—6,
wtorek 4—6.
4919

godnych warunkach oddaję
wyroby ręczne.
Firanki,
story, kapy, serwety, obrusy
motywy i kilimy we wszyst*
SRład
kich rozmiarach. Toruń ul.
Św. Ducha 14, (Skład mebli). z mieszkaniem po remoncie
Zwiedzanie nie obowiązuje do wynajęcia. Toruń, Szosa
do kupna.
4928 Chełmińska 58.
4966

OGŁOSZENIA:

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSU

wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej ,
• ■ ■ 1 0.20 sl
w tekście na pierwszej stronie . . . « ■
a « • « 1.00 Ci
0.80 zł
w tekście na drugiej i trzeciej stronie
* u.ou
0X0 zi
zł
w tekście na dalszych stronach
Drobne za słowo 15 gr. Pierwsze słowo I wyrazy tłustym dru
kiem liczymy podwójnie.
Za ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25% drożej.
Dla poszukujących pracy i nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeż, miejsca 20%nadwyżki.
W Gdańsku za wiersz milim. na stronie 7-łamowej . . 15 fen.
»
»
»
,.
„
w
«
4-łamowej , , 50 fen.
„
drobne za słowo 5 fen. — tytułowe ... 10 fen.

W ekspedycji miejscowych agencyj «■«■«■■■■ 2X0 ci
Z odnoszeniem do domu
2.80 z)
Przez pocztą z odnoszeniem do domu ««■■«««• 2.89 zł
Pod opaską
...................................................
4X0 zt
W Gdańsku przez pocztą , , 2X2 gd; przez gońca , , 2.00 gd
M
„z odbieraniem w administracji wprost « ■ « 1.76
.... gd
Zagranicą.................................................................................... * 4.00 gd
W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
w zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za niedostar
czenie pisma.

Jgj
__ '

Fleble

garderobą „Gazolit“

damską i męską

$dz
Żal

1 11"! K C
artystyczne najKorzyatnie<>n M A.
kupisz w fabryce mebyaneJ

przystojna, niebiedna, ze
średniem wykształceniem
z braku znajomości poszu»
kuje pana z dobrym chara«
kterem na stałej państwowej
posadzie. Sprawę traktuję
poważnie. Zgłoszenia:
Wieczorek
..Dzień Pomorski“ Toruń,
familijny
połączony z tań,
„Lat 25“.
4929
cami, urządza w niedzielę
2*go Piwiarnia Autenrieba,
Toruń, Prosta 20. Kawa p!a,
cek.
4943
Karaluchy wytępia momen«
talńie nowo wynaleziony
Młody
płyn gazowy
kupiec poszukuje od zaraz
ładnie umeblowanego pokoju
w dobrym domu. Oferty
sprzedają drogerje.
4728 do Adm. „Dnia Pomorskie*
go“, Toruń.

w wielkim wyborze w Toruniu ul. Szeroka 42.1.p
Nadzwyczaj tanio i na do«
poleca
Tel. 1002 wl: Stefan Kezyk

Leonard Anders

Jan Kapczyński

Do moczenia bielizny» HE N K O, aoda do pronto I bielenia.

uskutecznia szybko i tanio wykonuje podług najnowFirma „PEDAB“ 8819 szych modeli
ul. Koszarowa 15/17

s

—...............

Noworodki

rodzaju w soli*
wszelkich maszyn rolni wszelkiego
dnem wykonaniu ku pis 2
czych, przemysłowych, mo
na]korzystnle|
torów spalinowych wyko w Fabrycznym Składzie
nuje sumiennie i tanio
Mebli

Mieszkanie (

ogród, rolę w szkole '
Szczutkach pow. Bydgosz
do wydzierżawienia. Szko
Mochle.
49)

molochrony.flit, muchołapki ^■aaHHSSSBHHSuSI^
otrzymasz najkorzystniej

wszelkie, końmy i samocho* I żądajcie trunku przeciw*
darni wykonuje tanio — gruźliczego (szczepionki B.
najtaniej
C. G.) Polskie Towarzystwo
Proszę żądać ofert!
Przeciwgruźlicze Toruń, do»
starcza za zwrotem kosztów
przesyłki, niezamożnym bez*
płatnie. Wydają lekarze 1 a*
rok zaloż. 1912
kuszerki.
8347
Toruń, Żeglarska 3, tel. 1909
tel. pry w. 1549.
1408

Remont

✓

Przykra orzygoda — niedzielnego nemroda,

UWAGI:
Ogłoszenia drobne przyjmujemy wyłącznie za gotówką. Najmniej
sze ogłoszenie drobne Uczymy za 10 słów. Ogłoszenia drobne
przyjmujemy jedynie do 60 słów, powyżej — liczymy według roz
miaru. Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych nie przyjmu
jemy, dla innych tylko wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zosta
nie zapłacona przewidziana w cenniku 20% nadwyżka. Omyłki,
które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają
do żądania zwrotu gotówki, ani też nie zobowiązują Administracji
do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia. Uzasadnione reklamacje
będą uwzględniane o tle zostaną wniesione do dni 8-miu od daty
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzymania rachunku. Przy
sądowem ściąganiu należności rabat npada. Za terminowy druk
l przepisane miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny:
.Witold M f t a I o k ł, Toruń, ul. Mickiewicza 34,
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska: Wilhelm Grlmsmann, Gdańsk, Kassubischer Markt 21
p —‘ R«^aktor odpowiedzialny na Bydgoszcz: Wacław Górnicki, Bydgoszcz, ul. Marsz,
t- L
-odpow.
rFocha 12. — Redaktor odpowiedzialny na Gdynią: Józef Dobrostańskl, Gdynia, ul. Kujawska. — Redaktor
odpowiedzi,CrudzUdz. ul. SlenMowfaa 90. _ Redaktor
Wydawca: Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza w Toruniu.
Zaofłoszenla odpowiada Administracja.
Czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej S. A. w Toruniu.
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