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Na dzień Święta Morza

Jeden dzień w roku poświęcamy
Świętu Morza. Początkowo Święto Mo
rza było odpowiedzią na propagandę re
wizjonistyczną naszych zachodnich są
siadów. Dziś — gdy wroga propaganda
ucichła — dzień ten poświęcony jest
propagowaniu wśród społeczeństwa za
gadnień morskich.
Czyż sprawy morskie trzeba aż pro
pagować? — zdziwi się niejeden. Prze
cież nasze morze jest tak popularne, tak
bardzo kochane przez cały naród...
Otóż to właśnie. Bezwątpienia jesteś
my dumni z Gdyni i szczerze kochamy
nasze morze, uczucie to jednak jest zbyt
sentymentalne, za mało pozytywne i re
alne. Kochamy, ale jakże często nic ro
zumiemy, jakże często nie zdajemy so
bie sprawy z olbrzymiej roli, jaką od
grywa to morze w życiu gospodarczem
naszego kraju.
Nasz wolny dostęp do morza — to
płuca Polski, bez których udusilibyśmy
się nietylko gospodarczo, ale i politycz
nie.
W r. 1934 przez dwa porty polskie
Gdynię i Gdańsk przewieziono 13.561.076
tonn towarów w imporcie i eksporcie ra
zem, czyli 72% całego zagranicznego
obrotu towarowego Polski.
Niestety transport towarów z Polski
odbywa się nietylko polskiemi statkami.
Obcemi statkami wywieźliśmy z Gdyni
100 miljonów tonn towaru i zapłaciliś
my za ten przewóz obcym okrętom miIjard 300 miljonów złotych.
Polska flota handlowa jest stanowczo
zbyt szczupła, jak na nasze możliwości
eksportowe. Na nasze usprawiedliwie
nie tego stanu rzeczy możemy wpraw
dzie dodać, że flota nasze istnieje właści
wie dopiero od 8 lat (od 1927 r.), tern nie
mniej 66.139 tonn rej. brutto, które liczy
nasza flota, dziwnie skromnie wygląda
w porównaniu z flotą handlową całego
świata, liczącą 66.000.000 tonn rej.
brutto.
Musimy rozbudować naszą flotę i to
zarówno wojenną, która czuwa nad bez
pieczeństwem pracy polskiej na morzu
i wyrbezżu, jak i handlową, która daje
pracę wielu ludziom bezpośrednio, a po
średnio wiąże ze swą aktywnością kupiectwo, przemysł, rolnictwo, pobudza
kapitały do inwestowania, w sprawy
morskie i zamorskie, otwiera nowe pola
pracy i stwarza z narodu lądowego,
zamkniętego w ograniczonym kręgu
spraw, naród morski o szerokich hory
zontach gospodarczych.
W roku bieżącym dwa nowoczesne
statki towarowe „Puck“ i „Hel“ powięk
szyły naszą flotę handlową, a wkrótce
rozpocznie podróże zaoceaniczne nowy
pośpieszny transatlantyk „Józef Piłsud
ski“, a potem „Batory“ drugi statek tego
samego typu.
Polska buduje jednak statki w ob
cych krajach. Własna stocznia — to
jedna z najpilniejszych potrzeb dla go
spodarstwa narodowego, gdyż to nietyl
ko sama budowa okrętu, t. j. montowa
nie części składowych, ale to dostarcza
nie przemysłowi krajowemu zamówień
na części składowe, to otwieranie no
wych warsztatów pracy dla wielu ludzi,
ło pobudzanie twórczości i pomysłowo
ści polskiej w dziedzinie budowy okrę
tów, to zatrzvnanie w kraju kapitałów.

które odpływają za nabyte nowe statki.
Własna stocznia, to może nawet otrzy
mywanie zamówień z ¿.agranicy... Włosi
też kiedyś nie mieli własnych stoczni, a
obecnie budują okręty nietylko dla sie
bie, ale i dla obcych krajów, nie posia
dając ani węgla ani żelaza.
Im większa, im sprawniejsza własna
flota handlowa, tern większe z niej ko
rzyści, bo o prawo eksploatacji mor
skich szlaków, o zdobycie i utrzymanie
rynków zbytu trzeba tak samo walczyć,
jak o prawo do życia, jak o prawo do
niepodległości.
A Polsce potrzebne są nowe rynki

zbytu. Mamy bowiem stały niedobór w
naszych stosunkach handlowych z kra
jami zamorskiemi, wyrażający się w r.
1934 sumą 162 miljonów zł.
Dla krajów biednych, zmuszonych do
opłacania procentów od inwestowanego
kapitału zagranicznego, nawet niewiel
kie saldo ujemne w stosunkach handlo
wych może oznaczać poważny niedobór
w bilansie płatniczym. Przy sumie oko
ło 200—250 miljonów złotych, wywożo
nych rocznie z Polski tytułem procen
tów, nie możemy pozwalać sobie na lu
ksus ujemnego salda handlowego. Prze
ciwnie — musimy posiadać stałą nad-

wyżkę w obrotach handlowych z zagra
nicą. Jeżeli ta nadwyżka ma tendencję
do zaniku na kontynencie europejskim,
to musimy nasz niedobór pokryć w sto
sunkach z innem kontynentami i w ten
sposób zneutralizować tendencje do za
chwiania naszej równowagi gospodar
czej.
Na każdym z lądów zamorskich dużo
jest jeszcze do zrobienia. Na najbliż
szym z nich — w Afryce, olbrzymie po
łacie stoją otworem dla polskiego towa
ru. Są to kol on je mandatowe, w których
stosowana jest polityka otwartych
drzwi w stosunku do ekspansji gospo
darczej wszystkich narodów świata. Po
jemność rynku afrykańskiego jest duża,
ale dotąd przez Polskę nie wyzyskana.
Np. Wybrzeże Kości Słoniowej importu
je towarów za sumę przeszło 100 miljo
nów franków francuskich rocznie. Spo
tykamy tam tekstylja sowieckie, cukier
czeski, kartofle holenderskie, cement ju
gosłowiański — lecz żadnych towarów
polskich.
Pierwszą próbą naszej ekspansji na
wymienionych terenach było wysłanie
przez Ligę Morską i Kolonjalną statku
„Poznań“ z 3.000 tonn polskich towarów,
które najzupełniej wytrzymały konku
rencję z analogicznemi towarami ob
cemi.
Polska musi wciąż szukać nowych
dróg dla swej ekspansji gospodarczej,
do tego jest jej jednak niezbędna liczna
i dobrze wyposażona własna flota han
dlowa.

Święto Morza
pod znakiem Żałoby Narodowej
Tegoroczne „święto Morza“ odbędzie się w dniu 29 czerwca.
Obok wysuniętego poprzednio hasła: ¿.Budujmy okręiiy na własnej stoczni'', Liga
Morska i Kolon jalna rzuciła jeszcze drugie hasło: „W roku 1935 musimy zebrać pienią
dze na łódź podwodną im. Marszałka Piłsu dskiego“. Jak wiadomo, zebrane do tej po
ry przez Fundusz Obrony Morskiej pieniądz e i obligacje Pożyczki Narodowej zostaną
prawdopodobnie przekazane na ufundowanie wspomnianej łodzi podwodnej. Brakują
cą jeszcze kwotę winna przynieść zbiórka n a ten cel podczas nadchodzącego „Święta
Morza“.
Z uwagi na to, że „Święto Morza“ pr zypada wkrótce po oficjalnem zakończeniu
Żałoby Narodowej, charakter uroczystości nie może być, jak to pierwotnie projektowa
no, radosny. Przeciwnie, wobec ciężkiej straty, jaką Polska poniosła, ton obchodów
„Święta Morza“ musi być poważny, a nastr ój ich podniosły. W związku z tem wszyst
kie zabawy i im podobne imprezy zostaną z programów usunięte. Pozostać natomiast
mogą wszelkiego rodzaju akademje, pochody, zawody na wodzie, defilady łodzi, pokazy
itd. Udział orkiestr jest pożądany, ale z tem, że repertuar ich musi być całkowicie do
stosowany do szczególnie poważnego w _y m roku charakteru „Święta Morza“.

0 Polskę silno na morzu

„Posiedzenie komisji budżetowej par
lamentu, które miało się odbyć dopiero
za 16 dni, zostało przyśpieszone i na
pierwszy plan dyskusji wysunięto sprawę
kredytów na rozbudowę marynarki wo
jennej. Odnośne projekty popierał w dłu
gich przemówieniach referent budżetowy,
a siła jego argumentacji była tak przeko
nywuj^ca, że uczestnicy w obradach
posłowie nietylko zgodzili się na wyasy
gnowanie żądanych kredytów, ale rów
nież na przyśpieszenie dalszych...“
Niestety, nie jest to jeszcze sprawoz-

danie z Sejmu Rzeczypospolitej. Chodzi
o parlament niemiecki — posiedzenie
z 30 kwietnia 1890 roku... Ale przykład
ten jest dalej aktualny dla nas. Na do
brą sprawę należałoby tekst sprawoz
dania z wzmiankowanego posiedzenia
Reichstagu wywiesić właśnie w kulua
rach Sejmu.
Albowiem każdy kraj, który nie uznaje znaczenia morza, skazuje się na wege
tację poza nawiasem wielkich prądów
życia międzynarodowego. Jeśli zaś u-

znaje morze, ale jednocześnie nie broni
pozwala osłabiać swą pozycję — skazu
je się na upadek.
Siła zbrojna na morzu jest nieodzow
na narodowi, chcącemu prosperować i
wzmacniać swoje stanowisko światowe.
Skład tej siły nie należy ani od długości
wybrzeży, ani od posiadania kolonji, ale
od położenia politycznego i geograficz
nego, od tradycji, od potrzeb żywotnych
i interesów, których kraj bronić musi.
Flota wojenna jest najlepszą gwarancją
bezpieczeństwa i rozwoju tak politycz
nego, jak i ekonomicznego, właśnie w
czasie pokoju. Nie można jej też w do
wolnej chwili improwizować, nie można
tworzyć „milicji morskiej“. Jest to bo
wiem dzieło wymagające dużego wysił
ku, poprzez czas, cierpliwość i -ciągłość.
Niestety wielu ludzi umieszcza dziś
jeszcze Polskę morską na skrawku na
szego wybrzeża. Umiejscawia ją w Gdy
ni, tak jakby baseny portowe były rów
noznaczne z władztwem morskim. Od
wieczna mentalność lądowego narodu
sprowadza nas do tego, że mówiąc „mo
rze“, mamy na myśli nasz skurczony i
niezabezpieczony dostęp do morza, przez
który krąży już 75 proc, sił żywotnych
Polski. Mówiąc obrona morza, mamy na
myśli obronę skrawka tegoż wybrzeża. ..
oczywiście od strony lądu.
Oba te poglądy są błędne. Polska na
morzu to nie kawałek wybrzeża czy na
wet Zatoka Gdańska. To Bałtyk, to Mo
rze Północne, to Atlantyk, morza Śró-

„Burza“ i „Wicher“ opuszczające Gdynię, udając się z wizytą do floty niemieckiej
w KolonjL

(Cląg dalszy na stronie 2-ej).
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clziemne i Czarne, jutro, kto wie, — Oceany Indyjski czy Spokojny. Oczywi
ście nie w sensie zaborczym, ale w sen
sie ekonomicznym.
Morze w przeciwieństwie do lądu jest
elementem nieograniczonym. Niema na
niem przeszkód naturalnych, które
na lądzie dzielą narody. Przeciwnie, mo
rze łączy. Z Gdyni do Buenos Aires czy
na Ceylon droga równie bezpośrednia
i wolna jak do Sztokholmu czy Kopen
hagi. Tyle, że trochę dalsza. Stworzyw
szy Gdynię, otworzyliśmy sobie drogę
nie do Zatoki Gdańskiej, czy nawet na
Bałtyk, ale poprostu... w świat. Gdy dro
gi tej nie stanie, zostaniemy od świata
odcięci. Skutki mogą być dla nas poli
tycznie i ekonomicznie katastrofalne.
Obrona wybrzeża — każdy marynarz
wie to na pamięć — jest pasywnym środ
kiem, niezdolnym do wywalczenia zwy
cięstwa na morzu, niezdolnym więc do
zapewnienia swobody komunikacji mor
skich. Pozbawiona inicjatywy operacyj
nej, nie może być nigdy uważaną za gwa
rancję nietykalności brzegów. Istotą woj
ny morskiej są zawsze aktywne operacje
floty, podczas gdy wybrzeże spełnia ro
lę ubezpieczonych tyłów. Oba te środki
uzupełniają się wzajem, to też silna flo
ta zwiększa skuteczność obrony wybrze
ża, a dobrze zorganizowana obrona wy
brzeża zwiększa działalność floty. Aby
móc bronić skutecznie swobody komu
nikacji morskich i własnych wybrzeży,
trzeba wpierw panować na morzuMorska racja stanu nie mieści się
więc dla nas w zatoce Puckiej. Obejmuje
ona szeroko wszystkie te morza i brze
gi, dokąd nazwa Polski dotarła lub do
trze. Dokąd chłop polski, robotnik pol
ski, kupiec polski dostać się mogą z pro
duktem własnej pracy, względnie wymia
ny gospodarczej. Polska racja stanu nie
mieści się też w pasywnem pojęciu obro
ny kilkudziesięciu kilometrów wybrze
ża. Boć strategicznie jest to nawet nie
do pomyślenia. Woła ona głośno o pro
gramowe stworzenie odpowiedniej do
naszych potrzeb i wymagań siły zbrój*
nej na morzu. Siły, zdolnej na równi z
wojskiem lądowem bronić całego kraju.
W tym wypadku lubimy jednak włas
ną opieszałość pokrywać popularnym
hasłem — „jesteśmy za biedni“. Zupeł
nie tak, jakby bogactwo narodu było
jedynym powodem do zabezpieczenia
granic kraju i budowy floty. W rzeczy
wistości jest wręcz przeciwnie: Racjo
nalne zabezpieczenie wolności morskiej
i przewidująca rozbudowa floty wojen
nej stać się mogą przyczyną bogactwa
narodu. Historja zna niejeden taki przy
kład — od Anglji począwszy.
Przestańmy robić! ze siebie „ubogie
go krewnego“. Jesteśmy narodem pra
wie tak licznym, jak Francja lub Wło
chy, bogatszym znacznie od Iliszpanji,
Turcji czy Jugosławji. Ziemia polska
obfituje we wszelkiego rodzaju bogactwa
naturalne. Mówimy o naszej mocarstwowości, zapominając, że mocarstwowość
w pierwszym rzędzie opiera się o mo
rze, że flota wojenna jest najwidoczniej
szym czynnikiem siły i suwerenności
państwa, źródłem korzystnych przymie
rzy, dobrobytu, najlepszym środkiem
walki z bezrobociem, że broni nie wy
brzeża — ale najżywotniejszych intere
sów narodu.
Przecież żaden kraj na świecie nie
powstał z gotową marynarką wojenną.
Każdy musiał ją tworzyć w analogicz
nych do naszych, albo jeszcze gorszych
warunkach. Znajdujemy się w tej chwi
li, jeśli o marynarkę wojenną chodzi, w
podobnym momencie historycznym, jak
Niemcy i Japonja w ostatniej ćwierci
ubiegłego stulecia. Mamy przed sobą
świeży przykład tychże Niemiec, które
straciwszy w roku 1918 całą prawie flo
tę, dziś nietylko nie upadły na duchu,
ale odbudowują ją intensywnie, mimo,
iż stosunek ich morskiej siły zbrojnej
do sił wielkich mocarstw jest pozornie
równie beznadziejny, jak stosunek na
szej młody floty do sił naszych więk
szych sąsiadów.
Nie upadajmy na duchu, nie stawiaj
my sami sobie fikcyjnych przeszkód
Kwestja rozbudowy marynarki nie jest
u nas kwestją finansową, ale kwestią
nastawienia psychicznego, kwestją zmia
ny mentalności narodu z lądowej na
morską. Finansowo rzecz może być tyl
ko korzystna, bo wraz z budową floty
wzrośnie siła państwa, jego znaczenie
międzynarodowe i ekonomiczne — a za-

Rośnie Polska nad Bałtykiem

Nie poraź pierwszy jesteśmy nad mo
rzem. Mieliśmy niegdyś brzegu morskiego
więcej. Nie poraź pierwszy budujemy swój
port. Historja przekazała nam szereg fak
tów, gdy zdrowa myśl polska zwracała się
ku brzegom Bałtyku, a silna ręka państwa
usiłowała zbudować tam porty handlowe i
wojenne.
Gdy Gdańsk nie chciał się podporządko
wać interesom Rzeczypospolitej, Stefan Ba
tory zaczął rozbudowywać port w Elblągu,
zamierzając osuszyć Leniwkę (Martwą
Wisłę), by główne koryto Wisły skierować
ku Elblągowi.
Zagrożony Gdańsk zwrócił się o pomoc
do Danji. Przyszła eskadra duńska, Polska
swej floty przeciwstawić jej nie mogła, El
bląg został zniszczony i zrabowany, dojście
do niego zasypane i już nigdy do większej
roli port ten się nie podźwignął. Obecnie
tylko często spotykane tam nazwiska pol
skie świadczą, że ongiś to miasto było w ści
słych stosunkach z Polską.
Dymitr Solikowski pisał po nieudanej
próbie podporządkowania Gdańska intere
som Rzeczypospolitej.
„W ciele człowieczem oko jest członek
najważniejszy, ale najszlachetniejszy, tego
gdy niemasz człowiek wszystek stawa się

niepotrzebnym bałwanem. Tak i Koronas
dawszy sobie skazić port gdański, to oko,
którem patrzy na wszystek świat, nic ci
inego będzie, jeno gburstwo (niewola), a oractwo cudze, a k‘temu niedostatek o grosz
(wówczas będzie). Widzimy teraz z jakim
interesem (na jak wysoki procent) pienię
dzy (ludzie ledwo dostają), bo ówdzie się
skadziło, gdzie były wrota majętności na
szych (w Gdańsku), nic nie przybywa, a
przedsię na każdy rok jednako wszystkiego
z Polski ubywa...“
A Gdańsk tryumfował.
Później, za króla Władysława IV, po
wstała myśl o stworzeniu portu na Helu.
W starym pamiętniku czytamy:
„Tutaj na Helu Król zbudował port wiel
ki, że doberej obsady miasto w nim być mo
że i nam urzędnikom swym place podzielił
i chce, aby tam nowa Genua była. Jakoż
haf bardzo dobry. Ale to miejsce bardzo
gdańszczan boli i nie wiedzą co z tern czy
nić, właśnie im jest jako ołtarz przeciw oł
tarzowi“.
Lecz szybko się zorjentowali, co z tern czyhić należy.
Po stronie Gdańska opowiedział się Król
Duński i wysłał swoją flotę na pomoc, która
w nocy 1-2 grudnia, 1637 roku napadła na

cztery okręty królewskie i dwa zajęła (z
dwóch pozostałych jeden uratował się ucie
czką, drugi zaś zginął) — przez co wszystkim
statkom cudzoziemskim
otworzyła port
Gdański“.
Tam, gdzie nowa Genua być miała*, wi
dzimy dziś tylko wydmy piaszczyste, a mo
rze i stare sosny śpiewają smętne pieśni o
niedoszłych planach tych Polaków, którzy
lepiej od inych rozumieli, że tylko kontakt
bezpośredni z życiodajnem morzem może
za.pewnić niezawisłość Państwa i rozwój go
spodarczy narodu.
Po pierwszym rozbiorze Polska, zupełnie
od morza odcięta próbowała jeszcze stwo
rzyć port w Połądze, lecz państwo jest już
za słabe, aby przeciwstawić się wrogim mu
wówczas siłom. Na.tomiast w końcu wieku
XVIII Prusy budują kanał Bydgoski, aby
handel polski, który do tego czasu szedł
Wisłą na Gdańsk, skierować na porty
niemieckie.
Jeszcze raz, już za Królestwa Kongresowe
go, Polska chce otworzyć sobie drogę na
morze. Rozpoczęto budowę kanałów, ma
jących połączyć Polskę z portem w Widnawie. Lecz Interwencja Prus wpłynęła na za
niechanie budowy. Jeszcze niedawno żyli
ludzie, którzy widzieli porzucone materjały,
zwiezione do budowy tego kanału. Prawdo
podobnie obecnie z tych kamieni nie zostało
nawet śladu.
Minęło sto lat.
Jesteśmy znów nad morzem. Znów budu
jemy, ale już trwale i nazawsze. Historja
dawnych pokoleń jest dla nas nauką, jak
mamy cenić własny dostęp do morza, okno
na świat
szeroki,
płuca całego
na
rodu.

Nasz 15-letni dorobek na morzu
i wybrzeżu
W roku bieżącym minęło 15 lat od chwi
li, gdy armja polska, obejmując naszą zie
mię pomorską, dotarła do morza Bałtyckie
go. Odcinek wybrzeża, przyznany Polsce
(od ujścia rzeczki Piaśnicy do Orłowa Mor
skiego), wynosi ogółem 146 km., a po odję
ciu obydwóch brzegów półwyspu helskiego
na właściwy brzeg morski pozostanie za
ledwie 73 km.
Traktat Wersalski zapewnił nam copraw
da możność korzystania z Gdańska i ze
wszystkich jego urządzeń portowych i w
tym celu Gdańsk — z kilkoma sąsiedniemi
miejscowościami — został wyodrębniony z
Rzeszy Niemieckiej, jako Wolne Miasto.
W krótkim stosunkowo okresie czasu prze
konaliśmy się jednak, że zarówno pod wzglę
dem politycznym, jak i gospodarczym port
gdański jest dla Polski niepewny, niewy
godny i niewystarczający. W związku z tom

czynniki miarodajne zadecydowały, że na
leży wybudować własny niezależny port.
Po wyszukaniu odpowiedniego miejsca
— zapadła w dniu 23 września 1922 roku
pamiętna uchwała sejmowa o budowie por
tu handlowego i wojennego w Gdyni. Wolne
z początku tempo prac ożywiło się w roku
1926 z chwilą, gdy Ministrem Przemysłu i
Handlu został inź. Eugenjusz Kwiatkowski,
słusznie nazywany „twórcą Gdyni“, który
w rządzie Marszałka Józefa Piłsudskiego
zajął się intensywnie realizacją programu
morskiego Rzeczypospolitej.
W momencie, gdyśmy obejmowali w po
siadanie nasz brzeg morski, było tam pusto
i głucho. Piaszczyste przestrzenie, nieza
mieszkałe przez nikogo wydmy, bagna i tor
fowiska, zrzadka jakaś mała i licha wioska
rybacka — oto wszystko. Brak było dróg,
I kolei, budynków, wodociągów, kanalizacji,

Miłość morza winna być źródłem, z którego czerpać będą swą moc przy

szłe pokolenia Polski.
PROF. IGNACY MOŚCICKI
Prezydent Rzeczypospolitej

tem i dobrobyt obywateli. Stocznia ma
rynarki wojennej da zatrudnienie wszy
stkim gałęziom przemysłu i setkom ty
sięcy pracowników. Przykład zachodnie
go sąsiada, który po klęsce potrafił wy
walczyć sobie prawo nowych zbrojeń
morskich i z prawa tego skwapliwie ko
rzysta — miast zastraszenia — niech
będzie dla nas bodźcem. W dniu kiedy
flota nasza stanowić będzie zorganizo
waną siłę, złożoną z okrętów wszyst
kich kategoryj, — przyszłość Państwa
i Narodu, pokój i dobrobyt będą zapew
nione. Wówczas — parafrazując słowa

elektryczności, gazu — słowem tego wszyst
kiego, co znamionuje współczesne życie cy
wilizowane, co decyduje o jego rozmachu
i nieustannym rozwoju. Swą pracę na mo
rzu i na wybrzeżu zaczynaliśmy od podstaw.
Tem silniejszym kontrastem odcina się od
tego tła współczesna rzeczywistość polska,
gdy zgodnym wysiłkiem całego Narodu
powstała nasza chluba i duma Gdynia —
pierwszy dziś port na Bałtyku, gdy tę nie
znaną przed piętnastu laty wioskę rybacką
łączą dziś regularne linje okrętowe z największemi portami świata, gdy dzień i uoc
trwająca praca w porcie świadczy o tem, że
Gdynia musi być nadal intensywnie roz
budowywana, że krzepniemy, wzrastamy,
idziemy ciągle nieustannie naprzód.

W roku 1925 Gdynia zajmowała obszar
638 ha, w roku 1933 — 3.094 ha. Budynków
mieszkalnych było: w roku 1910 — 335, w
roku 1921 — 577. w roku 1931 — 2.477, w
roku 1934 — 3.383. Gdynia wraz ze wszystkiemi dzielnicami, które przedtem były oddzielnemi wioskami, liczyła mieszkańców:
w r. 1910 — 2.900, w roku 1921 — 5.400, w
roku 193* — 36.800, w roku 1935 — około
60.000.
A teraz kilka słów o budowie i o rozwodu
samego portu. Ogólna powierzchnia portu
wynosi 901 ha, powierzchnia wodna — około 250 ha, wykopane baseny posiadają
taką głębokość, że do portu w Gdyni mogą
wchodzić wielkie statki oceaniczne bez żad
nych absolutnie trudności. Ogćlna długość
nabrzeży, zbudowanych z betonu, wynosi
obecnie 11 km.
Ogólna powierzchnia
dróg w porcie — 125.000 m2, długość toiów
kolejowych — 160 km.

Bismarka — namyśli się dobrze ten, kto
na naszą wolność morską i nasze brzegi
targnąć się ośmieli. O taką Polskę na
Morzu — bogatą i potężną — walczy I
właśnie Liga Morska i Kolonjalna.
I
Stan marynarki wojennej jest zawsze
wskaźnikiem uświadomienia obywateli,
racjonalnego nastawienia polityki oraz
rozwoju przemysłu — oto prawda, którą
w dniu „Święta Morza“ przypomnieć po
winniśmy sobie. Dodać zaś do niej nale
Gdynia jest jednym z najbardziej nowo
ży, że jeśli marynarka wojenna kosztu
je drogo, to odcięcie od świata koszto czesnych portów świata, bęćąc świetnie wy
posażoną w odpowiednie »rządzenia przewać może stokroć więcej.
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ładunkowe i magazyny. W porcie mamy 61 |
dźwigów o napędzie elektrycznym, będą
cych ostatnim wyrazem techniki, o łącznej
nośności 243 tony, przyczem zdolność prze
ładunkowa tyci urządzeń wynosi 6.980 ton
na godzinę. Wobec ciągle rosnących obro
tów towarowych Gdyni — urządzenia te już
nie wystarczają, to też zdarza się często, iż
są one czynne przez 24 godziny na dobę.

Połowy naszych rybaków przedstawiają
się b. pokaźnie, wykazując ciągłe tenden
cje zwyżkowe: w roku 1924 złowiono 2.390
ton ryb, w roku 1934 — 9.851 ton. Tak szyb
ki rozwój rybołówstwa spowodowany został
rozwojem połowu szprot, do czego przyczy
nił się w dużej mierze Morski Instytut Ry
backi, który w r. 1929 sprowadził i rozpow
szechnił wśród rybaków nowy rodzaj sieci
po połowu szprot t. zw. włoki. W roku 1931
rybacy nasi rozpoczęli połowy dalekomor
skie, zapuszczając się na swych kutrach na
Morze Północne i Ocean Atlantycki. Przemy
słem przetwórczym, ściśle związanym z rybo
łówstwem, jest wędzarnictwo. W chwili o
becnej na wybrzeżu posiadamy kilkadzie
siąt wędzarń i 2 fabryki konserw rybnych.
Wobec rosnącego ciągle popytu na ryby —
ilości te absolutnie nie wystarczają i cią
gle aktualna jest budowa nowych wędzarń.

Od początku budowy portu powstało w
Gdyni-35 magazynów, których powierzchnia
użytkowa wynosi ogółem 181.000 m2. Na
specjalne podkreślenie zasługuje chłodnia
portowa, największa w Europie. Ogólna
jej powierzchnia użytkowa wynosi 16.000
ma, przyczem może ona pomieścić jedno
cześnie 1.200 wagonów. Drugiem urządze
niem chłodniczem jest hala i chłodnia ryb
na o łącznej powierzchni 35.000 ma. Z in
nych budowli należy wymienić: piękny dwo
Dodajmy do tego jeszcze, że w okresie mi
rzec morski, olejarnię, łuszczarnię ryżu,
nionych 15 lat przeprowadziliśmy linję kole
dojrzewałnię bananów itp.
Mimo, iż Gdynia, jest najmłodszym por jową przez całą długość półwyspu helskiego,
tem na Bałtyku, wysunęła się ona na czoło zbudowaliśmy wielką magistralę kolejową
i zajmuje dziś wśród portów bałtyckich Katowice — Gdynia, wybudowaliśmy wzdłuż
pierwsze miejsce, jeśli chodzi o obroty to wielkiego morza wspaniałą auto-stradę z
warowe. w r. 1924 zamorskie obroty towa bazaltu. Na piaskach i moczarach powstały
rowe Gdyni wynosiły ogółem 10.167 ton, w
r. 1934 obroty te wzrosły do 7.191.912 ton
Przeszło trzecia część obrotu towarowego
Polski z zagranicą przechodzi dziś przvz
Gdynię. W roku 1934 przez port w Gdyni
przeszło 39 proc, towarów, jeśli chodzi o
wagę, a 37 proc, towarów, jeśli chodzi o
wartość.

Przez obydwa porty polskie — Gdynię i
Gdańsk —- przeszło w roku 1924 zaledwie
13,1 proc, całego naszego obrotu towarowe
go z zagranicą, a w roku 1934 — 72,2 proc.
Prawie % towarów w obrocie zagranicznym
przywozimy więc i wynosimy drogą morską
przyczem liczby te wykazują ciągłą ten
dencję zwyżkową. W tych warunkach nie
ma żadnej absolutnie przesady w twierdze
niu, że nasz wolny dostęp do morza — to
płuca Polski, bez których udusilibyśmy się
politycznie i gospodarczo.
Bardzo ciekawe i znamienne są również
liczby, ilustrujące ruch statków w porcie
gdyńskim. W roku 1923 zawinęło do portu
w Gdyni ogółem 3 statki o łącznej pojemno
ści 5.000 t. r. n. W roku 1934 weszło do
Gdyni 4.592 statki o łącznej pojemności
4.142.000 t. r. n. Pod względem przynależno
ści państwowej statki te dzielą się w sposób
następujący: na pierwszem miejscu stoi
1 ndera szwedzka (21,6 proc.), na drujiem
— niemiecka (12,2 proc.), na trzeciem —
polska (11,4 proc.), na czwartem — duńska
(10,3 proc.), itd. Ilość reprezentowanych ban
der wzrasta z roku na rok. Ma to doniosłe
znaczenie niętylko gospodarcze, ale i propa
gandowe.

W chwili obecnej posiada Gdynia 39 re
gularnych linij okrętowych, łączących nasz
port ze 170 portami na całej kuli ziem
skiej.
Część towarów przywozimy i wywozimy
z Gdyni na statkach polskich. Polska Ma
rynarka Handlowa liczyła w r. 1922 zale
dwie 3 statki o pojemności 5.371 t. r b.; w
r 1934 mieliśmy już 56 statków o łącznej
pojemności 64.953 t. r. b. Nasza flota han
dlowa rozbudowuje się w dalszym ciągu.
Na stoczni włoskiej w Monfalcone budują
się 2 wielkie statki transatlantyckie „Mar
szałek Piłsudski“ i „Stefan Batory“, które
podniosą tonaż naszej marynarki handlo
wej o 50 proc. Nie powinniśmy zapominać,
że już dziś towary, przewożone na statkach
polskich, stanowią około 10 proc, naszego
obrotu zamorskiego.
Analogiczne rezultaty osiągnęliśmy rów
nież w innej dziedzinie pracy na morzu, tj.
w dziedzinie rybołówstwa. Obejmując wy
brzeże morskie, zastaliśmy na niem 850 ro
dzin rybackich. Rybacy ci prowadzili po
łowy na własną rękę, zaopatrzenie w sieci,
narzędzia i lodzie było b. skromne, ryby
sprzedawano wyłącznie w Gdańsku, sytuacja
materjalna tych rodzin była b. ciężka. Dziś
mamy już 1.200 rodzin rybackich, przyczem
rodzin posiada własne domy. Rybacy ci
posiadają 175 kutrów motorowych, dobry
sprzęt i narzędzia (wartość tego sprzętu ocenia się na 4 miljony złotych). Są oni zrze
szeni w swoich spółdzielniach, posiadają
bardzo wygodne własne porty w Gdyni, Ja
starni i na Helu, korzystają z całego szere
gu udogodnień, jak z urządzeń hali i chło
dni rybnej w Gdyni itp. Opiekę nad ryba
kami roztacza powstały w r. 1920 Morski
Urząd Rybacki, którego zadaniem jest ochro
na ryb, badanie stanu rybołówstwa, reje
stracja rybaków, ochrona wód terytorial
nych itp.

piękne hotele, domy mieszkalne, wille, pen
sjonaty. Zaopatrzyliśmy całe wybrzeże w
gaz, elektryczność, wodociągi. Wszystko to
ściąga nad morze w okresie letnim setki ty
sięcy ludzi z całej Polski, pragnących wy
począć nad morzem, nacieszyć się słońcem,
odetchnąć pełną piersią i wykąpać się w
słonej wodzie.
Minister E. Kwiatkowski oblicza wyso
kość kapitału, zainwestowanego do tej po
ry na wybrzeżu i na morzu przez Państwo
i samorządy, na 400 mil jonów złotych. Do
chodzą do tego inwestycje prywatne w po
staci domów, warsztatów przemysłowych i
handlowych, fabryk itp. Obliczyć tego — na
wet w przybliżeniu — nie sposób. Niewątpli
wie jednak kwoty te sięgają również setek
mil jonów złotych.
Na straży największego naszego dobra,
tj. wolnego dostępu do morza, nad bezpie
czeństwem pracy polskiej na morzu i wy
brzeżu, w który włożyliśmy już tyle kapi
tału — czuwa bez przerwy Marynarka Wo
jenna. Składa się ona z 2 kontrtorpedowców
3 lodzi podwodnych i 10 jednostek pomoc
niczych — o łącznej wyporności 24.540 ton.
Pozatem buduje się obecnie 1 stawiacz min

i 4 jednostki pomocnicze. Projektowana jest
budowa 2 kontr-torpodowców i trzech ło
dzi podwodnych, w pierwszym rzędzie ło
dzi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obok jednostek pływających, tj. okrętów,
wybrzeża morskiego bronić możemy za po
mocą artylerji nadbrzeżnej i przeciwlotni
czej, oraz za pomocą eskadr samolotów i hydroplanów. W Pucku znajduje się baza na
szego lotnictwa morskiego.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że
nasza Marynarka Wojenna jest niewspół
miernie mała wobec tego olbrzymiego zna
czenia, jakie posiada dla Polski wolny do
stęp do morza. To też pierwszym obowiąz
kiem każdego obywatela — patrjoty powin
no być zasilanie Funduszu Obrony Morskiej,
będącego jedynie Funduszem Bezpieczeń
stwa, umożliwiającym dalszy wszechstron
ny rozwój pracy polskiej na morzu i wy
brzeżu.
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Początek rozbudowy Polskiej Floty Wojennej jest

najlepszą

rękojmią

rozwoju mocarstwowego Państwa i kwitnącej pomyślności Narodu.
JÓZEF PIŁSUDSKI.

Na polskich szlakach oceanicznych
Rozmowa z dyr. nacz. Linij Żeglugowych Gdynia —
Ameryka, p. A. R. Leszczyńskim
Tak niedawno — choć zdaleka — rado
śnie i z dumą obchodziliśmy uroczystość
spuszczenia na morze wielkiego polskiego
transatlantyku m/s „Piłsudski“. A oto już
w środę, 3 lipca, w słonecznem Monfalcone
zapienią się modre wody Adrjatyku pod po
tężnym naporem drugiego z naszych bli
źniąt - olbrzymów, m/s „Batorego“.
I wkrótce oba te wspaniałe motorowce
będą pruły wzburzone fale mórz i oceanów,
łopotem swych bander, wspomnieniem
dwóch naszych wielkich Bohaterów rozno
sząc wśród obcych splendor imienia polskie
go. Narodziny tych statków w dziejach na
szej młodej floty handlowej stanowią wiel
ce doniosły etap rozwoju: oto. po pięciu za
ledwie latach istnienia naszych Linij Że
glugowych „Gdynia — Ameryka“, zdoby
liśmy się na dwa wielkie, luksusowe naj
bardziej nowoczesne transatlantyki, mogące
być chlubą nawet dla starych i bogatych
światowych przedsiębiorstw żeglugi mor
skiej. A równocześnie — tonaż naszej ma
rynarki handlowej wzrośnie do. bądź co
bądź, imponującej cyfry 100 000.
To też pełne słuszności były słowa dy
rektora naczelnego Linij żeglugowych Gdy
nia — Ameryka, p Aleksandra R. Leszczyń
skiego, gdy rozpoczynając naszą rozmowę o
polskiej żegludze transatlantyckiej, rzekłc
— Uruchomienie dwóch naszych nowych
okrętów wysuwa polską banderę handlową
na jedno z czołowych miejsc wśród państw
bałtyckich, będzie w jej rozwoju prawdzi
wie przełomowym wydarzeniem. Pojawie
nie się tych nowoczesnych pięknych i kom
fortowych statków na szerokich przestrze
niach morskich, będzie najlepszą dla nas
propagandą, dowodząc obcym wymownie o
naszym chlubnym ucrobku na morzu, do
r^Łku, uzyskanym wielkim wysiłkiem ca
lego społeczeństwa
Ale posiadanie floty morskiej, odpowia
dającej istotnym potrzebom naszego gospo
darstwa narodowego, jest kwestją niętylko

cy jest turystyka morska. Dziedzina ta doniedawna leżała u nas odłogiem. Ponieważ
zaś kryzys gospodarczy, jaki dotknął rów
nież i kraje amerykańskie, uniemożliwił
pełne wykorzystanie naszych okrętów —
rozwinęliśmy więc intensywną w tym kie
runku propagandę. Wyniki nie kazały na
siebie długo czekać i oto wielotysięczne rze
sze turystów wyruszyły na zamorskie wy
cieczki polskiemi statkami, docierając do
bardzo nawet dalekich nam lądów i mórz.
Brzegi Rosji, Skandynawji, Irlandji, dale
kiej Islandji i północnego końca Europy,
Nordkapu, a dalej, porty zachodnioeuropej
skie, wybrzeża Portugalji i Hiszpanji, połu
dniowe porty Europy aż do morza Czarne
go i wreszcie — Afryka, Madera i Wyspy
Kanaryjskie — były celem najpiękniejszych,
najpopularniejszych dziś ze wszystkich
form turystyki, wśród polskich turystów,
wypraw pod polską banderą. Będąc dosko
nałym i skutecznym środkiem naszej pro
pagandy zagranicznej, wycieczki te znako
micie popularyzowały ideę morza wśród
szerokich warstw społeczeństwa polskiego.
Lecz na tem nie poprzestaliśmy. Stwo
rzyliśmy więc nową Linję Palestyńską, któ
ra mając swą zasadniczą bazę w Konstan
cy, daje Polsce i innym krajom Europy
Środkowej i Południowo-Wschodniej nowe,
regularne połączenie z Turcją, Palestyną,
Egiptem i Grecją. A równocześnie, linja ta
jest niejako przedłużeniem naszej trasy
amerykańskiej, stanowiąc nowe ogniwo ko
munikacyjne na szlaku z New-Yorku czy
Halifaxu do Gdyni, a następnie poprzez Pol
skę i Rumunję — do Lewantu. A więc zdo
bywamy w ten sposób nowe kierunki na
szej ekspansji gospodarczej, turystyki mor
skiej ,a w szczególności — pielgrzymek do
Ziemi Świętej. Wreszcie bierzemy w swe rę
ce przewóz rzesz emigracji żydowskiej do
Palestyny. 20 tysięcy pasażerów, przewie
zionych nową linją już w pierwszjm roku
— oto wymowny dowód jej doniosłej roli.
Pięć lat istnienia naszych linij, pięć lat
stałego, wielkiego ich rozwoju — stwarzają
silną podstawę do dalszej, jeszcze owocniej
szej pracy. 80 tysięcy przewiezionych w
tym okresie pasażerów (w r. 1930 — 11.419,
gdy w 1934 r. — już 28.331), 45 tysięcy zgó
rą ton towarów, 80 tysięcy worków poczty
— to bilans, którego wstydzić się nie mamy
potrzeby. A w bilansie swym mają Linję
Żeglugowe Gdynia — Ameryka jeszcze je
dną, ważką pozycję: zatrudnienia tysiącznej
rzeszy polskich pracowników.
Dziś przybywają nam w sukurs do walki
na morskim froncie gospodarczego rozwoju
Polski, potężne posiłki: nasze dwa nowe
transatlantyki, godnie noszące imiona wiel
kiego naszego Króla i największego w dzie
jach Polski Wodza i Jej Wskrzesiciela. To
niewątpliwie przyśpieszy nasz zwycięski po
chód rosnącej potęgi Rzeczypospolitej.

wykazania naszego znaczenia — jest bo
wiem również palącą potrzebą gospodarczą
dla Państwa. Przez stworzenie bowiem wła
snego, silnego przedsiębiorstwa okrętowego
z zasięgiem transatlantyckiem, polskie gos
podarstwo narodowe odniosło niewątpliwie
wielkie korzyści. Z jednej strony, unikamy
dzięki temu konieczności wywozu zagrani
cę, do kas cudzoziemskich przedsiębiorstw
żeglugowych, wielkich sum za przewóz pa
sażerow i towarów. Z drugiej zaś — Linja
nasza zyskuje dla kraju bardzo poważne
kwoty, zainkasowans za przewóz
Że działalność Linij ma niemałe, doda
tn e znaczenie dla naszego bilansu handle
wego — świadczą o tem cyfry: do połowy
tylko roku tib wpływy wyniosły, od począt
ku istnienia przedsiebiry«twa zgórą 45 m’Ijonćw złotych, przy dwunastomiljonowej
zgóią nadwyżce walut, jaka pozostała w
¿raju dzięki istnieniu przedsiębiorstwa;
Niemniej zasługuje na podkreślenie in
ny jeszcze ważki moment. Polska posiała
wrJką kilkom !y nową ein wiacię za ocea
nem. Otóż, własna, polska linja żeglugi
transatlantyckiej przyczyniła się wydatnie
do nawiązania rwącyćh się już naskutek od
dalenia i braku bezpośredniego kontaktu
nici, hicząćych nasze wychodźtwo zaoceani
czne z krajem ojczystym. Linja wpłynęła
też niewątpliwie na podniesienie prestiżu
Polski za Oceanem, dowiodła bowiem, że
pragniemy stanąć w szeregu narodów mor
skich, że na własnych okrętach, pod polską
banderą, ehcemy przewozić swoich i obcych,
a nie być tylko dostawcami wielkich rzesz
wychodczych dla cudzoziemskich przedsię
biorstw okrętowych. I rzeczywiście, tu na
sza rola wśród Polonji amerykańskiej zna
lazła jaknajgłębsze zrozumienie i jaknajżywszy oddźwięk, czego dowiodły liczne, co
roczne wycieczki do kraju całych organizacyj naszych rodaków z Ameryki, jak rów
nież ich wyjazdy indywidualne.
Innym jeszcze, ważnym odcinkiem pra-
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Z UDZIAŁEM KLUBÓW:
Akademickiego Związku Sport. Warsz.
Klubu Pływackiego „Delfin“ — Wojak.
Klubu Sportow. „Legia“ — Żydowskiego
Akademick. Stowarzyszenia Sportowego
oraz Klubu Sportowego „Unia“ Poznań
Początek zawodów: 29 czerwca b. r. godz. 16.35, - 30 czerwca godz. 16.15 b. r.
Ceny miejsc: Bilety Jednorazowe na trybuny 1.60 zl.
Abonament dwudniowy 2.— zł. Biletv dla uczącej
się miodzleiy na miejsca stojące 66 groszy,
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„Geniusz portu”
Jak żyje i pracuje aparat portu gdyńskiego
Niema napewno w całym kraju ta
kiego obywatela, któremuby nie impo
nował rozwój portu handlowego w Gdy
ni, któryby nie uważał stale wzrastające
znaczenie Gdyni w szeregu portów
świata za jeden z widocznych dowodów
tężyzny nowej Polski, któregoby nie cie
szyła wiadomość o nowym rekordzie
portu, czy o jego sprawności.
Tak, handlowy port w Gdyni zasłu
żenie cieszy się dobrą sławą w kraju i
zagranicą! Jest to pewnik, który nie ule
ga wątpliwości — może się o tern prze
konać każdy, z dzieł o Gdyni, z prasy
polskiej i obcej, opowiadań znajomych
i naocznie. Jednak nie każdy zastana
wia się nad tem, że te rekordy, ta spraw
ność, ten rozrost, są rezultatem czyichś
myśli, dobrego zarządu i mozolnej 1 wy
trwałej pracy wielu ludzi.

