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„Historia nam przyznała słuszność"
Przemówienie prezesa Walerego Sławka
na komisji konstytucyjnej Sejmu
Warszawa 12 1 (PAT). Wczoraj o godz.
10 rano w komisji konstytucyjnej Sejmu, pod
trrzewodnictwem wicemarszałka Makowskiego
'"ozpoczęła się dyskusja nad referatem w spra
wie wni°sku o rewizji Konstytucji.
Pierwszy przemawiał poseł Róg (Str. Lud.)
który przeciwstawia treści o zmianie Konsty(ucji sprawę ratowania życia gospodarczego.
Po nim przemawiał poseł Czapfń'ki (PPS)
harakteryzując projekt, jako dążenie do
v pr°w8dzenie faszyzmu w Polsce przez zmpiej
szente znaczenia parlamentu i zwiększenie wła
dzy Prezydenta, oraz przez ustanowienie nad
rzędnego Senatu. Mówca widzi w tern osłabię
nie ustroju demokratycznego i zapowiada w
konkluzji zwalczanie projektu.
Poseł Zahajkiewicz (KI. Ukr.) rozpatruje
projekt pod kątem widzenia interesów narodu
ukraińskiego wyrażając obawę, że utrudni on
reprezentowanie ludności ukraińskiej zarówno
w Sejmie, jak i w Senacie. Wobec tego mówca
wypowiada się przeciwko projektowi.
Po wyczerpaniu listy mówców dyskusyj
nych, zabrał głos prezes BBWR. płk. Sławek.
„Proszę panów! Przeżywamy epokę, w
której pewne warstwy narodu podciągają się
ru wyższej treści, ku silniejszemu wpływaniu
Ta losy zbiorowe, ku wytwarzaniu dla siebie
nowych wartości.'*
„Trzeba przyznać, że okres, kiedy ojciec
troszczył się o t°, aby synowi zostawić jaknaj
większy majątek w dość dużym stopniu nalety do przeszłości. Dzisiaj ojciec bardziej musi
się troszczyć o to, aby synowi dać wyżywie
nie, aby go przygotować do życia, w którem
on w oparciu o siebie samego swoją treść ży
cia dla siebie zdobywać będzie".
„Jeżeli to samo zagadnienie rozpatrywać
będziemy w płaszczyźnie życia politycznego,
to ogólny kierunek ustrojów, opartych na t. zw.
demokracji parlamentarnej w praktyce wyglą
dał przeważnie tak, że partja polityczna, uwa
żająca sama siebie za reprezentację tych lub in
nych interesów poszczególnych grup, ustosun
kowywała się do szeregowców, do sfer, które
reprezentowała w ten sp°sób interes ogółu:
„My za was walczymy, my Obradujemy, byście mogli uzyskać to i to**. Takie właśnie było
generalne nastawienie stosunku działacza po
litycznego do jego wyborców, do tych obywa
teli, których on politycznie urabiał i w życie
polityczne wciągał."
„Rezultat takiego wychowania społeczeń
stwa przez polityków prowadził nie do pzego
mnego, jak do budowania w obywatelu złud
nych nadziei, że jego partja uzyska dla niego
te i te wartości, te i te dobra zwykle natury
materjalnej. Rola wychowawcza polityka, któ
ra w ten sposób oddziaływała na środowisko
swoich zwolenników, pobudzała obywatela do
tego, by on biernie oczekiwał, że dla niego
coś zostanie zrobione. Pobudzała dalej do tego
aby krąg zainteresowań jego skupiał się wylączmię około spraw natury materjalnej".
„Proszę panów! Właśnie w m°jem życiu
mam nieco inne doświadczeni^. Zwróciłem się
<lo ludzi, których szukałem słbwami: „Chodź
cie ze mną, chcdźcie do tych prac, które sta
wiamy sobie jako zadanie ogólne, chodźcie na
trudy niebezpieczeństwa, ch°dźde na te wszy
stkie kłopoty, które ten tryb życia daje". W
różnych okresach czasów było z nami więocj,
w innych mmej. HISTORJA NAM PRZYZ
NAŁA SŁUSZNOŚĆ* Bieg zdarzeń, bieg wy
padków potv erdzij najlepiej rację, dawał realizccję naszy h zamierzeń. Ludzie, którzy rzu
cając na karli swój los, poszli na trudną walkę
♦ wy»s.;.£ cet Oł ludzie nie mieli pretensyi

nie mieli źaIu i ich życie, prawdziwe życie materjalne w tak wielu wypadkach zostało zwich
nięte, czy złamane. I ci ludzie obudzili treść
swojego życia w wysiłkach, zmagania się,
rozbudzili swoją treść o tyle wyżej p°nad
to, czem byli przedtem, że ta właśnie nową
treść dala im inne o wiele wyższe prawdy ży
cia".
„Proszę panów! Żyjemy w epoce, w której
jak wspomniałem na początku, warstwa naj
liczniejsza, warstwa chł°pska i warstwa robot