Postronnego obserwatora, patrzące
go na statek wpływający do portu, nie
dziwi to, że okręt kieruje się do odpo
wiedniego basenu, zjawiają się holow
niki akuratnie wtedy kiedy potrzeba,
stosowne miejsce przy nadbrzeżu jest
wolne i na nim oczekują cumownicy,
by statek przycumować. Potem, w cza
sie, kiedy wkraczają na pokład urzęd
nicy celem załatwienia
formalności
przyjęcia statku, kraniści podprowadza
ją dźwigi, a ekipy robotników podsta
wiają wagony, lub otwierają podwoje
magazynów. Suną stalowe węże pocią
gów, zapełniają się magazyny, turkoczą
dźwigi, przesuwają się statki rozmaitej
wielkości i typu, po nadbrzeżach uwija
ją się jacyś ludzie, na redę wypływają
piloci, zapalają się światła nawigacyjne,
ryczą boje, w biurach szeleszczą karty
ksiąg, stukają maszyny, dzwonią telefo
ny... Być może nikt się nad tem nie za
stanawia i nikogo nie dziwi, że skom
plikowana machina portu pracuje tak
miarowo i sprawnie. Wydaje się nam,
iż jest to rzeczą naturalną i zrozumiałą,
jak to, że statki przychodzą i wychodzą
z portu.
......
Zastanowiwszy się jednak nad tem
zjawiskiem, romantyk porówna port i
tysiące ożywiających go ludzi do rozum
nego społeczeństwa termitów, którymi
rządzi, jak wnioskuje Maeterlinck „gen
iusz termltorji** i powie, że port wpra
wia w ruch „genjusz portu** — realista
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nie pozbawione swych
S878
cennych witamin,
natomiast osądzi, iż sprawność portu statków w porcie i na redzie, pilotaż
wynika z dobrej organizacji.
portowy, kontrolowanie dokumentów a przyrządzone naturalnym produktem
okrętowych, prowadzenie rejestru stat
KAPITANAT PORTU
ków, czuwanie nad bezpieczeństwem
Pierwszą instancją w administracji ogniowem w porcie, czuwanie nad bez
portu gdyńskiego jest Kapitanat Portu, pieczeństwem statków, załóg, pasażerów Żądać w drogerjach i składach spożywczych.
na którego czele stoi Kapitan Portu, i ładunków zarówno podczas postoju
mianowany przez Ministra Przemysłu i jak i załadowywania i wyładowywania,
Handlu. Obecnie Kapitanem Portu jest zarząd znakami nawigacyjnemi, współ- pełnia rejestr, następnie po ponownem
uzgodnieniu z maklerami miejsca po
stoju itp., sporządza codziennie rozkład
ruchu statków, w którym podane są:
wyznaczone miejsca postoju, którą bur
tą należy statek przycumować i tem po
dobne szczegółowe instrukcje i podaje
je do wiadomości i wykonania służbo
wym pilotom.
Na wieży Kapitanatu Portu pełni
służbę obserwator-sygnalista, który sta
le obserwuje zatokę, redę i baseny przez
lunetę Zeissa o czterdziestokrotnem po
większeniu. Każdy zbliżający się statek
obserwator melduje telefonicznie ofice
rowi portu, podając równocześnie jego
sygnał rozpoznawczy, względnie nazwę.
Oficer portu stosownie do rozkładu ru
chu statków w danym dniu, albo poleca
wprowadzić statek do portu, lub też o
ile statek ma zaczekać na swoją kolej,
sygnalizuje mu odpowiednie dyspozycje.
W porcie gdyńskim została zastoso
wana sygnalizacja cyfrowa, to znaczy
ułożony został specjalny kod, w którym
odpowiednie kombinacje cyfr oznaczają
całó zdania. W dzień na maszcie sygna
łowym Kapitanatu Portu podnosi się
więc odpowiednie flagi, a w nocy na
wieży zapala się cyfry świetlne.
Oficerowie portu, dla uwidocznienia
pracy pilotów, prowadzą „raporty o pra
cy pilotów“, w których zaznaczają na
zwę statku, nazwisko pilota, czas Jego
wyjazdu i powrotu do Kapitanatu, oraz
szereg danych związanych z pilotażem.
Pełnią oni również częściowo służbę ze
wnętrzną, polegającą na kontroli nad
Kapitan portu komandor Gustaw Kański wydaje dyspozycje I-mu oficerowi.
załadowywaniem i wyładowywaniem
statków, czuwają nad bezpieczeństwem
b. długoletni Inspektor Państwowej mi, bezpieczeństwa, emigracyjnemi itp.
i porządkiem w porcie, obliczają i po
Szkoły Morskiej. Kapitan G. Kański, Zakres bardzo szeroki i różnorodny,
bierają ryczałtowe opłaty portowe od
człowiek o rozległej wiedzy morskiej, który o ile ma być wykonywany umie miejszych statków.
zasobny w niespożytą energję i rozmach jętnie i z całkowitą korzyścią dla portu,
Udzielają ponadto maklerom i zain
twórczy niezmordowany w pracy, jest musi być poparty racjonalnem rozpla
jednym z twórców polskiego szkolnic nowaniem pracy i znakomitą organiza teresowanym najrozmaitszych informacyj i porad fachowo-morskich. Z ra
twa morskiego i marynarki handlowej cją.
chunków przedkładanych przez Urząd
pierwszej doby i gdybyśmy mogli wy
Kapitanat Portu w Gdyni, zarówno
znaczyć „kadrową kompanję“ polskiej jak i sam port, przechodził kilka stad- Telegraficzny do uregulowania wynika,
marynarki handlowej, to znalazłby się jów rozwoju. Kapitanat otrzymał swoją że z telefonu dyżurnego oficera portu
nadaje się miesięcznie przeciętnie do
w jej pierwszym szeregu.
zupełnie skrystalizowaną formę organi
Zakres działania Kapitanatu Portu zacyjną i wykazał się wzorową spraw 1.550 rozmów, a spewnością conajmniej
obejmuje: wykonywanie policji porto nością pod kierownictwem obecnego dwa razy tyle nadaje się z miasta do
Kapitanatu Portu.
wej i żeglugowej, kierowanie ruchem Kapitana Portu.
Dla uwidocznienia całokształtu życia
i pracy portu, oficerowie portu prowa
dzą „Dziennik Portowy“, w którym za
W strukturze Kapitanatu odróżnić służbę na zmianę bez przerwy, kieruje pisuje się między innemi danemi wszy
możemy cztery specjalne działy pracy: ogólnym ruchem statków w porcie. Dzia stkie ważniejsze wypadki w porcie,
pierwszym jest, że się tak wyrażę, „dzia łalność oficerów portu w ogólnym zary treść ważniejszych rozmów telefonicz
łalność na wodzie“, czyli: ruch statków sie streścić można następująco: Oficer nych, wydane zarządzenia itp.
Nawet z powyższego krótkiego zesta
i pilotaż, bezpieczeństwo statków, załóg, portu przestrzega prawidłowości i regu
pasażerów i ładunków, zapobieganie larności ruchu statków w porcie i na wienia wynika, jak niezbędni są oficero
uszkodzeniom statków i nieszczęśliwym redzie. Dlatego też ani wejście , ani wyj wie portu dla prawidłowego funkcjono
wypadkom na statkach. W kierowaniu ście z portu, ani zmiana miejsca posto wania portu. Jednak zaznaczyć należy,
tym działem pracy pomocny jest Kapi ju nie może się odbyć bez jego wiedzy i że w naszym porcie jest jeszcze zamało
tanowi, Starszy Oficer Portu, który z zgody. Oficer portu otrzymuje od ma oficerów portu i dlatego pełnią oni prze
ramienia Kapitana Portu jest przełożo klerów lub armatorów zgłoszenia o stat ważnie służbę wewnętrzną, podczas gdy
nym Oficerów Portu, pilotów, bosma kach oczekiwanych, uzgadnia z nimi powinni pełnić i służbę zewnętrzną w
nów, sygnalistów, oraz sprawuje za miejsce postoju, czas wysłania pilota, poszczególnych basenach. Służbę zewnę
rząd nad motorówkami pilotowemi. holowników, cumowników, dostarcze trzną w portach zagranicznych tak roz
Jest on też z racji swego stanowiska nia wody itp. Uzgodnienie tych spraw z budowanych jak Gdynia, pełnią t. zw.
urzędowym zastępcą Kapitana Portu.
zainteresowanymi, zwłaszcza w okre „oficerowie basenowi“.
Drugim odcinkiem pracy Kapitana sach wzmożonego ruchu statków w
BOSMANI I STRAŻNICY
tu, „zarząd na lądzie“: bezpieczeństwo, porcie, nie jest łatwe, gdy np. jest brak
W porcie gdyńskim na służbie jest
porządek i czystość w porcie na lądzie, miejsca przy odpowiednim
odcinku
stale
tylko jeden oficer portu, port zaś
nieszczęśliwe wypadki na lądzie, uszko nadbrzeża, lub gdy kilka firm pragnie
jest
bardzo
rozległy, więc gdyby nie
dzenia nadbrzeży itp. — kieruje Inspek w tym samym czasie postawić swe stat
miał
odpowiednich
pomocników nie
tor Nadbrzeży, druga ręka Kapitana ki przy danym hangarze.
mógłby należycie kierować ruchem por
Portu.
Na podstawie zgłoszeń maklerów i tu. Tymi pomocnikami oficera portu.są
Trzeci i czwarty dział pracy Kapita przedsiębiorstw
żeglugowych, oficer
natu, t. j. kancelarja 1 registratnra pod portu prowadzi „rejestr statków oczeki bosmani, z których każdy ma pieczę nad
legają
bezpośrednio
Kapitanowi wanych“, w którym uwidocznione są pewną częścią portu. Bosmani spraw
dzają czy ruch statków odbywa się we
Portu.
często statki mające przybyć nawet za dług poleceń dyżurnego oficera portu,
Starszy Oficer Portu wraz z trzema kilka tygodni, w miarę napływania do
innymi Oficerami Portu, pełniącymi kładniejszych danych, oficer portu uzu- sprawdzają w czasie silnego wiatru
przycumowanie statków, siedzą mane
wrujące statki, oraz między innemi
Dzisiejsze pokolenie polskie, budują czeń historycznych
—
knnlaczność funkcjami pełnią częściowo służbę „ofi
ce fundamenty nowego Państwa, musi utrzymania dostępu do morza, jako naj cerów basenowych“, z braku tychże.
pamiętać i w testamencie następcom większej gwarancji naszej niezależności Oprócz bosmanów istnieją strażnicy
portowi, którzy dyżurują na mniejszych
swoim przekazać, — na podstawie cięż i nieskrępowanego rozwoju państwowe odcinkach.
kich, krwawych i bolesnych dośwlad- go ! narodowego.
Do obowiązków bosmanów i strażni
GEN. GUSTAW ORŁICZ-DRESZER ków należy: służba bezpieczeństwa w
Prezes Zarządu Głównego L. M. K. porcie, kontrola ogni portowych, spraw-

„OPEKTA”

Praca Kapitanatu

Pilot po wprowadzeniu do portu ss. „Ko
ściuszko“ wraca do swej motorówki.
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dzanie czy małe jednostki niekorzystajg.ce z usług pilotów dopełniły formal
ności wejścia i wyjścia. Pozatem straż
nicy są obecni przy dobijaniu i odbija
niu statków i meldują Inspektorowi
Nadbrzeży o każdym ewentualnym usz
kodzeniu nabrzeży przez manewrujące
statki. Czuwają też nad bezpieczeń
stwem ogniowem i w razie zauważenia
pożaru alarmują straż Pożarną i Kapi
tanat Portu. Współdziałają na terenie
portu z funkcjonarjuszami Straży Gra
nicznej, Urzędu Celnego i Policji Pań
stwowej.
Port nasz posiada oprócz zewnętrznej
także zewnętrzną b. dobrze rozwiniętą
sieć telefoniczną, która w połączeniu z
gęsto rozrzuconemi posterunkami stra
ży portowej, bosmanami i oficerami
portu, tworzy bardzo elastyczny aparat
bezpieczeństwa. Kapitan Portu lub jego
pomocnicy przy pomocy wewnętrznej
sieci telefonicznej mogą się w każdej
chwili komunikować i odbierać mel
dunki z każdego odcinka portu.
PILOTAŻ

Bapdzo ważny dział pracy Kapitana
tu Portu stanowi pilotaż. Według prze
pisów portu gdyńskiego pilotaż w porcie
jest obowiązkowy dla statków o określonem tonażu t. j. ponad 500 tonn rej. br.
Statki większe mogą być zwolnione ż
obowiązku przyjmowania pilota, o ile
kapitan wykaże się dostateczną znajo
mością portu i złoży odpowiedni egza
min. . Statki mniejsze mogą nie korzy
stać z usług pilota i wówczas w cżksie
wejścia do portu wyprzedza je moto
rówka pilotowa, wskazując drogę do
wyznaczonego miejsca postoju.
Piloci są to doświadczeni oficerowie
marynarki handlowej, przeważnie b. ka
pitanowie statków, znający bardzo do
kładnie warunki nawigacyjne w danym
porcie, kanale, ujściu rzeki, fjordzie itp.
Piloci według polskiego ustawodawstwa
morskiego nie są odpowiedzialni, a tyl
ko są fachowymi doradcami kapitana,
który według własnego uznania moje się
stosować do wskazówek pilota lub nie.
W praktyce jednak, piloci, ponieważ są
dokładniej obznajomieni z danym tere
nem niż kapitan, są de facto kierowni
kami statków w czasie wejścia, wyjścia
i manewrów w porcie. Dotychczas nie
było w naszym porcie wypadku, aby ka
pitan statku nie zastosował się do wska
zówek pilota.
Praca pilotów jest bardzo ciężka, ponieważ muszą oni wprowadzać statki
do portu nie bacząc na porę dnia i nocy,
słabą widzialność, silny wiatr, wysoką
falę, mgłę, śnieżycę. W dodatku pracę
pilota utrudnia nieznajomość wad i za
let sterowności danego statku i z tego
powodu pilot oprócz dużego doświadcze
nia powinien odznaczać się zimną krwią
szybką decyzją i posiadać duże intuicyj
ne wyczucie statku. Pozatem pilot po
winien znać języki obce, i być naprawdę
dobrym marynarzem, bo jest on pierw
szym przedstawicielem danego kraju, z
którym spotyka się kapitan i załoga
przybywającego statku, a także i ostat
nim, który żegna odpływający okręt.
Często statki zawijają do portu zaled
wie na kilka godzin i wówczas tworzą
sobie one wyobrażenie o Polakach na
podstawie inteligencji i fachowości pilo
ta. Wypada zaznaczyć, że w składzie pi
lotów gdyńskich, których jest dwuna
stu, są także absolwenci Państwowej
Szkoły Morskiej, więc i w tej dziedzinie
posiadamy już fachowców rodzimej pro
dukcji.
REGISTRATURA

Nie mniej ważnym działem pracy
Kapitanatu jest również registratura,
gdzie koncentrują się wszystkie dane i
dokumenty dotyczące poszczególnych
statków, jak: zgłoszenia wejścia lub
wyjścia, manifesty, listy pomiarowe,
certyfikaty okrętowe, listy załogi, pasa
żerów i rozmaite fachunki. Registratu
ra sporządza codzienne dobowe sprawo
zdania o pracy portu. W sprawozda
niach tych wyszczególnia się: nazwę
statku, przynależność państwową, na
zwisko kapitana, tonnaż, datę wejścia i
wyjścia, rodzaj przywiezionego towaru,
godzinę rozpoczęcia i zakończenia za —
lub — wyładowania, ilość ton załadowa
nych i wyładowanych z poszczególnych
statków w danym dniu, oraz skąd sta
tek przybył i dokąd odpłynął. Sprawo
zdania dobowe po podpisaniu nrzez Ka

pitana Portu odsyła się do Urzędu Mor
skiego i są one podstawowym dokumen
tem dla wszelkich statystyk o pracy por
tu i jego wydajności, oraz wystawianiu
rachunków. Registratura oprócz innych
ksiąg, prowadzi „Księgę Główną Ru
chu“, w której zawarte są dane dotyczą
ce wszystkich statków, jakie zawinęły
do portu.

Oprowadzani po Kapitanacie uprzej
mie przez Kapitana Portu, byliśmy peł
ni podziwu dla doskonałej i nadzwy
czaj celowej organizacji tej tak ważnej
dla portu placówki. Zauważyliśmy, że
nawet najdrobniejsze szczegóły nie zo
stały pominięte.

chroni jedwab w praniu
Wystarczy»

I. Rozpuścić Rodion w zimnej
wodzie

1 W zimnej wodzie prać
3. W zimnej wodzie płukoć

LISTY MARYNARZY
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Na ścianie w pokoju dyżurnego oficera portu wisi olbrzymi barwny plan zwisko maklera. Z położenia karteczki je się mała oszklona szafka, tak cieka
portu, na którym w odpowiednich miej widzi się którą burtą statek został przy wa, że poświęcimy jej chwilę uwagi. Jest
scach umieszczone są karteczki zawie- cumowany. Plan ten wskazuje dokładny to szafka na listy, bo Kapitanat Portu
odgrywa także pewnego rodzaju rolę
poczty, a zwłaszcza „poste restante“. Na
całym świecie przyjął się zwyczaj, że do
personelu okrętowego skierowuje się li
sty urzędowe i prywatne do kapitanatu,
który je doręcza po przyjściu danego
statku do portu. Dla marynarzy, prze
bywających większą część życia na mo
rzu, listy są najwyższą radością. W cza
sie długich dni żeglugi z niecierpliwo
ścią oczekują wiadomości od swoich i
! często niepokoją się, czy też ten „har
bour^ master“ starannie przechowuje
ich listy. Mogą być spokojni, bo gdyń
ski „Harbour's Master“ wielką troskli
wością otacza marynarskie epistoły, po
wierzone jego opiece. W szafce leżą
obok siebie listy zaopatrzone znaczkami
prawie wszystkich krajów, nawet najod
leglejszych. Dziwne są to listy, każdy
z nich zawiera odrębny, zamknięty w so
bie świat i być może najlepszą cząstkę
duszy tych ludzi, którzy gdzieś tam w
Szanghaju, Valparaiso, Durbanie, Sydnej czy Rejkjawiku przelewali na papier
swoją miłość, tęsknotę, żal, radość. Gdy
by ta skrzynka pocztowa w Kapitanacie
Portu mogła powtórzyć treść listów, któ
re się w niej znajdowały, opowiedziała
by najbardziej realistyczną powieść ma
rynarską, tak prawdziwą, że byłaby za
razem najbardziej fantastyczną.
I
W hallu w oszklonej gablocie, dostęp
nej dla każdego, umieszczone są rozmai
te przyrządy, jak termografy, barografy,
anemometry i inne, wskazujące tempe
raturę, ciśnienie atmosferyczne, kieru
nek i siłę wiatru oraz stan wody w por
cie. Umieszczone obok mapy synoptycz
ne informują o stanie pogody i warun
Kapitanat portu.
kach nawigacyjnych na morzu.
W kancelarji w innej znowu szafce
poukładane są „Wiadomości Żeglarskie“
z całego świata i we wszystkich języ
kach. Nie brak tam nawet „Wiadomości
Żeglarskich“ w języku japońskim, sjamskim i chińskim. Nic dziwnego, port
Tegoroczne „Święto Morza“ rzuca hasło budowania okrętów wojennych na własgdyński — Brama na świat Rzeczypo
nej stoczni. Myśl ta znalazła już swój realny wyraz w pracach Marynarki Wojennej. spolitej — który niedawno był małą, ni
Wysiłek społeczeństwa w kierunku budowy okrętów na własnej stoczni, ma ułatwić komu z dalekich mórz nieznaną przy
realizację gotowych już planów Kierownictwa Marynarki Wojennej.
stanią rybacką, leży dziś na głównym
Jak przedstawia się ta sprawa w chwili obecnej?
szlaku dróg morskich. Do naszego por
Dotychczasowe próby stworzenia w Gdyni stoczni opartej na kapitale prywat tu zawijają dziś ludzie i statki nawet
nym, nie dały pozytywnych wyników, kwest ja zaś budowy okrętów w kraju nabrała najbardziej egzotyczni, trzeba więc było
ze względów politycznych i gospodarczych pierwszorzędnego znaczenia. — Kierownic dać im możność otrzymywania w ich
two Marynarki Wojennej przystąpiło we własnym zakresie do zrealizowania tej waż własnym języku wiadomości żeglarskich
nej idei narodowej: Budowy okrętów wojennych na własnej stoczni.
o zmianach zachodzących w wodnem
Prace rozpoczęto w roku ubiegłym,przygotowując odpowiednie basenj" i nad królestwie Neptuna.
(Mi)

Stocznia Marynarki Wojennej
w Gdyni

brzeża. Obecnie roboty przy budowie stoczni są w toku i jest nadzieja, że już w roku
przyszłym uruchomiona będzie pierwsza pochylnia dla okrętów o wyporności do 1500
ton. Tam też prawdopodbnie budowana będzie łódź podwodna z funduszu zbiórki,
imienia Marszałka Piłsudskiego.
Plan stoczni przewiduje cztery do pięciu pochylni różnych długości, doki: suchy
i pływający, odpowiednią ilość dźwigów i żórawi bramowych, warsztaty i budynki,
posiadające najbardziej nowoczesne urządzenia. Po zakończeniu programu prac będzie
można budować na stoczni marynarki wojennej nawet większe jednostki, tak dla mary
narki wojennej, jak i dla handlowej. Stocznia będzie bowiem wykonywała także zamó
wienia prywatne.
Dodać należy, iż warsztaty stoczni nie będą dublowały posiadanych już przez
przemysł krajowy warsztatów i wytwórni, a służyć będą głównie do celów lokalnych,
dla samej stoczni, będącej montownią poszczególnych części składowych budowanych
w różnych częściach kraju. — W ten sposób władze Marynarki Wojennej dały dowód
troski o rozwój przemysłu krajowego, przed którym otwierają się szerokie możliwości
w postaci licznych i cennych zamówień.
Nowa stocznia da zatrudnienie kilku tysiącom ludzi bezpośrednio zaś wszystkim
gałęziom przemysłu.
Jeżeli uda się tu wykorzystać, w cehi przyśpieszenia budowy stoczni i okrętów,
fundusze z Pożyczki Inwestycyjnej — korzyść dla kraju może być wprost olbrzymia.
W Stanach Zjednoczonych (a także i w innych krajach), uznano bowiem budowę okrę
tów wojennych za najskuteczniejszy środek walki z bezrobociem, tworząc tak zwany
„National Industrial Recovery Act“, — fundusz inwestycyjny, z którego czerpane są
środki na te właśnie cele.
Z jednej strony uzyskamy więc cenny warsztat pracy, wywierający olbrzymi
wpływ na rozwój gospodnrczy kraju, z drugiej — wzmocnimy obronę morską od któ
rej zależy bezpieczeństwo państwa i dobrobyt narodu.

Na wieży kapitanatu portu pełni shaMM
obserwator- sy gnaJ i sta.
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„Wielka Gdynia" wymaga dużego
wysiłku i wielkiej pracy

MYDŁO
i PUDER
DLA DZIECI?

Komisarz Rządu m. Gdyni mgr. Franciszek Sokół o rozbudowie miasta

TO OCZYWIŚCIE

Jeżeli chodzi o korzyści, jakie spadną wojem i celową organizacją nowoprzyłączo- MYDŁO i PUDER
W ostatnich dniach w życiu Gdyni zasz
na Orłowo Morskie, jest rzeczą nych osiedli czuwać muszą również Towa
ły duże przeobrażenia. Obszar jej powiększo- naprzykład
i
że tylko gmina miasta Gdyni będzie rzystwa Przyjaciół danych osiedli. Spada
ny został o Orłowo Morskie i Cisową i kilka jasną,
j
się zdobyć na większe środki, po na nich wdzięczna rola uzupełniania inicja
innych przedmieść, które włączono w grani- mogła
i
do urządzenia w Orłowie kąpieli tywy gminy w pracach nad rozwojem osie
ce Gdyni. Wraz z nowemi dzielnicami na trzebne
i
morskiego na większą skalę. Środki dli. Gmina zawsze chętnie udzieli im wszel
Zarząd miasta spadł szereg nowych obowiąz- ska
i
Ten niewysłowionej piękności poe*
ków, które objęte być muszą ogólnym pro- isamej gminy Orłowa były za szczupłe dla kiego możliwego poparcia w granicach istot mat, tworzony w drzewie, kamieniu, be
gramem dalszej rozbudowy Gdyni. Pragnąc realizacji
i
tego szeroko zakrojonego proje nych potrzeb i realnych możliwości.
tonie i żelazie, - - ten przepiękny dra
W każdym razie powiększenie obszaru mat, ukazujący wydzieranie morzu jego
usłyszeć na ten temat zdanie Komisarza Rzą- !ktu. Nazwę swoją Orłowo Morskie zatrzydu mgr. Sokoła zwróciliśmy się do niego,
wód, siły, głębi i władzy, — ta wspania
z prośbą o poinformowanie nas co do pla
ła powieść o rozdarciu ramieniem czło
nów i zamierzeń, które pociągnie za sobą
wieka dziejów ziemi 1 kisnącego ze stu
tak znaczne powiększenie się miasta.
lecia na stulecie jej rozwoju, aby je w
Mimo częstych ostatnio wyjazdów Ko
ciągu krótkich lat przekształcić na na
misarz Rządu znalazł chwilę czasu, aby
rzędzie własne, posłuszne woli, jako wół,
wyczerpująco przedstawić nam powody
Koń i pies, — to nowe, w polskiej lądo
przyłączenia Orłowa i Cisowej do Gdyni,
wej duszy zatoczone dzieło, stawało się
zarówno jak i linję, po której pójdzie go
w oczach, z dnia na dzień ukazywało
spodarka „Wielkiej Gdyni“.
swe strefy nieznane.
W gabinecie Komisarza Rządu między
STEFAN ŻEROMSKI.
rozmaitemi pamiątkami gdyńskiemi, tworzącemi już dzisiaj całe muzeum, piętrzy
lackiego pańsię stos planów, projektów, szkiców. Wszyst
Dusza budowniczych
___
stwa, urodziła się nie w górach, ani też
ko to trzeba rozpatrzyć, zbadać, zmienić.
w lasach, lecz na zielonych pagórkach
W poczekalni tłumy interesantów — naj
Rujani (Rugji), skąd otwierał się widok
rozmaitsze komisje, zarządy. Czekają na
czelnicy wydziałów, referenci. Do późnych
na bezkresne błękity morza.
godzin nocy świecą się okna w służbowym
WACŁAW SIEROSZEWSKI.
gabinecie Komisarza. Rosnąca Gdynia wy
maga dużego wysiłku, wielkiej ciągłej
U brzegów morza żelazem i betonem,
pracy.
maszyną
i ręką ludzką, koleją i okrę
— Głównym względem, który przemawiał
tem,
szeregami
domów i szeregami lu
za przyłączeniem do Gdyni Orłowa Mor Minister spraw wewnętrznych Zyndram-Kościałkowski w czasie objazdu przedmieść,
dzi, wysiłkiem rzetelnym i pokojowym
skiego i Cisowej — mówi Komisarz Rządu — mających być włączonemi do Wielkiej Gdyni. Po lewej: Komisarz Rządu m. Gdyni
mgr. Sokół, minister Kościałkowski, wiceminister Korsak.
pisze Polska w języku zrozumiałym dla
była konieczność opanowania spontanicz
nego, a przez to samo choatycznego rozro ma nadal,gdyż z nazwą tą wiąże się już pew gminy miasta Gdyni nakłada na wszyst całego świata swoje najwyższe prawo
stu tych osiedli tak ściśle związanych z ne tradycja, zdobyta w ciągu tych lat przez kich mieszkańców Gdyni nowe poważne o- życia i odbudowy.
Inż. EUGENJUSZ KWIATKOWSKI.
Gdynią.
bowiązki, z których bez przesadnego opty
ten uroczy zakątek naszego wybrzeża.
Naturalnie, że z centralnem zagadnie
— Obok czynników administracyjnych mizmu, ale z ufnością we własne środki i
niem należytego opanowania rozbudowy —- ciągnie dalej Komisarz Rządu— nad roz siły musimy się wywiązywać. Należy pa- miotać, że odcinek na którym danem nam
tych osiedli łączy się szereg pierwszorzęd
ini !■■■■.■■ 1.1
jest pracować stanowi najwartościowszy mo
nych kwestyj natury administracyjnej i go
że skrawek ziemi polskiej, gdzie ani jednej
spodarczej, które to kwest je mogą być nale
Zbicwrwonszn»»'
piędzi ziemi nie wolno nam zmarnować!1
życie rozstrzygnięte, tak w imię interesu
publicznego, jak i interesu jednostek za
mieszkujących osiedle, tylko przez jedno
BRONISŁAW SOTKOWSKI
lite i wspólne ich zaadministrowanie z gmi kierownik Hali i Chłodni Rybnej.
ną miasta Gdyni.
r
— Czem się wyrazi gospodarczo przyłą
czenie tych miejscowości do Gdyni?
— „Znaczenie gospodarz1« przyłączenia
tych miejscowości wyraża ->ę głównie w
zapobieżeniu na przyszłość przez niezwłocz
ne opanowanie bezplanowej rozbudowy
Tegoroczne Święto Morza przejdzie nicą, że nabywają nowe kutry zamawia ale co jest znacznie ważniejszem, przed
tych osiedli wysokim kosztom, jakie by cze
zadaniem wyszukania odbiorców na do
kały gminę miasta Gdyni, gdyby osiedla pod znakiem budowy nowoczesnej sto ne w stoczniach zagranicznych. Trudno, starczone przez rybaka ryby.
tania
cena
będąca
wynikiem
większego
te rozwijały się tak, jak się rozwijają obec czni okrętowej dla naszej marynarki
Bieżący rok dostarcza nam dużo ma
doświadczenia stoczni zagranicznych,
nie, już nie mówiąc o tern, że ucierpiałaby handlowej i wojennej. Będziemy — jak
teriału
do rozważania. Mamy własne
będąca rezultatem przemian sytuacji
znacznie i gospodarka publiczna w tym wy Polska długa i szeroka — omawiać ko
kutry
mamy
dzielnych rybaków, wy
gospodarczej
(spadek
waluty),
decyduje
padku, gdyby zmarnotrawiono chociażby nieczność posiadania własnego budow
szukaliśmy
odpowiednie
tereny na Bał
tu o większej konkurencyjności.
niewielki skrawek bezcennego dla Rzeczy nictwa okrętowego, które stanowić bę
tyku
i
na
tych
terenach
moglibyśmy
Rybak nie patrzy na gorszą nawet wyławiać duże ilości ryb morskich (dor
pospolitej wybrzeża morskiego! Naprzykład dzie jeden z koniecznych składników
naszej
gospodarki
morskiej.
jakość kutra zagranicznego, zapatrzony sze i flądry pod Bornholmem). Cóż nam
przekształcenie Orłowa Morskiego, wyłącz
nie w kąpielisko morskie, i to kąpielisko
Warto przy tej okazji wspomnieć, że na niską cenę nabywanego statku.
jednak z tego wszystkiego, gdy w kraju
stojące na odpowiednim poziomie, może w Gdyni od kilku lat pracuje specjalna
Zapoczątkowane budownictwo okrę ryba morska nie jest zaprowadzona, gdy
dać w przyszłości bezpośrednie korzyści stocznia dla budowy motorowych ku towe w kraju, stawia na porządku nie można znaleść nabywców na zdro
gminie, na skutek wzmożenia się ruchu let trów rybackich. Z pod ręki polskiego dziennym sprawę polityki gospodarczej wą i pożywną rybę morską, która w
pracownika, z materjałów wyłącznie w stosunku do stoczni zagranicznych, Gdyni kosztuje u rybaka szesnaście gro
niskowego.
— Czy zwiększenie się ilości płątników krajowych, wychodzą kształtne i silne polityki, która stanie czasem przed py szy za kilogram dorsza już oczyszczone
i wpływów podatkowych wpłynie odciąża - kutry rybackie, zaopatrzone w motory taniem opłacalności wysiłków i trudów go. Tak znaczna taniość ryby tej powin
jąco na gospodarkę miejską Gdyni?
polskiej produkcji, kutry rybackie wy- poniesionych.
na być dostateczną atrakcją dla dzisiej
— „Tymczasem nie. W pierwszych la | trzymujące najsilniejsze fale groźnego
Drugiem jeszcze ważniejszem zagad szych czasów kryzysowych. I tu staje
tach stworzenia t. z w. „Wielkiej Gdyni“ Bałtyku.
nieniem to rentowność oddanych do my znowuż przed zadaniem zaprowa
byjnajmniej nie zwiększy dochodów gmi
Mogłoby się wydawać, że dobrze po użytku kutrów rybackich. Wybudowa dzenia tych ryb w kraju, czemu stoi na
ny miejskiej. Przeciwnie na gminę spadną stawiony dział budownictwa kutrów ry ny w kraju kuter rybacki, musi mieć przeszkodzie brak firm handlu rybnego
nowe ciężary w postaci sum, które inwe backich zwalnia nas od szeregu Innych możność zapracowania na pokrycie ko w Gdyni i zupełna niezaradność istnie
stować będzie musiała w nowoprzyłączone zadań, a właściwie ułatwi nam rozwią sztów, które spłaca rybak w długolet jących dziś w Gdyni firm tego rodzaju.
Tak więc widzimy w Gdyni nowo
osiedla. Proszę wziąść pod uwagę budowę zanie innych nasuwających się zagad nich ratach. Los statku opuszczającego
ulic, wodociągów, kanałów, elektryfikację, nień polskiego rybołówstwa morskiego. stocznię rybacką musi nas w równej czesne kutry rybackie pocohdzące z pol
budowę szkół i szeregu innych urządzeń Widzimy jednak, że mimo posiadania mierze zainteresować. I tu stajemy skiej stoczni, które od kilku miesięcy
i publicznych, proszę obliczyć w przyblite- Własnej stoczni rybackiej nasi rybacy przed zadaniem nletylko wyszukania stoją bezczynnie, bo niema odbiorców
niu jak ogromne uczyni to cyfry, aby zro chętnie zakupują używane kutry zagra- dogodnych terenów dla połowów ryb, na te nieznaczne ilości ryb, które mogły
by te kutry wyłowić. I nie możemy się
zumieć, że wzrost ilości płatników bynaj
dziwić, że w tych warunkach rybak nie
mniej nie dociągnie do sumy, jaką trzeba
może spłaeać nabyty kuter, że w tych
będzie wydatkować na obsługę pożyczek,
warunkach opłacalność stoczni rybac
zaciągniętych na urządzenie osiedli, zgod
kiej stanie pod znakiem zapytania.
nie z planem zabudowy miasta.
Nie jest więc tak prostem zagadnie
— Jakie będą pierwsze inwestycje w noKomisarz Zagraniczny Harcerzy Pol siali harcerzom polskim wzruszającą, w nie budownictwa okrętowego, na co ma
woprzyłączonych dzielnicach?
swej treści depeszę kondolencyjną, peł my dowody choćby z naszego odcinka
— Najpilniejsze inwestycje to ulice, urzą skich otrzymał pismo kierownika repre
ną braterskiego współczucia i głębokiej rybołówstwa morskiego.
zentacji
skautów
angielskich,
którzy
dzenia sanitarne, a więc w pierwszym rzę
wiary, że Polska mężnie zniesie i tę nie
Dziś w polskiem rybołówstwie mordzie wodociągi, a także, naturalnie, szkoły, przybędą w charakterze gości na Jubi
powetowaną
klęskę.
leuszowy
Zlot
Harcerstwa
do
Spały,
w
sl.iem najważniejszem zagadnieniem to
których nigdy nie jest dosyć!
Komendantem angielskiej reprezen propaganda za spożyciem ryb morskich,
— Czy administracja nowych dzielnic bę którem ten zwraca się z prośbą, aJby w
programie pobytu skautów angielskich tacji skautów, liczącej około 25 osób za tym tanim a pożywnym artykułem
dzie scentralizowana?
— Zasadniczo tak. Jednak ze względu w Krakowie przewidziano odpowiedni jest skautmistrz kapitan dr. Stoddart- spożywczym mas najszerszych.
I tu widzimy ważne do spełnienia za
na znaczne odległości nowych dzielnic od czas na złożenie przez nich hołdu pro Scott ze Szkocji, kóry wyraził chęć po
śródmieścia, zajdzie potrzeba utworzenia chom Marszałka Piłsudskiego na Wa zostania jakiś czas w Polsce celem do danie najbliższego Święta Morza w ro
kładnego zapoznania się ze szpitalnic ku następnym, Święta Morza które stać
ekspozytur niektórych agend miejskich, jak welu.
Biura Ewidencji Ruchu Ludności, Policji
Skauci angielscy na wiadomość o twem i parkami natury o których wiele powinno pod hasłem spożywania ryb
morskich z polskich połowów.
Państwowej i innych.
śmierci Marszałka Piłsudskiego nade- słyszał.

BEBE SZOFHAH

SPCŁSKI JBEZ

Święto Morza

a polskie rybołówstwo morskie

Skauci angielscy chcą złożyć hołd
prochom Marszałka Piłsudskiego
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Jak uczcić należy pamięć
Marszalka Piłsudskiego?

Na plaży, w sporcie,czu w oodróży
Eukutol skutecznie służy.

Formę uczczenia Wodza Narodu ustali Komitet Naczelny — Zbiórka pieniężna
winna mieć charakter dobrowolny
Warszawa, 27. 6. (PAT.) Wydział wy
konawczy naczelnego komitetu uczcze
nia pamięci Marszałka Józefa Piłsud
skiego komunikuje:
Pan Prezydent Rzplitej, powołując
Naczelny Komitet uczczenia pamięci
Marszałka Piłsudskiego i stając na czele
komitetu, nadał ogólno-narodowy cha
rakter temu aktowi i zalecając skoordy
nowaną akcję w całym kraju, wskazał,

imię Marszałka Józefa Piłsudskiego
przed podjęciem kroków uzgodniły swój
plan zarówno pod względem meryto
rycznym, artystycznym jak i finanso
wym z wydziałem wykonawczym. Ta
jedynie metoda pracy zagwarantuje, że
wszystkie poczynania będą harmonijne
i odpowiadające powadze zadania.
Wydział wykonawczy
organizuje
więc zbiórkę pieniężną wśród ogółu oby
że winna ona mieć na celu jedynie takie wateli. Zbiórka ta powinna mieć cha
dzieła, któreby swoją powagą i dostojeń rakter najzupełniej dobrowolny.

stwem godne były uczuć całego narodu.

Wydział wykonawczy apeluje do
wszystkich pracodawców prywatnych
oraz osób administrujących z ramienia
państwa lub samorządu, by nie dopuści
ły do wywierania nacisku na pracowni
ków, kierowanych przez nich instytucyj.
społeczeństwem w celu zespolenia jego Źle zrozumiana w tym względzie gorli
wysiłków. Setki organizacyj społecz wość byłaby wysoce niewłaściwą i gor

Powołany przez P. Prezydenta Rze
czypospolitej wydział wykonawczy ko
mitetu, przystępując do realizacji tych
wskazań, uważa za swoje pierwsze za
danie zorganizowanie współpracy ze

nych, zawodowych i kulturalnych oraz
Związek Obrońców i Obrońców Ojczyzny zgłosiło już swój akces do pracy na
czelnego komitetu, oddając swoje siły do
jego dyspozycji. Tysiące obywateli uczyniło to samo. Każdy dzień przynosi
nowe zgłoszenia.
Głownem zadaniem naczelnego komi
tetu jest ustalenie formy uczczenia pa
mięci Wodza Narodu w dziełach o cha
rakterze ogólno-narodowym.
Za dzieła odpowiadające tym warun
kom naczelny komitet uznał dotychczas:
1) usypanie kopca na Sowińcu pod
Krakowem;
2) stworzenie pomnika Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego w Warszawie;
3) budowę sarkofagu na Wawelu;
4) wzniesienie grobowca w Wilnie.
Dzieła te nie przesądzają o innych
monumentalnych

inicjatywach,

przyjęta przez Sejm
Warszawa, 27. 6. (Pat). Dziś po połu
dniu Sejm wysłuchał sprawozdania ko
misji konstytucyjnej w sprawie projek
tu ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczy
pospolitej.

Mówca w zakończeniu wniósł o od-'
oraz rzucenie poprawek i o przyjęcie projek
sposób przeprowadzenia plebiscytu, je tu ustawy w brzmieniu komisyjnem.
żeliby zachodziła tego konieczność.
W dyskusji, jaka się rozwinęła zabrał
Sprawozdawca wicemarszałek Car głos poseł Stroński, który ustosunkował
Projekt tej ustawy referował wice przeszedł następnie do omówienia stro się krytycznie do projektu, utrzymując,
marszałek Car, dając na wstępie krótki ny technicznej przeprowadzenia tych że Prezydent wybierany będzie z reguły
obraz tego, co jest zawarte w Konstytu czynności, wyjaśniając wkońcu przepisy przez zgromadzenie elektorów a do ple
cji w tej materji i rozważał cele i zada ustawy, odnoszącej się do zaskarżenia biscytu nigdy nie dojdzie.
nia omawianej ustawy.
wyniku głosowania do Sądu Najwyższe
Poseł Krysa (Stron. Lud.) dowodzi, że
Trzy kwestje są główną treścią usta go oraz dotyczące ochrony osoby i czci obdarzony na podstawie Konstytucji tak
wy a mianowicie sposób wyboru elek kandydata na Prezydenta w okresie od wielką władzą Prezydent winien być wy
torów przez obie izby ustawodawcze. wyboru do chwili objęcia urzędowania. brany przez naród a ustawa wspomnia
na tego nie zapewnia.
Wreszcie poseł Świątkowski (PPS)
Miła wizyta
wyraża pogląd, że zgromadzenie elekto
rów nie odzwierciedla woli społeczeń
stwa.
Posłowi Strońskiemu odpowiedział
wicemarszałek Car, dowodząc, że prze
widziany przez ustawę plebiscyt jest rze
czą zupełnie realną, tak samo, jak i zgro
madzenie elektorów i od okoliczności je
dynie zależeć będzie, który z tych spo
sobów będzie w konkretnym wypadku
zastosowany. Po tych wyjaśnieniach
przystąpiono do głosowania.

zmie

Ociemniali obrońcy Ojczyzny
składała hołd pamięci Wodza
Narodu
Kraków, 27. 6. (PAT.) Przybyli dziś
do Krakowa ociemniali żołnierze pod

Inne wycieczki hołdownicze
Kraków, 27. 6. (PAT). Dziś przybyło do
Krakowa kilka tysięcy osób z różnych
dzielnic Polski, którzy po złożeniu hołdu
Marszałkowi Piłsudskiemu w krypcie Wa
welskiej wzięli udział w sypaniu kopca na
Sowińcu (M. in. przybyli wycieczka Mary
narki Wojennej oraz 2400 osób ze Śląska).
Onegdaj złożyły do masywu kopca trzej
kolarze z Siedlec ziemię pobraną z pola
bitwy pod Iganiami. Dziś bawi w Krako
wie wycieczka Pola.ków z Górnego śląska
niemieckiego.

Nowy wojewoda
poznański w Ostrowiu
(o) Ostrów, 27. 6. (tel. wł.) Dziś odbyło
się tu pierwsze zebranie Rady Powiatowej,
na podstawie nowej ustawy samorządowej.’
W zebraniu wziął udział mianowany one
gdaj wojewoda poznański Kwaśniewski.

Wydział wykonawczy świadom, że
całe społeczeństwo dobrowolnie
przyczyni się w granicach swoich możli
wości do realizacji zadań komitetu, są
dzi, że nastąpi to bądź przez jednorazo
we chociażby najdrobniejsze ofiary,
składane na listy zbiórkowe naczelnego
komitetu, które będą wkrótce rozesłane
upoważnionym do zbiórki obywatelom,
bądź też przez ofiary rozłożone na raty
w dłuższym okresie czasu do 3 lat, przyczem konieczne jest ustalenie, jaką dro
gą i w jakich terminach będą przekaza
ne komitetowi.
Ofiary na cele komitetu składać moż
na w P. K. O. na konto nr. 1313, przyczem wszelkie wpłaty na to konto wolne
będą od opłat manipulacyjnych.

Ustawa o wyborze Prezydenta Rzplitej

rzających do ufundowania zbiorowym
wysiłkiem żywych pomników Twórcy
Niepodległości Polski. Wykonanie tych
zadań wymaga, by wszystkie organiza
cje, czy instytucje, pragnące wznieść ta
kie pomniki lub nadać jakiejś instytucji

przewodnictwem prezesa ogólno-polskiego Związku Inwalidów, a zarazem pre
zesa Związku Ociemniałych Żołnierzy
Wagnera. Delegaci ze wszystkich dziel
nic Rzplitej w liczbie przeszło 100 osób
udali się na Wawel, gdzie odprawione
zostało uroczyste nabożeństwo za duszę
Marszałka Piłsudskiego, zakończone od
śpiewaniem „Boże coś Polskę“, poczem
ociemniali inwalidzi udali się do kryp
ty Marszałka Piłsudskiego, gdzie przez
dotknięcie dłonią sarkofagu złożyli hołd
pamięci Wodza Narodu.
W godzinach popołudniowych po
wspólnym obiedzie w Związku Inwali
dów przy współudziale przedstawicieli
władz państwowych i wojskowych, in
walidzi udali się na Sowiniec celem
wzięcia udziału w sypaniu kopca Mar
szałka Piłsudskiego i dla złożenia przy
wiezionej w urnach ziemi z pobojowisk
wszystkich dzielnic Rzplitej. Jutro, dn.
28 bm. rozpoczną się właściwe obrady.

szącą wobec pamięci Marszałka Piłsud
skiego.

sposób wyboru kandydata na Prezyden

ta przez zgromadzenie elektorów

Yacht motorowy „Braemar“, własność członka Royal Thames Yacht Club'u Mr Georga
Paxton, który przybył z Anglji do Gdyni do Polskiego Yacht Klubu. Piękny, luksu
sowy yacht „Braemar“ ma 40 m. długości, 8 m. szerokości, 7 stóp zanurzenia, motor
450 H. P., 10 osób załogi. Stoi on przy nabrzeżu Polskiego Yacht Klubu.

Fala upałów ogarnęła Europę środ
kową i północną

Po odrzuceniu wszystkich poprawek
klubów opozycyjnych, projekt przyjęto
w drugiem i trzeciem czytaniu. Następ
ne posiedzenie wyznaczono na jutro na
godz. 10.

ŚWIĘTO MORZA
w GDYNI
uświetni tradycyjna
lampka wina w pier*
wszorzędnej

Maksimum w Polsce +34 — Niebywale upały w Niemczech i Szwecji

|

Warszawa, 27. 6. (PAT.) Komunikat
meteorologiczny z dnia 27 czerwca 1935
roku: Stan pogody w Polsce dziś o go
dzinie 7 rano:
Dziś rano trwała w Polsce pogoda
słoneczna o zachmurzeniu naogół niewielkiem, lub nawet bezchmurnym sta
nie nieba. Jedynie w Wileńskiem za
chmurzenie było większe, wskutek przej
ścia nad ranem burzy. Temperatura o
godz. 7-ej wynosiła: od 22 st. do 27 na ni
zinach, a od 19 st. do 22 st. w górach.
Opady pochodzenia burzowego ogar
nęły częściowo Wielkopolskę, Pomorze
i Wileńskie, gdzie były bardzo nikłe i
tylko na wybrzeżu opad był dość obfity,
sięgając 11 mm w Pucku, a 2 mm

w Gdyni.
Temperatura najwyższa dnia poprzed
niego sięgała do 34 st. w zachodniej po
łowie kraju, we wschodniej zaś 30 st. do
33 st.
Sztokholm, 27. 6. (PAT.) Fala nie
zwykle silnych upałów utrzymuje się w
dalszym ciągu w całym kraju. Szereg
miejscowości
zostało
nawiedzonych
przez gwałtowne burze z piorunami, od
których zginęło wiele osób i zwierzą^.
W antenę najsilniejszej radjostacji
szwedzkiej w Motała uderzył piorun,
unieruchomiając ją na przeciąg 12 go
dzin. W dniu wczorajszym utonęło
wiele osób w czasie kąpieli oraz podczas
przejażdżek łódkami.

We Wrocławiu zanotowano 4- 38 st. C. — 12 ofiar
upałów w Berlinie
Berlin, 27. 6. (Pat). Panujące od kilku dni w Berlinie oraz w różnych krajach
Rzeszy upały przybierają charakter katastrofy. Dziś w Berlinie temperatura z 22
stopni w ciągu ubiegłej nocy podskoczyła do 33 stopni w południe.
Ze Śląska donoszą o upałach, jakich nie pamiętają od najdawniejszych czasów.
We Wrocławiu zanotowano w południe 38 stopni. Jest to rekord temperatury nie no
towany tam zgórą od 150 lat.
W Berlinie wskutek upałów zmarlo w ostatnich dniach 12 osób. Również w
górach temperatura podskoczyła znacznie nenad noziom normalny.

WINIARNI - RESTAURACJI

SEYDEL

B-ti e. i f.
i s-ka
Gdynia, Świętojańska 72,
Telefon 10*65.

Doborowe towarzystwo.
Wyśmienita kuchnia.
Szlachetne wina.

Lokal

został znacznie

powiększony.

Nowootworzona sala bankietowa,

Dzieci polskie z Niemiec
przybywają na wakacie
do Polski
(o) Katowice, 27. 6. (tel. wł.) Do Katowic
przybył pociąg, wiozący 650 dzieci ze Ślą
ska Opolskiego na kol on je letnie.

(o) Poznań, 27. 6. (tel. wł.) Do Poznania
przybyło dziś 600 dzieci polskich z Berlina,
które spędzą wakacje u swych krewnych
w kraju. Dalsze transporty dzieci z Saksonji i Lużyc są już w drodze. Będą one
umieszczone w Zakopanem i Inowrocławii
staraniem Zw. Zachodniego,

.8

PIĄTEK, SOBOTA, DNIA 28—29 CZERWCA 1935 R-

Porozumienie polsko-niemieckie
w sprawie kaucyi emigracyjnych

Zatwierdzenie kary śmierci
na Matouszka

Dnia 29 marca r. b. podpisane zostało po
rozumienie polsko-niemieckie w sprawie
kaucyj emigracyjnych. Na podstawie tego
porozumienia obywatele polscy mają prawo
wnoszenia do dnia 28 września r. b. podań
do właściwych niemieckich urzędów skarbo
wych o zwolnienie kaucyj emigracyjnych,
pobranych przez te urzędy na zabezpiecze
nie podatków na podstawie ustawy Rzeszy
przeciw ucieczce przed podatkami z dn. 26
lipca 1918 r. i na podstawie ustawy Rzeszy
z dn. 24 czerwca 1919 r. w przedmiocie uzu
pełnienia ustawy przeciw ucieczce przed po
datkami.
Kaucje emigracyjne, złożone w książecz
kach oszczędności, w papierach wartościo
wych (akcjach, obligacjach itp.), listach hi
potecznych lub w walucie trzeciego pań
stwa, zwolnione zostaną na wniosek osób,
które je złożyły, lub ich prawnych następ
ców.
Wydanie kaucyj emigracyjnych, złożo
nych w walucie markowej stało się bez
przedmiotowe .spowodu dewaluacji.
O ile dla zabezpieczenia roszczeń podat
kowych istnieją prawa zastawu na nieru
chomościach, władze skarbowe zezwolą na
ich wykreślenie w księdze wieczystej.
Również do dnia 20 września 1935 r. mo
żna składać wnioski o dodatkowe wystawie
nie zaświadczenia o złożeniu kaucyj emi
gracyjnych, jeśli wskazane zostanie, żc
pierwotne pokwitowanie zaginęło.

Trybunał apelacyjny zatwierdził karę
śmierci na Matuszkę, sprawcę szeregu za
machów kolejowych.

Wybuch granatów podczas pożaru
Niebezpieczne „pamiątki“ z wolny światowe!
(o) Lubliniec, 27. 6. (tel. wł.) Wczoraj
we wsi Draliny pow. lublinieckiego powstał
pożar w zabudowaniach Marji Pankowej,
skąd przeniósł się na zabudowanie Jana
Brysza.
W szopie koło domu Bryszy znajdowały

się prawdopodobnie z czasów wojny świato
wej dwa granaty ręczne i kilkanaście na
bojów karabinowych, które eksplodowały.
Odłamkami granatów 5-ciu strażaków zo
stało ciężko rannych.
Odstawiono ich do szpitala w Lublińcu.

Groźny pożar w Nowymporcie
Piorun uderzył w tanki ze spirytusem
W czasie wczorajszej przedpołudniowej burzy na terenie W. M, Gdańska
piorun uderzył w tanki firmy Baltische Spritwerk w Nowymporcie, zawierające
200.000 litrów spirytusu. Spirytus wybuchł, rozsadzając tanki, z których część
rozleciała się na dachy sąsiednich domów, przerzucając ogień na kotłownię fa
bryki. Prace ratunkowe, prowadzone od strony lądu 1 Wisły natrafiają na po
ważne trudności wobec niebezpieczeństwa dalszych wybuchów. W pozostałych
tankach znajduje się 800 litrów spirytusu.

„Wiochy przy apetycie

Korespondent Reutera w Rzymie donosi, I prawo wykorzystywania przez Włochy ich
że postulaty Włoch, dotyczące Abisynji, któ I wpływów dla cywilizowania kraju.
re Edenowi przedstawił Mussolini, wyrażają }
Dobrze poinformowane koła włoskie
się podobno jak następuje:
twierdzą, iż Mussolini podkreślił również,
1) zapewnienie spokojnego pobytu kolo że Włochy nie są bynajmniej skłonne pozo
nistom włoskim, 2) prawo swobodnego wja stać w tyle za Niemcami w domaganiu się
Wakacyjne praktyki rolnicze
zdu do Abisynji i budowania tam dróg i li- prawa ekspansji kolonjalnej.
dla młodzieży akademickiej
Warszawa, 27. 6. (PAT). Ministerstwo nij kolejowych oraz otwierania szkół, 3)
Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumie
niu z Ministerstwem W. R. i O. P. zorgani
zowało na zbliżający się okres wakacyjny
370 praktyk wakacyjnych dla młodzieży
akademickiej. W liczbie tej przewidziane
są 22 praktyki zagraniczne z tytułu mię
dzynarodowej wymiany studentów. W za
kresie prac, kierowanych przez Min. Rolni
ctwa i Reform Rolnych, otrzymali prakty
ki studenci wydziałów rolnych, ogrodni
czych, leśnych, weterynaryjnych, inżynierji
wodnej, miernictwa, prawa oraz wyższych
Dziś rano wyjechali zawodnicy, biorący jednak zawodnikom.
szkół handlowych.
Na 70-tym kilometrze wycofał się Mi
udział
w wielkim wyścigu kolarskim do
Celem zaznajomienia praktykantów z
chalak. Wasilewski i emigrant belgijski
czynnościami, które będą wykonywali w morza polskiego z Mławy do Starogardu.
okresie praktyk, Ministerstwo organizuje Mławę opuściło 44 zawodników. Początko Praczyk.' Wyścig ze względu na upał jest
trochę monotonny. Żadna ucieczka nie
w dniach 1 i 2 lipca br. odprawę dla prak wo tempo było dość ostre; dochodziło do 40
tykantów, która obowiązuje wszystkie oso km. na godzinę. Szalony upał przeszkadzał udaje się. Na 162-gim km. w czołówce jaby zakwalifikowane na praktyki z warszaw
skiego środowiska* akademickiego. Analo
Zbliżenie Franko • niemieckie
giczne odprawy zorganizowane będą dla
prowincjonalnych środowisk akademickich
przez Izby Rolnicze w Wilnie, Poznaniu,
Krakowie i Lwowie w porozumieniu z właściwemi urzędami wojewódzkiemi oraz dy
rekcjami lasów państwowych.

5 lat za rozpustę i nadużycia
pienieżne
Sąd najwyższy R. S. F. R. R. skazał na 5
lat więzienia b. kierownika organizacji par
tyjnej Maryjskiego okręgu autonomicznego
Szirwani za szereg nadużyć pieniężnych i
służbowych oraz zmuszanie do współżycia
podległego mu personelu żeńskiego.

Manewry floty Sowieckie!
na Bałtyku
Na Bałtyku odbywają się manewry mor
skie pod kierownictwem dowódcy czerwonej
floty bałtyckiej Gallera.

Orkan nad Danią
Nad częścią wyspy Zeeland i nad częścią
Jutlandji przeszła wczoraj gwałtowna bu
rza, przyczem wiele domów uległo zniszcze
niu przez pioruny. Na wyspie Femoe, leżą
cej między Zeeland a Laaland burza miała
charakter orkanu, który zniszczył wiele za
budowań gospodarczych.

Walka bandytów z policją
W mieście Targoviste w Rumunji do
szło do ulicznej walki między policją a ban
dytami. W czasie walki jeden z bandytów
został zastrzelony a jeden z mieszkańców
ciężko ranny.

KREM HÄWÄf CAZ8.MI

Drugi etap wyścigu kolarskiego
do polskiego morza

25-lecie krakowskiego Sokoła
Kraków, 27. 6. (Pat). Dziś rozpoczęły się
w Krakowie uroczystości jubileuszowe 50lecia krakowskiego Towarzystwa Gimnasty
cznego Sokół, połączone ze zlotem sokolim
i pierwszym zjazdem członków byłych dru
żyn sokolich. Na program dnia dziejszego
złożył się szereg imprez sportowych, jak
zawody gimnastyczne, strzeleckie itd. Dnia
29 bm. uczestnicy zjazdu wezmą udział w
nabożeństwach i uroczystościach święta
Morza.

Sukces Jędrzejowskiej
w Wimbiedonle

Ogólnopolski zjazd Niższych
Funkcjonariuszy Państw.

Tenlslstka nasza pokonała mi
strzynię Włoch

obradował bodzie w Grudziądzu
W święto Piotra i Pawła, tj. 29 bm. zwo
łany został do Grudziądza Ogólnopomorski
Zjazd Niższych Funkcjonarjuszów Państwo
wych. Na Zjazd przybędzie kilkuset dele
gatów z najdalszych zakątków Pomorza.
O godz. 9,30 odbędzie się zbiórka dele
gatów ze sztandarami w ogrodzie przed Te»
atrern Miejskim, poczem odmarsz do koś
cioła Najśw. Panny Marji przy ul. Moniu
szki.
O godz. 10,30 uroczyste nabożeństwo ną
intencję Zjazdu. O godz. 12 otwarcie Zjaz
du w salach Teatru Miejskiego. Zasadniczy
referat na temat dzisiejszego położenia niż
szych funkcjonarjuszy państwowych wygło
si przybyły z Warszawy prezes Zarządu
Głównego p. senator Mózgała.
Po przerwie obiadowej o godz. 15,30 dal
szy ciąg obrad jak: sprawozdanie, dysku
sja, uchwalenie rezolucji i zakończen(e
Zjazdu.
*
Zjazd ma na celu omówienie potrzeb i
uchwalenie rezolucyj, zwrócenie uwagi kom
petentnym czynnikom na ważno sprawy
związane z zawodem te* kategorji pracow
sików państwowych.

dą Kapiakowie, Jamroga, Kiełbasa, Galeja,
Konopczyński i Lipiński. Tempo słabnie i
nie przekracza 30 km na godzinę. Na 20tym km przed Starogardem Galeja z Pozna
nia przebija gumę. Pozostali walczą o pier
wsze miejsce. Na 15-tym km ucieka Napie
rała. Nikt go jednak nie goni. Kapiak
rozpoczyna finisz dopiero po pewnym cza
sie, ale Kiełbasa wyzyskując zmęczenie
przeciwnika, mija go wraz z Lipińskim i
przybywa pierwszy do mety.
Na metę po morderczym finiszu przybył
pierwszy Kiełbasa w czasie 7 godz. 15 minut
40,2 sek., drugi Napierała 7,15,40,4, trzeci
Lipiński 7.15.41,6; czwarty Kapiak Józef
7.22.37,2; piąty Jamroga 7.22.37,4; szósty Kudlak, siódmy Konopczyński, ósmy Targoń
ski.
Cały Starogard był udekorowany na
przyjęcie kolarzy. Po drugim etapie pro
wadzą Kiełbasa i Napierała (emigrant pol
ski z Francji). Obaj mają czas 12 godz. 17
min. 27,4 sek., trzeci Kapiak 12.20.02,2, czwar
ty Lipiński, piąty Jamroga. Jutro odbę
dzie się trzeci etap wyścigu Starogard —
Gdynia na dystansie 162 km.

Komandor Frankowski przybył do Niemiec na czele eskadry floty polskiej.

KAMIENIE ŻÓŁCIOWE tworzą się stopniowo wskutek złego funkcjonowania wątroby.
Zapobiegajcie ich powstawaniu stosując zioła CHOLEKINAZA H. NIEM0JEWSKIE60
Niemcy szukają surowców dla swego
przemysłu

Londyn, 27. 6. (Pat). W czwartek Jędrze
jowska rozegrała na pierwszym korcie w
Wimbledonie wobec 5000 widzów mecz z
pierwszą rakietą Włoch Valerio, odnosząc
piękne i stosunkowo łatwe zwycięstwo 6:4,
6:2. W pierwszym secie walka była dość
zacięta. Zawodniczki zdobywają na zmianę
do jednym gemie. Dopiero
po zdobyciu
czwartego gema zaznacza się wyraźna prze
waga Polki. W drugim secie Jędrzejowska
przez cały czas nie wypuszcza inicjatywy z
rąk. Polka w tym meczu wykazała dosko
nałą formę. W trzeciej rundzie przeciwni
czką Polki będzie Angielka Ford, której po
konanie nie będzie zapewnie przedstawiało
trudności. W razie zwycięstwa Jędrzejow
ska spotka się ze słynną angielską tenisistką Scpiven.

Sowiety odrzuciły korzystną ofertą Rzeszy

Paryż, 27. 6. (PAT). Havas donosi z
Moskwy, iż rząd niemiecki zaproponował
niedawno rządowi sowieckiemu kredyt fi
nansowy w wysokości jednego miljarda mk.
na cele powiększenia zakupów rosyjskich
w Rzeszy.
I
Splata tych kredytów miałaby nastąpić

surowcami a mianowicie dostawami rud so
Komuniki wysłani do Berezy
wieckich manganowych 1 innych oraz ropą
Kartuskiei
naftową.
(o) Warszawa, 27. 6. (tel. w.) Do obozu
Oferta ta została przez Moskwę odrzuco
na, mimo, że Niemcy zamierzały przyznać koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej wy
Rosji jaknajwiększe ułatwienia przy spła słani zostali dwaj komuniści z Warszawy
Sankowski i Preszoi.
cie kredytu.
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Dziwolągi wielkiego miasta

Przy bólach lub zawrotach głowy,
«zumie w uszach, bezsenności, złem sa

U pogromcy karaluchów i szczurów...
Dżungla wielkiego miasta kryje w
sobie niezliczone mnóstwo niespodzia
nek i dziwolągów, o których przecięt
ny zjadacz Chleba wie conajwyżej z
sensacyjnych romansów i uważa je
przeto za wykwit bujnej wyobraźni
zdolnego autora, gdy tymczasem...
W reportażu niniejszym pokażemy
naszemu Czytelnikowi jeden z takich
prawdziwych dziwolągów naszej sto
licy.
Można żyć sto lat i... nic o nim nie wie
dzieć. Mieszka w wielkiej kamienicy jednej
z bocznych ulic śródmieścia. Zakonspiro
wany, nie obwieszczany neonową reklamą,
ani też widocznym szyldem, na liście loka
torów tego domu przedstawia się jako:
„przedsiębiorca".
To wszystko.
I dopiero ulotka, którą niewidzialne dło
nie wcisnęły do każdej skrzynki listowej w
każdym domu, głosi jakieś początkowo nie
zrozumiałe tytuły, czy zawody. Więc:
„Wiem, równie dobrze jak Wy, że w naj
porządniejszym domu, najczystszem miesz
kaniu znajdą się Wasi wrogowie...
Ja jeden mogę Was od nich uwolnić! Nie
ma w całej Polsce drugiego równie utalento
wanego dezynsektora i deratyzatora jak...
(tu następuje nazwisko, imię, oraz adres te
go „cudotwórcy“, który z fantastycznym po
dobno talentem tępi robactwo, myszy, szczu
ry i... „wszelkie inne szkodniki dobra ludz
kiego“).
Trzebaby było być człowiekiem z granitu,
aby po przeczytaniu takiej ulotki, nio zapło
nąć pożądaniem ujrzmJa tego tajemniczego
„dezynsektora i deratyzatora“. Więc chociaż
dom mój jest wyjątkowo schludny, cho
ciaż nie uskarżam się na najmniejsza cho
ciażby kłopoty z insektami, czy gryzonia
mi, to przecież z ulotką w ręku idę pod
wskazany adres.
Sprawdzam w bramie. Zgadza się.
Potem pierwsze podwórze, drugie, trze
cie. Djabelnie wąska klatka schodowa. A
krobatycznie wyślizgane 1 kraszoną kapu
stą pachnące, oraz kotami cuchnące schody.
Pan z twarzą charta.
Pierwsze piętro, drugie, trzecie... serce za
czyna łopotać niepokojąco. Jeszcze parę sto
pni. Czwarte!
Na drzwiach tabliczka. Biała, emaljowana, tylko z imieniem 1 nazwiskiem. Kiedy
chroboczę długo staroświeckim dzwonkiem,
otwiera mi drzwi jakiś blady jegomość o
twarzy zgonionego charta. Nad zroszonem
czołem lepią się kosmyki rzadkich, ruda
wych włosów.
Pytam go, czy zastałem bohatera rekla
mowej ulotki.
— To ja jestem, panie szanowny.
Wpuszcza mnie do kuchni, którą spryt
nie przerobiono na coś pośledniego między
t. zw. stołowym a gabinetem. Gospodarz sia
da za mocno zdyzelowanem biurkiem. Ja
naprzeciw. Zaczynam mu opowiadać, jak to
moje mieszkanie wprost jęczy pod straszli
wą inwazją wszelakiego robactwa, myszy,
szczurów, etc. Słucha mnie z miną bardzo
poważną, skupioną. A kiedy skończyłem już
opowiadać, wyciąga z niewidzialnej szufla
dy biurka wąski kartonik z wydrukowanemi rubrykami: imię, nazwisko, adres, za
wód, robactwo, zwierzęta, stale czy przej
ściowo, dotychczasowa walkr...
— Szanowny pan to musi wypełnić’— in
formuje mnie, podsuwając jednocześnie pió
ro i kałamarz.
— A pocóż to panu?
Uśmiecha się z wyższością.
— Szanowny panie, żeby tego nie było,
to jabym kręćka dostał. Przecie szanowny
pan to nie jest mój jedyny klient. Takich
jak szanowny pan, to ja mam codziennie
kilkunastu, albo kilkudziesięciu. Warsza
wa to strasznie zaflejtuszone miasto...
— Nu, podobne przypadłości wszędzie się
zdarzają — próbuję bronić stolicy.
Spostrzeżenia fachowca.
— Wiadomó, szanowny panie, ale Ja swo
ją praktykę zaczynałem od Berlina, to tam
tyle tego niema. Ludzie czyściej żyją, a u
nas... pożal się Boże. I już sprawdziłem, że
im większe państwo, im więcej mają służby

i różnych elektroluxów, tem gorsze robac
two. Czasami ro trafiam, proszę szanownego
pana, na takie eleganckie domy, a tak zapluskwione, że aż człowiekowi na mdło
ści się zbiera. Albo znów kuchnia, eleganc
ka, biała, aż się błyszczy, a od karaluchów
aż się roi...
Gdzie najwięcej?
— Ciekawe. A do jakich domów pana naj
więcej wzywają?
— Wiadomo, do biedoty to nie mają poco
wzywać, bo przecie za darmo nie pójdę. A
do tych bogatszych domów też nie bardzo,
bo znów się wstydzą. Największe zapotrze
bowanie, to zawsze od panów urzędników
i oficerów. Bo to przeniosą ich gdzieś z in
nego miasta, mieszkanie dostają służbowe,
a niezawsze czyste, więc lepiej zabezpieczyć
się...
— No i pan istotnie jest w stanie wynisz
czyć wszelkie robactwo?
Mój rozmówca jest widocznie zgorszony
tem zapytaniem.
— Panie szanowny, toć, żeby tak nie byłp, tobym ludziom w oczy nie śmiał spoj
rzeć, a co dopiero ogłaszać się.
— A możeby mnie pan tak zdradził ta
jemnicę swej sztuki?
Śmieje się porozumiewawczo.
— Pan by chciał, żebym na grzybki po
szedł. Przecie to tajemnica zawodowa.

Szczur zje foksterjera.
— No, szczury to pewno foksterierami
pan tępi...
— Djabła tam, panie szanowny. Jak jest
szczur fajniejszy, to foksterjera wytępi, a
nie foksterjer jego. Ja tam mam swoje spo
soby, że każde robactwo, najwięcej zakorzeUśmiecham się niedowierzająco.

I

mopoczuciu, podrażnieniu należy na
tychmiast
zastosować wypróbowany
przy tych dolegliwościach środek — wo
dę gorzką Franclszka-Józefa.

nione z domu wyplenię raz na zawsze.

5.000 listów pochwalnych.
— Szanowny pan może nie wierzy, a ja
tu mam pewno z pięć tysięcy listów pochwal
nych z różnych stron Polski i jeszcze z Ber
lina, jak tam pracowałem...

JAPOŃSKI PROSZEK

— Niech mi pan powie, a skąd pan się
wziął właśnie w tym fachu?
— Ja proszę szanownego pana jestem z
Wielkopolski. Przed wojną to mnie Niemcy
wzięli do wojska i do marynarki wsadzili.
To jak ja na tych ich okrętach pływał, to
mnie tak dokuczało rozmaite robactwo i ró
żne inne draństwo, że myślalem sobie, że to
jakoś trzeba wytępić, bo inaczej to one czło
wieka zjedzą. A że my wszyscy cierpieli, więc
jeden przez drugiego wymyślał, coby tu zro
bić, żeby ich najwięcej ukokosić. I tak ja
koś się nauczyłem, a potem zacząłem w Ber
linie pracować w takim zakładzie... — tu wy
ciąga ozdobnie wykaligrafowane świadec
two. — Aż mi się znudziło, to wtedy do kra
ju przyjechałem, no i wpierw zacząłem w
Poznaniu, a potem w Warszawie.

Polscy w Brazylii
Liczba imigrantów, przybyłych do Brazylji w r. 1934 wynosi 50.371, podczas gdy
liczba emigrantów z Brazylji wynosiła w
tym samym roku 22.660, tak iż przyrost wy
nosi zaledwie 27.711 osób. Na poszczególne
narodowości rozdziela się imigracja do Bra
zylji jak następuje: Japończycy 21.930, Por
tugalczycy 8.732, Niemcy 3.629, Włosi 2.507,
Polacy 2.380, Hiszpanie 1.429, Argentyńczy
cy 942.
Przy powyższej statystyce należy wziąć
pod uwagę, iż Brazylja zalicza do imigran
tów wszystkie osoby, przybywające do Bra
zylji w celach zarobkowych na dłużej niż 3
miesiące.

— A ileż pan liczy za oczyszczenie mie
szkania z robactwa i innych przypadłości?
— To już od umowy.

— Wszystko pięknie, ale przecież jeśli ja
kieś mieszkanie jest zapuszczone, to są ca
łe gniazda najrozmaitszych robaków i niesposób je znaleźć!
—- Panie szanowny, ja ledwo wejdę do
pokoju, to zaraz panu powiem, gdzie trze
ba działać i tapety nie zedrę i ścian ani
podłogi nie zniszczę...
Obiecuję mu, że przyjdę jeszcze i... my
ślę, że słów swoich kiedyś dotrzymam...
Argus.

Przy bólach gtow# lub marenie stosuje się

AL DOZ fi

Proszki od bólu głowy „CHOINKA“
Lab. farm. „Aidnia“.

5^93

UWAGA: Oreinalne proszki ..Aldoza“ tylko
z „CHOINKĄ“ w niebieskiem opakowaniu

Największa ksiątka na świście

Dcm Polski w Rio de Janeiro
Z wielkim wysiłkiem uboga kolonja pol
ska w Rio de Janeiro zdobyła fundusze, któ
re umożliwiły jej nabycie w centrum miasta
terenu, na którym stanąć ma w przyszłości
Dom Polski. Dom ten, w którym mieścić się
będzie lokal Tow. Polonia, Patronat, szkółka
i ochronka dla dzieci nosić będzie imię śp.
Marszałka Piłsudskiego. Nabycie terenu by
ło możliwie dzięki ofiarności kolonji, wśród
której najubożsi robotnicy, mimo kryzysu,
nie odmówili ofiary pieniężnej.

Mussolini tworzy specjalne
Ministerstwo Prasy
Agencja Stef ani donosi: Podsekretarjat
stanu do spraw prasy został podniesiony do
rangi ministerstwa.
Ministrem do spraw
prasy został mianowany dotychczasowy
podsekretarz stanu hr. Ciano, zięć Mussoliniego.

Za karę - brak najprymityw
niejszej higieny
Nadburmistrz Brunświku oświadczył pu
blicznie, że na zlecenie jego zbudowano ko
sztem gminy szereg domów, pozbawionych
najprymitywniejszych urządzeń technicz
nych, jak np. kanalizacji i wodociągów. W
domach tych przymusowo umieszczone zo
staną elementy aspołeczne.

Polsko-niemiecka wymia
na dzieci
W ramach akcji polsko-niemieckiej wy
miany dzieci, przyjechało z Wołynia do
Berlina 100 dzieci niemieckich. Dzieci te
spędzą miesiąc w meklemburgji.

Masoneria w iii. Rzeszy
W klasztorze O. O Dominikanów w Wiedniu znajduje się największa na świecie ;
księga — kalendarz, prowadzony przez O. O. Dominikanów od 1410 roku i zawierający
tysiące nazwisk wszystkich mnichów tego klasztoru.

3OD m-Konów. na wydatki
woitó&we - csfcy przed we ettne?
Rząd złożył w izbie francuskiej wniosek
o otwarcie kredytów na utrzymanie dodat
kowych efektywów wojskowych.
Globalna suma tych kredytów, jak podaje „Le Capital“ wynosi 297.613.860 franków.
Będą one służyły przedewszystkiem na po
krycie wydatków, związanych z zatrzyma
niem w szeregach kontyngentu, który miał
być zwolniony w kwietniu oraz tych pobo
rowych, którzy zostaną zatrzymani w szere
gach po odbyciu służby wojskowej w paź
dzierniku b. r. Pozatem z sumy tej zostana

W auli uniwersytetu kolońskiego, wypeł
nionej po brzegi, prof. Stein z Heidelbergu,
jeden z weteranów ruchu hitlerowskiego,
wygłosił odczyt o stosunku narodowego so
cjalizmu do masonerji. Prof. Stein nie wie
rzy, by istniał tajny rząd masoński, ale nie
mniej twierdzi, że Loża Wielkiego Wscho
du miała ogromny i bardzo szkodliwy
wpływ na losy powojennej Europy. Obe
cnie jednak coraz więcej narodów za przy
kładem faszyzmu i hitleryzmu wyzwala się
z pod jej wpływów, co przyniesie niewąt
pliwie korzyść Europie. Masonerja, jako
międzynarodowa tajna organizacja, nie ma
nic dc roboty w III-ej Rzeszy.

pokryte wydatki, związane z ponownem za
ciągnięciem się da szeregów i z reaktywo
waniem pewnej liczby oficerów rezerwy. W
dziale marynarki z kredytów tych zostanie
pokryte uzbrojenie okrętów w Dunkeroe 1
16 robotników zginęło wskutek
kilka jednostek, znajdujących się obecnie w
u
wybuchu 20.000 kg dynamitu
budowie, oraz wydatki, wynikające ze wzmo
W El Paso (w stanie Teksas) przy rozsa
cnlenla efektywów. W zakresie lotnictwa
kredyty te pozwolą na pokrycie wydatków, dzaniu skał wapiennych, należących do ce
pozostających w związku ze wzmocnieniem mentowni, nastąpił przedwczesny wybuch
20.000 kg dynamitu. 16 robotników zostało
efektywów.
zabitych.
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GŁOS
LITERĄCKO-NAUKOWY
redaguje Koło Literackie konfraterni Artystów w Toruniu

ZOFJA BOGUSŁAWSKA

jak dni motyla"
Książka w Polsce starzeje się bardzo
szybko. Istnieje pewien szczególny rodzaj
snobizmu literackiego, który możnaby naz
wać snobizmem nowości wydawniczej, skła
niający zarówno krytyków jak i publiczność
czytającą do zajmowania się wyłącznie książ
kami ostatnich kilku miesięcy. Książka no
wego nieznanego autora, nowa książka au
tora popularnego już oddawna, staje się na-1
gle zdarzeniem dnia, ewenementem życia
literackiego. Ci, którzy kupują książki, ci,
którzy je wypożyczają w czytelniach, ci, któ
rzy czytują pilnie dodatki literackie, ci, wre
szcie, którzy nastawiają skrzętnie swe odbior
niki radjowe na wszelkiego rodzaju poga
danki wydawnicze, studja i szkice, żyją prze
dewszystkiem w podnieconej, zgęszczonej at
mosferze tego ewenementu. Przez pewien
czas nazwisko ulubionego autora jest na
ustach wszystkich. Urządza się wieczory
dyskusyjne, ankiety w prasie, recenzje poja
wiają się naraz we wszystkich pismach.
Książka wówczas żyje tą pełnią, jaka nale
ży się jej zawsze. Jest jak skrzydlaty go
niec. Przebiega kraj. Nawet wtedy, gdy jak
pierwsze wydanie „Wspólnego pokoju“ Uni
łowskiego ulega konfiskacie, nawet wów
czas nieliczne przemycone egzemplarze prze
nikają na prowincję, są rozchwytane. Jeżeli
jak „Bogumił i Barbara“ jest początkiem
większej całości, oczekiwanie na części na
stępne podnieca jeszcze zainteresowanie i
stwarza książce tern korzystniejsze wa
runki.

Świat wczorajszy? Świętochowskiego,
cudownego stylisty chłodne lśniące niepoka
lane djalogi w „Pięknej“, w „Ojcu Maka
rym“, w „Aurelim Wiszarze“ zatonęły jak
w wodzie. Dygasińskiego zbiorowe wydanie
pism, rozpoczęte w r. 1926 przerwano po
kilku tomach, uniemożliwiając zetknięcie
się z całością dzieła głębokiego pesymisty,
niezrównanego piewcy okrucieństwa życia.
Kto czytając Jalu Kurka, przypomni „Ni
ziny“ Orzeszkowej, świat również brutalny
i beznadziejnie ciemny?
Jest jakaś niewspółmierność między tą
wzgardliwą obojętnością a trudem całego

życia pisarza, który odrzucając od siebie
wszelką łatwość egzystencji, podejmuje to,
co najtrudniejsze, nie licząc się z zyskiem,
z doraźnem powodzeniem chwili bieżącej,
przesuwając raczej swe pragnienia sławy w
przyszłość zagrobową. Jakaś krzywdząca
niewdzięczność. Stare antyczne sprzęty
trwają’ między ludźmi, w ich domach, w
cieple rodzinnem przeżywają na nowo swą
wierną służbę. Obrazy nie tracą z biegiem
lat swych honorowych miejsc. Natomiast
karty, na których duch nieśmiertelny zapi
sał wszystkie swe bunty gasną bez troski
i miłości.

Ks. WŁADYSŁAW ŁĘGA.

Pionierzy kultury polskiej w ziemi malborskiej

Jako ziemię malborską określamy tę
część dawniejszego województwa malborskiego, w której mieszka ludność polska,
posługująca się t. zw. gwarą malborską. Są
to głównie powiat sztumski i północna część
powiatu kwidzyńskiego. Okolica ta w zara
niu historji zamieszkana była zarówno
przez ludność
staropruską
jak
też
przez ludność polską. Wynika to między innemi z nazw miejscowości, które w najstar
szych dokumentach dotyczących tych oko
lic są po części staropruskie jak Kałwa,
Poliksy, Sadłuki, Sztum, Tropy, po części
zaś polskie jak Komorowo, Mirany, PoStolin, Pozolja, Watkowice.
Pierwszymi pionierami, którzy przynieśli
do ziemi malborskiej około roku 1200 świa
tło cywilizacji, byli Cystersi z klasztoru pol
skiego w Łeknie w Wielkopolsce. Pracowa
li oni wprzód pod kierownictwem opata Got
fryda a następnie Chrystjana. Sposobami,
jakiemi się ci misjonarze posługiwali były
przedewszystkiem łagodność i cierpliwość,
dobroć i miłość. Wykupywali dzieci, które
poganie sprzedawali lub zabijali (o ile były
słabowite) zakładali szkółki, leczyli chorych
i zyskując zaufanie szerzyli wiarę i oświatę.
Tak prowadzona misja miała takie powo
dzenie, że nietylko prostaczkowie, ale także

Lecz mija zaledwie pół roku, gdy książ
ka przestaje być atrakcją oficjalnej kryty
ki, w parę zaś lat od chwili ukazania się
traci swą wziętość w społeczeństwie. Koła
cze się jeszcze, żyjąc resztkami przygasa
jącej sławy, spychana w cień przez coraz no
we nazwiska i nowe tytuły o sławie świeżej
i nęcącej, pobita i zdystansowana w swej
aktualności przez aktualność jeszcze żywszą,
mocniej drażniącą, wyraziściej chwytającą
tempo dnia. Jest to los najmocniejszych na
wet pozycyj literackich. Współczesność bo
wiem bieży szybko, wikłając się w coraz
to nowe sploty zagadnień, zagadnienia nie
przemijające oddalają się w cień, trudno je
bowiem chwytać w gorączce zbiorowej psy BRONISŁAW PRZYŁUSKI.
chozy zbiorowego życia, smakoszostwo zaś
literackie u nas nie istnieje. Nikt nie czyta
dla smaku artystycznego, dla rozkoszowania
Pan pisze wiersze omotane
się językiem, strukturą kompozycyjną, do
Pajęczą siecią, snami złemi.
borem środków pejzażowych, techniką dźwi
Pan mówi słowa niespodziane,
Coś o zieleni, coś o ziemi.
gania charakterów, kunsztem wiązania djaTrzeba się z tego wytłómaczyć,
logów. Tego rodzaju stosunek do dzieła li
Umotywować, udowodnić;
terackiego jest rzeczą u nas nie spotykaną.
Panie, pan światopogląd paczyl
Co więc przeszło i minęło, to zamiera.
O, z pana filut, nie przyrodnik.

zamożni jak Książę Warpoda z pod Elbląga,
nawrócili się i misjonarze polscy mogli
utworzyć kilka parafij, między innemi Postolin, Pozolję i Starytarg. Parafje te po
dlegały wprzód Arcybiskupowi Gnieźnień
skiemu, Kietliczowi, w roku 1215 zaś Papież
mianował wspomnianego cystersa Chrystja
na w uznaniu jego zasług biskupem, powie
rzając jego opiece wszystkich nowonawróconych na obszarze Prus Wschodnich.
Razem z ivmi misjonarzami przybyli do
ziemi malborskiej również rycerze polscy
przeważa.e z Wielkopolski i Pomorza. Sta
nowiii oni ochranę dla Ojców, dla nowo
utworzonych parafij, kościołów i szkół. Aby
tern skuteczniej pełnić straż, zbudowało ry
cerstwo polskie w miejscu, gdzie Nogat od
łącza się od Wisły, warownię. Nazwano ją
Sąterz, co kroniki łacińskie piszą jako Santir. Gród ten był prawdopodobnie położony
tam, gdzie leży wieś Białagóra w powiecie
sztumskim. Warownię zbudowano z potę
żnych bloków drzewnych- Została ona pó
źniej zburzona przez Krzyżaków, tak że po
niej żadnego śladu nie pozostało.
Dowodem, że praca kulturalna misjona
rzy i rycerzy polskich była skuteczna, jest
między innemi słownik staropruski t. zw.
Elblądzki, spisany przez Krzyżaków w 15

Nowe pismo
literacko-artystyczne*)
Gdy w numerze 26 „Głosu“ omawiałem
zagadnienie pracy nauczycielskiej jako te
matu literatury oraz kwestję wzajemnego
kontaktu świata pisarzy i artystów i świata
pedagogów, zwróciłem uwagę na fakt, iż
zarówno u jednych jak i drugich wzrasta
poczucie konieczności tego kontaktu. Jako
jeden z objawów tej dążności wśród nauczy
cielstwa sygnalizowałem wówczas pojawie
nie się nowego czasopisma literacko - arty
stycznego, wydawanego przez Związek Nau
czycielstwa Polskiego. Dzisiaj chciałbym
czytelników „Głosu“ zapoznać bliżej z fem
pismem, tembardziej, że dziewięć numearów,
które dotąd wyszło, pozwala już na pewną
ogólną orjentację co do jego charakteru i
poziomu.
„Miesięcznik Literatury i Sztuki“ — taki
jest tytuł pisma — ma wyraźnie zarysowane
oblicze i dobrze wytyczone linje orientacyj
ne, które redakcja uwypukliła jasno i zwię
źle w numerze pierwszym. „Miesięcznik“:
1) omawia głównie sprawy literatury współ
czesnej, 2) stara się „wykazać węzły wiążące wzajemnie dziedziny życia społecznego
i życia artystycznego“, 3) odnośnie do spraw
polskich „uważa za swój obowiązek oma
wianie i podkreślanie życia artystycznego
prowincji“, 4) jako perjodyk Związku Nau
czycielstwa Polskiego wykazuje, jak wielką
rolę w naszem życiu artystycznem odgrywa
ją twórcy związani w ten czy inny spóśób
z zawodem nauczycielskim.
Przytaczając owe punkty wytyczne, mo
głem wszędzie, gdzie redakcja mówi o za-

*) „Miesięcznik Literatury i Sztuki“. Organ
Komisji Artystycznej Związku Naucz. Pol.

mierzeniach, i posługuje się czasem przysz
łym, postawić czas teraźniejszy, gdyż nawet
pobieżny pogląd poszczególnych numerów
pisma świadczy o tern, że pismo istotnie
realizuje cele, które sobie postawiło.
Inicjatorzy „Miesięcznika“ wyczuli traf
nie jedną z głównych bolączek współczesne
go, nietylko polskiego życia kulturalnego i
w miarę swych możliwości pragną przyczy
nić się do nowej, pełniejszej rzeczywistości
kulturalnej. Oczywiście nie rozwodzą się
nad tern, jednak — wydaje mi się, że będę
zupełnie zgodny z ich intencjami, jeżeli
cztery podane cele sprowadzę do jednej na
czelnej wytycznej, którą wyczuwam jako
nutę głęboką i naczelny motyw pisma. Mo
tywem tym — to praca nad wytworzeniem
żywego, twórczego, głęboko osobistego sto
sunku ogółu do literatury i sztuki, wogóle
do życia artystycznego jako środka odnaj
dywania własnego ja, jako ratowania i kul
tywowania istotnego człowieczeństwa, któ
remu grozi zagłada w trybach współczesne
go zmechanizowanego życia. Nowy perjodvk jest wyrazem przekonań, nurtujących
coraz wyraźniej wśród elity kulturalnej na
uczycielstwa, że ono właśnie jest w szcze
gólnej mierze powołane do krzewienia tego
twórczego, świadomego i konstruktywnego
inku do problemów y spółczesnej kultu
ry.
To też w odniesieniu do nauczycielstwa
pismo nietylko rejestruje udział jednostek
z pośród niego w twórczości literackiej i
' plastycznej, nietylko stara się budzić w tym
kierunku uśpione nieraz siły i talenty, lecz
■ pragnie cały ogół nauczycielski przepoić
świadomością krzepiącą zarazem i obowią
zującą, że „wszędzie, gdźie styka się nau
czyciel ze sztuką, ze słowem i pismem, jako
narzędziem myśli i uczucia, winien, w imię
największego społecznego obowiązku, jaki
ma zaszczyt spełniać, podnosić poziom wy
magań kultury; artystycznej wogóle, a... li

wieku. Otóż okazuje się, że staroprusacy
przyjęli od tych polskich pionierów cywili
zacyjnych cały szereg wyrazów i dla tego
niektóre określenia staropruskie z zakresu
wierzeń religijnych, liturgji i ogólnej cywi
lizacji są rdzennie polskie. Świadczy to naj
dobitniej o tern, że praca polska pozostawiła
trwały osad w kulturze duchowej staroprusaków.

Czy pan dość w świecie bywał czynem?
Czy pan raz, kiedyś, serjo wołał?
Panie, ja krwią po rynnach płynę,
Sercem się tłukę po stodołach.
Ze świtem wstaję w lesie iglastym
A wieczorami zapadam w muł,
Na opuszczonych drogach za miastem
Krzyczę turkotem okutych kół.

Przez następnych dwieście lat była Zie
mia Malborska pod panowaniem zakonu
Krzyżowego. Brutalne postępowanie ryce
rzy wywoływało opór ludności tubylczej i ta
niechęć stale rosnąca doprowadziła do pow
stania Związku Pruskiego, który wysłał do
króla polskiego w roku 1454 delegację z pro
śbą o przejęcie Pomorza i ziemi Malborskiej,
co istotnie nastąpiło. Zorganizowano wów
czas województwo malborskie i odtąd aż do
r. 1772 pionierami kultury polskiej w ziemi
malborskiej byli przedewszystkiem polscy
wojewodowie i starostowie. Z wojewodów
wymienić trzeba przedewszystkiem Gabrjela
Bażyńskiego, który należał do delegacji wy
słanej do króla polskiego. Pozatem urzędo
wali tu Ścibor, Mikołaj i Jerzy Bażyńscy,
Kostkowie, Działyńscy, Wejherowie, Konar
ski, Źaliński, Bieliński, Łoś, Prebendowski
i Czapski. O ich pracy kulturalnej świad
czy choćby taki fakt, że zamek pokrzyżacki
w Malborgu utrzymywali .w godnym tego
zabytku stanie, tak iż można tu było podej
mować królów polskich n. p. Kazimierza Ja
giellończyka, Stefana Batorego, Zygmunta
III, Jana Sobieskiego, Augusta II i Leszczyń
skiego.
Kiedy zamek malborski przejęli
Prusacy, Fryderyk II zamienił go na maga
zyny, powodując jego zupełne zniszczenie.
Władze polskie okazały się zatem bardziej
kulturalne od władz pruskich. (C.d. n.)

terackiej przedewszystkiem“. (M. Patryn,
„Trzy głosy“, nr. 5).
W odniesieniu zaś do twórców przewija
się przez łamy „Miesięcznika“ postulat, aby
literatura i sztuka stały się tern, co Norwid
tak pięknie określił — „chorągwią na prac
ludzkich wieży“, aby literatura nietylko
analizowała, czyto przepastne zakamarki
duszy, czy też dżunglę naszego bytowania,
jakiem ono jest, aby nietylko wzruszała i
wstrząsała, lecz budziła także wolę znale-,
zienia drogi do nowego światła, wyzwalała
drzemiące siły, budziła zmysł konstrukcji i
postawę bohaterską wobec życia. Słowem —
nowy perjodyk wszedł zdecydow. na tory wy
walczania w kulturze naszej zwycięstwa po
stawie humanistycznej, w najlepszem, naj
bardziej twórczem tego słowa znaczeniu,
wyznaczając zarazem w tej dziedzinie donio
słą rolę nauczycielstwu (por. art. Sucho
dolskiego w nr. 8).
Zgodnie ze swemi założeniami — pismo
wprowadza czytelnika w całokształt dzie
dzin i spraw, głównie współczesnej kultury
artystycznej, szczególnie dotyczących Polski.
Początkowe strony mieszczą zawsze utwory
literackie oryginalne, nowele, urywki z po
wieści oraz wiersze, głównie autorów nauczycieli, poczem następują reprodukcje
dzieł plastyki. Następny dział stanowi kry
tyka literacka, przegląd współczesnej pro
dukcji poetyckiej i literackiej oraz prasy
literackiej, artykuły dotyczące stosunku li
teratury i sztuki do życia społecznego, kul
turalnego — oraz szkoły i wychowania.
Osobno wymienić należy artykuły teore
tyczne z dziedziny estetyki, teorji, literatury
i filozofji. Niestety artykuły z wymienio
nych ostatnio działów są co do poziomu nie
równe. Obok doskonale informującego ar
tykułu Pomirowskiego („Zarys beletrystyki
polskiej ostatnich kilku lat“), obok głębokiej
i subtelnej w ujęciu treści 1 wytwornej w
formie impresji Jeslonowskiego „O Śląsku

i o Morcinku“, obok skupionej i eleganckiej
jak zawsze rozprawki Suchodolskiego o
„Nowym humaniźmie“ oraz ciekawej retrospekcji p. Koerner - Karbowskiej na temat
„Grupy Skamandra“ — spotykamy rzeczy
słabsze, jak Szymańskiego „Współczesna
poezja polska“ oraz zbiorowy artykuł trzech
autorów pt. „Trzy głosy“, (brak jasnej kon
trakcji myśli). Podobna nierówność pozio
mu występuje także w dziale artykułów
teoretycznych, gdzie wybijają się oryginalną
myślą i bystrem ujęciem prace B. Micińskiego (p. szczególnie krytykę Schillerowskiej inscenizacji „Dziadów“ w nr. 7). —
Dość bogato przedstawia się także dział
muzyczny, omawiane są także sprawy tea
tru, rad ja i kina, przyczem szczególnie pie
czołowicie, jak dotąd, potraktowany został
dział kinowy; mam tu na myśli głównie
szereg doskonałych artykułów, które mogą
się znakomicie przyczynić do wysubtelnienia wymagaó czytelnika w odniesieniu do
doznań kinowych.
Troskliwie i bardzo dobrze prowadzona
jest kronika życia kulturalno - artystycz
nego wszystkich większych ośrodków kul
turalnych Polski a sprawozdania z wydaw
nictw dają naogół trafną orjentację, szcze
gólnie w dziedzinie produkcji literackiej
polskiej.
Pod względem graficznym całość zmon
towana jest harmonijnie i ze smakiem. Okładka miła w swej prostocie i umiarze.
Każdy numer bierze się do ręki z satysfak
cją i zaciekawieniem.
Mimo nierówności poziomu artykułów
znać jednak zawsze bez wyjątku rzetelny
wysiłek, pietyzm i entuzjazm zarówno au
torów jak i redakcji. A to znaczy bardzo
dużo. To zarazem jest rękojmią, że pismo
będzie się doskonaliło oraz bardziej. „Mie
sięcznikiem Literatury i Sztuki“ winien się
zainteresować cały ogór kultury, a ssesególnie nauczycielstwa^

ROZMOWA Z POETA

ZDZISŁAW KACZMAREK

Pisma literackie nie poddają analizie eg
zotycznych powieści Sieroszewskiego, pod
halańskich — Orkana, dzieł krytycznych
Stanisława Witkiewicza lub Brzozowskiego.
Cudowne bogactwo ich artyzmu nie wsią
knęło tak, jakby należało, w krew i mózg
czytającego ogółu. Nie wyzyskane należy
cie, zostało odsunięte na bok. To samo moż
na powiedzieć o powieściach jeszcze now
szych, zaledwie wczorajszych. Dlaczego te
raz, gdy minął ferwor oburzenia i gromy
sypiące się na Kadena za Czarne Skrzydła
przycichły, nie słychać już nic o Tadeuszu
i Lenorce? Jakże dawno nie spotkałam się
z wzmianką choćby najpotoczniejszą o po
wieściach egzotycznych Goetla, nie mówiąc
już o gruntownej analizie cech jego wspa
niałego artyzmu.
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(tydzień n> radio
Radjo na morzu
Morze i radjo!
Żadna z gałęzi techniki, prócz samego
żeglarstwa, nie jest tak ściśle i z obu stron
związana z morzem jak radiokomunikacja.
Radjo zawdzięcza przedewszystkiem morzu
i żegludze swój kolosalny rozwój, a żeglu
ga — odwrotnie: przedewszystkiem radju
zawdzięcza wspaniały wzrost swego bezpie
czeństwa na morzu oraz zaufania u podró
żnych i kupców i to nie tylko dzięki możno
ści wzywania ratunku w nieszczęśliwych
wypadkach, ale w równej mierze dzięki mo
żności unikania tych wypadków w nawiga
cji przybrzeżnej.

Toteż gdy obchodzimy dziś Święto Mo
rza, radjo pierwsze hołd mu składa i pierw
sze miejsce musi zająć w obchodzie, zwła
szcza że samo święci w tym roku czterdzie
stolecie swego istnienia.

Gdy młodociany Marconi w 1895 r. robił
pierwsze próby radjokomunikacji w ogro
dzie swego ojca w Bolonji, przyszło mu na
myśl, że budynki, drzewa i krzewy muszą
pochłaniać znaczną część wysyłanych fal i
że nad morzem zasięg ich musi być zna
cznie większy, to też niebawem przenosi się
do Genui i w rok potem pokrywa już
„ogromną“ bo aż osiemnastokilometrową
przestrzeń ponad zatoką. W następnym
1897 r. demonstruje swój wynalazek w Anglji, nawiązując łączność między wyspą
Flatholm i przylądkiem Lavemoe-Point poprzez kanał Bristolski.
Już te pierwsze próby wskazywały na
niożność komunikowania się okrętów mię
dzy sobą lub z brzegiem na dalsze odległo
ści, niż przy pomocy sygnałów optycznych,
toteij jeszcze w tymże roku Marconi demon
struje radjokomunikację przed komisją
włoskiej marynarki wojennej, nawiązując
łączność pomiędzy dwoma okrętami wojen
nymi na odległość lłl /km.
To zdecydowało o rozwoju radja. Poczę
to w nie zaopatrywać okręty wojenne, la
tarnie morskie stałe i pływające oraz okręty
pasażerskie i handlowe.
Niebawem, bo już w 1899 r. okazała się w
całej pełni nieoceniona wartość radja dla
służby morskiej, bo oto na jedną z latarń
pływających, okręt „East Goodwin", naje
chał we mgle inny okręt — „Matthews“ i
oba zaczęły tonąć. Ale „East Goodwin' po
siadał na pokładzie stację radjotelegraficzuą, zaczął więc wzywać pomocy. Sygnały
usłyszano w latarni South Foreland i zor
ganizowano pomoc, dzięki której wszyscy
zostali uratowani.
Zapotrzebowanie na okrętowe instalaci.
ladjowe cdrazu podskoczyło, j obudzają;
przez to samo cały szereg wynalazców do
coraz nowych ulepszeń, dzięki którym ra
djo czyni postępy krokami olbrzyma. Re
kord 1899 r.: komunikacja przez kanał la
Manche z Douvru do Wimereux, a rok 1900
przynosi zdobycie Atlantyku z Poldku w
Anglji do St. John na New Founland. Je
dnocześnie mnożą się wypadki ratunku roz
bitków morskich, dzięki radju a to znowu
rok 1902 przynosi nowy wielki triumf na
morzu: kataklizm wulkaniczny zrywa ka
bel pomiędzy wyspami Martyniką i Gwade
lupą, ale łączność zostaje nawiązana przez
radjo dzięki generałowi Ferrić, który wów
czas był jeszcze porucznikiem.
W 10 lat od pierwszych prób Marconie
go w ogrodzie ojca już na każdym cenią
cym się choć trochę parowcu musiało być
radjo.
W drugiem dziesięcioleciu swego istnie
nia radjotechnika morska zdobywa nową
wielką i niezmiernie ważną dziedzinę: okre
ślanie kierunku położenia stacji nadawczej
i następnie określania jej położenia na ma
pie. I tu ziotemi zgłoskami zapisało się na
wieki nazwisko marynarza, kapitana Tosi,
który wespół z inż. morskim dr. Bellinim
w ynaleźli praktyczny system określania
kierunku stacji nadawczej i położyli pod
waliny nowej nauki: radjogoniometrji.
Teraz zabłąkany śród burzy okręt nie po
trzebuje już płynąć dniami całemi na oślep
z racji pochmurnego nieba, tylko telegrafu
je do najbliższej stacji radjogonjometrycznej z prośbą o określenie jego miejsca i po
paru minutach otrzymuje ścisłe dane o
swem położeniu. Jeżeli zaś okręt ma wła-

sny radjogonjometr — sam może określić
swoje położenie podług kierunku jakichkol
wiek dwóch stacji nadbrzeżnych.
Ale i same burze a zwłaszcza orkany nie
są już takie straszne jak dawniej. Zbliża
niu się tych potworów i kierunek ich drogi
podają na wszystkie strony nadbrzeżne ra
diostacje a powtarzają okrętowe, umożli
wiając kolegom znajdującym się na trasie
orkanu do umknięcia mu z drogi.
Dzięki radju został w ogromnej mierze
unieszkodliwiony inny, jeszcze groźniejszy
wróg marynarza — mgła.
Oto już około
1910 r. zaczynają powstawać radjolatarnie
morskie, które w czasie mgły pozwalają
okrętom orjentować się w położeniu.
I oto teraz gdy statek płynie przez ocean
— nie jest już oderwanym na szereg dni i
tygodni od ziemi. W salach jego głośniki
podają z lądu komunikaty, muzykę rozryw
kową, odczyty. Większe okręty na morzu
mają własne redakcje wydające dzienniki z
najświeższemi wiadomościami politycznemi i gospodarczemi. Giełdziarze przez cały
czas podróży śledzą notowania giełdowe i

wysyłają telegraficznie rozkazy swoim ple
nipotentom w sprawie nabycia lub sprzeda
ży tych czy innych papierów. Listonosze,
jak w mieście przez cały dzień roznoszą
śród pasażerów depesze z lądu... Czegóż je
szcze może żądać załoga czy pasażerowie od
techniki w kierowaniu łączności z lądem?
Ale te wygody mogą mieć nie tylko ol
brzymy transatlantyckie, ale w znacznej
mierze również i kajaki na Wiśle czy Drwę
cy. Wystawić maszcik i przeciągnąć z nie
go antenę — to żadna sztuka. Uziemnienie?
— To linka miedziana przeciągnięta pod
dnem kajaka od dziobu do rufy. Włączyć
pomiędzy antenę i ziemię odbiornik — do
tego też nie trzeba kończyć politechniki, a
stroić i słuchać — to potrafi dziś nawet
dziecko.
Nieco więcej umiejętności trzeba posia
dać do założenia krótkofalowej stacji na
dawczej, ale i to też: „nie święci garnki le
pią“. — Radjoamatorska rzecz. Wystarczy
zwrócić się do najbliższego oddziału Zwią
zku Krótkofalowców — oni nauczą wszyst
kiego.
J. O.

Święto Morza
w audycjach radiowych

Pierwsza wyprawa
mikrofonów na Grudziądz
W nadchodzącą sobotę, dnia 29 czerwca
mikrofony Rozgłośni Pomorskiej poraź
pierwszy zawitają do Grudziądza, skąd na
całą Polskę przeprowadzona będzie transmi
sja z uroczystości odsłonięcia pomnika St.
Moniuszki w Grudziądzu. Odsłonięcia po
mnika dokona wojewoda pomorski pan Ste
fan Kirtiklis.

Na całość programu złożą się między
10,15 a 11,57 nabożeństwo z kościoła Pojezuickiego. Podczas nabożeństwa chóry po
morskie wykonają pieśni religijne, a zna
ny profesor muzyki prof. ks. Dreszler grać
będzie na organach. Po nabożeństwie o
godz. 11-ej nadany będzie reportaż o Gru
dziądzu, który przeprowadzi red. Józef Wy
socki. Po reportażu nastąpi uroczystość
związana z odsłonięciem pomnika. Podczas
odsłonięcia chóry pomorskie odśpiewają kil
ka pieśni Moniuszki oraz „Hymn Pomorza".
Chórem, który odśpiewa „Hymn Pomorza ,
dyrygować będzie sam kompozytor J. Moczyński. Sprawozdanie z odsłonięcia pomni
ka Moniuszki przeprowadzi p. J. Wysocki.

Stuminutowa transmisja z Grudziądza,
ność załogi, wreszcie modlitwę wieczorną. którą Rozgłośnia Pomorska przeprowadzi w
Jestto przekrój niemal idealny, najciekaw •dniu 29 bm., jest już czwartą z rzędu wiel
szych
momentów z dnia marynarza na o- ką transmisją na całą Polskę z Pomorza.
Z okazji „Święta Morza“ dnia 28 czerwca
r. b. o godz. 20,55 gen. dyw. Kazimierz Sosn- kręcie. Nie brak tu również momentów Do pierwszych należały: dwie transmisje z
kowski, prezes Zarządu Funduszu Obrony obrazujących sprawność wojskową naszej Gdyni dn. 9 i 10 lutego w piętnastą roczni
Morskiej, wygłosi przemówienie przez radjo. floty, jak: transmisja z pomostu bojowego, cę objęcia Bałtyku przez Polskę. Jedna z
Przemówienie transmitowane będzie przez ustawienie dział, transmisja z centrali arty tych transmisyj nadana była na wszystkie
leryjskiej itp.
stacje włoskie w związku z uroczystym ak
wszystkie rozgłośnie polskie.
Część transmisji, a mianowicie odjazd tem wręczenia daru miasta włoskiego Litkontrtorpedowca, dokonano podczas silnego torji dla Gdyni. Następną kolejną transmi
GDINA — GDYNIA.
sztormu, tak, iż trzeba było ochraniać bre sją i to dwugodzinną była transmisja z Pel
W dniu 29 bm. o godz. 15,45 dla uczcze zentami mikrofony przed bryzgami fal, któ
plina w pierwszy dzień świąt Wielkano
nia „Święta Morza“ nadana będzie audycja re opryskiwały pokład.
cnych. Po Grudziądzu przewidywana jest
dla dzieci starszych i młodzieży p. t. „Gdy
•transmisja sportowa z Bydgoszczy.
nia“, pióra młodego marynisty, Janusza LEGENDA BURSZTYNOWEGO BAŁTYKU.
W ramach transmisyj w programie le
Stępowskiego. Słuchowisko w kilku barw
Z okazji Święta Morza organizuje Pol tnim Rozgłośnia Pomorska nadaje w każdą
nych obrazach odtwarza hiśtórję Gdinyskie Radjo dnia 29 bm. szereg audycyj mu niedzielę na wszystkie stacje Polskiego Ra
Gdyni, która z ubogiej, rybackiej wioszczy
zycznych, których treścią jest opiewanie, dja Koncerty Marynarki Wojennej z Gdyni.
ny przekształciła się w potężny port, stano
piękna i życia morza. Będą to więc o godzi
wiący słuszną dumę Polski. Autor przypo
nie 13,30 „Szkice Morskie“ — suita polskie
mina, że Gdynia już za cazsów wojen ze
go kompozytora, Tadeusza Jotejki, autora
Szwedami zwracała uwagę na siebie ze
dwóch oper, symfonji utworów kameral
względu na niezwykle dogodne położenie
nych, pieśni itd. Suitę tę ilustrującą wschód
na wybrzeżu, jednakże nie wszyscy ówcze
słońca, na morzu, majestat morza, me
śni władcy potrafili należycie ocenić posia
wy, żeglugę itd. wykona orkiestra Polskie
danie własnego portu na Bałtyku i dopiero
go Radja pod dyrekcją Grzegorza Fitelber
W dniu „Święta Morza dn. 29 czerwca
dzisiejsze pokolenie nietylko doniosłość te
ga. Drugą audycją tego samego dnia po Rozgłośnia Pomorska nada na całą Polskę
go faktu zrozumiało, lecz potrafiło w krót
święconą morzu będzie o godz. 18,45 poemat trzecią skolei audycję z cyklu „Cała Polska
kim czasie, marzeniom poety nadać kształ
symfoniczny Debussy‘ego „Morze“ (z płyt) śpiewa“. Będą to pieśni o morzu w wyko
ty realne.
tak charakterystyczny dla malarskiego od naniu chóru „Hasło“ z Bydgoszczy pod dyr.
czucia muzyki, następnie o godz. 19,30 z cy Czesława Kabacińskiego. Na program tej
NA KONTRTORPEDOWCU W GDYNI.
klu „Nasze Pieśni“ odśpiewa Janusz Po pięnastominutowej audycji od godz. 18,30 do
Niezwykle emocjonującym reportażem, pławski szereg pieśni polskich kompozyto 18,45 złożą się; „Hej żeglarze“ — Kamińbędzie transmisja z kontrtorpedowca O. R- rów o polskiem morzu.
Wkońcu o god£. skiego, „Burza morska“ — Wallek-WalewP. „Burza“, która, nagrana na Stilla, nada 21,30 usłyszą radjosłuchacze fragmenty z skiego. Rezerwa: „Hej ty Wisło modra rze
na będzie w dn. 29 bm. o godz. 14-tej. Dzię opery „Legenda Bałtyku“ Nowowiejskiego ko“. Jak wiadomo audycję „Cała Polska
ki uprzejmości dowódcy „Burzy“ komando w wykonaniu orkiestry symfonicznej Pol śpiewa“ wprowadzono do radjowego progra
ra Majewskiego, udało się dokonać niezwy skiego Radja pod dyrekcją kompozytora. mu letniego z dn. 9 czerwca. Rozgłośnia Po
kle ciekawej transmisji. Zarejestrowano na Opera ta przedstawia dzieje zatopionego w morska rozpoczęła ten cykl występem chó
Stillu szereg ciekawych momentów z życia falach morskich starosłowiańskiego miasta ru „Halka“ z Podgórza pod Toruniem. Na
okrętu, jak: pobudka, gimnastyka, modli Winę tu, oraz zatopienie wraz z niem cudo stępną audycję z tego cyklu nadała Rozgło
twa, odjazd kontrtorpedowca, pokazy rato wnej „korony Bałtyku“. Koronę tę zdobywa śnia Pomorska w dn. 19 czerwca kiedy śpie
wnictwa i spuszczania szalupy, zainscenizo- rybak kaszubski i oddaje ją swemu szcze-, wał chór dzieci szkoły powszechnej z Do
wany „pożar“ wykazujący wielką spraw- | powi, jako symbol władzy nad morzem.
brzynia nad Drwęcą. Czwarta audycja w
ramach „Cała Polska śpiewa“ nadana bę
dzie dnia 1 lipca pod tytułem „Toruń w pie
śni ludowej" w wykonaniu chóru męskiego
„Dzwon“ pod dyr. J. M. Wieczorka. Na pro
o Pomorzu, Kaszubach, Warmii, Mazurach
gram tej audycji złożą się piosenki ludowe
i ziemi Malborskiej
w układzie J. M. Wieczorka: 1. „A tam w
W programie letnim Rozgłośnia Pomor kaszubskim dr. Aleksandrze Majkowskim Toruniu", 2. „Z Torunia ja parobecek“, 3.
ska wprowadziła cykl pogadanek regional oraz pogadanka „o Pomorzu Gdańskiem w „W Toruniu na ratuszu“, 4. JKulbacz ko
nych i odczytów obejmujących poza po- podaniach i legendach“.
nia do Torunia“, 5. „Sła dziewcyna od To
szczególnemi regjonami Pomorza zarówno
W dziale pogadanek nadano p. Biedrawi- runia“, 6. „Jedzie Jasio od Torunia“. Re
Kaszuby, jak Wariuję, Mazury i Ziemię Mal- ny-Sukertowej „Djabeł, a białki mazurskie“ zerwa: „Pod Toruniem na błoniu“.
borską.
oraz Pawła Sowy „Zwyczaje i obyczaje Ma
Cykl odczytów zainaugurował ka. dr. zurów wschodnio-pruskich.
Władysław Łęga, autor pracy o Ziemi MalDn. 28 bm. ks. dr. Władysław Łęga wy oraz „Michał Kajka — poeta mazurski".
borskiej, odczytem: „Pionierzy kultury pol głosi pierwszą pogadankę o podaniach lu j^Pozatem z regjonalnych pogadanek i od
skiej w Ziemi Malborskiej“. Nadano poza- dowych w Ziemi Malborskiej.
czytów nadano w czerwcu: „Z aparatem fo
tem odczyty z cyklu „Dawni i współcześni
Z cyklu pogadanek „Na Kaszubskim tograficznym na dzikie łabędzie“, „Jeziora
poeci kaszubscy“ o Hieronimie Derdowskim brzegu“ nadano pogadankę p. Alfreda Swier- Pojezierza Brodnickiego“, „Krajobraz Po
oraz feljeton „Humor kaszubski w życiu i kosza „Merki“ —• tajemnicze znaki rybaków morski', oraz feljetony aktualne na całą
literaturze“ w opracowaniu dr. Władysła kaszubskich“
Polskę o zawodach balonowych w Torunie
wa Pniewskiego. W tym samym cyklu na
Z cyklu „Warmja i Mazury“ nadany bę i o śwdęcie Rzemiosła Pomorskiego w Tora
dane będą odczyty o współczesnym poecie dzie odczyt „Warmjak — ks. Barczewski“ run.

PRZEMÓWIENIE GEN. KAZIMIERZA
SOSNKOWSKIEGO PRZEZ RADJO.

Audycja Rozgłośni Pomor
skiej z cyklu
„Cała Polska śpiewa“

Pogadanki i odczyty regionalne

Jla xicmiacfi Pomorza
Jeszcze tylko 3 dni!!!

Setki pszczelarzy pomorskich

Zgłoszenia na Zlot Harcerstwa w Spalę

na dorocznym z|eździe w stolicy Borów Tucholskich

Komenda Wyprawy Pomorskiej na Zlot
Narodowy Harcerstwa w Spalę zwraca się
z apelem do wszystkich członków Kół Przy
jaciół Harcerstwa i byłych starszych har
cerzy, zamierzających brać czynny udział
w Zlocie w Spalę, by zechcieli zgłosić się
do dnia 1 lipca br. (termin ostateczny) do
Komendy Chorągwi Pomorskiej Harcerzy
w Toruniu, ul. Wały nr. 21.
Powyższy Zlot, który odbędzie się z oka
zji 25-lecia Związku Harcerstwa Polskiego,
ściągnie niebawem nietylko liczne rzesze
młodzieży harcerskiej z Polski, ale i bardzo
dużo harcerzy, naszych rodaków z zagrani
cy i skautów różnych narodowości. Dlate
go też, chcąc uprzystępnić udział wszystkim
„Filomatom" harcerstwa, Główna Komen
da Zlotowa organizuje na terenie zlotowym
specjalny podobóz dla członków K. P. H.
i byłych harcerzy.
Wraz ze zgłoszeniem należy przekazać
na konto P. K. O. (Komenda Chorągwi Po
morskiej Harcerzy Rachunek Wyprawy na
Zlot Narodowy do Spały w Toruniu Nr.
200429) złotych 6,— (sześć zł), tytułem opłat
organizacyjnych. Za tę opłatę b. harcerze
otrzymują oznakę zlotową, przewodnik
i
nocleg pod hangarem. Natomiast dla człon
ków Kół Przyjaciół Harcerstwa zostanie uruchomiony hotel - namiot, w którym to
opłata za nocleg wynosić będzie 1,50 zł za
dobę. Niezależnie od tego we wsi Teofilów
pół km od terenu Zlotu otrzymać można
zakwaterowanie w pokojach (miejsca ogra
niczone) przy opłacie 2 zł 50 gr za
dobę. Wyżywienie w restauracjach i ka-

W stolicy Borów Tucholskich; w tych bo
wiarniach zlotowych według obowiązującerach bogatych we wrzosy, dających poży
gó cennika.
wienie pszczołom, gdzie ongiś najważniejszą
50 proc, zniżki kolejowej zapewnione.
gałęzią przemysłu było bartnictwo — w Tu
Bliższych informacyj odnośnie udziału choli, zgromadzili się minionej niedzieli
pszczelarze z całego Pomorza. Przybyło ich
w Zlocie udziela Komenda Chorągwi Po ponad 200, by ńa dorocznym zjeździe radzić
morskiej Harcerzy Wyprawa Pomorska na o swych sprawach zawodowych.
Zjazd był imponujący-—należy się zato uz
Zlot Narodowy w Spalę w Toruniu, ul. Wa
nanie jego organizatorom oddziałowi tuchol
ły nr. 21.
skiemu. Pomorskiego Związku Pszczelarzy.

Fabryka wodomierzy i gazomierzy w Toruniu
ukończyła rozbudowę fabryki

Rozbudowa fabryki w Toruniu, która ra będzie służyła jako kantyna dla praco
tak niedawno była przedmiotem sporów z wników.
Zarządem Miasta Torunia, jest już zakoń
Wobec tego, iż fabryka wodomierzy i ga
Kowalewo i Golub urządzają wspólnie czona. Budynek wielkości około 400a został zomierzy w Toruniu jest największą tego
Święto Morza w dniu 29. 6. 1935 r. nad je już całkowicie wykończony ze wszelkiemi rodzaju fabryką w Polsce a — dodać na
ziorem „Okonin“, położonem w lesie pań robotami instalacyjnemi i w bieżącym ty leży — i najlepiej urządzoną, dnia 29 czer
stwowym na obszarze nadleśnictwa Leśno. godniu rozpoczęto w nim normalną pracę
wca przebudowaną fabrykę odwiedzi gru
Program przewiduje o godz. 9-tej w koście
le parafjalnym w Kowalewie Mszę św., mię produkcyjną. Dawne budynki zostały grun pa gazowników i wodociągowców, którzy w
dzy godz. 12 a 12,30 na rynku w Kowalewie townie odnowione i przebudowane, celem bieżącym tygodniu obradują na Zjeździe w
koncert orkiestry KPW; o godz. 13-tej odjazd przystosowania ich do nowych potrzeb. O- Bydgoszczy.
towarzystw i społeczeństwa nad jezioro becnie wykańcza się przestrzenna sala, któ
„Okonin“ (do dyspozycji publiczności przy
gotowane będą liczne powózki i wozy drabi
niaste) ; o godz. 15-tej odegrany będzie hymn
narodowy, przy podniesionej fladze pań
stwowej nad jeziorem „Okonin“, co zainiTrzy osoby lekko ranne
cjonuje otwarcie święta morza, potem na
stąpi przemówienie p. kier, szkoły Gierszew
W środę o godz. 9,30 rano na stosunkowo dużej węzłowej stacji kolejowej w
skiego, następnie chór „Halka“ z Golubia
Terespolu w powiecie świeckim w czasie manewrowania pociągu towarowego
odśpiewa stosowne pieśni.
Po tym uroczystym akcie nastąpi druga dwa wagony zostały tak silnie odrzucone, że wpadły na dwa inne wagony po
część programu: 1. zawody pływackie, Z.
ciągu osobowego nr. 4051, stojącego na sąsiednim torze.
wyścigi kajaków, 3. zawody lekkoatletyczne
Na skutek wypadku tak obydwa wagony towarowe, jak i wagony osobo
(trójbój), 4. zapasy, 5. strzelanie do tarczy,
6. koło szczęścia, 7. loterja fantowa, 8. rzu we zostały poważnie uszkodzone.
canie wianków i różne urozmaicenia. Pod
W pociągu osobowym znajdowało się dość dużo pasażerów, jednak na
czas zawodów przygrywać będzie orkiestra szczęście tylko troje z nich, siostry Bożena i Janina Jeszkówne oraz Szaja EreKPW
Zakończenie uroczystości Święta Morza sler, wszyscy z Warszawy, odnieśli lekkie zewnętrzne obrażenia ciała.
Uszkodzone wagony natychmiast z toru usunięto, tak, że przerwy w ru
nastąpi po przemówieniu p.- sędziego Kanchu pociągów nie było.
teckiego z Golubia.
W razie niepogody obchód odbędzie się
Stwierdzono, że winę za wypadek ponosi przetokowy Robert Merschel.
w niedzielę, dnia 30 bm. z tym samym pro
gramem.

»Swięto Morza“ nad jeziorem
Okonin

Katastrofa kolejowa w Terespolu

Aresztowania w Starogardzie

Do wiadomości władz bezpieczeń
stwa w Starogardzie doszło, że ze stro
ny pewnych czynników poczynione zo
stały przygotowania, mające na celu za
kłócić spokój i porządek publiczny w
Starogardzie w środę, 26 czerwca, tj. w
dniu dorocznego jarmarku.
W związku z tern władze bezpieczeń
stwa w porozumieniu z władzami prokuratorskieml osadziły w areszcie pre
wencyjnym 8 osób, które brały bezpo
średni czy też pośredni udział w powyż

NAJWSPANIALSZY
TOR REGATOWY POLSKI
PRZYSŁOWIA NA 29 CZERWCA
PIOTRA I PAWŁA)
Święty Piotr rad płacze.
Na św. Piotr, Paweł,
Uschnie żyta kawał.

Rozrost Związku Strzeleckie
go w pow. świeckim
Z inicjatywy p. dr. Jettki z Laskowic,
lekarza Zw. Strzeleckiego na powiat świe
cki, odbyło się w lokalu gminnym w Je
żewie zebranie celem założenia oddziału
Zw. Strzeleckiego.
Zebranie zagaił p. dr. Jettka, podkreśla
jąc ważność istnienia w Jeżewie Zw. Strze
leckiego, jako organizacji wychowania fi
zycznego i przysposobienia wojskowego,
grupującej w swych szeregach młodzież
przedpoborową.
Zkolei przystąpiono do wyboru zarządu
oddziałowego Z. S., do którego weszli pp.
generał Rachmistruk z Lipna — prezes,
wójt Łobocki z Jeżewa — zastępca, podsekr.
Berkowski z Jeżewa — sekretarz, por. rez.
Świtalski z Jeżewa — komendant, dr. Jett
ka pow. lekarz Z. S. z Laskowic — p. o. le
karz oddziałowy, naucz. Mątecki z Jeżewa
— referent wychowania obywatelskiego,
agent poczt. Jasiński z Jeżewa — skar
bnik.

Zebranie Rady Ziemiańskiej PTR.
odbędzie się 3 lipca w Toruniu

Doroczne zebranie Rady Ziemiańskiej
Pomorskiego
Towarzystwa
Rolniczego
(dawniej Walne Zebranie Związku Zie
mian) odbędzie się w Toruniu we środę,
3 lipca, o godz. 11,30. w sali posiedzeń Ra
dy Miejskiej.
Porządek obrad przewiduje m. inn. Spra
wozdanie z reorganizacji Okręgowych Zwią
zków Ziemian na powiatowe Sekcje Zie
miańskie, wybór pięciu członków Zarządu
Sekcji Ziemiańskiej P. T. R. i trzech człon
ków Komisji Rewizyjnej, przyjęcie prelimi
narza budżetowego na rok 1935-36 i referat
p. Adama Grabowskiego, sekretarza gene
ralnego Rady Naczelnej Organizacyj Zie
miańskich p. t. „Polityka gospodarcza na
rok 1935-36“.

szych przygotowaniach.
Aresztowano: Alfonsa Wyszyńskiego,
członka Stronnictwa Narodowego i sta
rogardzkiego korespondenta „Pielgrzy
ma“ z Pelplina, Stefana Zbylickiego,
hafciarza i zawodowego agitatora Str.
Nar., Edmunda Szulca, czł. Str. Nar. i
Bolesława Kiełpińskiego, również człon
ka Str. Nar., oraz Jana Peplińskiego, Znów dwie ofiary kąpieli w pow. świeckim
Józefa Killasa, Alfonsa Płotkę i Jana
We wtorek na terenie powiatu świec
Karbowskiego. Wszyscy stale mieszkają kiego zanotowano aż dwa wypadki utonię
cia przy k^nieli.
w Starogardzie.

We Wiśle pod Wielkim Lubieniem kąpał
się 22-lętni junak Kazimierz Węglarz z Ośrodka Pracy w Michalu, pochodzący z Za
wiercia. Zwłoki jego niebawem wydobyto.
W stawie gminnym w Bagniewie kąpało
się kilkoro dzieci i wśród nich 11-letnia
tworu importu z krajów egzotycznychPoza nasionami egzotycznemi przerabia Aniela Kużydówna z sąsiedniego Małocieła ona również nasiona krajowe jak len, chowa, która w pewnej chwili dała „nur
ka" i więcej nie wypłynęła.
rzepak i konopie.
Zwłoki jej wkrótce wydobyto, lecz dziew
Olej z kopry i ziarn palmowych przezna
czony jest głównie jako surowiec dla prze czynki, mimo zastosowania środków ratun
mysłu mydlarskiego w kraju, makuchy na kowych, nie zdołano przywrócić do życia.
tomiast są przeważnie eksportowane — ostatnio głównie do Danji i Belgji.
Pierwsza ofiara Wisły w Nieszawie
Produkcja Olejarni „Union" wynosiła w
Wczoraj w godzinach popołudniowych
roku 1934 60.000 ton nasion, lecz w roku
bieżącym w najlepszym wypadku nie wy na rzece Wiśle zatonął jedenastoletni Wła
niesie ponad 50.000 ton.
dysław Olasiński, syn rybaka z Nieszawy.
Kapitał zakładowy „Union“ wynosi
Chłopiec kąpał się w towarzystwie kilku
7.000.000 złotych i jest angielsko - holen
wyrostków. W pewnej chwili Olasiński zni
derski.
Sfery gospodarcze Gdyni z niecierpliwo knął pod wodą. Po trzygodzinnem poszuki
ścią oczekują rozwiązania zagadnienia ole waniu, przy użyciu sieci i bosaków wyło
jarskiego, którego przeciąganie przez unie wiono ciało topielca.
ruchomienie wielkiego zakładu przemysło
Jest to pierwsza tego roku ofiara Wisły
wego w porcie godzi w równowagę bytu
gospodarczego portu.
5859 w Nieszawie.

Olejarnia „Union*1 nadal nieczynna
Przed kilku dniami donosiliśmy o zam
knięciu jednego z największych zakładów
przemysłowych w Gdyni olejarni „Union“,
która po wyczerpaniu zapasów surowca i w
braku zezwoleń przywozowych na znajdu
jący się w jej magazynach przywieziony ostatnio surowiec egzotyczny musiała sta
nąć.
Zwolniony został cały personel robotni
czy w ilości 240 robotników zwykłych i 60
transportowców.
wa importu nasion oleistych, wiążąca z sze
regiem innych zagadnień przemysłu olejar
skiego w Polsce.
Olejarnia „Union“ założona została 1 sierObecnie olejarnia gdyńska czeka na de
(ŚŚ. cyzję odpowiednich resortów ministerial
nych, między któremi uzgadniana jest sprapnia roku 1932 jako zakład, przeznaczony
na przerób nasion oleistych w drodze tło
czenia. Jej położenie w porcie nad morzem
nastawiało ją w pierwszym rzędzie do prze

fó wysłuchaniu nabożeństwa pszczelarze
udali się na salę obrad do „Browaru", gdzie
prezes oddziału tucholskiego p. Dahlke po
witał starostę tucholskiego p. Hryniewskiego, burmistrza Tucholi p. Saganowskiego,
ks. Tęgowskiego z Brodnicy, insp. szkolne
go p. Rochona i innych.
Następnie p. o. prezesa wojewódzkiego
p. Kozikowski z Brodnicy poświęcił krótkie
przemówienie Marsz. Piłsudskiemu, oraz
zmarłym członkom organizacji. Pamięć ich
uczczono powstaniem z miejsc.
Zkolei prof. Instytutu Zoologicznego z
Warszawy p. dr. St. Blank Weissberg wy
głosił bardzo ciekawy referat p. t. „Organi
zacja pszczelarstwa krajowego, jej cele i
zadania»". Fachowy referat wywołał zrozu
miałe zainteresowanie.
Następnie wygłoszono drugi referat, na
temat: „Rozwój
Pomorskiego
Związku
Pszczelarzy i jego stosunek do Izby Rolniczej
oraz inych organizacyj pszczelarskich“.
Zakończeniem części oficjalnej zjazdu
było zwiedzenie pokazu narzędzi pszczelar
skich, przyborów, uli itd. Wystawa ta, choć
o znaczeniu regjonalnym, spełniła swoje za
danie, bo świadczy o pracy w terenie i o po
stępie pszczelarstwa na Pomorzu.
W godzinach popołudniowych, po spoży
ciu wspólnego obiadu, rozpoczęła się druga
część zjazdu, część administracyjna.
Przedmiotem tej części zjazdu był wybór
nowego zarządu wojewódzkiego, do którego
weszli: pp. Kozikowski z Brodnicy—prezes,
Falkowski z Torunia i Bułka z Brodnicy
—wiceprezesi, Delewski z Lubawy—sekre
tarz, Dominicki z Grudziądza—zastępca,
Barcz z Grudziądza—skarbnik, Kralowski
ze Świecia, Gus z Tucholi i Łangowski—ła
wnicy. Do komisji rewizyjnej wchodzą pp.
Szmidt z Brodnicy, Tkaczyk z Grudziądza
i Gregorkiewicz ze Świecia; do sądu hono
rowego pp Koczwara, Mrowieć, Rochon,
Dahlke i Migas,
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Muzeum Ziemi Pomorskiej

Buduje

Zaparcie* Sławni lekarze specjaliści
zaświadczaję,, że z działania naturalnej
wody gorzkiej Franciszka-Józefa są pod
każdym względem zadowoleni.

im. Józefa Piłsudskiego
WYKAZ SUM WPŁACONYCH W PO
MORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ K. K. O.
NA KONTO KOMITETU BUDOWY

W ciągu wczorajszego dnia na rachu
nek Wojewódzkiego Komitetu Budowy
Muzeum Ziemi Pomorskiej im. Marszał
ka Józefa Piłsudskiego w Pomorskiej
Wojewódzkiej Komunalnej Kasie Oszczędności w Toruniu (ul. Mostowa 11
— gmach Starostwa) złożyli:
K. K. O. pow. kościerskiego w Koście
rzynie zł. 437,50,
K. K. O. pow. kościerskiego w Koście
rzynie zł. 243,60 i
K. K. O. pow. kościerskiego w Koście
rzynie zł. 70,—;
P. Dawidowski za pośr. „Dnia Pomor
skiego“ zł. 10,—;
P. Nowicki za pośrednictwem „Dnia
Pomorskiego“ zł. 2,—.
Razem zł. 763,10.
Stan z dnia 26 czerwca 37.150 zł. 67 gr.
Stan w dniu 27 czerwca 37.913 zł, 77 gr.

zł, Czesław Nagórski 100,— zł, F-ma Krjymański i Hęćka 30,— zł, Urzędn. Monop. Spi
ryt. 4,— zł, Leszczyński, kupiec 15,— zł, Pra
cownicy F-my Kaufmann 18,10 zł, Króli
kowski, dentysta 5,— zł, Robotnicy F-my
Polski Przem- Wódczany 13,— zł, Janikow
ski, kupiec 5,— zł, Cech rzeźnicko - wędli
niarski 23,50 zł, F-ma Chmielecki 45,— zł,
Szkoła Powsz. Nr. IV 4,60 zł, F-ma Kauf
mann 100,— zł, Szkoła Powsz. Nr. III 1,40
zł, Pracownicy F-my Krencki 47,— zł, Dysar
rzówna Jadwiga 1,—» zł.

Powiat. 90,’— zł, Koło BBWR Skórcz 20,’—
zł, Zarząd Gminy Bobowo 30,— zł, Urzędn.
Zarządu Miejsk. Skórcz 18,— zł, Pracownicy
mleczami w Sfrarog. 12,— zł, Ziehm, Smętówko 20,— zł, Cech Piekarski w Starogar
dzie 24,— zł, Lista zbiórki Banku Ludowego
72,— zł, Skórny Marcin 50,— zł, dr. Gaszkowski 50,— zł, Zbiórka uliczna 144,— zł,
Związek Ofic. Rez. 50,— zł, dr. Heldt 15,—
zł, dr. Schwabe 20,— zł, Gumiński Feliks
30,— zł, dr. Żelewski 15,— zł, Cech Fryzjer
ski 4,30 zł, Pracownicy Centr. Drogerji 4,15

Starogard na Muzeum
Na budowę Muzeum Ziemi Pomorskiej w
Toruniu im. Marszałka Piłsudskiego w se
kretariacie Rady Powiatowej BBWR w Gru
dziądzu złożyli:
Sekret. Rady Pow. BBWR zebrane od
Kół jako I rata 167,90 zł, Starogardzki Klub
Sportowy 10,— zł, 32 Pom. Druż. Harcerska
2,— zł, Tow. Hodowli Gołębi Poczt. 9,— zł,
Sekcja Ziemiańska PTR 100,— zł, Radca
Koralewski z Jabłowa 100,— zł, Z listy zbiór
kowej w Kocborowie 44,— zł, Urzędnicy
Kontroli Skarb. 146,80 zł, Z listy składko
wej p. Piesowicza 67,50 zł, z listy składkowej
p. Burdyńskiego 186,50 zł, dr. Popiel 50,00 zł,
prof. Goelger 50,00 zł, Piński z Wysokiej
25,— zł, Wild, emer. naucz. 5,— zł, Krauze,
dentysta 4,— zł, Grono prof. gimnaz. 17,— zł,
Zarząd Kolum. Sanit. 25,— zł, Koło BBWR
Urzędn. Skarb. 25,35 zł, Paleske Olaf 20,—
zł, Stów. Urzędn. Skarb. 27,50 zł,
Zarząd
Gminny Starogard 150,— zł, urzędn. Wydz.

Z Se|mu gdańskiego
Ze względów technicznych nie umieści
liśmy w numerze wczorajszym całego spra
wozdania z przebiegu obrad Sejmu gdań
skiego, wobec czego uzupełniamy je dzisiaj.
Sprawa umowy polsko-gdańskiej o ubez
pieczeniach społecznych została zdjęta z
porządku obrad.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wy
toczenie postępowania karnego przeciw po
słowi centrowemu Posackowi został więk
szością głosów uchwalony.
Na wniosek frakcji narodowo-socjalistycznej uchwalone zostały wakacje Sejmu,
które potrwają do 15 sierpnia rb.

MHKSB i* lifflMMmBf
W środę dni» 26 czerwca 1935 r.
zasnął w Bogu w 7o»tym roku życia,
opatrzony św. Sakramentami nasz naj,
droższy mąż, ojciec, teść i dziadek śp.

Władysław Białecki
w imieniu stroskanej rodziny

Marjan Białecki

Pogrzeb odbędzie się dnia 28-go b. m.
o godz. 16.45 z kaplicy cmentarza św. Trójey
przy ul. jarej w Bydgoszozy.
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700 dziewcząt na obozie
P. W. K. w Redłowie
Od kilku dni w Redłowie pod Gdynią
obozuje w świetnie urządzonym dzięki wy
datnej pomocy Komisarza Rządu m. Gdyni,
mgr. Sokoła obozie 700 dziewcząt będących
członkiniami Przysposobienia Wojskowego
Kobiet. Na czele obozu stoi komendantka
pani Stojowska.

Stan wody w Wiśle
Poziom wody w Wiśle i jej dorzeczu wy
nosi w dniu 27 czerwca o godz. 7 rano:
W Krakowie (—3,03) —3,06; w Nowym
Sączu (Dunajec) (0,99) 0,94; w Przemyślu
(—2,01) —2,07; w Zawichoście (1,20) 1,17; w
Warszawie (1,18) 1,10; w Wyszkowie (Bug)
49) 0,45; w Pułtusku (Narew) (0,78) 0,74;
w Płocku 1,05) 0,97; w Toruniu (1,16) 1,07;
w Fordonie (1,20) 1,18; w Chełmnie (0,93)
8,96; w Grudziądzu (1,17) i 1,22; w KorzeBiewie (1,32) 1,40; w Piekle (0,44); w Tcze
wie (0,40) 0,53; w Einlage (2,24) 2,22; w
Schiewenhorst (2,40) 2,36.
W nawiasach podajemy stan wody z
poprzedniego dnia.
Temperatura wody wynosiła o godz. 7
rano w dniu 26 bm. 18 st. C., a w dniu 27
bm. 18 st. C.
Temperatura powietrza wynosiła w dniu
26 bm. o godz. 7 rano 27 st. C., a w dniu 27
bm. o tej samej godzinie 26 st. C.
Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Ofiary w Grudziądzu
Dalsze ofiary na budowę Muzeum Ziemi Pomorskiej im» M»
Józefa Piłsudskiego w Toruniu złoiyli w K. K. O. miasta
Grudziądza
W dniach 22 i 24 czerwca deklarowali na
Muzeum: Taistra Alfons 3,— zł, Szymelfenig 2,— zł, Lietz Jan 5,— zł, Metzger Fran
ciszek 2,— zł, Rutkowski Antoni 1,50 zł, Bażański Kazimierz 20,— zł, Szpalter Ignacy
20,— zł, Jankowska Joanna 1,— zł, Zelewski Jan 20,— zł, Jędrzewski Leon 2,— zł, Nowaliński Antoni 5,— zł, Scheer Joanna 5,—
zł, Gardzielewski Władysław 5,— zł, Średziński i Ska 2,— cł, Mizieliński Józef 1,50
zł, Grajewski Marjan 5,— zł, Wopp Paweł
10,— zł, Gramberg Willi 5,— zł, Rudowska
Zofja 1,— zł, Irzykowska Helena 3,— zł,
Klass Aleksander 10,— zł, Lataniec Tosia
5,— zł, Kom. Miej. Koł. Rob. przy BBWR
30,— zł, B-cia Lange 20,— zł, Zajączkowski
Jan 10,— zł, Nalaskowski Józef 3,— zł, Na
wrocki Konrad 3,— zł, Zegelin Paula 3,—■
zł, Wirth Heinz 5,— zł, Podsiad Antoni 5,—
zł, Pojtaszewski Paweł 2,— zł, Zw. Zaw.
Pracown. Ubezp. Społ. 221,— zł, Maciejewski
Józef Bolesł. 5,— zł, Goga Leon 1,50 zł, Płachtowski Władysław 5,— zł, Zw. Podofic.
Rezerwy 33,— zł, Plikat Brunon 10,— zł,
Glanc Szlama 2,— zł, Altman Dawid 2,— zł,
Kensbok Franciszek 50,— zł, Marcinkowska
Anna 1,— zł, Zimmermann Stanisł. 3,— zł,
Makowski Jan 2,— zł, Kłosowski Klemens
5,— zł, Dessonek Jan 3,— zł, Scisłowska
Anastazja 10,— zł, Pelkert-Rysiewski 50,—
zł, Szkoła im. Król. Jadwigi 15,75 zł, Rotnicka 2,— zł, Karwowski Józef 5,— zł, Bren
del Władysław 5,— zł, Vetter Adam 5,— zł,
Pokora Florjan 10,— zł, Kolinka Weronika
1,— zł, Olszewski Władysław 5,— zł, Krze
wiński Franciszek 25,— zł, Dymentmann Jó-
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zef 5,— zł, Paulukajtys Roman 10,— zł, Bo
chen tin Marta 10,—- zł, Scheer Jan 5,— zł,
Nichczyński Walenty 2,— zł, Hevelke Alek
sander 5,— zł, Loewenau Paweł 5,— zł, Mul
ler Ludwik 5,-— zł, Koło Rob. przy BBWR
4,— zł, Kulig Mojżesz 5,— zł, Harasimowiczowa Marja 1,— zł, Żurawski Antoni 5,—
zł, Tygier Rafa 10,— zł, 6-cio Klas. Szkoła
Wydział. 19,— zł, Nowicki Albin 25,— zł,
Osowski Bronisław 10,— zł, Nowicka Florentyna 5,— zł, Pers. adw. Marszałka 10,—
zł, Nadersohn Albertyna 3,— zł, Miej. Osiedl.
Ogr. i domków 40,— zł, Wirth Fryderyk 2,—
zł, Woj. Sąd Rejonowy 2,50 zł, Terbertowa
Anna 2,50 zł, Legja Inwal. Wojsk Polskich
3,— zł, Brzozowski Alfons 2,— zł, Karau
Marjan 5,— zł, Grabowska Władysława 2,—
zł, Picardt Valesca 10,— zł, Kosianowicz Bo
lesław 5,— zł, Kalina Elżbieta 5,— zł,
Państw. Gimnazjum Żeńskie 408,— zł (obi.
6% Pożyczki Narodowej), Rojzman Grzegorz
10,— zł, Sikorski Alojzy 2,— zł, Szymańska
Elżbieta 50 gr, Dessonek Paulina 3,— zł, Ko
łodziejczak Stefan 10,— zł, Wachowska Ka
zimiera 5,— zł, Sujkowski Bronisław 15,—
zł, Kurowski W. 58,— zł.
Jak widać z powyższego zestawienia,
ofiarność mieszkańców miasta Grudziądza z
każdym dniem wzrasta.
Sekcja Finansowa jest przekonaną, że ze
względu na wzniosły cel drogi sercu każde
go Polaka, nikogo z pośród mieszkańców
miasta Grudziądza nie zabraknie w składa
niu ofiar na budowę Muzeum Ziemi Pomor
skiej im. M. Józefa Piłsudskiego.

Po Święcie Rzemiosła
Pomorskiego
Komitet Organizacyjny „Święta Rze
miosła Pomorskiego“ czuje się w obo
wiązku wyrazić swe najserdeczniejsze
podziękowanie wszystkim tym, którzy
przyczynili się do uświetnienia niedziel
nych uroczystości w dniu 23 czerwca rb.
w Toruniu, bądź przez osobiste wzięcie
udziału w tern święcie, bądź też przez
okazanie pomocy w jego organizowaniu.
Przedewszystkiem serdeczne podzięko
wanie słusznie się należy P. P. Starszym
Cechom, jak również Prezesom towa
rzystw rzemieślniczych, Kierownikom
szkół dokształcających. Specjalnie wy
pada podziękować członkom zarządu
cechów toruńskich za wielkie wysiłki i
zapał włożone przy dostarczeniu plat
form, dekoracji oraz za utrzymanie po
chodu na wysokim poziomie organiza
cyjnym.
„Święto Rzemiosła Pomorskiego“ by
ło wielką, wspólną naszą manifestacją.
Trudno wszystkim podziękować z imie
nia i nazwiska, gdyż ani czas, ani miej
sce na to nie pozwala, dlatego też odda
jąc sprawiedliwość wszystkim pp. rze
mieślnikom, zarówno tym, którzy na
święto przybyli jak i tym, którzy praco
wali dla uświetnienia momentu uroczy
stościowego, Komitet Organizacyjny, w
poczuciu swego miłego obowiązku jesz
cze raz wszystkim dziękuje w tern prze
konaniu, że Rzemiosło Pomorskie w
dniu swego święta zdało egzamin spo
łecznej dojrzałości, jak również wyka
zało swą siłę i znaczenie.
Cześć Rzemiosłu!
Za Komitet Organizacyjny:

(—) Jakubowski, prezes
(—) Biszoff, dyrektor.
■»■a—————
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Gwałtowna burza na wybrzeżu
Pioruny i gwałtowna ulewa w Gdańsku — W Gdyni piorun unieruchomił prace
w porcie — Burza nad Wejherowem
|
W GDAŃSKU.
Onegdaj po południu przeszła nad Gdań I
skiem i okolicą burza, połączona z pioru
nami, ulewnym deszczem i gradem.
Grom uderzył w siedzącą na kamieniu
przed domem przy ul. Landweg uczenicę
Hoepfner, która straciła przytomność. Prze
wieziono ją do mieszkania rodziców, gdzie
wkrótce odzyskała świadomość, nie odniósł
szy prawie żadnych obrażeń cielesnych.
Na długim Moście uderzył zimny grom
pobliżu Zielonego Mostu w chodnik, gdzie
wytworzyły się dwie wyrwy.
W Buergerwiesen zabił grom trzy znaj
dujące się na pastwisku krowy.
Dwukrotnie uderzył grom w dom mie
szkalny restauratora w Oestlich Neufaehr
— nie raniąc na szczęście nikogo.
Grom uderzył również w staw na Stol
zenberg i w chwilę później pojawiły się na

powierzchni wody tysiące martwych ryb.
Poza tern uderzył grom w kilku miej
scach w przewody elektryczne i anteny.
Woda zalała znowu szereg ulic i piwnic,
grad wielkości orzechów laskowych wyrzą
dził znaczne szkody.
Powietrze, jednak po burzy tej nie bar
dzo się przeczyściło i nie nastąpiło tak bar
dzo upragnione ochłodzenie, bo nadal pa
nowała atmosfera parna i duszną.
To też w czwartek przed południem wy
ładowała się znowu krótka lecz silna bu
rza z piorunami. Około godz. 11 uderzył
grom w fabrykę spirytusu w Nowym Por
cie, wywołując wielki pożar. Na miejsce
pożaru podążyła nietylko miejscowa straż
pożarna, lecz również oddział straży pożar
nej z Gdańska.
W GDYNL
Onegdaj w godzinach popołudniowych
przeszła nad Gdynią gwałtowna burza z pio-

STOWARZYSZENIE RODZINA WOJSKOWA KOŁO GDYNIA
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ W GDYNI
zapraszają J, W. Pana z rodziną na

Wielką rewję mody letniej
która odbędzie się w dniach 30 czerwca, 1 i 2 lipca 1935 r-

w Kawiarni •• MORSKIE OKO”
Największe firmv warszawskie •— Najpiękniejsze modelki Warszawy — Występy
artystyczne — Niespodzianki — Szczegóły w afiszach -r Początek o godzinie 21.30
Wstęp od i złotego do 2 złotych.
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runami. W czasie burzy piorun uderzył w
jeden z głównych kabli, łączących elektro
wnię w Gródku z portem gdyńskim, wsku
tek czego dźwigi elektryczne od godz. 2 do 8
wieczorem pozostały nieczynne i wstrzyma
na została oczywiście praca przeładun
kowa.
W WEJHEROWIE.
W środę po południu przeszła nad mia
stem naszem gwałtowna burza z ulewnym
deszczem i gradem. W czasie burzy piorun
uderzył w wieżę kościoła poklasztornego,
przyczem
został skrzywiony szczytowy
krzyż i w drzewo na cmentarzu kościelnym
przy klasztorze, roztrzaskując kilka gałęzi
w koronie.
Tak samo przez uderzenie pioruna 10stały przerwane przewody elektryczno na
ul. OO. Reformatów. Na miejscu znaleźli
się zaraz pracownicy elektrowni, którzy za
bezpieczywszy miejsce przed możliwościa
mi porażenia prądem, zabrali się natych
miast do naprawy uszkodzenia.
Poza tem burza większych szkód nie wy
rządziła.
Tak samo dnia wczorajszego przeszła
gwałtowna burza z ulewnym deszczem bez
opadów gradowych, nie wyrządzając żad
nych szkód.

Co — kiedy — gdzie?
Repertuar Teatru Ziemi Pomorskiej.
Piątek, dnia 28 — Gdyni „Zaczarowane
koło“ — wieczorem. Toruń — „Katja tan
cerka“ — wieczorem przedstawienie populfiirnc»
Sobota, dnia 29 — Gdynia „Zaczarowane
koło“ — wieczorem. Toruń — „Kraina •śmiechu“ — wieczorem.
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Święto śpiewaków pomorskich
w Grudziądzu

Dalsze obrady zjazdu Gazowników
w Bydgoszczy
Trzeci dzień obrad zjazdowych Gazowni
ków i Wodociągowców Polskich w Bydgo
szczy wypełniły w przeważnej mierze pra
ce w sekcjach. Od godz. 8 do 12 toczyły się
w auli miejsk. gimnazjum im. Kopernika
obrady połączonych sekcyj: gazu sztuczne
go, gazu ziemnego i sekcji wodociągowokanalizacyjnej.
Referaty w tej części obrad wygłosili
pp.: Ignacy Piotrowski — sprawozdanie
Komisji Korozji Rur, inż. Tadeusz Kielanów
skl o nadgryzających własnościach
wód
wodociągowych, inż. Ignacy Banaszak na
temat podstaw racjonalnej gospodarki ma-'
terjałowej, prof. inż. Buzek referat pt. „Uza
sadnienie konieczności
znormalizowania
grubości ścianek rur walcowanych, prze
znaczonych do przewodów wody i gazu, ukłądanych w ziemi“. Pozatem p. inż. Łazorczyk wygłosił odczyt pt. „Korozja, a materja*ł rur w przewodach wodociągowych“,
inż. Zagrodzki omówił kwestję stosowania
rur stalowych, kielichowych w nowoczesnem budownictwie rurociągów do wody i
gazu, zaś inż. dr. Wnucka naświetlił pro
dukcję rur z punktu widzenia technologi
cznego i korozji.
W toku obrad sekcji techniczno-sanitarnej p. inż. Szniolis omówił w obszernym
referacie sprawę dezynfekcji wody w pły
walniach, inż. Łazorczyk wygłosił referat
na temat metod i wyników oczyszczania wo
dy w basenach kąpielowych, a inż. mag.
Zygmunt Rudolf sprecyzował tezy do pro
jektu ustawy o usuwaniu śmieci z miasta.
• W godzinach popołudniowych uczestni
cy zjazdu udali się parostatkiem do Brdy

ujścia, gdzie zwiedzili zakład hydroelektryczny, jaz wodny, port i śluzy, oraz fabrykę
„Kabel Polski“.
Od godz. 17 do 20 toczyła się dalsza pra
ca w sekcjach w gimnazjum im. Kopernika.
Obradowały połączone sekcje gazu sztucz
nego i ziemnego, które wysłuchały refera
tów p. dr. inż. Dolińskiego („Oczyszczanie
benzolu motorowego w Krakowskiej Gazo
wni Miejskiej“), p. inż. Sulimirski („Z prac
Instytutu Gazowego we Lwowie“), inż. Gigiel („Wytyczne dla budowy dalekosięż
nych gazociągów w Polsce“), oraz inż. dyr.
Klimczak na temat organizacji w gazow
niach miejskich.
Podczas toczących się równocześnie obrad sekcyj wodociągowo-kanalizacyjnej i
techniczno-sanitarnej w saJi wykładowej re
feraty wygłosili pp. Leon Jańczak, inż. Ru
dolf, oraz p. Piotrowski wypowiedział re
ferat inż. Morssena z Kanady na temat rur
żelbetowych i ich zastosowaniu do przewo
dów wodociągowych.
Na zakończenie trzeciego dnia zjazdu, a
zarazem ostatniego dnia obrad zjazdowych
w Bydgoszczy odbyła się wieczorem w sali
restauracji „Pod Orłem“ wieczerza wyda
na dla uczestników zjazdu przez Zarząd
Miejski m. Bydgoszczy.

Jutro rozpoczyna się w Grudziądzu za
powiedziany zjazd śpiewaczy, na który
przybędzie do naszego miasta przeszło 30
chórów z całego Pomorza oraz północnej
części Wielkopolski.
Po mszy św., która zostanie odprawio
na o godz. 10,30 w kościele farnym, nastąpi
uroczyste odsłonięcie pomnika Moniuszki
przed Teatrem Miejskim. Pomnik ten wy
konany przez artystę rzeźbiarza Zelka z
Torunia, przedstawia się bardzo ładnie i
będzie stanowił prawdziwą ozdobę naszego
miasta.
Po przemówieniach i uroczystości po
święcenia chóry wykonają szereg pieśni,
między innemi „Gaudę Mater“, „Polonez“
Moniuszki, oraz „W niedzielę po nieszpo
rach“ z III aktu „Halki“.
Następnie na zakończenie uroczystości
odśpiewają wszystkie zgromadzone chóry
wspaniały „Hymn Pomorza“ pod
batutą
kompozytora prof. Moczyńskiego.
O godz. 14 rozpoczną się konkursy chó
rów śpiewaczych w Teatrze Miejskim, po
czerń o godz. 15 rozpoczną się popisy śpie
waków i koncert 64 pp. w ogrodzie hotelu
pod Złotym Lwem.
Zapowiedziany w afiszach i poprzednich
naszych komunikatach występ w „Tivoli“
nie odbędzie się.
Uroczysty dzień zakończy rozdanie na
gród zwycięskim chórom oraz liczne zaba
wy taneczne w poszczególnych lokalach
grudziądzkich.
Uroczysty charakter zjazdu podkreśli
obecność p. Woje«vody Pomorskiego Kirti-

■ a poleca najlepsze modele okularów jak
* * również najlepszych fabrykatów szkła,
barometry, termometry, lornetki 11. p.
1
po cenach przystępnych. — Sumienne
kościoła, ul. ,3,74 wykonanie, fachowa i rzetelna obsługa
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klisa. Zjazd będzie transmitowany przez
radjo na całą Polskę.
Piękna ta impreza śpiewacza zgromadzi
w Grudziądzu wszystkie niemal chóry Po
morza», dzięki czemu zjazd nabierze cha
rakteru ogólnopomorskiej manifestacji śpię
waczej. przewyższającej swoimi rozmiarami
wszystkie dotychczasowe imprezy tego ro
dzaju.
Jak się dowiadujemy, chóry przygotowa
ły cały szereg pięknych utworów i kompozycyj, które będziemy mieli okazję usłyszeć
podczas popisów. Należy się spodziewać, że
społeczeństwo grudziądzkie, a w szczegól
ności ci, którzy zainteresują się rozwojem
muzyki na Pomorzu przez gremjalny swój
udział podkreślą swoją łączność ze śpiewa
kami.
Cześć pieśni polskiej, cześć śpiewakom
pomorskim, w dniu ich uroczystego zjazdu.

Jak gospodynie wiejskie radziły
w Kowalewie!
W Kowalewie odbył się zjazd Kół Go
spodyń Wiejskich z Lisewa koło Golubia,
z Wałyczyka, Bielska, Chełmonia i Kowa
lewa. Ogółem w Żeńskiej Szkole Rolniczej
w Kowalewie zebrało się ponad WO gospo
dyń.
Szereg krótkich referatów praJctyczno-gospodarczych jak np. w tępieniu chwastów
w polu i ogrodzie, o hodowli drobiu i in
wentarza wiejskiego, oraz o innych pra
cach wchodzących w zakres kobiecych za
jęć wiejskich — wygłosiła kierowniczka
Szkoły Rolniczej w Kowalewie p. Gorgoniówna.
W wyniku prawie całodziennych obrad,
zjazd gospodyń
wiejskich
postanowił
wszcząć agitację na rzecz Żeńskiej Szkoły
Rolniczej w Kowalewie, polecając wsystkim
* rolnikom kształcić w niej córki.

Inhalatorjum.

Dzień w Ciechocinku
Ciechocinek, w czerwcu

Więc jest słońce....
Strumieniami wpada do pokoju, rozpry
skuje się na miljony promieni, igrających
wesoło, figlarnie, rozkosznie.
Do serc wkrada się nam błogie zadowo
lenie, obejmuje nas w swe władcze posiada
nie i słodką falą rozchodzi się po kośęj
Jak tu przyjemnie, jak dobrze. Ten bez
wład staje się zmysłową pieszczotą fizy
czną. Zaczynamy myśleć, marzyć. „Więc to
jest Ciechocinek. To jego cząstka, ko
ni orka“..
Ktoś puka do drzwi delikatnie, ostrożnie.
Za chwilę widzimy biały czepek, upięty na
głowie, rumianą buzię i kwitnący uśmiech.
— Już dziewiąta... czy poda*ć śniadanie?
Doskonale. Właśnie — śniadanie. Budzi
się w naszych żołądkach wilczy apetyt.
Przez otwarte okna wpada wonne i jakżeż
świeże powietrze; wdychamy pełnią piersi
i patrzymy w ogród na kwiaty jaśminu i
jaskrawe, rosą perlące się płatki rozkwita
jących róż. Gdzieś słychać brzęczenie pszczo
ły, a zdała dochodzą nas porykiwania klak
sonów.
Budzi się życie.
Pijemy dobrą kawę ze śmietanką, sma*kuje nam świeże masło deserowe, bułeczki
są pulchne i smaczne. Potem kąpiel, kilka
ruchów gimnastycznych i czujemy tężyznę
w kościach. Dopisuje nam doskonale samo
poczucie. Zadowolenie nasze jest pełne, bez
reszty. Byle tak dalej.
No i znów jesteśmy w mieście. Właściwie
w dużym ogrodzie — rezerwacie. Miastem
chyba są ludzie... Oni przywieźli ze sobą
..miasto“, swe mieszczańskie zwyczaje, po
trzeby. No, ale mniejsza o to. Interesuje
nas eo innego: wszystko razem i nic. Tak
to szczera prawda. Nasze zainteresowanie
ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia-ciekawości. Potrzeby, konieczności niema w
tem ani za grosz. Tak się nam podoba. Ra*z
w życiu możemy sobie pozwolić na „samo

dzielność“, w dosłownem znaczeniu.
Idziemy więc na spacer. Ale w’ którą
stronę? Wszędzie warto być, wszystko zo
baczyć. Napisy głoszą to i tamto — ale nie
robią na nas żadnego wrażenia. Nas, wielko
miejskich ludzi, nie mogą zainteresować te
różnobarwne papierki. Mamy ich nadto u
siebie. Po uszy! Do znużenia i obrzydliwo
ści. Precz z tem! Chcemy oglądać przyrodę
i wszystko to — czego nie może nam dać
miasto.
Aha, basen!... Ó nim tyle się słyszało.
Idziemy. Ktoś pokazuje nam drogę. Za chwi
lę jesteśmy w dużym ogrodzie, poprzerzynanym serpentyną wijących
się ścieżek.
Jest tu zielono. Nad głową rozpościera się
baldachim z poszycia gałęzi i liści. Czujemy
się tu jak w tunelu, albo jak w jakimś lesie
czy dżungli o niebotycznych drzewach. Pod
stopami chrzęści drobny żwir. Obok nas
przechodzą ludzie — za.pewne kuracjusze.
Poznać to po pyjamach, strojach, kokieterji,
kolorowych parasolkach^
I znów stajemy przed czemś nieoczekiwanem, olbrzymiem, nieznanem i dotąd niewidzianem. Jakaś budowla, „chiński mur“,
czy „ściana płaczu“ wyrasta przed nami, ni
by granica jakiegoś tajemniczego państwa...
A wokół jakieś dziwne, ostre, słonawe po
wietrze... Wdychamy pełne płuca z rozkoszą
i zadowoleniem, starając się myślą rozwi
kłać ta.jemnicę dziwnego ogrodzenia. Drew
niane słupy, rusztowanie i jakieś wiązki
prętów, po których ścieka woda... Całość
jest wysoka, wyższa niż najwyższe drzewa
— i długa kilkaset metrów. Górą chodzą lu
dzie; wyglądają jak mrówki. Upa*ja nas za
pach odurzającego powietrza.
To tężnie. Słynne, stare, stuletnie tężnie.
Widzimy je, jak z trzech stron otaczają du
żą piaskową przestrzeń.
Wchodzimy na rozległy plac, o pustyn
nym charakterze; sam piach i niskie, kar
łowate krzewy. I oto dostrzegamy fronton
jakiejś dużej, dziwnej budowli. Na wys
mukłych masztach łopocą podniesione do
góry chorągiewki. Do uszu naszych dola
tują melodje muzyki i...szczebiot rozbawio
nej dzieciarni,

Dochodzimy do jakiegoś ogrodu, obroś bliźnich — jakiegoś inżyniera z Barlina i je
niętego winem. Oczom naszym przedstawia go „przyjaciółkę“, artystkę filmową. Nie
się osobliwy, rozkoszny widok. Cała zgraja pozostawiono na nich suchej nitki, nie wy
maleństw w lilipucich kostjumach barasz chodząc — mimo to — z przyzwoitości i „do
kując wesoło w mińjaturowym baseniku. brego tonu“. Jakaś „podtatusiaJa jejmość“,
Inne dzieci bawią się w przeróżne skompli o obwisłych wargach, końskiej szczęce i pa
kowane gry. Panuje tu wrzawa i beztroski puzich oczach, „wałkuje“ temat z widoczną
lubością i „fachową“ wprawą. To jej „wy
śmiech dzieciarni.
Idziemy dalej. Na basen. Tu znów, aż dział“. Tyle jej pozostało z życia. Wycofano
dziw bierze, skąd tyle ciał?... Patrzymy ją z obiegu.
Przy deserze idą w ruch różne buteleczki
chwilę w osłupieniu; razi nas blask słońca,
odbijający się od biaJych stolików, a oczy i pudełka z pigułkami. Poznać kuracjuszów
przebiegają niezdecydowanie po niezliczo prawdziwych. Wreszcie stół pustoszeje. Wynych golasach, zanurzonych w nurtach ba I mykamy się do swego pokoiku, by wypocząć
senu lub wylegujących się leniwie na po obiedzie i zaciągnąć się dobrym dymem
tytoniowym. Błoga godzina drzemki mówi
plaży.
Siadamy przy stoliku, by pokrzepić się nam o zaletach życia.
Potem znów wychodzimy do parku. Na
chłodną oranżadą; pływający w niej ka.wał
mostku,
wzniesionym nad uroczym stawem,
lodu taję w oczach z przerażającą szybkością
Wciągamy orzeźwiający napój przez długą z którego wytryskują dwie fontanny, zatrzy
słomkę, a umysły nasze pracują spokojnie. mujemy się na* chwilę. Dwa olśniewająco
Zachwyt nasz nie ma granic dla rozmachu —białe łabędzie kąpią się w nim beztrosko.
i przedsiębiorczości realizatorów wielkiego Stadko karpi łowi zachłannie wrzucane im
kawałeczki bułki. Lekki wiaterek znosi na
basenu.
Słońce grzeje z nieprawdopodobną siłą: nas drobny „kapuśniaczek“ z fontanny. Ten
deszczyk sprawia* nam prawdziwą
Ach, wykąpać się! Szkoda że nie mamy ko- miły
stjumów... Innym razem nie zapomnimy przyjemność. Następnie idziemy do rezer
watu zwierzęcego; chodzą tu sarny, zmę
o nich.
Ale przy wyjściu dowiadujemy się że czone niewolą, apatyczne. Samica ma wy
sierść na bokach, a jej wspaniały
kostjum można wypożyczyć. Doskonale. Ku skubaną
pujemy bilety, przechodzimy przez obowią małżonek chełpi się rosocha*tym łbem. Pa
na nas, jakby z wyrzutem... Tęsknią do
zkowy „czyściec“, to jest kąpiel wstępna* i trzą
wolności,
badanie lekarskie. I za chwilę obejmują czajów... lasów, haszczy i tajemniczych ru
nas niebieskie fale wody. Dajemy nurka raz
Przed rezerwatem bażancim doznajemy
i drugi, i doznajemy prawdziwej rozkoszy
— ulgi. Poprzedni bezwład, będący następ olśnienia; zwłaszcza jeden z nich jest wspastwem upału, znikł, jak za dotknięciem nia*łv: jego srebrne, nakrapiane piórka zdają
różdżki czarodziejskiej. Czujemy, jak w się być wytworem pędzla najwspanialszego
żyłach naszych raźnie płynie krew. Umysł artysty. Tu rozumiemy, co to jest „siła przy
staje się więcej przejrzysty i doświadcza rody“, jej prawdziwy artyzm.
O tych stworzeniach nie możemy zapo
przedziwnej łatwości rozumowania — jak
mnieć jeszcze, leżąc w łóżku, gdy złoty
by go jakaś jasność nawiedziła.
Wracamy na obiąd w doskonałym humo księżyc niedyskretnie zagląda nam w twarz.
rze. Zdążyliśmy jeszcze na chwiię uderze .Myślimy o wszystkiem, cośmy przeżyli, za
nia gongu. Przebieramy się szybko i wcho obserwowali i stwierdzamy, że właściwie
dzimy do przestronnej jadalni. Patrzy na nie zgłębiliśmy jeszcze wszystkich tajników
nas kilka tuzinów ciekawych oczu. Kłania i cudów ciechocińskich.
I oto upłynął nam drugi dzień po
my się ceremonjalnie i zajmujemy miejsca.
Obiad ciągnie się nieznośnie długo. Rozmo bytuwa, jest swobodna i ożywiona. Obrabia sie
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Piątek: Serca Jezusowego — Sobota: Piotra i Pawia
DYŻUR APTEK.
Dziś i jutro w śródmieściu
dyżuruje:
Apteka pod Orłem, Rynek Staromiejski; ha
Bydgoskiem Przedmieściu: Apteka św. An
ny, ul. Mickiewicza. 98 (od godz. 2 do rana);
na Mokrem: Apteka pod Łabędziem, ul. Ko
ściuszki (od godz. 22 do rana).
TEATR ZIEMI POMORSKIEJ.
— W piątek o godz. 20,15 — „Ka»tja tan
cerka“.
— W sobotę o godz. 20,15 „Kraina
uśmiechu“.
— W niedzielę o godz. 20,15 — „Kraina
uśmiechu“.
REPERTUAR KIN:
MAtłS: „Ostatni romans króla“.
LIRA: „Ex-żona“ i „Wiosenna parada.“.
ŚWIATOWID: „Shańbiona“ i „Żona z ogło
szenia“.
AR JA: „Czarna Perła“ i „Nieustraszony
Tarzan“.
CORSO: „Morska bestja“ i „Szatański plan‘.‘
„ŚWIĘTO MORZA“.
— W sobotę i niedzielę — obchód „Świę
ta Morza“ i „wianków“ (program w nu
merze).
WYCIECZKI.
>
— w piątek o godz. 19 z przystani „Vistuli“ — odjazd wycieczki Zw. Ofic. Rezer
wy sta.tkiem do Płocka.
—
sobotę o godz. 4,55 rano z dworca
Toruń — Przedmieście — odjazd pociągu
popularnego na „Święto Morza“ do Gdyni.
SPORT.
— W sobotę od godz. 9 na kortach przy
ul. Mickiewicza — spotkanie tenisowe W.
K. L. T. (Warszawa) — T. K. L. T. (Toruń).
— W sobotę o godz. 17,30 na stadjonie
wojskowym przy Szosie Bydgoskiej — za
wody piłkarskie o mistrzostwo Pomorza
„Goplanja“ — T. K. S. 29.
— W sobtę i niedzielę przez cały dzień
na strzelnicy w Okręgowym Szpitalu Woj
skowym przy ul. Jagiellońskiej i w Zieleń
cu — strzelanie o Odznakę Strzelecką.
WYSTAWY.
— Dziś i dni następne w Miejskiej Hali
Powystawowej przy Cegielni w parku wy
stawa „Krajobraz pomorski i jego ochrona“.

Kwas
owocowy
F*my Haberbusch i Sch ele Sp. Akc.
H. NOWAK

poleca
rozlewnia piwa i wytwórnia wód mineralnych
Toruń, ul. Chełmińska io — Telefon 1491
Z miasta

— Wycieczka do Płocka. Dziś w piątek,
28 czerwca o godz. 19 z przystani „Vistuli“
uda się do Płocka statkiem parowym wy
cieczka Związku Oficerów Rezerwy z Toru
nia. Informacje i karty uczestnictwa w
„Orbisie“. Na statku będzie dancing, bridż,
doborowa orkiestra Przysposobienia Wojsk.,
tani bufet itd. Kabiny na zamówienie. Ce
na karty uczestnictwa zł 4,20 (tam i z po
wrotem), dzieci do lat 12-tu zł 2,70.
— Wpisy na kursy handlowe, także wie
czorne i na prywatne lekcje języka polsk.,
niemieckiego, francuskiego i angielskiego,
stenografji polskiej i niemieckiej i maszynopisma przyjmuje A. Wiśniewska, kierow
niczka pryw. kursów handlowych, ul. Ko
pernika
(5640
r------ 7, II.
Lillpopówna i Spychała na turnieju
tenisowym w Toruniu. W sobotę, 29 bm.

Apel do Obywateli i Organizacyj Społecznych
m. Torunia
W piętnastą rocznicę odzyskania
Morza Polskiego przedstawiciele organizacyj miejscowych na ogólnem zebraniu
odbytem w Sali Rady Miejskiej w dniu
26 czerwca, apelują, gorąco do wszyst
kich mieszkańców stówarzyszonych i
niestowarzyszonych miasta Torunia,,
aby udekorowali swe domy, okna i wy
stawy sklepowe i jaknajliczniej zechcieli wziąć udział w pochodzie, który od
będzie się w dniu 29 czerwca br. po uroczystem nabożeństwie, odprawionem w
Bazylice św. Jana na intencję twórczej

pracy i wysiłków całego społeczeństwa
miejscowego nad budową własnej sto
czni w Gdyni.
' «
Zbiórka wszystkich organizacyj ze
dla prxvjczdnyth
sztandarami i bez sztandarów wyzna
wf Toruniu czona na godzinę 10,15 na Placu TeatralPolecamy restauracje i Kawiarnie

Jn/onnafor

Dwór Artusa, tel. 19-62. Restauracja o naj
wykwintniejszej kuchni na Pomorzu pod
kierownictwem znakomitych kuchmistrzy
wydaje na miejscu i do domu znakomite
potrawy na wesela, rauty, przyjęcia.
Smaczne i obfite obiady i kolacje. Sale
pięknie odrestaurowane na zebrania,
bale i zjazdy. W obiad matine, wieczo
rem dancing towarzyski. Ceny przy
stępne.
Restauracja „Do Gracjana**, ul. Szczytna róg
Szerokiej, tel. 19-96. Poleca zdrowe domo
we śniadania, obiady, kolacje znane ze
swej dobroci. Fachowo pielęgnowane pi
wa, skora i rzetelna obsługa, ceny niskie. ii
I
Nowocześnie urządzony lokal.
)
„Esplanada“, Telefon 1322.
Najwykwint »
niejszy lokal w miejscu, kawiarnia, re
stauracja, jedyny bezkonkurencyjny cie
nisty ogród: wydaje śniadania, obiady,
kolacje na czystem maśle w domu i po
za domem. Przyjmuje zamówienia na
najwykwintniejsze potrawy po niskich
cenach. Koncert codziennie od godziny
20-tej W niedziele i święta koncert w
ogrodzie od godziny 17. Lokal czynny
codziennie od rana.
„Pod Orłem“, Mostowa 17, tel. 2046. Restau
racja — Bar — Dancing. Najwykwint
niejsza kuchnia pod kierownictwem zna
nych i pierwszorzędnych kuchmistrzy
wydaje pierwszorzędne smaczne potra
wy na miejscu, na wesel«., rauty i przyX jęcia. Smaczne obfite obiady i kolacje.
Lokal nowo, wykwintnie i pięknie od
restaurowany. Wieczorem dancing to
warzyski i występy artystyczne. Lokal
otwarty do godz 5 rano. Ceny przystęp
nie, ostatnio b«.rdzo zniżone.

gości T. K. L. T. znanych w całej Polsce
tenisistów Warsz. Lawn-Tenis Klubu
pp.
Lilipopównę, Spychałę i Wojciechowskiego.
Będzie to prawdziwa uczta dla miłośników
białego sportu i pokaz gry, stojącej na
na.jwyższym poziomie. Początek gier o
godz. 9.
— Zdobywajmy O. S. Kto jeszcze nie
spełnił swego obowiązku i nie zdobył Od
znaki Strzeleckiej, może to uczynić w
dniach 29 i 30 bm. na strzelnicach: 8 Szpi
tala Okręgowego przy ul. Wały i Jagielloń
skiej, oraz w „Zieleńcu“.
-- Goplanja — TKS 29. Rewanżowe spot
kanie o mistrzostwo Pomorza pomiędzy wymienionemi drużynami odbędzie się w dniu
29 bm. (sobota św. Piotra i Pawła) o godz.
17 na stadjonie wojskowym przy szosie Byd
goskiej.
Zawody zapowiadają, się ciekawie, gdyż
TKS po remisowym wyniku z Gryfem nie
może żadnego punktu utracić, jeśli chce być
nadal kandydatem na mistrza w kl. A Po
morza. Goplanja zaś w ostatniej części roz
grywek o mistrzostwo wykazuje stałą poprą
wę i dążyć będzie
wszelkiemi siłami dó
zwycięstwa, aby zapewnić sobie miejsce w
pomorskiej A-klasie.
O godz. 15-tej przedmecz Goplanja II —
TKS 29 II o mistrzostwo kl. B.
— Na nadbrzeżu toruńskiem wyładowano
5 wagonów cukru, 4 mąki i 1 wagon zboża;
naładunku nie było.
Z URZĘDU STANU CYWILNEGO,
Dnia 26 czerwca zgłoszono:
Związki małżeńskie: urzędn. sam orz.
Władysław Jabłoński z Antoniną Haładudzianką.
Zgony: Helena Krykant z domu Olszew____
ska, lat 64; Franciszka Balcer z domu GulI czyńska, lat 66; i Bronisława* Rubińska z
| domu Sypniewska, lat 66.

nym, skąd udadzą się organizacje pod
przewodnictwem p. Radcy Wiencka do
Bazyliki św. Jana na nabożeństwo. Po
nabożeństwie ruszy pochód ulicami:
Starym Rynkiem, ul. Piekary, na Plac
Teatralny, gdzie odbędzie się krótka im
preza Obwodu Kolejowego Ligi Morskiej
i Kolonjalnej, poczem ulicami: Chełmiń
ską, Szeroką, Król. Jadwigi, udadzą się
pod pomnik Marszałka Józefa Piłsuds
kiego, gdzie nastąpi okolicznościowe
przemówienie i rozwiązanie pochodu.
Prezesi i kierownicy poszczególnych
organizacyj celem otrzymania miejsca
w pochodzie, zgłoszą się do pana radcy
Wiencka w dniu pochodu na miejscu.
(—) Jan Zakrzewski, Prezes Komite
tu — Święta Morza.
(—) Radca Wiencek.

Dzisiejsze „Wianki“ na Wiśle w Toruniu
będą niezwykle piękne i malownicze !

"L Komitetu Obchodu Święta Morza jących ewolucyj samolotów — widzowie

donoszą, że tegoroczne wianki zapowia
dają się niezwykle efektownie.
Oprócz bogatego kompletu ogni
sztucznych, licznego i efektownego ko
rowodu łodzi wszelkich typów, od żagló
wek do kajaków i łodzi saperskich
włącznie, pięknych wianków i fascynu-

będą, mogli zobaczyć jeszcze artystyczne
produkcje młodocianych adeptek sztuki
choreograficznej w zespole Szkoły Rytmiczno-plastycznej pani Butusowej
W czasie wianków przygrywać będą
orkiestry 63 p. p., 31 p. a. L, 8 baonu sap.,
KPW. i Związku Strzeleckiego.

Bezpłatne wejście w sobotę i niedziele na wystawę
Krajobraz Pomorski“ w Parku Cegielnia
VI1

We czwartek 27 czerwca w sali Rady
Miejskiej w obecności iście kanikularnej li
czby 11-tu osób prezydent miasta p. Bolt za
gaił zebranie Komitetu Opieki nad zabytka
mi Przyrody i Kultury, kreśląc pokrótce je
go dzieje. Założony 3 kwietnia 1933 r. miał
on na celu prace, zakreślone przepisami
władz centralnych a więc idące w dwu kie
runkach: obrony zabytków kultury i sztuki
i opieki nad zabytkami przyrody.
W pierwszym dziale rezultatów dużych
komitet nie osiągnął. Kustosz p. Chmarzyński, myśląc o katedrze docenta w Poznaniu,
nie mógł należycie pokierować pracami Ko
mitetu. Zato dział drugi — ochrony przyro
dy dał b. duże wyniki, zawdzięczając nie
słychanemu umiłowaniu idei oraz niezmor
dowanej pracy p. prof. Kulwiecia, któremu
należy się wyraz głębokiego uznania i po
dziękowanie.
Tu zabrał głos p .prof. K. Kulwieć, refe
rując przeszło dwuletnią działalność Komi
Najlepsza oKazja Kupna
tetu, złożonego pierwotnie z 30 osób, którym
B. Hozakowsk. ul. Mostowa 28. teł. 1174 — przewodniczył prezydent p. Bolt, a których
Najlepsza 1 iihii n'><7.a Habata — Na
wiceprezesem był p. Kulwieć, sekretarzami
siona — Cebulki kwiatowe.
prof. Kwiatkowski i prof. Melon, skarbni
Schwenkgrub-Radjo, Łazienna 17, tel. 1665. kiem inż. Laudowicz.
Radioodbiorniki, głośniki nowoczesnych
Prace Komitetu zgodnie z zatwierdzo
typów, oszczędnościowe żarówki po re nym par. 4 regulaminu polegały na inwen
welacyjnych cenach. Przyjmuje asygna taryzacji zabytków przyrody, czuwaniu nad
ty Kredytu Kupieckiego.
niemi, oddziaływaniu na opinję publiczną,
Browar Okocim, reprezerit A Freining, To wyznaczanie nadzorców oraz interweniowa
ruń, Podmurna 58, teł 1334 poleca swo' nie u władz. Komitet odbył do dziś 18 po
je piwa: marcowe, świętojańskie, porter siedzeń. 7 w roku 1933, siedem w r. 1934 i
w beczkach, butelkach i syfonach. Wodę w tym roku 4.
sodową — lemoniady.
Potem zdał p. Kulwieć szczegółowe spra
Najstarszy i pierwszy Polski Zakład Op. wozdanie z prac Komitetu, (do którego po
tyczny, Franciszek Seidler, Toruń, Op wrócimy) oraz z ostatniej jego imprezy, któ
tyk i bandażysta • >ł>ok
'taro rą jest obecna
miejski Rynek 16. Telefon 1574 Dosta
WYSTAWA „KRAJOBRAZ POMORSKI
wa dla kas chorych, klinik ocznych i dla
I JEGO OCHRONA“.
vojska.
Wystawa ta zainicjowana w nainiękniei-

szym i najszlachetniejszym celu, niestety,
nieco zawiodła. Mało się nią interesowano
(nie wydawano tam kiełbasy z kapustą —
uwaga Red.). Niewielu mieszkańców Toru
nia zaciekawiło piękno Pomorza i niezwy
kły ilościowo i jakościowo dobór ekspona
tów. Celem wystawy było poruszenie w du
szach tej szlachetnej strony. Jak to się uda
ło świadczy rezultat kasowy 261 zł. 20 gro
szy za dwa tygodnie, a więc tyle, ile napewno targuje dziennie pierwsza lepsza piwiar
nia.
W zgodzie więc z beznadziejną naogół sy
tuacją, porzucając wszelką myśl o pokryciu
tą drogą choćby wydatków, związanych z
organizacją wystawy po dyskusji uchwalo
no zrezygnować z pobierania opłat 40 gro
szowych za wejście i zarządzić przez osta
tnie dwa dni trwania wystawy a więc w so
botę 29 i niedzielę 30 czerwca
WEJŚCIE BEZPŁATNE
na wystawę „Krajobraz Pomorski i jego ochrona w pawilonie powystawowym na Byd
goskiem przedmieściu.
Chyba tą drogą ściągnie się tłumy. Prze
cież są ludzie, którym nie wystarcza najeść
się i napić, którzy potrzebują czegoś dla du
szy i umysłu. Nie wszystko dla brzucha —
trochę i dla serca, a odrobinę i dla głowy!
Następny punkt porządku obrad wczoraj
szych zawierał projekt założenia w Toruniu
nowej placówki kulturalnej pod nazwą:
Oddział Pomorski Ligi Ochrony Przyrody
w Polsce — z siedzibą w Toruniu.
Wniosek ten został przyjęty bez dyskusji
wraz z poleceniem wykonania go przez do
tychczasowy Komitet opieki nad zabytkami
przyrody oraz z wyborem pierwszych trzech
członków zarządu oddziału W osobach pp.
dyr. Mocarskiego, dr. Kusztelskiego i inż.
Knothega
fr. g.

- KINO „LIRA“ ul. Strumykowa 3.

I.

Najwspanialszy podwójny program!
Pierwszy raz w Toruniu!

Ex żona

W roli głównej znany i powszechnie lu»
biany uwodzicielski amant, król modv
męskiei, bożyszcze kobiet Adolf Menjou
II. Jako drugi film dajemy arcydzieło, które
zawsze chetnie każdy zobaczy nawet kilka razy!
W języku niemieckim

Wiosenna parada

W roli głównej najrozkoszniejsza trzpiotka
ekranu, która podbiła serca wszystkich
Franciszka Gasi
Początek I-go seansu o 5-tej, ostatniego o 9,16.
W ńwięta o 3-ej.

Odezwa do członków Ligi Morskie!
i Kolonialnej
Zarząd Oddziału Ligi Morskiej i Kolon
jalnej w Toruniu wzywa wszystkich swoich
członków do gremialnego wzięcia udziału
w obchodzie tegorocznym Święta Morza i
możliwie w uniformach L. M. i K.
Sekretarz Oddz. L. M. i K.: E. Moroz, prof.
Prezes Oddziału L. M. i K.:
.Tan Zakrzewski, notarjusz.

toruńskie

Diety...
Jak wiadomo, nowa ordynacja wyborcza
postępuje z naszym sejmem całkiem rady
kalnie. Nie oglądając się, że przez reduk
cję liczby posłów, w kraju wzrośnie bez
robocie, nowa ordynacja postanawia, że
mieć będziemy ich tylko 208. A więc prze
szło o 200 politycznych komiwojażerów
mniej.
Brali nas tyle razy na fundusz dema
gogii, niechże teraz idą na utrzymanie Fun
duszu Bezrobocia. To się opłaci. I tak na
czysto możemy mieć jakie pół miljona zło
tych miesięcznie oszczędności.
Spotkałem kiedyś znajomego posła z opozycyjnej sprawicy.
— I co, panie pośle, jak teraz będzie po
uchwaleniu nowej ordynacji wyborczej?
— Jakto jak? Będzie gorzej.
— E, nie sądzę, przecież nic się właś
ciwie nie zmieni.
— Jakto się nie zmieni, co pan wyga
duje?
— Proszę, niech pan poseł tylko sam osa
dzi: dawniej tuczyliście się na dietach, a
obecnie, według nowej ordynacji wyborczej
będziecie na... diecie! To wyjdzie wam, jakoteż i społeczeństwu na zdrowie.
Mój znajomy poseł odwrócił się na pię
cie, a na znak protestu zamruczał pod no
sem ponuro pierwszą zwrotkę „Czerwonego
Sztandaru“. Do uszu mych doleciał taki tyl
ko urywek:
..nadejdzie jednak dzień., wypłaty,
posłami wówczas będziem my!
(es)

Haberbusch
i Schiele sp. Akt.
piwa wyborowe poleca
H. NOWAK, rozlewnia piwa
Toruń, ul. Chełmińska 10.
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„Kat|a tancerka**
dla Czytelników „Dnia Pomorsk.“

W piątek, 28 czerwca, o godz. 20,15 dla
Czytelników „Dnia Pomorskiego“ po cenie
najniższej, poraź ostatni melodyjna» przebo
jowa operetka „Katja tancerka:: — muzyka
Gilberta, libretto Jacobsona i Oesterreichera.
Partje czołowe w wykonaniu pp.: Hali
ny Dudiczówny i Radzisława Petera. Balet
pod osobistym kierownictwem baletmistrza
Statkiewicza z prymabaleryną Zofją Gra»bowską i Zwolińskim, wykona kilka popi
sowych numerów.
A więc w piątek wszyscy do tea»tru.
Załączony do niniejszego numeru kupon
upoważnia do nabycia 2 biletów w cenie od
zł 1,45 do gr. 25
Celem uniknięcia natłoku przy kasie,
dyrekcja teatru uprasza o łaskawe wcześ
niejsze nabywa»nie biletów w przedsprzeda
ży w ratuszu. Towarzystwo Krajoznawcze.
W soboię, 29 i w niedzielę, 30 bm., o
godz. 20,15 melodyjna operetka Fr. Lehara
pt. „Kraina uśmiechu“, która dzięki boga
ctwu pięknych melodyj i oryginalnej wy
stawie, cieszy się dużem powodzeniem.
Część «»kcji toczy się w Wiedniu, część
w Chinach. Przepiękne walce wiedeńskie
i egzotyczne melodje wschodu, barwne kostjumy, tańce wschodnie, w wykonaniu ca
łego baletu z jąrymabaleryną Zofją Grabow
ską na czele, gwarantują operetce powodze
nie. Partje czołowe w wykonaniu pp.: Ha
liny Dudiczówny i Radzisława Petera. Reżyserja Sendeckiego, kierownictwo plastyczno-dekoracyj.'c Feliksa Krassowskiego.

TEATR ZIEmTpOMÓRSKIEJ
Jiupon
upoważniający czytelnika „Dnia Pomorskiego"
w Toruniu do nabycia
3>ch biletów

w cenie od 25 gr. do 1 45
na przedstawienie
w piątek 28 czerwca.
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Wymierający typ domowej fauny nie ma szczęścia

Nie po 2, ale już po 3 osoby, tonie dziennie w Toruniu

W ciągu ostatnich 5 dni utonęło w czaaie kąpieli w Wiśle w Toruniu 8 osób.
interesować —- gospodarze — zawiedli na Wczoraj — niestety — liczba tragicznie
całej linji.
Do konkursów
konia“ zmarłych w nurtach rzeki powiększyła się
------------- _z okazji
-------- „dnia
zgłosiło się tylko czterech właścicieli mniej do 11 osób.
O godz. 16,30 utonął podczas kąpan5a
się w starej Wiśle w pobliżu mostu ko
lejowego 13 - letni Roman Marcinkow
ski z Torunia (ul. Podmurna 91).
Jak stwierdzono, wy płynął on na głęb
sze miejsce na bańce blaszanej, przy pomo
cy której unosił się w wodzie. W pew. chwili
bańka wymknęła mu się z rąk i chłopiec
począł tonąć. Obecni przy wypadku chcieli
mu przyjść z pomocą, jednak chłopiec szyb-

ko zniknął w nurtach rzeki. Zwłok dotąd
nie wydobyto.
Mniejwięcej o tej samej porze przy lewym brzegu Wisły, niedaleko Wielkiej Nieszawki utonął w czasie kąpieli 28-letni Jó
zef Wesołek, dojarz, zatrudniony u rolni
ka Dyoniżego Rumińskiego w Wielkiej Nieszawce. I jego zwłok narazie nie znale
ziono.
W pobliżu Kępy Wiesego utonął wieczo
rem w czasie kąpieli 20-letni Ernest Liedt
ke, zamieszkały w Toruniu na Mokrem.
Zwłok Liedtkego również jeszcze nie odszu
kano.

Z „dnia konia“ w Toruniu
Starsi ludzie, pamiętają jeszcze czasy,
kiedy koń był zwierzęciem, bez którego trudno było się obejść nietylko na wsi. ale i w
mieście. Jako dobra siła pociągowa miał

'

|

Szkocka oszczędność na łołądkach,
Izach i pocie pracowników gazowni i elektrowni
Odkryliśmy źródło dochodowości nie
których przedsiębiorstw. Leżę, one nie
w racjonalnej gospodarce, nie w oględnem zestawieniu budżetu, ale — ale w
żołądkach i w pocie (dosłownie: w po
cie) pracowników.
Mamy tu na myśli pierwszy z brzegu
przykład — gazownię, koło której po
twornych gmachów, położonych w środ
ku miasta przechodzi codziennie 5 linij
tramwajowych, utykających na nocne
leże (i „wytykających wczesnym ran
kiem) w elektrowni przy ul. Sienkiewi
cza.
W obu tych przedsiębiorstwach,
wprawdzie miejsKich, ale powierzonych
całkowicie i z pełnem zaufaniem pieczy
kierownika p. Jeleńskiego od niepamięt
nych czasów wydawano pracownikom w
Jedna z trzech ostatnich dorożek konnych w Toruniu i jej „śmiertelny wróg’*
okresie letnim od maja do października
elegancka i szybka taksówka.
kawę (?), może nie kawę, ale tak to na
szych gospodarstw rolnych w powiecie to
on wówczas bardzo dużą wartość.
zywano,
napój z cykorją, gaszący pra
Dziś znaczenie konia zmalało już niemaJ ruńskim i jedna firma spedytorska. Wiel gnienie, u tych pracowników o wiele sil
ką
własność
reprezentowała...
kobieta,
p.
do minimum. Z większych miast wyparły
niejsze, niż u ludzi innych zawodów.
go zupełnie samochody i lokómobile, w Felicja Marańska z Nowej — Chełmży.
mniejszych miejscowościach jego stanowi
sko i znaczenie też się już zachwiało — ba,
nawet ze wsi zaczynają go gdzieniedzie wy
pierać traktory i pługi maszynowe.
Weźmy jako przykład tak popularne
dawniej fiakry. Jeszcze po wojnie było ich
w Toruniu około 30, dziś pozostały tylko 3
dorożki konne, słusznie już przez wielu
uważane za zabytki muzealne i zapewne
tylko dlatego nie umieszczono Ich dotych
czas w naszem Miejskiem Muzeum, że scho
dy na drugie piętro ratuszu są zbyt strome.
Koń — aczkolwiek przez maszynę ze
wsząd wypierany — nie powinien jednak
stracić swego znaczenia. Dla wojska jest
on materjałem bezcennym i —• mimo wszy
stko — również dla rolnika, dla którego po
zostanie przedewszystkiem najtańszą siłą
roboczą.
Dla przypomnienia społeczeństwu o war
tości konia i dla pouczenia, jak się z tern
pożytecznem zwierzęciem należy obchodzić,
zorganizowano wczoraj poraź pierwszy w
Toruniu „Dzień Konia“.
Specjalny komitet z komendantem miasta
p ppułk. Matzenauerem 1 szefem taborów
Ó. K. VIII, p. mjr. Skoczylasem na czele,
uczynił wszystko, aby imprezy z okazji
..dnia“ wypadły jaknajlepiej. Niestety —
wszyscy właściciele koni, zwłaszcza ci, którzy najwięcej powinni się byli imprezą za.

I publiczność nie spisała się lepiej. Kon
kursom na placu ćwiczeń przy Szkole Pod
chorążych Artylerji przyglądało się... kil
kanaście osób.
W związku z tern „wielkiem zaintereso
waniem“ imprezami, zredukowano nieco i
program „dnia konia“.
Odbyło się więc kilka pokazów prawi
dłowego kucia koni, karmienia koni, budo
wy i konserwacji uprzęży, p. kpt. Filejski
wygłosił kilka ciekawych wykładów o ko
niu, wreszcie odbyło się komisyjne oglą
danie 4 pojazdów, próba siły konia oraz
pokaz wzorowego powożenia czwórką koni.
Specjalna komisja wydała następującą
ocenę konkursów:
Pierwszą nagrodę (50 zł) za zewnętrzny
wvgląd zaprzęgu otrzymał p. Walenty Mac
kiewicz z Siemonia w pow. toruńskim, dru
gą (30 zł) p. Feliks Lewandowski z Torunia,
trzecią (20 zł) p. Sylwester Pycior z Łubian
ki w pow. toruńskim.
W próbie siły koni dla gospodarzy pier1 wszą nagrodę (50 zł) wziął p. Maćkiewicz z
Siemonia, drugą i trzecią (20 i 30 zł) p. Wła
dysław Adamczyk, Rogówka w pow. toruń
skim.
W kategorji
spedytorskiej pierwszą nakateg(
grodę (50 zł)) za próbę siły konia zdobył „bez
apelacyjnie“ p. Lambert Sądecki.

Kronika tygodniowa

Numerus clausus..
— Panie starszy!
— Co, proszę? — w sprężystych lanssa
dach rzuca się ku mnie usłużnie stołowy
jednego z pierwszorzędnych lokali.
— Pół czarnej!
— Już się robi, panie redaktorze!
Juz się robi! U kelnera wszystko powinno
„już się róbić“, palić się pod ręką na zawo
łanie i życzenie. Gość przeważnie jest nie
cierpliwy. Cóż chcecie nerwy! Jeśli taki je
gomość w domu ma lichą obsługę, to tern
bardziej jest w lokalu wymagający, kap
ryśny. Niedość na tern. Niejednemu w doda
tku się ubrdało, że sekowanle stołowego, de
monstrowanie wiecznie niezadowolonej mi
ny Z pogardliwem ust wydęciem arcyksięcla, czy lorda, który przypadkowo znalazł
się w Grajdołku, że kręcenie nósem, iż to
tak a nie inaczej powinno być zrobione, lub
podane. — że podobne zachowanie się w
restauracji lub kawiarni jest wykwitem
..bon tonu“. Przek "na jest natura ludzka.
Sam byłem świadkiem, je.k kelner z innego
lokalu dawał szkołę kelnerowi, w obcej
restauracji. Widocznie się odkuwał na kole
dze po fachu. Więcej bowiem jest takich,
którzy lubią rozkazywać,
aniżeli słuchać.
W dwie minuty Już «ię zrobiło“! Kawę
mam przed nosem, stokowego obok, Sympa
tyczny schludnie przyodziany, grzeczny o
inteligentnym wyrazie twarzy. Stołowy stoi
prawie zgięty z serwetką pod pachą, jakby
przyczajony i skory do skoku, wodząc ocza
mi po lokalu i nastawiając uszy na każdy

Teraz pan kierownik, powodujący się
iście szkocką, oszczędnością,, jak się do
wiadujemy skasował wydawanie owej
cieczy, zostawiając je tylko dla Kilku lu
dzi, zajętych w retortach, przy piecach.
Około stu pozostałych, między nimi pra
cujący w 30-stopniowym upale w dali od
miasta na Kozackich Górach, zostali te
go pozbawieni.
Niewątpliwie da to pewną oszczęd
ność zwłaszcza, gdy do niej dodać niewypłacenie choćby dwutygodniowej od
prawy, obarczonej pięciorgiem dzieci
wdowie zmarłego w tych dniach robot
nika Kusza.
Ale rodzi się pytanie, czy godzi się
czynić obie te oszczędności, pierwszą na
żołądku ociekających potem podczas go
rąca pracownikach, a drugą na łzach
wdowy i dzieci?
Jesteśmy pewni, że i prezydent mia
sta p. Bolt, gdy się o temidowie, to tej
gorliwości nie pochwali, a może i zarzą
dzenia te cofnie...
Kr. G.

Dcii rozprawa przeciwko
mordercy NalaskowskleJ
Dziś w piątek 28 czerwca o g. 9 rano
przed Sądem Okręgowym w Toruniu
rozpocznie się rozprawa przeciwko Ja-,
nowi Baranowskiemu, mordercy kobie
ty lekkich obyczajów Marceli Nalaskowskiej.
Jak wiadomo, Baranowski, znany zło
dziej i awanturnik toruński, pokłó
ciwszy się po małej „wódecznej libacji“
o 20 gr z Nalaskowską, zabił ją w dniu
21 kwietnia bież, roku kilkoma uderze
niami ciężką płytą żelazną w spelunce
Sołowiewa przy ul. Łaziennej.
Wyrok w tej sensacyjnej sprawie za
padnie prawdopodobnie jeszcze dziś w
godzinach popołudniowych.

najmniejszy odruch gościa». Ten chce pła
cić, ów chce ognia, tamten wychodzi, zapo
mniawszy zapłacić. Ale w lokalu przestron
nie. Nie potrzeba zaglądać do kalendarza.
To dowód że jest przed „pierwszym“
— Jak tam interes? — pytam bez więk
szego zaciekawienia, w tonacji podobnej,
jak się zwykło pytać znajomych: „co sły
chać“. — wiedząc z góry,że nic nie słychać,
że to samo, że interesy kiepskie.
— Licho, panie redaktorze!
Zacząłem mego rozmówcę ciągnąć za ję
zyk. Byłem wszakże w niejakim kłopocie
jak go tytułować. On mnie przecież tytułuje.
Grzeczność za grzeczność. Ale jak? Może
„panie starszy? — kiedy akurat jest odemnie młodszy. Panie kelner?-—, szpetny wyraz
A znów mówić „panie pomocniku gastrono
miczny“, jak kelnerzy sami chętnie się na
zywają, to już by było bez sensu. Zaiste
ciekawy zawód, co nie posiada uczciwie ustalonej nomenklatury. Na takiego czarne
go kominiarza i to się mówi„panie mistrzu
kominiarski“ Jakby to było, gdybym na kel
nera powiedział ..panie mistrzu pomocniku
gastronomiczny“? Byłoby to idiotyczne
Więc może zawód kelnera nie jest zawo
dem?
I ja tak niegdyś myślałem I mnie jak
wielu innym się zdawało, że nic łatwiejsze
go, jak sprawować funkcję stołowego. Racho
wać do stu i z setki wydać reszty każdy po
trafi. Właściwie taka wyższa matematyka
jest dzisiaj zbędna, bo rachunki kilkudzlesięciozłotowe należą do okazów szczątko
wych. Wydać reszty ze złotówki, przynieść
filiżankę kawy lub herbaty albo podać lo
dy? Na to nie potrzeba ani wrodzonei inteli

I
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gencji, ani muskułów. Nie może być keine-'
ri-m tylko ślepy lub kulawy. Pozatem natura
wszystkich uzdolniła w tym kierunku.
Mój rozmówca wtajemniczył mnie w arkana sztuki kelnerskiej. Dobry stołowy po
winien posiadać odpowiednie warunki fi
zyczne, dobrą prezencję. Pierwszą fizyczną
zaletą u niego są nogi.
Zupełnie jak u baletnicy.
On też musi wykręcać piruety, z tą różni
cą, że nikt mu za to brawa nie blje, nato
miast najczęściej i najchętniej Szykanuje.
U nas przecież tak trudno o szacunek dla
cudzej pracy, nieprawdaż? Jak też państwo
myślicie, ile taki stołowy zrobi przez wie
czór kilometrów? Mój znajomy stołowy po
wiada, że w karnawale zrobi się przez wie
czór do 30 kilometrów i więcej.
— I co, czy nie czuje się zmęczenia?
— Nie. od chłopca już człowiek przyzwy
czajony. Pan się dziwi panie redaktorze?
A ja się dziwię, że pan redaktor może zgar
biony siedzieć nad biurkiem po kilkanaście
godzin. Panaby na mojem miejscu bolały
nogi, a mnie na pańskiem miejscu krzvżę.
Słusznie Teraz jasnem mi się wyda je. dla
czego stary dziennikarz stojąc lub też idąc,
wygląda przeważnie jak znak zapytania.
— A jakiż tam macie u siebie egzamin,
o którym pan wspominał,— czego się uczy
cie przez trzy lata?
Dzisiaj w naszym zawodzie jest specjali
zacja Dobry kelner fachowiec musi się «nać
na winach, na kuchni i na wódkach, żeby
gościowi umieć dać wyjaśnienie o potra
wach. Ludzie mają najrozmaitsze zachcia
nki i upodobania; trzeba się nauczyć obej
ścia z gośćmi, umieć podać do stołu, trzeba

Pawilon Żeglugi Polskiej w krstarni
Restauracja 1 Kawiarnia
Podaj ę do wiadomości Szan. Gości, że
otwarcie dancingów, na które najuprzej«
miej zapraszam, nastąpi w dniu 29. bm.
o godz. 16,30. Przygrywać będzie znana
orkiestra H. Dorjana i M. Buchnera.
5779
Włodzimierz Głosko

ledziemy na „Święto Morza**

Pociąg popularny « Torunia do
Gdwnł

Z Torunia odchodzi do Gdyni jeden po
ciąg popularny z dworca Toruń — Prz®dmieście, w sohotę 29 czerwca 1 o godz. ł,55
rano, przyjazd do Gdyni o godz. 9,22 Od
jazd z Gdyni w niedzielę, 30 czerwca, o
godz. 18,10, przyjazd na dworzec Toruń —
Przedmieście o godz. 22,33.
Cena biletu jest nadzwyczaj niska, bo
wynosi od osoby tylko 9 zł 10 gr za prze
jazd tam i z powrotem.
Wszelkich informacyj udziela oddział
toruński Polskiego Biura Podróży „Orbis“,
ul. Szeroka 1—3, telefon 1376. Bilety są już
do nabycia w „Orbisie“ i we wszystkich ka
sach dworcowych.
nabrać wprawy w noszeniu potraw, tale
rzy, szklanek. A niech się stołowy prze
wróci, obleje sosem ubranie gościowi, ile z
tego może być straty. Kelnerzy po wielkich
restauracjach hotelowych muszą znać po
kilka języków.
— A jak u was z bezrobociem?
— U nas bezrobocie jest bardzo duże, ale
i ci, co mają pracę, zarabiają grosze. A naj
większą konkurencję wytwarzają nam kel
nerki.
— Bo każdy chce żyć!!—
— Tak, tak, ale gospodarze rezygnują z
naszej pracy, a co my mamy począć z naszemi rodzinami. U nas jest już takie prze
pełnienie, że Związek nasz zawiesił na dłuż
szy czas przyjmowanie uczni.
— A jak za waszym przykładem zawie
szą przyjmowanie uczni inne zawody, jak
krawiecki, szeweki, stolarski itd., to co bę
dzie wynikiem takiego numerus clausus? —
pytam przetłórnaCzywszy łacinę.
— Albo ja wiem?
Wsk.o^ówka zegara nakryła godzinę dość
późną.
— Płacić!
— Moje uszanowanie.
— Znalazłem się na ulicy. Numerus
clausus!.. — brzmi mi w uszach. Dokąd
właściwie idziemy? Co za tra«giczne pytanie.
Egoizm jednostki przeistacza się w egoisty
czny solidaryzm klasowy. Kręcimy się w ko
łowrocie wydarzeń. Cóż za nieludzka walka
wszystkich przeciwko wszystkim. Czyż ko
niecznie, żeby żyć — trzeba innych pozba
wiać prawa do życia»? A może jest jednak
inne wyjście?
Leon

PIĄTEK, SOBOTA, DNIA 28—29 CZERWCA 1935 R.

Żegluga i porty
andera handlowa Polski w walce
z kryzysem gospodarczym
Przerost flot handlowych w okresie wolny
Przed wielką wojną światową żegluga
morska korzystała z trzech naturalnych
warunków pracy. Warunkami temi były:
swobodna wymiana towarów, ludzi, usług
oraz pieniędzy, następnie równowaga mię
dzy krajami produkującemi i konsumująccmi i wreszcie opłacalność transportów
morskich, traktowanych jako osobna dla sie
bie gałęź przemysłowa.
Jednakże wypadki wielkiej wójny po
ciągnęły za sobą olbrzymie przeobrażenia
gospodarcze. Przeobrażenia te dokonywując się zarówno w czasie jej trwania jak i
po jej zakończeniu zmieniły gruntownie
strukturę żeglugi światowej.
Ogromne zapotrzebowanie
tonażu na
transporty wojsk, sprzętu wojennego i żyw
ności przedewszystkiem dzięki rozwijaniu
się walki łodziami podwodnemi, zachęciło
prawie każdy kraj, a zwłaszcza kraje neu
tralne, do gwałtownego rozwoju swych flot
handlowych.
Wysokie frachty całkowicie uzasadniały
intensywną rozbudowę marynarki handlowej.
Nic też dziwnego, że koniec wielkiej
wojny znalazł żeglugę światową w dużej
dysproporcji posiadanego dotychczas to
nażu.
Flota handlowa Stanów Zjednoczonych
oraz krajów skandynawskich wzrosła o kil
kaset niemal procent i nadmiar ten fatalnie

zaciążył na rynku frachtów morskich a da
wać się począł specjalnie silnie we znaki
®d roku 1929, w miarę rozwijania się świa
towego kryzysu gospodarczego.
POWOJENNY KRYZYS W ŻEGLUDZE,

Nowa linia amerykańska do Gdyni
Dowiadujemy się, że Polska Agencja
Morska w Gdyni otrzymała reprezentację
amerykańskiej linji okrętowej Southern
States Line w New Orleans, która zdecydo
wała uruchomić bezpośrednią regularną ko
munikację z portów bawełnianych Golfu
Houston, Galveston, New Orleans do Gdyni.
Połączenie będzie raz na miesiąc i stat
ki będą odpływać z portów Golfu około 15
każdego miesiąca, lecz przewiduje się uru
chomienie dalszych odjazdów. Jest to już
druga amerykańska linja okrętowa, która
uruchamia bezpośrednią komunikację do
Gdyni, dając temsamem możność przewozu
towarów w handlu polsko-amerykańskim.

utworzenia pierwszych lipij regularnych.
LINJE REGULARNE.
Obecnie jeżeli chodzi o porównanie z to
nażem światowym polska flota handlowa
est minimalna, nie przekracza ona nawet
l°/oo (1 pro mille). Mimo to jednak odznacza
się ona nietylko dużą dynamiką eksploata
cyjną, ale i szerokim zasięgiem swych
szlaków.
Polska flota obsługuje dziś 8 linij re
gularnych, przyczem jedna z tych linij (Gdy
nia — Halifax — Nowy York — Gdynia),
jest linją oceaniczną i jedna jest t. zw. linją palestyńską, łącząc port rumuński Konstanzę z Istambułem — Haiffą — Jaffą —
Pireusem. Ponadto dwie linje łączą Gdy
nię i Gdańsk z Londynem i Hullem, jedna
łączy porty polskie z Antwerp ją i Rotter
damem, jedna utrzymuje komunikację z
wschodniemi portami Morza Bałtyckiego —
Tallinem i Helsingforsem. Ponadto duże
linje Gdynia — Hamburg i Gdynia —
Stockholm noszą charakter linij dowozoświatowej.
To też polska marynarka handlowa sta wychZaznaczyć wypąda, te od września powwiając swe pierwsze kroki w tak ciężkich
stanie
jeszcze linja regularna» łącząca por
warunkach gospodarczych i mając przed so
bą tak małe warunki powodzenia stawała ty polskie z portami Lewąntu a obecnie ist
przed szeregiem niezmiernie trudnych do nieje ód niedawna linja łącząca Gdynię z
portami francuskiemi Le Havre i Cherbourrozwiązania problemów.
giem.
PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI.
Prócz tego statki żeglugi nieregularnej,
Jednakże dziś z perspektywy kilku l%t
stwierdzić można, że młoda flota handlowa należące do przedsiębiorstwa „Polskarob“
Rzeczypospolitej zadała kłam temu uza- oraz do „Żeglugi Polskiej“ odwiedzają sze
sadnionemu zdawałoby sie pesymizmowi, reg portów skandynawskich, angielskich.
Sukces przetrwania tych ciężkich lat i nie Morza Śródziemnego itp. pokazując światu
tylko przetrwania, ale i zdobycia nowych banderę naszą jako symbol ruchliwości i
pozycyj zawdzięczać należy wielkiemu wy zjednoczonego wysiłku polskiego w tej no
siłkowi Rządu i całego społeczeństwa. Rząd wej dziedzinie pracy.
i Naród nie szczędziły ofiar dla utrzyma
Rozwój młodej marynarki polskiej w tak
nia tego nowego przemysłu tak nieodzow ciężkich warunkach, konsekwentnie prze
nego dla gospodarstwa społecznego i dla prowadzana modernizacja tonażu i harmowyposażenia go w podstawowe warunki nja, panująca w stosunkach socjalnych w
polskich przedsiębiorstwach żeglugowych
rozwojowe.
Pierwszy tabor nabyty został we Fran wzięte razem na tle światowego kryzysu
cji. Za pomocą tego taboru penetrowano mo gospodarczego pozwalają z ufnością patrzeć
żliwości transportowe w rozmaitych kra w przyszłość marynarki handlowej pod ban
jach- Wyniki i zebrane w ten sposób do derą Rzeczypospolitej.
świadczenia ugruntowały później teren dla

dopiero od 1927 roku, gdyż njeudałe pró
by z lat 1920 i 1921 nie mogą być brane
pod uwagę. Powstanie jej zbiegło się z mo
mentem zasadniczego przełomu koniunktu
ralnego w międzynarodowej żegludze mor
skiej. Był to moment, gdy kończył się t zw.
„boom“ na światowym rynku frachtowym
i rozpoczął się silny kryzys w światowym
przemyśle transportów morskich.
Tonaż nagromadzony, skutkiem inten
sywnej budowy nowych jednostek w ostat
nich latach wielkiej wojny zaciążył całym
swym nadmiarem nad popytem. Wzrósł on
prawie o 70 proc, w porównaniu z przed
wojną — podczas gdy, jak widzieliśmy wy
żej, przewozy morskie, nawet Ilościowo roz
patrywane, spadły o około 25 proc. Wy
tworzyła się skutkiem tego ta duża dyspro
porcja pomiędzy tonażem rozporządzalnym
i popytem nań, która do obecnej doby czy
ni iluzorycznemi wszelkie nadzieje na ry
chle zakończenie się kryzysu w żegludze

Połączenie okrętowe pomiędzy
portami polskiemi a Malta
W ostatnich czasach uruchomione zos
tało regularne połączenie okrętowe między
portami polskiemi a portami Malty. Połącz
enie to utrzymywane jest przez Towarzy
stwo Okrętowe „Svenska Orient Linę".
Uruchomienie bezpośredniego i reguła
rnego połączenia stanowi niewątpliwie czyn
nik, który może ułatwić w wysokim stopniu
eksport towarów polskich na Maltę i po
większyć dostawy dotychczas uskutecznian
e, jak np. cukru, węgla, bekonów i innych
artykułów, jak również przyczynić się moż
e do rozpoczęcia wywozu wielu innych ar
tykułów.

Eksporterzy polscy, którzy interesują
się wywozem na Maltę winni zwrócić uwagę
na istniejące regularne połączenie okrętowe
portów polskich z portami Malty.

Ile merków zachowało sie
na póiwysp.e helskim?
Od wieków używane przez rybaków zna*
ki na narzędziach, podobne do herbów szla
checkich, jak wiadomo, zupełnie zanikły i
należą do zabytków przeszłości. Udało nam
się obecnie ustalić ilość „merków“ w po
szczególnych osadach półwyspu Helskiego.
I tak w samym Helu notujemy 128, w osa
dzie Bór — 9, w Jastarni — 37, w Kuźnicy
— 82, w Chałupach — 38, w Wielkiej Wsi —
Hallerowie — 6. Zabytkowe „męrki“ znaj
dują się jedynie w Helu na cmentarzu (po
mniki grobowe) i w zborze ewangelickim.

Jednocześnie zwichniętą została równowaga kierunku transportów, mająca przed
wojną duży wpływ na kalkulację frachtów
powrotnych. Po wojnie cały szereg krajów,
które dotychczas były jedynie konsumenta
mi gotowych lub półgotowych fabrykatów,
płynących s krajów uprzemysłowionych,
rozwinęły swoje gałęzie produkcji narodo
wej, dążąc do gospodarczego ideału samo
wystarczalności.
To samo dało się zauważyć z węglem,
którego przewóz przeszedł również duże
przeobrażenia, gdyż niektóre kraje, impor
tujące go dotychczas uczyniły znaczne wy
siłki eelem zastąpienia go przez t. zw. bia
ły węgiel, czyli siłę elektryczną, względnie
POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
W lipcu płatpe są następujące podatki: od nieruchomości, od lokali i od placów bu
przez paliwo płynne w postaci ropy.
z dnia 27 czerwca 1935 r.
1) do 15 lipca — zaliczka miesięczna na dowlanych za r. 1935;
Zyto 12—12,25; pszenica 14,75—15; otręby żytnie
Te strukturalne różnice w międzynaro podatek przemysłowy od obrotu za r. 1935 w
5) do dnia 5 lipca — podatek od energji 9,25—9,75; otręby pszenne: średnie 9,25—9,75; gru
9,75—10,25.
dowym transporcie morskim przy ciągłym wysokości podatku, przypadającego od elektrycznej, pobrany przez sprzedawcę be Ogólne
usposobienie: słabe.
wzroście podaży tonażu okrętowego pogar obrotu, osiągniętego w czerwcu b. r.. energji elektrycznej w czasie od 16 do 30
czerwca b. r. Do dnia 20 lipca — tanże po
NOTOWANIA GIEŁDY WARSZAWSKIEJ
szały z roku na rok sytuację żelugi mor przez przedsiębiorstwa handlowe I i datek, pobrany przez sprzedawcę energji
z dnia 27 czerwca 1935 r.
I
II
kategorji
oraz
przemysłowe
skiej.
Dewizy
uv
v amctjurji,
do V
kategorji, iprowadząca prawidłowe slektrvcznej w ciągu pierwszych 15 dni lip
Belgja 89.30, 89.53, 89.07; Berlin 218.13, 214.10,
W pierwszych latach po wojnie trwało księgi handlowe, oraz przez przedsiębior ca r. b.;
212,10;
Holandja
359.85,
360.75, 358.95: Kopenhaga
6) do dnia 7 lipca — podatek dochodo 116.55, 117.10, 116.00; Londyn
jeszcze zapotrzebowanie tonażu ze względu stwa sprawozdawcze;
26.08, 26.21, 25.95; No
wy
od
uposażeń
służbowy,
emerytur,
rent
i
wy
JorK
telegr.
5,281/„,
5,311/.,
5,25i/s; Oslo 131.10,
2) do 15 lipca — II rata zryczałtowanego
na repartrjację wojsk amerykańskich i
131.75, 130,45; Paryż 34.98^, 35.07, 34.90; Praga
wynagrodzeń
za
najemną
pracę,
wypłaco

podatku
przemysłowego
od
obrotu
za
r.
1935
22.13,
22.18,
22.08;
Sztokholm
134.55,
135.20, 133,90;
transporty żywności do wyniszczonej i wy przez przedsiębiorstwa, którym na ten po nych przez służbodawcę w czerwcu r. b.
Szwajcarja 173.10, 173.53, 172.67; Włochy 43.75, 43.87,
43,68;
Hiszpania
72.53,
72.89,
72.17.
nędzniałej Europy.
Ponadto płatne są w lipcu zaległości od
datek doręczono nakazy płatnicze;
Tendencla: nlelednollta.
3) do 15 lipca — zaliczka miesięczna na roczone lub rozłożone na raty z terminem
Z każdym rokiem jednak coraz bardziej
płatnośoi w tym miesiącu oraz podatki, na
uwydatniała się różnica pomiędzy zapo noczet nadzwyczajnego podatku od docho które płatnicy otrzymali nakazy płatnicze z SPRAWOZDANIE Z HANDLU ZBOŻA I NASION
B. HOZAKOWSKIEGO W TORUNIU
du, osiągniętego przez notarjuszy (rejentów)
trzebowaniem tonażu a popytem światowym 1 pisarzy hipotecznych w miesiącu czerwcu terminem płatności również w tym miesią
z dnia 24 czerwca 1935 r.
Płacono: w dniach ostatnich zł. za 100 kg. francu.
na transporty morskie.
r. b.;
ko stacja załadowania.
4) do dnia 31 lipca — n rata podatków: |
Poszczególne kraje stosować zaczęły spo
Nasiona: Za koniczynę czerwoną. 80—100; koni
czynę białą.- 60—90; koniczynę szwedzką 150—200;
soby hermetycznego zamykania się krajów
koniczynę żółtą. 60—70; koniczynę żółtą w łuskach
25—30; inkarnatkę 140—175; przelot 50—70; ralgras
we własnych systemach gospodarczych, cc|
krajowy 110—130; tymotkę 18—25; seradelę 9—12;
powodowało zwiększenie się umów celnych,
tvykę latową 28—32; wiczkę zimową 60—75; peluszkę 30—33; groch Wiktoria 27—30; groch polny
a oo zatem idzie wykluczenie podstawowe
Wyjazd delegacji polskiej do Berlina
20—24; groch zielony 21—25; bobik 22—24; gorczycę
36—42; rzepak 32—36; rzepik 35—38; łubin niebieski
go warunku żeglugi morskiej — a miano
10—11; łubin żółty 11—12; siemie lniane 45—50;
Jak już donosiliśmy w tych dniach sowanych resortów, a więc Ministerstwa konopie
wicie swobodnej wymiany towarów.
40—50; mak niebieski 36—40; mak Mały
Przemysłu
i
Handlu,
Rolnictwa,
Skarbu
40—44; tatarkę 20—25; proso 20—25.
Jako bezpośredni skutek tej nowej sy rozpoczynają się w Berlinie rokowania
Tendencla; niejednolita.
tuacji jest kurczenie się handlu światowe handlowe polsko-niemieckie, mające na i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W pracach delegacji polskiej wezmą
DOWÓZ DO GDAŃSKA
go jak to wynika z przytoczonych poniżej celu usunięcie dotychczasowych prze
z dala 27 czerwca 1935 r.
szkód we wzajemnej wymianie towaro również udział przedstawiciele ambasa
cyfr charakerystycznego zestawienia:
W. dniu wczorajszym dowieziono do Gdańska:
dy
polskiej
w
Berlinie.
wej
i
rozpatrzenie
możliwości
ułatwie

żyta
395
ton;
jęczmienia 105 ton; owsa 32 ton; »bo
1914 1930 1931 1932 1933" 1934
ża strączkowego 30 ton.
•
•
•
nia
obrotów
handlowych
polsko-nie

77
proc.:
100
92,8
85.3.
73.9
74,9
Ilość:
NOTOWANIA BANKU GDAŃSKIEGO
Jednocześnie nasz korespondent war
Wartość: proc.: 100 80,8 57,7 39,1 35,2 33,9 mieckich, zwłaszcza w dziedzinie wy
z dnia 27 czerwca 1935 »•
szawski
dowiaduje
się,
że
Rada
Trakta

miany
kompensacyjnej
i
towarowego
Wyraźnie
na
Kurs dewiz: Warszawa 100,00; Berlin 21S.M;
Zestawienie to wskazuje
Nowy
Jork
5.27&0;
Londyn 26,06.
konsekwentny spadek światowego handlu clearingu prywatnego, wprowadzonego towa Samorządu Gospodarczego opraco
Notowania powyższe rozumieją się w guldenach
przez
umowę
dodatkową
w
październi

wała
na
podstawie
analizy
importu
i
gdańskich.
morskiego jeżeli przyjąć jego wartość w ze
Papiery wartościowe
stawieniu z rokiem 1914. W roku 1934 wy ku r. ub. — Rozmowy mają dotyczyć m. eksportu polsko-niemieckiego postulaty
3 proc. poż. budowlana 42.10, 5 proc. poż. konniósł on zaledwie 33,9 proc, wartości przed in. rozszerzenia i uzupełnienia ram tego sfer gospodarczych, dotyczące problemu wersyjna 66.70—67,13; 6 proc. poż. dolarowa 80,75;
obrotów handlowych 1 kwestji zamro 4 proc. poż. premj. doi. 53; 7 proc. poż. stabillz. 67,
wojennej. Jeżeli chodzi jednak o ilość, to układu.
drobne 67,13; 4% proc. 1. z. ziemskie 49; 5 proc. L z.
W związku z temi rokowaniami wy- żonych należności polskich eksporterów m.
Warszawy nowe 58,63—-58,75—58,50; 6 proc. obi.
w ciągu trzech lat ostatnich wykazuje on
Warszawy 1926 r. VI. em. 58,50.
w
Niemczech.
Rzeczoznawcą
z
ramienia
nie tylko pewną stabilazację ale nawet lek-jjechała w dniu 27-ym b. m. do Berlina
Tendencja: dla pożyczek utrzymana; dla Mstów
delegacja polska. Na czele delegacji Rady Traktatowej Samorządu Gospo przeważnie utrzymapa.
ki wzrost.

ffrxemysl, MandeB, Ćtolnitiwo, ftxemioslo, finanse
Jakie podatki płacimy w lipcu?

Giełdy

Rokowania handlowe polsko-niemieckie

polskiej stoi dyrektor departamentu darczego do spraw handlowych polskohandlowego w ministerstwie przemysłu niemieckich jest b. m. in. M. Szydłow
i handlu p. M. Sokołowski. W skład de ski
Polska marynarka handlowa datuje się legacji wchodzą reprezentanci zaintere-

TRUDNE POCZĄTKI POLSKIEJ FLOTY
HANDLOWEJ.

Akcje

__

Bank Polski 90; Ostrowiec 16,35; Starachowłoe
34 95—34,98; Haberbusch 38.50.
Tendencja: niejednolita; obroty: małe.
_
Uważa! W lipcu i sierpniu giełda warszawwft

w sobotę «ynna nie będzie.

•
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POCZTA I TELEGRAF NA POLSKICH
PLAŻACH MORSKICH.
Na czas sezonu letniego zostały urucho
mione agencje pocztowo-telegraficzne w sze
regu największych skupień, jak plaża w
Gdyni, Wielka Wieś-IIallerowo, Jastrzębia
Góra, Karwia, Jurata i Chałupy. Agencja
poza obsługą telefoniczną i telegraficzną za
równo wewnątrz kraju, jak i zagranicą bę
dą sprzedawały znaczki pocztowe, przyjmo
wały przesyłki zwykłe i polecone wewnętrz
ne i zagraniczne.

UPAŁY NA HELU.
Od kilku dni dopisuje na wybrzeżu zna
komicie pogoda, na wydmach temperatura
dochodzi do 50 st. powyżej zera w słońcu,
na plaży do 36 st., temperatura morza wy
nosi 22 od strony północnej, a od wschodniej
25, zaś od strony zatoki puckiej 28. Wszę
dzie notuje się wśród letników wiele dotkli
wych oparzeń słonecznych, zwłaszcza wśród
młodzieży, bawiącej na wycieczkach.

„ZAWISZA CZARNY" W GDYNI.
„Zawisza Czarny“, szkuner ośrodka mor
skiego Związku Harcerstwa Polskiego po
remoncie w stoczni w dniu dzisiejszym przy
był do Gdyni pod dowództwem gen. Marjusza Zaruskiego. Wyjście szkunera w po
dróż jest przewidziane w dniu jutrzejszym.

lecka wygrała z Kowalską i Flerow-Bułhak
wygrała z Wygodzką. Pozatem unieważnio
no partję z pierwszej rundy między Janu
szewską a Kuczewską.
Obecny stan turnieju: Gerlecka 3 i pół
pkt., Kuczewską 3 pkt. i jedna partja niedo
kończona, Kowalska i Hermanowa po 3 pkt.,
Januszewska 2 i pół pkt. i jedna partja nie
dokończona, Flerow-Bułhak i Borowiczanka
po 2 pkt. oraz Wygodzką 0 pkt.

TRÓJMECZ SZACHOWY W ŁODZI.
W Łodzi rozpoczął się czwórmecz szacho
wy, w którym bierze udział 4-ch mistrzów
łódzkich: Appel, Kolski, A. Frydman i Regedziński. Dwaj pierwsi w czwórmeczu uzyskają prawo zmierzenia się w trójmeczu
z mistrzem Polski dr. Tartakowerem, który
specjalnie w tym celu przybędzie do Łodzi.
A. Frydman przegrał już z Regedzińskim, a partja Appel—Kolski zakończyła się
na remis.

Skala upałów wzrasta

Pogoda słoneczna i upalna trwa w Pol
sce w dalszym ciągu. Temperatura wynosi:
29 st. w Tarnopolu i Kołomyi, 30 w Wilnie,
Lublinie, Brześciu nad Bugiem, Suwałkach,
Lidzie, Łucku, Zaleszczykach i Mławie, 31
w Kielcach, Dęblinie, Grodnie, Przemyślu,
Radomiu i Helu, 32 w Warszawie, Łodzi,
Krakowie, Pińsku, Gdyni, Białymstoku i
SZACHOWY TURNIEJ PAŃ.
Katowicach, 33 st. w Toruniu i Cieszynie,
W Warszawie dokończono dwóch partji Ostrowiu i Tarnobrzegu, 34 st. w Kaliszu i
na turnieju pań o mistrzostwo Polski. Ger- Poznaniu i 35 st. w Zbąszyniu.

Programy radiowe

Sobota, 29 czerwca.
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA.

8.30. Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 8.33 Po
budka do gimnastyki. 8.36 Gimnastyka. 8.50 Muzyka
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA
(płyty)- W przerwie o godz. 9.15 Dziennik por.. 9.50
6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają. zorze". 6.33 Po- Pogadanka sport.-turyst. 9.55 Program na dzień
Dudka do gimnastyki. 6.36 Gimnastyka. 6.50 Muzy bież. 10.00—10.15 Muz. relig. w wyk. Chóru Katedry
ka (płyty). W przerwie o godz. 7.20 Dziennik por. w Dijon (płyty). 10.15—11.57 Transmisja z Grudzią
oraz Pogadanka sport.turyst. 8.05 Audycja dla pobo dza przez Toruń. 11.57 Sygnał czasu z Warsz. Obser.
rowych. 8.20 Program na dz. bież. 8.25—8.30 Wska Astr. 12.00 Hejnał z Krakowa. 12.03 „Podróżujmy".
zówki praktyczne. 11.57 Sygnał czasu z Warsz. Ob- „Za morzami u brzegów słonecznej Afryki" — wygł.
serw. Astr. 12.00 Hejnał z Krakowa. 12.03 Wiad. me- Z. Dreszer. 12.20 Poranek muzyczny w wyk. Ork. P.
teorol. 12.05 Dziennik połudn. 12.15 ,,Dla naszych R. pod dyr. J. Ozimińskiego i F. Schneidermana
letnisk i uzdrowisk" — koncert Ork. Kamer, z Wil (skrz.). 1) Litolff: Uwertura „Robespierre", 2) M.
na. 13.00 Chwilka dla kobiet. ■ 13.05 Koncert z Wilna. Karłowicz: Romans na ork. smyczkową — wyk.
13.30—13.35 Z rynku pracy. 15.15 Przegląd giełdowy. ork., 3) N. Paganini-Wilhelmy: Koncert D-dur —
15.25 Wia.dom. o eksporcie polsk. 15.30 Koncert z wyk. z tow. ork. F. Schneiderman. 13.00 Teatr Wy
Krakowa. 16.00 „Co i jak pić należy w porze letniej" obraźni (z Wilna). 13.20 Muzyka o morzu. Koncert
— odczyt z cyklu „Higjena w lecie" — wygł. prof. w wyk. Ork. P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego. 14.00
G. Szulc. 16.15 Koncert ze Lwowa. 16.35 Pogawędka „Na kontrtorpedowcu". — Transmisja z O. R. P.
dla chorych w oprać, kap. ks. Bękasa (ze Lwowa). „Burza" przeprow. przez M. Pawłowicza przy
16.50 Codzienny odcinek prozy: „Wędrówka Joan współudziale Oficerów i załogi. 14,25 Muzyka lekka
ny", powieść E. Szelburg-Zarembiny. 17.00 „Ostat (płyty). 14.58 Wiadom. meteor. 15.00 „Pogadanka
nia podróż samowarkiem" — Transmisja na weso rolnicza" wygł. inż. E. Wiszniewski. 15.10 Piosenki
ło — przeprow. A. Bohdziewicz. 17.30 Koncert Ork. szwajcarskich jodlerów (płyty). 15.22 „Co lubi, a
P. R. pod dyr. St. Nawrota. 18.00 „Gdynia w po przed czem broni się pszczoła" — wygł. K. Bajorek.
równaniach" — reportaż — wygł. J. Stępowski. 18.15 15.35 Muzyka (płyty). Lalo: Rapsodja Norweska —
„Cała Polska śpiewa" — audycję prowadzi prof. Br. płyty. 15.45 Teatr Wyobraźni z okazji Święta Morza
Rutkowski. 18.30 Skrzynka ogólna — omówi dr. M. nadaje słuchowisko dla dzieci starszych i młodzieży
Stępowski. 18.40 Chwilka społeczna. 18.45 Piosenki p. t. „Gdynia" — pióra J. Stępowskiego. 16.15
„Skrzynka techniczna" — omówi red. W. Frenkiel.
w
wykonaniu
J.
Popławskiego
(tenor)
__ 16.30 Preludja Cl. Debussy‘ego. Aud. V-ta (ostat
płyty. 19.05 Zapowiedź programu na dz. nast. 19.15 nia)
wyk. B. Woytowicza (fort.). 16.50 Codz. od
Koncert reklamowy. 19.30 Recital śpiewaczy 1. Gie- cinek wprozy:
„Wędrówka Joanny", powieść E. Szel
rałtowskiej. Przy fort. prof. L. Urstein. 19.50 Aktu burg-Zarembiny. 17.00 „Dla naszych letnisk i uzdro
alny monolog. 20.00 Skrzynka rolnicza — omówi inż. wisk" — Koncert z Krakowa. 18.00 Poradnik spor
W. Tarkowski. 20.10 „Miłość Beethovena". Audycja towy. 18.10 „Minuta poezji": Wiersz T. Micińskiego
muzyczno-słowna w ukł. W. Hulewicza. 20.45 Dzien ze zbioru „W mroku gwiazd". 18.15 „Cała Polska
nik wiecz. 20.55 „Obrazki z życia dawnej 1 współ śpiewa" — Pieśni polskie o morzu (z Torunia).
czesnej Polski". 21.00 Koncert w wyk. Ork. Symf. 18.30 „Przegląd wydawnictw" — omówi prof. H.
P R. pod dyr. G. Fitelberga z udziałem J. Chasyda Mościcki. 18.40 „Życie kultur, i artyst. stolicy". 18.45
(skrz ). 22.00 Wiadom. sport, ogólne. 22.06 Wiadom.
„Morze" — poemat symf. (płyty). 19.05
sport, lokalne. 22.10 Muzyka salonowa w wyk. Ork. Cl. Debussy:programu
na dz. nast. 19.13—19.25 Kon
„Columbia-Meisser" (płyty). 23.00 Wiadom. meteor, Zapowiedź
reklamowy. 19.25—19.30 Tr. ze Lwowa. 19.30—
dla komun, lotn. 23.05—23.30 Utwory charaktery cert
19
50
Nasze
pieśni
w
wyk. J. Popławskiego. Przy
styczne (płyty).
fort. prof. L. Urstein. 19.50 Pogadanka aktualna —
wygł.
gen.
K.
Sosnkowski.
20.00 Pieśni bez słów.
ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
6.30 Tr. z Warszawy. 8.20 Program na dz. bież. Wyk. Mała Ork. P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego.
20.45
Dziennik
wiecz.
20.55
„Obrazki
z życia daw
8.25—8.30 Wskazówki praktyczne. 11.57—12.03 Tr. z
Warszawy i Krakowa. 12.03—13.35 Tr. z Warszawy nej i współczesnej Polski". 21.00 Audycja dla Pola
ków
zagranic:
„Święto
morza
w
Polsce".
21.30—22.00
1 Wilna. 13 35—14.30 Muzyka lekka (płyty). 15.15
Przegląd giełdowy 15.25—16.00 Tr. z Warszawy i Fragmenty z op. „Legenda Bałtyku" F. Nowowiej
Krakowa. 16.00—18.30 Tr. z Warszawy i Lwowa. skiego w wyk. Ork. Symf. P. R. pod dyr. Kompo
18.30 „Podania ludowe w ziemi Malborskiej" — po zytora oraz solistki (sopr.). 22.00 Wiad. sport, ze
gadanka regjonalna — wygł. ks. dr. Wł. Łęga. 18.40 wszystkich rozgłośni P. R. 22.15 Wiadom. sport, lo
życie kultur., artyst. i nauk, na Pomorzu. 18.45 Ze kalne. 22.20—23.30 „Obrazki z nad morza". Wyk-:
społy wokalne w włoskich operach (płyty). 19.04 Mała Ork. P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego i S. Sas
Frontem do morza. 19.5 Zapowiedź programu na dz. (piosenki). W przerwie o godz. 23.00 Wiad. meteor,
nast. 19.15 Koncert reklamowy. 19.30—>20.00 Tr. z komunik lotn.
Warszawy. 20.00 Wiad. gospod. z Pomorza. 20.10—
ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
22.06 Tr. z Warszawy. 22.06 Wiadom. sport, z Po
8.30 Tr. z Warszawy. 9.55 Program na dz. bież.
10.00 Pieśni polskie (płyty). 10.15 „Pomorze Moniumorza. 22.10—23.30 Tr. z Warszawy.

Piątek, 28 czerwca
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ALICE DE PAYER

34)

Przekład Karola Forda.

Król Stanisław
Leszczyński
Powieść histoiyczna

— Cóż się tutaj dzieje? Czemu Mary
sia tak nagle uciekła?
Helena nie odpowiedziała natych
miast. Przysunęła się do starej, hrabiny,
usiadła u jej nóg na niskim stołeczku i
dopiero wtedy odrzekła:
— Co się dzieje, babciu? To bardzo
proste... Że moja siostra bez wielkiego
trudu zgodzi się zostać, zamiast mnie,
markizą de Premore!
W tej chwili wkroczył uroczyście lo
kaj, zapukawszy uprzednio lekko do
drzwi i zapytał, czy pani hrabina zechce
przyjąć pana markiza de Premore.
— Ależ naturalnie! — wykrzyknęła
Helena ze zwykłą sobie porywczością —
niechaj zaraz wejdzie tutaj ten kochany
pułkownik szwoleżerów!
— Helenko, Helenko — wyrzekła pa
ni de Carbonelles, kiwając głową — nie
masz w niczem umiaru, drogie dziecko!
— To dlatego, że gorąca krew polska
płynie w moich żyłach, babuniu.
W oczach dziewczyny zabłysła tęsk
nota za Polską, owym krajem, który go
rąco ukochała, aczkolwiek zupełnie go
nie pamiętał,»

MARSZ GWIAŹDZISTY STRZELCÓW
DO KRAKOWA.
W pierwszych dniach sierpnia r. b. Zwią
zek Strzelecki organizuje „Marsz gwiaździ
sty kolarsko-pieszy do Krakowa“. Wezmą
w nim udział tysiączne rzesze strzelców z
całej Polski, aby dać wyraz najgłębszego
hołdu cieniom Marszałka Piłsudskiego.
Wszystkie zespoły Zw. Strzeleckiego, któ
re przybędą do Krakowa wezmą masowy
udział w sypaniu kopca na Sowińcu, gdzie
złożą puszki z ziemią ze wszystkich stron
kraju.
Zespoły, zdążające do Krakowa z odle
głości do 120 kim., przybędą pieszo, zaś z
odległości dalszych — jako patrole kolar
skie.
Wszystkie zespoły mają zameldować się
w Krakowie w kierownictwie Marszu dn. 4
sierpnia o geniz. 7 rano.

— No i cóż, drogi Ludwiku? — wy
rzekła harabina, zwracając się do wcho
dzącego markiza. — Czy przyzwyczaiłeś
się już do tego, że mam dwie wnuczki?
— Nie, jeszcze nie, pani hrabino —
przyznał otwarcie szczery pułkownik
szwoleżerów. — Wydaje mi się, że śnię,
i że wracając do rodzinnych stron, od
najdę śliczną Marysię, pasącą przy stru
myku swoje kozy i nucącą jakąś melan
cholijną piosenkę.
— Już jej tam nie odnajdziesz!
— Trudno, pani hrabino. Okolica
straci na tern, i ja również.
Helena uśmiechnęła się.
— Przecież widujesz ją tutaj, Ludwi
ku, i w nieco korzystniejszem otoczeniu.
— Nie, to jednak nie to samo. Dzisiaj
dopiero rozumiem, ile uroku użyczało
krajobrazowi to piękne dziewczę.
— Nie przypuszczałam, że jesteś tak
poetycznie nastrojony...
— Ja także nie — odrzekł Prśmorś
poważnie.
— Czyżby to hrabina Łazowska obu
dziła w tobie tę dotąd nieznaną cechę?
Ludwik de Premore zaczerwienił się

Również pogodnie i upalnie było w pozo
stałych krajach Europy środkowej oraz na
Ukrainie (Strasburg 30 st., Szczecin 33 st.,
Hamburg 28 st., Berlin i Drezno 35 st.,
Brno 31 st., Ryga 28 st. i Kijów 28 st.).
W dalszym ciągu pogoda słoneczna i
upalna ze skłonnością do burz, głównie w
dzielnicach zachodnich i północnych. Słabe
lub umiarkowane wiatry z kierunków połu
dniowych.

dzień bieżący. 10,00 Muzyka symfon. (płyty). 1) Ver
di: Nabuchodonozor, uwert., 2) Massenet: Sceny
Alzackie. 10,30 Transm. z Rogalinka. 10,30 Reportaż
prof. J. Kilarskiego. 10,40 Naboż. z miejscowego ko
ściółka. Kazanie na III niedzielę po Ziel. Świątkach
p. t. „Na zbawczych drogach życia" wygł. ks. ka
nonik M. Węglewicz. 11,57 Sygnał czasu z Warsz.
Obs. Astr. 12,00 Hejnał z Krakowa. 12,03 Feljeton
z Poznania. 12,20 Poranek muzyczny. Wyk.: ork.
symf. P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego 1 M. Sztygllc
(szkrzypce), 1) Karol Kurpiński: Uwertura do op.
„Ruiny Babilonu", 2) J. Ph. Rameau-Mottl : Suita
baletowa: a) Menuet, b) Musette, c) Tambourin —
wyk. ork., 3) H. W. Ernst: Koncert fis-moll — wyk.
z tow. ork. M. Sztyglic, 4) C. Saińt-Saens: Suita algerska: a) Prelud, b) Rapsodja maurytańska, c)
Marzenia wieczorne, d) Marsz wojskowy francuski
— wyk. ork., 5) F. Schubert: Warjacje z kwartetu
smyczkowego d-moll (na temat „Śmierć i dziew
czyna" — wyk. ork. smyczkowa, 6) H. Berlioz: Me
nuet „Błędne ogniki." z „Potępienia Fausta" — wyk.
ork. W przerwie o godz. 13,00 Teatr Wyobraźni
z Wilna. 14,00 Muzyka salonowa (płyty). 14,57 .Wiadmeteorol.-rolnicze. 15,00 Pogadanka „Dach nad gło
wą to dużo, ale jeszcze nie wszystko". Z cyklu „Li
stowne nauczanie rolnictwa", wygł. arch. K. Kali
nowski. 15,10 Muzyka (płyty). 15,22 „Przegląd ryn
ków produktów rolnych", wygł. St. Prus-Wiśniewski. 15,35 Muzyka (płyty). 15,45 „Po powrocie ze
szkoły rolniczej", pogad. wygł. M. Martuzalska.
16,00 Koncert solistów. Wyk.: M. Wiłkomirska (for
tepian) i J. Czaplicki (śpiew). 16,45 Szkic literacki
z Poznania. 17,00 „Dla naszych letnisk 1 uzdrowisk",
koncert Małej Ork. P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego.
18,00 Transmisja z obozu Wojsk. Przysp. Radiotech
nicznego w Wyni nad Narwią. 18,15 Billy Mayerl
wykonawca własnych kompozycyj (jazz fort. — pły
ty) 18,30 „Cała Polska śpiewa" z Krakowa. 18,la
„Dawne i nowoczesne dyliżanse", reportaż wygi,
red. St. Dzikowski. 19,00 Zapowiedź programu na
dzień nast. 19,10 Koncert reklamowy. 19,25 Trio Rymowicza. 19,50 Feljeton p. t. „W aucie policyjnem
w Chicago", wygł. A. Janta-Połczyński. 20,00 „Józef
Piłsudski Jako twórca siły wojskowej“, wygł. dr. W.
Lipiński. 20,10 Koncert ork. symf. P. R. pod dyr. St.
Nawrota. 20,45 Myśli Józefa Piłsudskiego. 20,50
Dziennik wieczorny. 21,00 Recital M. Saleckiego (te
nor). Przy fortep. prof. L. Urstein. 21,30 „Chata Że
romskiego“ — transmisja, przy mikrofonie W. Hu
lewicz. 21,45 Utwory skrzypcowe w wyk. W. Niem
czyka (płyty). 22,00 Wiad. sport, ze wszystkich roz
głośni P. R. 22,15 Wiad. sport, lokalne. 22,20 „Na
sza Marynarka gra", transm. z Gdyni. Koncert w
wyk. ork. Marynarki Wojennej pod dyr. kpt. Duli
na. 23,00 Wiadom. meteorol. dla komunik, lotniczej.
23,05—23,30. Muzyka ludowa w wyk. ork. Suchoc
kiego oraz B. Hinek — przyśpiewki (płyty).

szce" — Transm. z Uroczystości odsłonięcia pomni
ka Stanisława Moniuszki w Grudziądzu. 1) Msza
św. z Kościoła Farnego w Grudziądzu, 2) Repórtaż
przepr. J. Wysocki, 3) Uroczystość odsłonięcia pom
nika: a) Przemówienia, b) Utwory Moniuszki w
wykonaniu połączonych chórów i Orkiestry 64 p. p.
11.57—13.00 Tr. z Warszawy i Krakowa. 13.00—14.00
Tr. z Wilna i Warszawy. 14.00 Tr. z Gdyni przez
Warszawę. 14.25 Muzyka lekka (płyty). 15.10 Pio
senki góralskie (płyty). W wyk. Wita Majdaka na
kobzie. 1) Miły mocny Boże, 2) Ani ja nie juhas, ani
ja nie baca, 3) Hoj idę w las, piórko mi się migoce.
15.22—18.15 Tr. z Warszawy i Krakowa. 18.15 „Cała
Polska śpiewa" — pieśni polskie o morzu w wyk.
chóru kolejarzy „Hasło" z Bydgoszczy pod dyr. Cz.
Kabacińskiego. 1) Ł. Kamieński: „Hej żeglarze",
2) Wallek-Walewski: Burza morska. 18.30 życie
kultur., artyst. i nauk, na Pomorzu. 18.35 Współ
czesna muzyka francuska (płyty). 19.04 Frontem do
morza. 19.05 Zapowiedź programu na dz. nast. 19.15
Koncert reklamowy. 19.30—22.00 Tr. z Warszawy.
22.00 Wiad. sport, ze wszystkich rozgłośni P. R.
22.15 Wiadom. sport, z Pomorza. 22.20—23.30 Tr. z
Warszawy.

ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
8,30 Tr. z Warszawy. 9,55 Program na dz. bież.
10,00 Muzyka polska (płyty). 10,30—11,57 Tr. z Poz
nania.
11,57—12,03 Tr. z Warszawy i Krakowa.
12,03—13,00 Tr. z Poznania i Warszawy. 13,00—14,00
Tr. z Wilna i Warszawy. 14,00 Muzyka lekka (pły
ty). 15,00 „Mleko podstawą zdrowia", pogadanka
rolnicza, wygł. insp. J. Wilkuszówna. 15,10 Piosen
ki w wyk. A. Szlemlńskiej (płyty). 15,22—16,45 Tr.
z Warszawy. 16,45—19,00 Tr. z Poznania, Warszawy
i Krakowa. 19,00 Zapowiedź programu na dz. nast.
19,10 Koncert reklamowy. 19,25—22,00 Tr. z Warsza
wy. 22,00 Wiadom. sport, ze wszystkich rozgłośni P.
R. 22,15 Wiad. sport, z Pomorza. 22,20 „Nasza mary
narka gra“ — koncert w wyk. ork. Marynarki Wo
jennej pod dyr. kpt. A. Dulina. Transm. na wszyst
kie rozgłośnie P.'R. Dulin: Hejnał morski. 1) No
wowiejski: Arja z op. „Legenda Bałtyku", 2) Ró
życki: Krakowiak z baletu „Pan Twardowski", 3)
Mąkosza: „Odgłosy Kujaw" — wiązanka, 4) Sikor
ski: Wiązanka humorystyczna, 5) Neumann: „Mi
łość marynarza" — marsz z śpiewkami A. Dulina.
23,00—23,30 Tr. z Warszawy.

ZAGRANICA

8.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 8,33 Po
budka <lo gimnastyki. 8,36 Gimnastyka. 8,50 Muzy
ka (płyty). W przerwie o godz. 9,15 Dziennik po
ranny. 9,50 Pogadanka sport.-tur. 9,55 Program na

7,00 Praga. Koncert z Karlovych Varów. 8,35 Lipsk.
Utwory organowe dawnych mistrzów. 8,45 Praga.
Kwintet fort. Suka. 11,00 Królewiec. Pieśni Brahmsa
i R. Straussa. 11,30 Lipsk. Kantata J. S. Bacha.
12,00 Koenigswust. Rozmaitości muzyczne. 12,15 M.
Ostrawa. Koncert radjoorkiestry. 12,30 Budapeszt.
Koncert ork. operowej. 14,55 Królewiec. Muzyka po
pularna. 15,10 Koenlgswust. Sceny dziecięce Schu
manna na fort. 15,50 Budapeszt. Duety harf. 16,00
Koszyce. Koncert radjoork. 16,00 National Progr.
Recital fort. Stanisława Niedzielskiego. 16,30 Mo
skwa (Kom.) „Wesoła Wojna" operetka J. Straus
sa (montaż). 17,30 Wrocław. Wesołe rozmaitości.
18,00 Brno. Koncert radjoork. 18,15 Sztutgart. Audy
cja wokalno muzyczna. 18,20 Królewiec. Utwory for
tepianowe Liszta. 18,20 Lipsk. Koncert wokalny.
18 30 Budapeszt. Orkiestra salon. 18,30 Moskwa
(WCSPS). Koncert symf. pod dyr. O. Frieda. 18,40
Wrocław. Koncert solistów. 18,40 Lipsk. „Na zieloną
trawkę" — koncert rozrywkowy. 19,45 Paris P. T. T.
Występ Lucienne Boyer wraz z zespołem. 20,00
Frankfurt. Wieczór oper jednoaktowych. 20,00 Ber
lin. Alessandro Stradella — opera romantyczna Flo
towa. 20,00 Koenlgswust. „Zwycięski walc" — aud.
muz. 20,10 Kopenhaga. Muz. francuska. 20,10 Buda
peszt. „Królowa piękności" — operetka Paksy. 20,-0
Monaclijum. „Die Schneider von Schoenau ‘ — opera
kom, Brandt-Buysa. 20,30 Paris .P T. T. Festiwal
Roberta Planquette'a. 20,35 Brno. Zaproszenie do
tańca — muzyka jazzowa. 20,40 Medjolan. „II Per'
golese" — opera w 3 akt. Lamberto Landi. 20,45
Sztutgart. Wesoły program. 20,45 Rzym. Koncert or
kiestrowy. Dyr. M. Ressi. 21,00 Regional Progr. „Me
sjasz" — oratorjum Haendla. 21,25 Praga. Muzyka
lekka. 22,00 Rzym. Muzyka lekka i tan. 22,25 Wie
deń. Muzyka lekka. 22,30 Kopenhaga. Melodje Lehara. 22,30 Monachjum. Muzyka tan. 22,30 Berlin.
Muzyka taneczna. 22,45 Brno. Muzyka Jazzowa. w2,«>0
Bratisława. Muzyka cygańska. 23,00 Koenlgswust.
Prosimy do tańca". 23,00 Kopenhaga. Dawna i no
wa muzyka tan. 24,00 Berlin. Muzyka taneczna.
0,50 Frankfurt. Koncert nocny.

po uszy; wydawał się niezmiernie za
kłopotany.
— Helenko! — wyrzekła z wyrzutem
pani de Carbonelles.
— No i cóż? Czy powiedziałam coś
nadzwyczajnego? Przecież każdy dwo
rzanin ma jakąś przygodę! To niemo
żliwe, żeby nasz wytworny pułkownik
nie miał żadnej awanturki. Co do mnie,
nie wybaczyłabym mu tego!
— Helenko, jakże ty się zmieniłaś!
— nie mógł powstrzymać się od okrzyku
„wytworny pułkownik“. Wystarczyło na
to dwa tygodnie atmosfery, jaką oddy
cha się w Wersalu i kilka godzin życia
dworskiego...
— Zapominasz o mojem porwaniu,
drogi pułkowniku; to była dopiero praw
dziwa przygoda!
Markiz de Premoró wstał gwałto
wnie.
— Droga Heleno — wyrzekł ze wzru
szeniem — mam nadzieję że ci nędznicy
nie nadużyli twojej sytuacji. Nikt chyba
nie śmiał podnieść na ciebie zbrodniczej
reki, prawda?
Panna de Carbonelles wybuchnęła
głośnym śmiechem:
— Żadnej ręki na mnie nie podnieśli,
ani zbrodniczej, ani przyjaznej... Mój
prześladowca potraktował mnie niesły
chanie grzecznie i wydał ml się bardzo
wytwornym arystokratą.
Hrabina de Carbonelles podniosła re-

ce do nieba:
— I właśnie dlatego, drogi przyjacie
lu, trzeba było błagać Jej Królewską
Mość, aby zechciała wycofać skargę,
złożoną przezemnie przeciw sprawcom
tego zamachu.
— Babcia powiedziała, że im mniej
będzie się o tej sprawie mówiło, tern
będzie lepiej dla tak „delikatnej rzeczy“
jak reputacja dziewczyny.
W chwili, gdy pan de Premore chciał
potwierdzić słuszność poglądu pani de
Carbonnelles, Marysia, której nikt nie
uprzedził o wizycie markiza, wróciła do
salonu. Zarumieniła się wyraźnie na je
go widok, spuściła wzrok i nie znalazła
nic do powiedzenia.
Pan de Premore przyjrzał jej się z
wielkim zachwytem, którego nawet nie
starał się ukrywać.
Tym razem jednak hrabina de Car
bonnelles, która zauważyła wzruszają
ce zażenowanie swojej drugiej wnuczki
i która zrozumiała już teraz, że Helena,
mając w gruncie rzeczy jak najlepsze
intencje, zbyt gwałtownie przyspieszała
sprawę na korzyść swojej siostry, wsta
ła z fotelu, mówiąc:
— Drogie dziewczynki, tracimy za
wiele czasu na niepotrzebne słowa. Czy
będziecie gotowe do partji kart Jej Kró
lewskiej Mości?
(Ciąg dalszy nastąpi).

ZAGRANICA
17.30 Koszyce. Muzyka lekka. 18.00 Praga. Daw
ne motety. 18.40 Bratisława. „Karnawał" Schuman
na na fort. 18.55 Berlin. Melodje wiedeńskie. 19.15
Wrocław. Pieśni z tow. lutni. 19.20 Budapeszt. Kon
cert solistów. 20.00 Madryt. „Hiszpanja w muzyce
ludowej". 20.00Bruksela franc. Koncert ork. symfo
nicznej. 20.00 Bukareszt. Wieczór tańca. 20.00 Ko
penhaga. Wieczór muzyki lekkiej. 20.10 Lipsk. „Lip
skie rozmaitości", wesoły wieczór. 20.10 Wrocław.
Koncert radjoork. 20.30 Stockholm. Wieczór muzy
czny w wyk. solistów. 20.30 Rzym. „Lodoletta", ope
ra P. Mascagniego pod dyr. Kompozytora. 20.40 Lu
ksemburg. Recital skrzypc. C. Frantz. 20,45 Radio
Paris. „La Hulla", opowieść muzyczna S. Rousseau.
20.55 M. Ostrawa. Koncert radjo-orkiestry. 21.00 Lu
ksemburg. Koncert symf. z udz. skrzypaczki C.
Frantz. 21.30 Medjolan. Koncert symfon. 22.00 Stock
holm. Muzyka tan. 22.10 Regtonal Progr. Muzyka
tan. 22.25 Wiedeń. Rosyjska legenda ludowa O. Lafite‘a pod dyr. Kompozytora. 22.30 Lipsk. Muzyka
taneczna. 22.30 Budapeszt. Koncert wiecz. 22.30 Ber
lin. Wesołe zakończenie tygodnia. 22.40 Praga. Mu
zyka taneczna. 22.45 Oslo. Muzyka taneczna Pary
ża i Wiednia. 22.45 Paris P. T. T. Muzyka tan. 23.00
Koenlgswust. „Prosimy do tańca" ork. Livschakowa. 23.00 Królewiec. Wesoły wieczór. 23.00 Stras
burg. Muzyka tan. 23.00 Kopenhaga. Muzyka tan.
23,40 Wiedeń. Muzyka tan. 24,00, Hamburg. Muzyka
tan. 24.00 Sztutgart. Koncert nocny.

Niedziela, 30 czerwca
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA
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Bezpłatnie!

, , ., Astrolog, którego przepowiednie urzeczywistniają się zawsze
L .2x?£° radam,1 kierują się najwybitniejsze osobistośoi, BEZPŁATNIE, przyśle Ci amulet szczęścia i Twój horoskop, ułożonr
według rytuału hinduskiego. Horoskop ten ustali Twoją przyszłość,
ż,e 9 ,nie°niylnie okresy pomyślne, w których zdobędziesz
miłość, memądze i powodzenie we wszystkiem.
Jedyne medjum uznane w Paryżu, odpowie Ci na każde pytanie i wpłynie myślą w pożądanym kierunku: loterja, procesy,
małżeństwo i t. d.
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Nie pozostawaj samotnym w tyciu 1
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Pani gra w tenisa, biega, skacie,~
pływa. Po zmęczeniu lekkie
przeciqgnięcie pudrem przywra
ca matowość cery i świeży, zdro
wy wyglqd. Przy sportach—zawBze spreparowany na sproszko
wanych cebulkach lilji białej
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Adresować:

wszelkiego rodzaju po ce»
■’■wSŁłiiC nach konkurencyjnych
= poleca =
3736
Gdynia 10 lutego 37,

FAKIR BIRMAN (Oddz. 74) Warszawa, Skrytka pocztowa Nr. 370.

Pomoc humanitarna
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Jak wyżej wymienione osoby — przyjmij Fakira Birmana jako opiekuna i przyjaciela
Jest to tarcza przeciw niedoli, światło przewodnie, które oświetla noo Twojej przyszłości.
IV zawikłanych sprawaoh, w okresach poważnych i decydujących, w chwilach roz
terki, zwróć się do niego. Zapytaj, oó masz uczynić
On wskaże Ci właśoiwą drogę, a zwyoiężysz!
Podaj imię, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia. Załąoz l.-zł w znaczkach
pocztowyoh na koszta przesyłki.
Odpowiedź bidzie nadesłana po upływie 8 dr*i.

GOYNIAj ul. 10-go Lutego 25.
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Jak oni» bądi moim przyjacielem!

M. WIN06R0DZKI

PUDE R
!■>

Szczęśliwi, którzy dzięki radom Fakira Birmana wygrali na Loterii Państwowej
Francuskiej:
Wygrana SOO.OflO fr. P. M. Bigre, Ajent samochodów „La Ltcorne“ w Pćrigueuz.
Wygrana 100.000 fr. P. Nina Larol, tanoerka w Teatrze Narodowym Opery Paryskiej.
Na Loterji Sweepstake Luzemburskie]:
'Wygrana 100.000 fr. Pani Fleury w Brukseli,
Na loterji Hiszpańskiej:
Wygrana 100.000 ptas P. Eustachioo, Rambla 60 w Barcelonie.

Telefon 2047

FabryKa Mebli
właściciel B. SIUDOWSKI
Telefon 2274.

Bydśo.zcz, Jasna 11.
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zniżonem cle, nośność brutto
4500-4800 kg. w cenie
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Zł 9.275 - 10.070,-

do BRDY UJŚCIA
w święto Piotra iPawła dnia 29 czerwca br.
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Odjazd Z Bydgoszczy: o godz. 8.30, 11-ej i 14-ej po cenach jak zwykle

W oraz nowocześnie urządzone warsztaty z wzorową obsługą, garaże z cen«
W tralnem ogrzewaniem — Oryginalne części zamienne, akcesorja, opony, dętki
aa
i oleje poleca

Pozatem statki stoją do dyspozycji Komitetu Wykonawczego
„Święta Morza“ W niedziel« dnia 30 czerwca według
planu jazdy i po cenach podanych przy przystani.
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Ford Junior
Ford Junior De Luxe
Ford 8-mlo cylindrowy
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X Grudziądzki Skład Automobili x
X
B. Mroczyrtski, Grudziądz
X
3$
Mickiewicza 44/48 — Telefon 1609 i 1711
5690 W
Autoryzowany Przedstawiciel Ford Motor Company.
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JOZEF
ZAWITAJ
Telefon 1715 — BYDGOSZCZ —- Dworcowa 66

J.

poleca:
WszelKie armatury z bronzu i mosiądzu
do wody, pary i gaau.

I

Cylindry mosiężne dla pomp studziennych
FI Odlewy surowe z bronzu, bronzów speojalnyoh i mosiądzu
według własnych i nadesłanych modeli w pierwszorzędnej
jakości. Speojalność: odlewy z bronzu fosforowego.

*** Pręty — Tuleje — Łożyska. — — Wszelkie naprawy dobrze, szybko i tąnio.

właft. łl. Srabowłkl, Gdynia, ul. 10 lutego 7, tel.27-30

piewszorzędnie urządzone lokale
Codziennie od godz. 17-tej koncert artystyczny

s86‘

W KAWIARNI

w oddzielnie urządzonym lokalu restauracyjnym w niedzielę i święta Five o'clooek oraz
--

codziennie koncert od godz. 20-tej.

Restauracja otwarta do rana. ■

-

n

5914
poleca swe znakomite piwa:
specjalność piwo dubeltowe „MARSZAŁKOWSKIE“
piwo eksportowe „ZDRÓJ KOB YLEPOLSKI“
oraz wykwintne lemonjady i wody sodowe.

JOB

Największe i najstarsze przeds ębiorstwo w Zach.
Polsce istniejące od 1905 r.

J

Zakłady obróbki — kamieni z mechan. zapędem
Centrala: Bydgoszcz, Rejtana 8, Tel. 3476
Filje: Dworcowa 102 od
i 38.głównego dworca
GDYNIA,
Starowiejska
35 zł, zmienię
4823 na
kol, wartości 75.°°° zł, obciążenie 20,000
podobny objekt w Polsce, najchętniej na dobrze zapro»
wadzone przedsiębiorstwo. Ew. jeszcze drugi objekt do
zamiany. Oferty pod lit. W. M, zoo doAnnoncen Exped»
stion W. Meklenburg, Gdańsk, Jopengasse 59
5823

PierwszoiiĘdny dom mieszkaiay
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Reprezentacja
Browarów Kuntersztyn i Kobylepole

„Terrazzo“
z marmurów, granitów natur, i sztucznych
po cenach konkurencyjnych poleca

CZTERY ZŁOTE MEDALE

Odlewnia Bronzu i Mosiądzu - Fabryka Armatur

EUDODH“ KAWIARNIA - RESTAURACJA - BAR

P. GLESKE-GDYNIA

POMNIKI
NAGROBKI
POSADZKI

1934

WE

■ ■
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■

_iL

■

■ ■

WIELKOPOLSKI SKŁAD KAWY Sp. z ogr. odp
BIUR* CENTRALNE W GDYNI

o
3

3

Magazyny w Gdyni i w Bydgoszczy.

Własny import Kawy» herbaty i towarów Kolonialnych.

SPRZEDAŻ Kawy, herbaty. KaKao. artyKulów cuKrowych, czeKoladowych i smacznych, towarów
EaBKMHas,lw—■Kolonialnych i owoców południowych ■■■mBMsansamaHiiwaEBnsHsssHMSSSSBnsi

aaasaaaaassasaassKaaasasaasKiassaaaiSsssKssKsasssasssasaaassstBSS
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POLSKO-SKANDYNAWSKIE
TOWARZYSTWO TRANSPORTOWE S. A.

W

GDYNIA

POLSKARO B”
I

POLNISCH-SKANDINAVISCHE TRANSPORT-HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. GDANSK
Brotbänkengasse 45-48.

Telefon 269*90, 269*96.

Tel. DyreKcja i Biuro Glöwne 2971
>CK®pedycja i MaKlerKa 2981
SKröt telegrafitxny: ,,P O L S K A R O B** Codes Sfcotts loth, The Boe Code, Rudolf Mosse

EKSPEDYCJA

5*7S

ŻEGLUGA

MAKLERKA

PRZEDSTAWICIELSTWO KONCERNU „ROBUR“ ZWIĄZEK KOPALŃ GÓRNOŚLĄSKICH SPÓŁKA KOMANDYTÓWA,KATOWICE

Miesięczny przeładunek ca 400.000 L węgla

S/S Robur IV—3000 t. D. W.

S/S Robur VI—3300 t. D. W.

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>|
99

PAGED”

PolsKa Agencja EKsportu Drewna
Sp. x o. o.
4618
Centrala w Gdyni.
Oddział w GdańiKu.

Gdańsk, Holzmarkt 24
Adres telegraficznyt „PAGED"

DOM SPEDYCYJNY
Właśc:

ZWÓZKI

1 Przeładunek i składowanie drewna
wszelkiego rodzaju.

X
X
SKŁADNICE:
GDYNIA
ul. Morska 52.

Bocznice kolejowe.

Place wodne.

Tartak sliprowy
GDAŃSK-WRZESZCZ
(Langfuhr)
Kastanienweg
4.
Sprzedaż komisowa
wszelkiego rodzą«
ju drzewa tartego, budowlanego i dykty

¿XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ■

ul. Władysława IV 22

GDYNIA

EKSPEDYCJA

—

MAGAZYNOWANIE

—

INKASO
s8ó»

Specjalność:

Tel«fon zbiorowy 224 51 — Codę; Zebra 3 rd a 4th Edition

X

Vuk wfW

Władysław i Teodor Szmańda

Telefon nr. 14-85

ii

Q Allf

Przeprowadzki własnemi wozami meblowemi i samochodami.
0NF“ Stała komunikacja samochodami GDYNIA — GDANSK,

&ro£erja ~&erfumezża

„Cyrena'’
37 — fTiel. X3-T3.

^dvjnia,

3f£mol fistha
jirtiyAułu
Porada prawna i gospodarcza również
w sprawach rodzinnych

Dr. jur. Emil Schweitzer
Mający wszystkie niemieckie egzamina prawnicze.
Były współpracownik czołowych
-g.g
fachowych czasopism prawniczych.
3
GDAŃSK, Stadtgraben 13, tel. 22834, godziny
przyjęć od 9—10 i za porozumieniem. Najtańsze
-■■■
obliczenie cen. —— ■ ■■■=

SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^BBBBBBB^BBBBBBBS
CD
m
£
m
E
m
m
cd
m
D
E
CD
E
m ul. Starowlejska 3, tel. 1469.
O K) V
i A
ul. Starowiejska 3. tel. 1469- m
CD
od 1926 r.
CD
CD
CD POLECA ZE SKŁAOU: wszelkiego rodzaju artykuły techniczne, narzędzia rzemieślnicze, K
n ■■■■«■■■■■nMMaHiBraHHaBmanMBMBraKaHMKaHMaMB* okucia budowlane, stal* gwoździe, druty, blachy żel-, mosiężne, CD
cynkowe i ocynk., liny stalowe, metale i t. d. Tlen, acetylen, CD
CD
druty do spawania, elektrody i wszelkie akcesorja spawalne CD
m
f-my „Perun“ Fr. Tow. Akc., Warszawa.
587°
CD
HBBBBBBBBBBBBBBBEHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBB

„GETEHA”

ai
‘J2

fotoóraficzne

~
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Przeprowadziłem się 8
z ul. Mostowej na ul. Gdańską
Bydgoszcz telefon 3855

32

S

GRAMATOWSKI
adwokat

5909

Z okazji Święta Morza
polecam z jakości znane piwa

Okocimskie
i Zdrój Wielkopolski
oraz pierwszorzędne wody mineralne

JAN ENGLING
Hurtownia piwa i fabryka wód mineralnych
Telefon 260 WEJHEROWO ul. Wałowa lłg912

Powróciłem

Dr. KĘDZIERSKI
specjalista

w

chorobach

płucnych.

Gdańsk, Langer Markt. 18.

PŁASZCZE. UBRANIA, KOSZULE, KAPELUSZE, KRAWATY
oraz wszelkie art. męskie w największym wyborze, w najlepszym gatunku tylko w firmie

4864

5&S7

ID

v»'
SC

K. TURZYftSKI, GDYNIA, ul. Świętojańska 9 - tel. 15-93

^Goepperła i HUckla

5'
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WARSZAWSKIE TOW. TRANSPORTOWE
Sp. z o. o.
Adres telegraficzny: „WARTRANS"

GDYNIA

GDAŃSK

Świętojańska, centrala telefon 2946

Hundegasse nr. 117, telefon 229-51

EKSPEDYCJA MORSKA I LĄDOWĄ
C A E f I A I M A C f ■ Przeładunek towarów masowych

jfELJHLRUjL. specjalny dział bawełny.
Ekspedycja wszelkiego rodzaju drobnicy. warantowanie towarów.

NOWOCZESNE MAGAZYNY w GDYNI i GDAŃSKU
kom

"!|
W góry-w góry miły bracie...,

¡1 „VISTULA

lecz idąc w góry lub
na wycieczkę nie zapo
mnij zabrać ze sobą
w
buteleczki
'
gdyż może Ci się w dro
dze przydać! Praktyczne
kieszonkowe opakowa
nie
jest do
nabycia w każdej aptece
lub drogerji.

Amoltl,

JB

J J

Tei. io-85.

1»

Sn.
Sp.z zodr.
ogr.odn.
odp.

Oddział w Gdyni

Tei. 10-85.

Amolu

Codzienna Komunikacja towarowo-pasateriKa
Gdynia — Tczew — Warszawa — Tarnobrzeg
Przewóz towarów:
z Gdyni do Warszawy w przeciągu 3 dni;
z Warszawy do Gdyni w przeciągu 2 dni.
Przewóz masowych ładunków własnym taborem holowniczym.

5755

TĘCZA

s«66

Farblarnla - Chemiczna pralnia
GDYNIA, ul. Świętojańska 33/35, teł. 28.30.

Wykonuje szybko i korzystnie.-

1

POLSKA ILOlMiA »ŻEL»
RZECZNA

Koszt przewozu o 60% tańszy od kolejowego
5»72

III

-=

BEZ ZALICZKI!

N A RATY!

BURSZTYNY naturalne

FOTO-APARATY KODAKA-po 15zł.mieś. <
RADJO-ODBIORNIKIPHILIPSARADJO-ODBIORNIKI
PHIŁIPSA-PO 20 zł. mieś. J

z pełną gwarancją wprost po cenie fabrycznej do nabycia

5867

POLECAFIRMA:
POLECA
FIRMA:

S497

GRIMM S& i KAMIEŃSKI LG
Centrala
Centrale — Warszawa, Rymarska 7.
Oddz. — GDYNIA, Starowiejska 47, tel.26-48.
I. oddz.-GDYNIA,

a
¡3

H
H
0
0
[3
(3
a
13
3
05
3

S3
a
a

a
g

w Gdyni

tylko w sklepie fabrycznym obok dworca, ulica STA*
ROWIEJSKA róg KOLEJOWEJ pod firmą

PIOTR TRZESNIAK

II. Oddz.
Oddz.—
—Katowice,
Katowice, św.
Św. Stanisława
Stanisława 1.1.
II.
Ul. Oddział — PozrbA, 27 Grudnia 14.
III.
14-

"

■

..........

1

•»Ucząc dzieci Twoje oezcządzać —
Wychowujesz dobrego obywatela PolsKi“

----------------

g

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
MIASTA GDYNI
taawa

GDYNIA, ul. świętojańska 17.
instytucja bankowa o pupilarnej

___
pewności BMW

Załatwia wszelKie czynności wchodzące w zaRres pracy bankowej,
— Tajemnica wkładów oszczędnościowych prawnie chroniona. —
•

Adres telegraficzny:

GDYNIA „KasobanK“

Centrala telefoniczna: nr. nr. 2551, 2552, 2553, 2554.

KANTOR WYMIANY WALUT OBCYCH: DWORZEC KOLEJOWY-----------Telefon nr. 1270
KANTOR WYMIANY WALUT OBCYCH: ULICA PORTOWA----------- Telefon nr. 1274

E3
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Zarztyd (Restauracji
Slworcu Jlíorsfiim w Sdyni

Zawiadamia 'Sxan. 9utbliexna&l. ie prowadzi dos^onąłą

ftucñnie polshq i francuską

oraz doftrse pielęiłnorrane napoje ximne i áorqce, wina
piemszorzędnei iaho^fi Kanoniczne i ^rajone. nódtii
__________________ w nyborowuch gatunkach(Bufet stale obficie zaopatrzony. — tipecjalnie nisbie ceny.

«MF* ¿Pi^Ansf widok z sal na port i morze **W
Śniadania. obiady, kolacje.
(Dla wzjeiecxefk xnixki5925
(feiefan 28-82.
(Telefon 28-82.

które n!etylko zatruwają tycie, ale niejednokrotnie uniemotliwlają praoę. To tet znany jut dziś na
rałym świeoie Dr. Elemer Fuchs, długie lata swych prac laboratoryjnych, poświęoił na wynalezienie
takiego środka, któryby ultył cierpląoym na dolegllwośol nóg. Sól do nóg Jana jest wynikiem prao
D-ra Kleinera Fuchsa i dziś jut tylko lekkomyślnym i niedbałym motna nazwać człowieka, który
nie wykorzystuje tych wspaniałych właśoiwoścl Soli Jana na te niemiłe 1 męczące dolegllwośol nóg,
tembardziej, te stosowanie tego dobrego środka jest proste i tanie. 10 minut poświęconyoh na kąpiel
nóg w Soli Jana, przywraca nogom elastyczność i siłę. Bóle, pieczenie, zgrubienia, podrainlenia
skóry między palcami, obrzęg i t. p. znikają, a odoiski stają się po kilka kąpielach miękkie i łatwe
do usunięoia bez scyzoryka,
5508

Kolo Adwokatów
w Bydgoszczy
zawiadamia, że zgodnie z uchwałą
Rady Adwokackiej w Poznaniu
wszystkie kancelarje adwokackie

czynne będą w czasie

5933

od 1 lipce do 1 września 1935 r.

kwiatowo Organixacja (fadróxn

tylko od godz. 8-mej
do godz. 3-Ciej popołudniu bez przerwy.

Wagon-JZits-Hoofc
(iele fan ISS 9

(Ur. fteracftiego 7

Sdlfnio

Solanki Czerniewice

Sprzedaż biletów kolejowych, krajowych, zagranicznych, samolotowych, okrę
towych i t- p. własne wozy sypialne i restauracyjne, organizacja wycieczek
5922
krajowych i zagranicznych.

pod Toruniem

— MAZURKA-------gesta»racia

Kawiarnia

GDYNIA
ULICA ŚW. JANSKA 76

OBIADY Z 3 DAŃ 1 ZŁ.

—""

—

KUCHNIA WARSZAWSKA.

Pierwszorzędne potrawy i napoje.

5884

Kąpiele solankowe i kwaso«węglowe czynne co*
dziennie od godz. 8 - I9‘tej, skuteczne na reuma«
tyzm, isiasz, atretyzm, choroby skórne i sercowe.
Dogodny dojazd pociągiem do stacji kol. Stawki
odjazd z Torunia Przedm.
7», 10«, 13«, 15*», 16*», 17« I9W, 20« 133«
odjazd powrotny ze Stawek
7M, 8« ni8f I4« i6OT 18«, 20«, 21«, i 32”.
Zimny i ciepły bufet na nfejscu. Przyjmuje się
r.r.
'.m1.. ¡j wszelkie wycieczki, -u-1
.................... '
-■ ■1

ŚNIADANIE 75 GROSZY.

Dzbaneczek kawy, 2 bułeczki z masłem i 2 jajka wzgl. buljon,2 bułeczki z obkładem
Dla wycieczek ceny zniżone.
JITaftsif mil jara Jfanfe*

Wróciłem

Louis Ernst
Wielki międzynarodowy

program kaUaretowy

5*3°

zmienia się co 14 dni
W każdą niedzielę herbatka z tańcami.

Tapety
Linoleum
Ceraty
Chodniki
Dywany
Dywaniki
w wielkim wyborze
korzystnie poleca

F. KUJAWSKI

i Wykonują wszelkie za«,
III !• F
I •
mówienia jak dotychczas. 1
Odlewnia czynna co ty* j
dzień, odlewy najlepszego ,
gatunku. Części zapasowe |
tanio.
57801 Bydgoszcz,ul. Gdańska 12.
Telefon 1223
Odlewnia Żelaza j MetalilORUli I

5298

Ol moi. Wintonly Wróblewski
lekarz-bakteriolog

5932

Bydgoszcz, ul. Gdańska 46

przeprowaiził sig do Warszawy ( Stanisława. )

SŁOJE

do zapraw „Irena“ gwaran«
towane poleca E. Szymański,
Toruń, St. Rynek ntel.17*6
F i 1 j e: ul. Szewska róg
Chełmińskiej — Chełmża, Ry*
nek 2.
5836

Dr. id. W. SoDoiińiDi
lekari—stomatolog

Specjalista w chorobach zębów, Jamy ustnej I szczęk.

Bydgoszcz
ul. Marsz. Focha io

Telefon 22*75.
5930

Sygnatura: 963/35.
5904
OBWIESZCZENIE
0 LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Chełmnie rew. II
Alojzy Bartosiński, mający kancelarję w Chełmnie,
Rynek nr. 3 na podstawie art. 602 k. p. c. podaje
do publicznej wiadomości, że dnia 3 lipca 1935 r.
o godz. 10 w Chełmnie, ul. Toruńskie Przedm. 8 a
odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących
do Gidaszęwskiej Władysławy w Gutlinie, składa
jących się z 1 pługu motorowego „Fordson“, osza
cowanego na łączną sumę 2.000 zł.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w
miejscu i czasie wyżej oznaczonym. Zbiórka reflektantów w biurze komornika.
Chełmno, dnia 21 czerwca 1935 r.
Komornik:
(—) Alojzy BartosińskL
III. I. Ukł. 2/35.
5902
Sąd Okręgowy w Grudziądzu dnia 28 maja 1935
na zasadzie art. 52 § 2 prawa o postępowaniu układowem z dnia 24 października 1934 r. postanowił
umorzyć postępowanie układowe, otwarte w sto
sunku do majątku Marji Jankowskiej, właśc. drogerji „Fortuna“ w Działdowie.
Zlecenie Nr. 499/GR.

UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA
W GRUDZIĄDZU
zawiadamia, że z dniem 1 lipca 1935 r. przestaje
pracować dla Ubezpieczalni Społecznej w Grudzią
dzu lekarz domowy p. dr. Kazimierz Maj.
W związku z powyższem ubezpieczeni zapisani
na wyżej podanego lekarza winni w terminie do 15
lipca 1935 r. zgłosić się w biurze Ubezpieczalni Spo
łecznej w Grudziądzu, ul. J. Wybickiego 30, a to
celem przydzielenia im innego lekarza domowego.
Ubezpieczeni, wzgl. zaopatrzeni w pisemne upo
ważnienie ubezpieczonego członkowie rodziny win
ni przy zgłoszeniu się przedłożyć stałą legitymację
ubezpieczeniową.
W ten sam sposób winni postąpić ubezpieczeni,
których lekarzem domowym był śp. dr. Jan Suj
kowski.
Jednocześnie zawiadamia się ubezpieczonych, te
z dniem 1 lipca 1935 r. przestaje również pracować
dla tut Ubezpieczalni lekarz okulista p. dr. Leo
pold Blind.
W związku z tem ubezpieczeni oraz członkowie
rodzin, leczący się u p. dr. Blinda zostają z dniem
1 lipca Í935 r. przekazani do p. dra Kolińskiego w
Grudziądzu, ul. Mickiewicza nr. 12.
5901

II. U. 4/35.

5880
POSTANOWIENIE.
Sąd Okręgowy w Toruniu, w składzie następu
jącym: Przewodniczący S. O. Pietrykowski, sędzio
wie handlowi: Mroczkowski i Woydak po rozpo
znaniu w dniu 17 czerwca 1935 wniosku Jana Ró
żańskiego, Zakłady Urządzeń Zdrowotnych, Toruń,
ul. Szumana 3 o ogłoszenie upadłości, nostanawla:
1) Ogłosić upadłość Jana Różańskiego, Zakłady Urządzeń Zdrowotnych, Toruń, ul. Szumana 3; 2)
Wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swe wie
rzytelności w przeciągu 6 tygodni od daty ogłosze
nia upadłości. 3) Wyznaczyć jako sędziego-komisa
rza asesora sądowego Dzikowskiego, Sąd Okręgo
wy Toruń. 4) Wyznaczyć jako syndyka upadłośel
inż. Stefana Piotrowskiego, Toruń, uL Mostowa 6,
m. 3.
Zlecenie Nr. 352/IX.

Km. V. 784/35.

5939
OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Toruniu rewiru V
Piotr Stefaniak, mający kancelarję w Toruniu, uL
Rynek Staromiejski nr. 5 na podstawie art. 603 k.
p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 1-go
lipca 1935 r. o godz. 10-tej w Toruniu, ul. Kościu
szki 37 odbędzie się licytacja ruchomości, składa
jących się z 686 skrzyń makaronu, jak: krajanka,
nitki, figurki, kolanka, oszacowanych na łączną su
mę zł. 5.724.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w
miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Toruń, dnia 27 czerwca 1935 r.
(—) Piotr Stefaniak,
komornik Sądu Grodzkiego w Toruniu, Rewlrn V.
OGŁOSZENIE.
Na podstawie postanowień art. 9 ust. 3 rozp. P.
R. P. z 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw
miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz. U.
R. P. nr. 94, poz. 850) Zarząd Miejski — Wydział
VIII wzywa niniejszem właścicieli nowowzniesionych budynków w Bydgoszczy, nie posiadających
dotychczas numerów orientacyjnych, aby w termi
nie do dnia 10 lipca 1935 r. zgłosili się w Wydzia
le VIII, 4 — Oddział Pomiarowy, ul. Jana Kazimie
rza 1. 5 II piętro w celu zamówienia odpowiednich
tabliczek.
Winni niezastosowania się do powyższego za
rządzenia podlegają karze grzywny do 500 zł, a to
na mocy art. 11 wyżej wspomnianego rozporządze
nia.
Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 1935 r.
Za Prezydenta Miasta:
Naczelnik Wydziału:
(—) Seidel, inż.-arch., radca bud. Mag.
Zlecenie Nr. 781/8.
5926
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Spółka Akcyjna

w Gdyni
hr. telefonu — Centrala 2977.
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Licytacja
na dzierżawa roli I łąk
Toruński Port Drzewny Sp. ARc. w Torupiu wysierżawia w drodze publicznej licytacji
W DNIU 7 LIPCA 1935 R. O GODZ. 15-TEJ
-lkadziesiąt parcel roli i łąk na okres 5-cioletni.
Reflektanci, biorący udział w licytacji, winni
ożyć przed licytacją wadjum w kwocie 5,— złozch. Warunki dzierżawy ogłoszone zostaną przed
cytacją. Zarząd zastrzega sobie dowolny wybór oirentów.
Zbiórka licytantów w Porcie Drzewnym przy
nieszkaniu nadzorcy portu.
Toruński Port Drzewny, Sp. Akc.
5910
(-r-) Zarząd._____________

Zarząd Miejski w Bydgoszczy posiada na sprze
daż 2 kotły parowe: 6 Atm. o powierzchni ogrze
walnej 72,38 m. kw. oraz 1 Atm. około 20 m. kw.
powierzchni ogrzewalnej, parową maszynę leżącą
o 150—180 PP., jeden silnik Diesla wytwórni Atlas
—Diesel, Stockholm, typu T 4 k o mocy 200 K. M.
275 obr./min., sprężony z 1 prądnicą F-my Elektricks Aktie — bolaget Partille — Sverige typu N.
V. 8 o mocy 135 K. W. 275 obr./min. 220 V. 614 A.
z kompletnem urządzeniem, dynamo A. E. G. 120
Volt 167 Amp. z tablicą rozdzielczą 1450X1000 mm,
2 elektromotory 110 Volt, 1 trak (Walzenvollgatter)
800 mm, oraz inne drobne przedmioty.
Bliższych infórmacyj udziela Oddział Nierucho
mości Miejskich, Ratusz pokój 7.
Za Prezydenta Miasta.
(—) Kaszyński, referendarz
5927
Zlecenie Nr. 782/8.

5903

5934
Numer akt: Km. I. 434/35OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy rewi
ru I. Kazimierz Tustanowski, mający kancelarję w
Bydgoszczy, ul. Śniadeckich nr. 7 na podstawie art.
602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dn.
5 lipca 1935 r. o godz. 11,30 w Bydgoszczy, PI. Weys
senhoffa nr. 3 odbędzie się 1-sza licytacja ruchomo
ści, należących do inż. Mieczysława Sachsa, skła
dających się z maszyny do pisania „Meteor" i me
bli, oszacowanych na łączną sumę 557 zł.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w
miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 1935 r*

śumer akt: 161/35.
OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Grudziądzu I reviru Stanisław Lech, mający kancelarję w Gruziądzu, ul. Groblowa nr. 3 na podstawie art. 602
. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia
lipca 1935 r. o godz. 10 w Grudziądzu, ul. Kościelta nr. 10 odbędzie si ’ 2-ga licytacja ruchomości, na
gżących do Maksyrmijana Rucińskiego w Grudziąlzu. składających się z: 1 pianina, 2 kanap gobcl.,
i kieliszków do wina, 1 etażerki pod kwiaty, 6 kieiszków do likieru, 2 obrazów, podstawki pod kwia’y, 1 obrazu, 5 i pół mtr. chodnika, 1 gobelinki i 12
warsztatów stolarskich, oszacowanych na łączną
sumę 1,416 zł.
Komornik:
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w
^.niejscu i czasie wyżej oznaczonym.
(—■) K. Tustanowski
(—) Stanisław Lech,
Zlecenie Nr. 174/8 K.
omornik Sądu Grodzkiego w Grudiiądzu, Rew. I.

WIELKA LICYTACJA DOBROWOLNA.
Dnia 2 lipca 1935 r. od godz. 10-tej i dni naatępe sprzedawać będę w Szubinie - Wsi w pałacu
ajwięcej dającemu za natychmiastową zapłatą:
ziększą ilość mebli, dywanów, kryształów, obraów, firan, różnych platerów i wiele innych w do»rym stanie utrzymanych rzeczy.
Przedmioty podlegające sprzedaży można oglą
dać w dniach licytacji w miejscu sprzedaży iw
czasie wyżej oznaczonym.
(—) Fr. Woźniak,
komornik Sądu Grodzkiego w Szubinie.

GRUDZIĄDZ

Aparaty

3908

fotograficzne
na błony i klisze
I

I

oraz przybory jak
Klisza — błony — pa
piery — chemikalia
poleca po cenach bez»
konkurencyjnych

Drogerja

W. Orłowski
Grudziądz
ul. Stara 12.

telef. 1717.

Cement
Wapno hydraul. i bud.
9lp* — Trnclna
Swoldaia
Jiwlgary
Marmur mielony
Szamoty
Płyty głaz.
Szkło

Papa
Smoła destyl.
Lepnik
Marbollneum
Gudron

Stanek i Ska
Fabryka papy dachowej
Grudziądz

ul. Młyńska 16.
Telefon 1211.— wprost
Ogrodowej.__________ 4x94

OBUWIE
podług najnowszych ź urna li
na miarę

MEBLE

tanio i solidnie wyko«
nane kupisz w firmie

SL Adamowicz
OrudmladB*

ul. Toruńska 1»
telefon 193»

Przekonać się można,
kupno nie obowiązuje.

Zakład optyczny

Oskar Meyer

I ZtHer
zał. 1890 Bydgoszcz, eł. Gdańska nr. 21. tel. 13*89
fumienne royftonanie
ońularóm
Fachowa i rzetelna obsługa. 6647

GDYNIA

i niezależny pan, lat 32,
ustosunkowany w sferach
handlowych, pozna Panią
inteligentną z niedużą go«
urządzenia składowe, okna tówką dla założenia interesu
i drzwi, oraz wszelkie prace handlowo»eksportowego. —
stolarskie wykonuje na
Małżeństwo niewykluczone.
miejscu
Łaskawe zgłoszenia Gdynia,
Gdynia, ul. Lipowa 11 Poste»Restante „D. 5310“
telefon 21 h8
5933

Meble morowe ?

BYDGOSKA FABRYKA
MEBLI BIUROWYCH
Budujesz?

Cegłę, pustaki, cement, drut,
gwoździe, wapno, gips, trzci»
nę, papę, smolę, lepnik, ka»
fle i t. p. materjąły kupisz 1
najkorzystniej w firmie
wszelkiego rodzaju w soli»
Materjąły Budowlane
dnem wykonaniu kupisz
Inż. Edward WenzlłK i S-Ka
n«|korxy«tniel
GDYNIA, ul. Warszaw#
w Fabrycznym Składzie ska 51, tel. i8»35. Żwirownia,
Mebli
przy ul. Nowogrodzkiej.
49io

MEBLE
Wincenty Gralewski

Toruń, ul. Prosta 21.
Obsługa rzetelna. 1937

Dykty
Fornlery
krajowe i zagraniczne
W. Mierkiewl»

Kupimy
4-5-<lo osobowy samochód
mało używany (prze*
jech. km. najw. 15000)
Oferty do adm. „Dnia
Grudz.“ pod nr. 5799

Inteligentny

GDYNIA, świętojańska 61.
5242

Szlachetne
tynki

własnej wytwórni do naby»
cia w każdej ilości. Pole*
camy również tynki myte,
sztuczny granit we wszyst*
Kupię aparat kich kolorach znany ze swej
do trwałej ondulacji marki dobroci naszej fabrykacji
„Fuva Diva“. Oferty do Do nabycia również mar«
„Dnia Grudziądzkiego“ Gru* murki do lastrica — biały,
dziądz pod nr. 59°6.
zielony, czarny, czerwony,
żółty, serpentyna carara, sto»
pnielaatricowe. Adres „ELE*
WACJA" Gdynia, Abraha«
ma 35 telefon 22*73.
Biuro sprzedaży betonu
Adamas. Poszukujemy re»
prezentantów. 3936
W wielkim wyborze
i w solidnem wy* 3005
Potrzebna
konaniu po cenach
od zaraz służąca z goto»
waniem. Zgl. w poniedzia«
fabrycznych poleca
łek od 1 lipca, Gdynia, ul.
Starowiejska 31 a, I. piętro,
GRUDZIĄDZ
nowy dom, pomiędzy 3 a 4
5924
Tel. 1692, Sienkiewicza 16 popołudniu.

Meble

Starszy
elektromonter
zdolny fąehowiec obznajo«
miony z kierownictwem na
montażach, umiejący ry»
sować, sporządzać koszto»
rysy, znajdzie posadę. —
Oferty z odpisami świade»
ctw, żądanej płacy za go»
dzinę, przesiać pod „Zdolny
elektrotechnik“ do „Gazety
Morskiej“ Gdynia.
5929

Tanio !!
Dykta Klejona
„Opato”

słoneczne z la»
M. RogulsKi 5»pokojowe
zienką i balkonem na I.
Grudziądz, Stara 15. Wielk i piętrze od 1 lipca do wy»
wybór gotowego obuwia wła» najęcia. Grudziądz, Ogro» 3 mm. od zł 1,30 — 4 mm.
cnego wyrobu.
4381 dowa 5._____________ 5835 od zł 1,80 — 8 mm. od zł
4,80 — 10 mm. od zł 6.—
WeblarRę
za płytę 200/120 i gwaran»
Zgubiono
(wyrówpiarkę) jak nowa,
towane klejenie. Scrzyn.e,
sprzedam» Oferty do „Dnia kartę sezonową Geni Graus» listwy i kajaki. — Gdyn’ia
G:udziadzki*eo“.
5833 łnau z Łodzi.
Śląska irt. tel. «613. ¿5930

na paszę sprzedają tanio

Turek i Melerski
Toruń, Żeglarska x.
5794

poleca

,,™. Z. NOWAK
TORUŃ

Udzielam
tanio korepetycyj i

lekcy}
francuskiego, niemieckiego,
angielskiego i gry na forte«
pianie. Adamska, Toruń.
Sukienn cza 4.
X9ii.

Król. Jadwlfll 12/14

Sprzedam
tanio fuzję belg, kalib. 12,
magnes do Deeringa, siodło,
wagę holenderską, Toruń,
ul. Grudziądzka 40, m. 9.
5975

ARTYSTYCZNE

Wszelkiego rodzaju meble

SPECJALNOŚĆ:

DRUKI KOLOROWE

Sypialnie od najtańszych
do najdroższych wykonuje

LIT06RAFICZNE I OFFSETOWE

wykonuje szybko
i tanio

Polecam
woje piękne

TORUŚ, ul. bydgoska ••

GDANSK
Dykty
g
For ni ery
tylko u firmy

ARTDRMARSEHIILL

Wejherowo, Sobieskiego $7-

Poleca dobre pokoje.
Kuchnia Warszawska.
Codziennie od godz. 17*19

5915

DANCING.
Gospodarz.

WszelKie
drzewo budowlanE

Śniadania
jak
5875
Obiady
belki — kantówką — deski
wymiarach
Kolacje we i wszystkich
ilościach dostarcza,

poleca po cenach zniżonych
solidnie i tanio
Kawiarnia i Restauracja
Tczew, Mickiewicza 8. Por»
cje barowe, dobrze pjelęg«
Tartak parowy
nowane piwa i wina krajo»
we. (Abonenci rabat). 4953 Wejherowo — telefon 220.

Sprzedam
tanio
fortepiany

B. Sommerfeld
Bydgoszcz
ul. Śniadeckich 2.

Heble

nieruchomość, która się o*
procentuje po io$ od zł
100.000.—. Zglosz. do Re»
dakcji w Tczewie, pisemne.
5851

WEIHEROWO
Potrzebuję

artystyczne najKorzystniej
kupisz w fabryce mebli czeladników krawieckich
naichętniej na mundury.
E. Bronikowski I Syn, Miętki, Wejherowa Sobies»
Bydgoszcz. Naklolska kiego 50.
5833

Przyszłość
przepowiada
Astrologini
przyjezdna, Bydgoszcz, Snia»
deckich 4°»3.
577°

Meble

gwarancyjnie wykonane
po oenach konkurencyj»
nych
4273
poleca:
Fabryka Mebli

Ambroży Pałczyński
BYDGOSZCZ,
V'ełniaiy Rynek 9 daw. Cdrecki

Reklamowo!
Sprzedajemy tanio
kuchnie od 80,— zł
sypialnie „ 280,— „
jadalnie „ 480,— „
Skład mebli, Toruń, Prosta 5
5461

Drokamia
Przemysłowa

Wejherowo,
ul. Br. Pierackiego 3.

Wykonuje wszelkiego
rodzaju druki dla
władz, urzędów, prze
mysłu I handlu.------Stale na składzie wszel»
kie druki meldunkowe.
Telefon 64.

Mil Ma HEBLE

Architekt - Budowniczy
Wejherowo

sprawy sądowe, administra»
cyjne, alimentacyjne, roz»
wodowe. Adamski, dorad*
ca prawny. Toruń, Sukien*
nicza 4.
2632

Cement
Wapno
Dźwigary
oraz wszelkie artykuły
budowlane stale na składzie

BRACIA GOERENDT
Wejherowo.

ROZNE
Zwiedzanie
leśniczówki
w Swarożynie
i chodzenie po lasach

jest jaKnajsurowiej
wzbronione.
Zarząd Majoratu

5821
5917

135, tale fon 315S.

,3508

JAN MAKOWSKI

Grudziądz, Puławskiego 12.
5686

5916

6dartsk,
KONCERT
BrotbBnkengasse 12. artystyczny od godi. 20-tej

pianina

tylko 1.88 długie, po najniiszyeh
cenach i na najdogodniejaaych
warunkach. Eksport do wszyst
kich części świata.
(1689

Zakład Stolarski

POMORSKA
DRUKARNIA
ROLNICZA.» I poradUdzielam
prawnych, załatwiam

A. Markowski

Otto Kahrau
Mieszkanie

Owies
i mieszankę

PŁASZCZE DAMSKIE
MODELE

wszelkiego rodzaju
w solidnem wykonaniu
kupisz najtaniej
w Fabryce Mebli

Swarożyn

Samochód
czteroosobowy „E»sex‘ —
sprzeda Dr. Wyszkowski.
Chełmża, Rynek 14. 5891

Letniska
najchętniej leśniczówka —
lasy, woda, wędkarstwo —
na sierpnia poszukuje. Zglo*
szenia „Par“ Poznań, Aleje
Marcinkowskiego rt—pod
nr. 55101.
5877

Podoficerowie
byli zawodowi, wyszło roz«
porządzenie podwyższające
odprawę. Informacje „TA*
BOG“ Poznań 559<>5

Mieszkanie
3 pokoje i kuchnia do wy*
najęcia. Podgórz kolo To
runia, ul. Gen. Hallera 4.
5937

zaprzysiężony sądownie
rzeczoznawca. —Wykonuje
Zgubiono
Wejherowo.
roboty budowlane, przepro» ul. Pierackiego 4- Tel. 38. zgłoszenie na skład celny
wadza oszacowania nieru«
f-y „Pantarei“ Nr. 30°, które
Obsługa rzetelna.
unieważnia się.
5935
chomości.
5913

BRUNO BISTRAM

Zgubiłem
dowód osobisty, książeczkę
wojskową wystawioną przez
P. K. U. Grudziądz i po*
świadczenie małżeńskie.
Czechowski Paweł, Wielki
Komorsk.
5834

bit muskwom
Pod gwarancją niezawodny
środek przeciw pluskwom
poleca Macldtowski, Chełmża,
ul. Chełmińska 21 ~ Sklep
Kolonjaluy.
5753

Urzędniczka
pragnie uzyskać pols.cą wzgl.
angielską konwersację wz»«
mian za niemiecką. Zglo«szenia do „Gazety Gdań«
skiej“, Gdańsk, Rynek Ka»
szubski 3i. nr. 2361. (5475

«4
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Zakłady ślusarskie

Zegarmistrz

R.Huzalewski-Toruń, Prosta6
Wykonuje wszelkie repe«
racje fachowo i tanio.
P. P. Wojskowym i urzędnik
A. Szu c Toruń, Klo- kom ustępstwa.
5454
nowicza 4® tal. 1406
dyplom, mistrz ślusarski
(Rok zaloż. i9^o)
Konstrukcje żelazne, okna,
drzwi, kraty,ogrodzenia, wo«
dociągi, kanalizacje, centr. cywilny krawiec wykonuje
ogrzewania, samorodne spa« pierwszorzędną pracę na
wanie. Obsługa sumienna bardzo dogodnych warun*
i fachowa. Ceny konkuren« kach L. Ronk, Toruń, Małe
cyjne.
5672 Garbary 13, I- p5503
Instalacja urządzeń
sanitarnych

Wojskowo-

Hamaki
Leżaki
Meble koszykowe
Zabawki
poleca w wielkim wyborze
Fa:
3754

Leonard Anders

M. Sieckmann

wł. A. Freining
Art.techniczne, kanalizacyjne
TORUŃ,
Szczytna 4.
— narzędzia —
Toruń, Św.Ducha 14 tel. 1707
4073

Naprawę wszelKich

HEBLE

uskutecznia szybko i tanio

różnego rodzaju w solidnem Firma „PEDAB“
w Toruniu,
wykonaniu po cenach kom
ul. Koszarowa 15/17 AIO39
kurencyjnych poleca

Zenon KOWALEWSKI

Pierwszorzędna

TORUŃ, Nowy Rynek 18,
telefon 1332
4781 pracownia sukien, kostju«
mów, okryć damskich. Ce«
ny dogodne — Wykonanie
Biuralistka
solidne. Oraz kursy kroju,
— kasjerka z kaucją 200 — szycia madalamu koncesjo«
300 zł. poszukuje posady. nowane K, O. P. Warunki
Oferty „Dzień Pomorski“ dogodne. Toruń, Stary Ry«
nek 23 I p. de Janette 2054
pod. nr. 5750

i
«L

J

Pa

wem
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koszule i kołnierzyki marki WKgffi
wyrabiane są z pierwszorzędnych
materjałów i wyróżniają się swą
trwałością.
IA

IBB

Zioła
lecznicze świeże
otrzymasz w świeżo
uruch. przeds.

Jan Kapczyftski
Szeroka 35

Fotograficzne
przybory świeże
otrzymasz w świeżo
uruch. przeds.

Jan Kalczyński

Samochody

DZIECIĘCE

M. SIECKMANN

Szeroka 35

Oliwy

rok załóż. 1912
Toruń, Żeglarska 3, teł. 1909
tel. pry w. 1549.
1408

smary, karbolineum
otrzymasz najkorzystniej

Naftalinę
molochrony, fl<4, muchołapki
otrzymasz najkorzystniej

Świece
kościelne, mydła, frotery,
szczotki
otrzymasz najkorzystniej

Farby

WÓZKI

Jezioro

w powiecie kartuskim w naj«
irowe do przeprowa«
piękniejszej okolicy, dosko«
dzek i transportów
nale zarybione, 3 km od
stacji kolejowej, obszaru po«
Przeprowadzki
nad 400 mórg magd. sprze»
ściełane wozy meblowe w wielkim wyborze dam za gotówkę. Zgłoszę«
poleca
Przechowywanie
nia do adm. „Dnia Pomor«
skiego pod nr. 5885.
FIRMA
gazynowanie we włas«
sh jasnych zdrowych
Tylko do 13 lipca br. z po»
składnicach
wodu likwidacji nadzwy«
Zwózki
Właśc.: A. FREINING
czaj tania wyprzedaż
zelkie, końmy i samocho« Toruń, ul. Szczytna nr. 4. Filetów i Kilimów
ni wykonuje tanio —
3754
Spłaty długoterminowe.
najtaniej
Zwiedzanie nie obowiązuje
Proszę żądać ofert!
kupna. Toruń przy ul. św.
Ducha 14. Czem wcześniej
tem większy wybór. 5898

Ludwik Szymański
Pierwszorzędny

GABINET
KOSMETYCZNY

Dyk ły
„Tobal“

we wszelkich grubo«
ściach i gatunkach
hurtownie i detalicznie
poleca
5831

M. Krenski
Skład Drzewa

Toruń, Rybaki i«3.

Tel. I5«o6.

„KALOTECHNIKA"
Wszelkie zabiegi w zakre«
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, Rady*
kalne usuwanie łupieżu.
Przyciemnianie brwi i rzęs
Sprzedaż kremów, mleczek
i t. p.Porady bezpłatnie. 1814
TORUŃ, ul. Król. Jadwigi 5.
mieszk. 3.

Również Pan
winien się przekonać, że
najmodniejszy i najtań«
szy krawat kupi r.ajko«
rzytniej w fabryce Toruń,
Św. Jakóba 16. Co tydzień
nowość.
1071

Lekarz-dentysta

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSI:
W ekspedycji miejscowych agencyj •«««,,,« , 2.50 zł
, 2.80 zł
Z odnoszeniem do domu
Przez pocztę z odnoszeniem do dom« «*«,««« , 2.89 Zł
. 4.50 zł
Pod opaską
.....................
W Gdańsku przez pocztę . , 2.32 gd; przez gońca « . 2.00 gd
„
„
z____
odbieraniem w administracji wprost . ■ _.. . 1.75 gd
Zagranicą___________________________________________ w 4.00 gd
W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
w zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za niedostar
czenie pisma.

Sprzedam
’r°Pa
maszynę do szycia 50 zł, ’tyczi
pisania 200 xL Toruń, Pod» ?rzys
murna 44. I. ptr.
5938 tych

Rzeźnictwo l°w f
sprzedam. Oferty „Dzień
Pomorski“, Toruń, pod nz.
Pr
5752nićtw
Używane

iz.a (

podręczniki kupuje
cenach najwyższych Księ<Taniz
garnia Jana Wojciechów« liści,
skiego w Toruniu, Stary
-------------------S221 iepól

Panienka

i rad

do haftu maszynowego (Kur. <orga.j
belowskiego) potrzebna. —’’twór
Zgłoszenia od 6—7 godz. .
OKazyjnie
M. Dałkowska, Toruń, ul. Tantc
kupisz i sprzedaż meble Szeroka 25.
5892 cows
jak szafy, łóżka, stoły, ka« ----------- —---------------------- Cjj
napy, leżanki oraz całe kom«
Panie
v
piety, gabinety, sypialnie, lat 20—30, posiadają 15—20 nap
jadalnie, salony, dywany tysięcy zł., poszukują znajo«
oraz tapczany tylko: Dom mości panów. Cel matry«
'
Komisowy. Toruń, Łazien« monjalny. Zgłoszenia z foto« tiosc
na 9.
5ji>2 grafją. Toruń I. skrytka, iel1
pocztowa 74.
5882 a oIt
Biuro

Wywiadowcze

Adamskiego.Toruń, Sukien«
nicza 4. załatwia wszelkie
sprawy, także familijne. —
Dyskretna obserwucja, zbie«
ranie materjału.
75*?6

Kajak

jednoosobowy sprzedam.
lakiery, tapety,
Adres w adm. „Dnia Po«
Ostrzegam
morskiego“ Toruń pod nr
pendzle, kredę
przed wynajmowaniem mie« 5896.
otrzymasz najkorzystniej
szkań w moim domu Toruń,
w nowo uruch. przeds.
przy ul. Lindego 17 bez
Wynajmę
mojej zgody.
Właściciel. 3 pokoje, kuchnia. Toruń«
Jan Kapczyńskl
__________ 5897_________ Bielany — św. Józela 61.
Toruń, Szeroka 35.
Obok ogródki działkowe,
4884
NoworodRA
lasek miejski. Informacje:
żądajcie trunku przeciw« Toruń, Szerokaąó — „Perfu«
5895
gruźliczego (szczepionki B, merja“.
G. G.) Polskie Towarzystwo
Przeciwgruźlicze Toruń, do«
Ogródek
wszelkiego rodzaju, najta«
W. Kubacz
starcza za zwrotem kosztów działkowy z mutowaną al«
niej kupujesz tylko, Toruń, Toruń, Stary RyneK 29.
przesyłki,niezamożnym bez« taną sprzedam zaraz. Wia«
Prosta 5- Przekonaj się —
(płatnie. Wydają lekarze i a« domość w adm. „Dnia Po«
Spamiętaj — Powiedz dru« dziennie 9 — I i 3 — 6.
4477 morskiego“ pod nr. 589i.
giemu.
5460 sopoty 9 — 1.
(5208 kuszerki.

0420 tí
wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej
w tekście na pierwszej stronie ...»«••••« 1.00 zł
0.80 zł
w tekście na drugiej i trzeciej stronie «
0.50
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.
..
„
„
„
.,
,.
„
4-łamowej .
50 fen.
..
„
drobne za słowo
5 fen. — tytułowe . «
10 fen.

&

albowiem

æssz

OGŁOSZENIA:

ed
■0.1

Niezwykła okazja taniego zakupu płó
cien i stołowizny.
Wszelkie inne artykuły znacznie zniżone.

5000

f POLSKA .

sœ

c

od dnia 1 lipca br.

SI

ZWALCZA

Fa. BŁAWAT wł. Br. ROSIŃSKI
TORUŃ, ulica Szeroka 36.

Mieszkanie

“

5«pok. i kuchnia, wsze) ie
wygody, I. piętro, zaraz do
wynajęcia. Toruński M!y ;
Parowy — Leopold Rych
Toruń, Krzyżacka 5. (5

Mieszkanie
słoneczne, nowy dom,
duże pokoje, łazienka, v,
najmę. Werner, Toruń»I
lany, ul. Żwirki i Wigu
5881

Pokój

„

c

ar

’ a
kie

lir
f ka

umeblowany od 1. VIL c'a
inteligentnego pana lub pa li. er?1
Zgłoszenia do adm. „Dnia
Pomorskiego“ Toruń pod kor
nr. 5887.
opr

6-cio

\vr<

poko jowe komfortowe miesz*
kanie do wynajęcia od i»go
lipca. Wiadomość: Toruń.
Krasińskiego 44, m. 6, u
właściciela.
5801

AtT

UWAGI:
.
-t , , .
Ogłoszenia drobne przyjmujemy wyłącznie za gotówkę. Najmniej
sze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Ogłoszenia drobne
przyjmujemy jedynie do 50 słów, powyżej — liczymy według roz
miaru. Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych nie przyjmujemy, dla innych tylko wówczas, gdy za taki© zastrzeżenie zostanie 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 ile zostaną wniesione do dni 8-miu od daty
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzymania rachunku. Przy
sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy druk
i przepisane miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny:
Witold M ę t n 1 c k 1, Toruń, ul. Mickiewicza 3Ł
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska: Wilhelm Grlmsmann, Gdańsk, Kassubischer Markt 21, 1. p. — Redaktor odpowiedzialny na Bydgoszcz: Wacław Górnicki, Bydgoszcz, ul. Marsz.
I'ocha 12. — Redaktor odnowiedzialny na Gdynię: Józef Dobrostańskl, Gdynia, ul. Kujawska. — Redaktor odpow. na Grudziądz: Wacław Gańeza. Grudziądz, ul Sienkiewicza 90
— Redaktor
odpowiedzialny na Tczew: Lubomski Wacław, Tczew, ul. Kościuszki 1.
Redaktor odpowiedzialny na Ciechocinek — Tadeusz Gierut, Ciechocinek, Park Główny, Czytelnia.
Wydawca: Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza w Toruniu.
Za ogłoszenia odpowiada Administracja.
Czcionkami Pomorskiej DruKarni Rolniczej t>. A. w Toruniu.
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