nicza wobec procesu emancypacji podciąga się
do roli rządzenia w państwie. Podciąga się nie
tylko dlatego, że jest liczma, nie tylko wsku
tek ilości kartek oddanych przy głosowaniu
wyborczem, ale i dlatego, że istnieje tam ten
dencja tworzenia wartości, tendencja budowa
nia czegoś wyższego, dołożenia jakiejś cegiełki
w r°zbudowie życia zbiorowego znalazła grunt
podatny. Tam ta PRACA TWÓRCZA, ten
wysiłek ponad miarę obowiązku, który poprzez
całą dzieje Polski zawsze był główną wartością

banku, bilans oraz rachunek zysków i strat za
rok 1933. Wobec wykazanego przez Bank Pol
ski czystego zysku za rok 1933 w kwocie 12
miljonów zł. Rada uchwaliła przedstawić wal
nemu eebraniu akcjonarjuszów wniosek wypła
cenia za rok 1933 dywidendy w wysokości 8%,
tj. 8 zł od akcji 100-złotowej.

główną siłą, na której się Polska opierała, znaj
duje już swoich wykonawców.
„O co mi jednak chodzą. Chodzi mi o to,
że zasady stosunku człowieka do życia pole
gały nie na oczekiwaniu, iż jemu partja czy
ktoś inny coś da, coś mu czyjaś łaska przynie
sie, ale żeby właśnie wysiłkiem własnej pracy
treć swojego życia rozbudował.
„NA CZEM POLEGA ISTOTA NOWE
GO PROJEKTU KONSTYTUCJI?
Wl®śnie na tem, żeby dla wszystkich oby
wateii państwa i to wszystkich bez względu na
narodowość, wyznanie itd. stworzyć wielki cel
wspólny. Jest nim WSPÓLNE PAŃSTWO I
WSPÓLNY W NIM ŻYCIA DOROBEK.
„W życiu zbiorowem zawsze tak będzie.
Będą zawsze jednostki, któremj swoimi war
tościami umysłowyntf i moralnymi górować
będą nad otoczeniem. Jednostki te nie poprze
stając w pracy i wysiłku w wtosce, w miastecz
ku, czy st°licy do dorobku dotychczasowych
pokoleń, DOBUDUJĄ, DODADZĄ NOWĄ
TREŚĆ.
Chodzi oto, aby wytworzyć zbiorowe nasta
wienie ogólne obywateli, nastawienie do wy
ścigu w tych pracach, w tym dor°bku, który o
rozwoju życia zbiorowego będzie stanowil.
„Proszę panów! Jeżeli postawimy zasadę
równości, jakąś abstrakcję, to w marszu ży
ciowym będziemy mu sieli regulować krok z
tymi, którzy nie nadążą. Jeżeli przyjmiemy na
tomiast zasadę równania ku górze, to PROCES
WZBOGACANIA TREŚCI ŻYCIA JEDNO
STEK ZBIOROWOŚCI UZYSKA NOWE SI
ŁY ROZPĘDOWE.
„Dorzucę tu jeszcze jedną uwagę następu
jącą: Ktoś tu mówił, że chcemy zapomocę
zmiany Konstytucji reżim utrwalić, że chcemy
dla siebie zapewnić rządzenie. Wtedy, gdy się
myśli o pokoleniach przyszłych, o ustawieniu
ich na najlepszej drodze rozwoju, to przyjmo
w-nie dyskusji na takim pokornie uważam za
poniżające dla siebie".

Budżet Ministerstwa Sprawiedliwości
w komisji sejmowej

Dyr. Bobkowski — wiceministrem
Komunikacji

Warszawa, 12. 1. (Pat). Na wczorajseem popołudniowem posiedzeniu sejmowej komisji
budżetowej przystąpiono do dyskusji nad pre
liminarzem Ministerstwa Sprawiedliwości.
Całokształt pracy tego resortu omówił szcze
gółowo referent Seidler (BBWR), podkreśla
jąc m. in., że widoczny jest poważny wysiłek
dla u:ednostajnienia ustawodawstwa i każdy

(o) Warszawa, 12. 1. (Tel. wł.). Nomi
nacja prezesa krakowskiej dyrekcji kole
jowej inź. Bobkowskiego na stanowisko
wiceministra Komunikacji została, jak się
dowiadujemy, ostatecznie zdecydowana.
Jednocześnie przejść ma na emeryturę
dotychczasowy wiceminister Komunikacji
inż. Czapski.

Po powrocie min. Becka z Genewy
odbędzie się debata parlamentarna nad polityką
zagraniczną
Warszawa, 12. 1. (Pat). Przed porządkiem
dziennym wczorajszego posiedzenia komisji
spraw zagr. Sejmu poseł Czapiński zapytał
przewodniczącego komisji, kiedy odbędzie się
dyskusja na temat polityki zagranicznej.
Przewodniczący poseł Radziwiłł odpowie
dział, że debaty w tej materji nastąpią po
przyjeździe ministra Becka z Genewy. Prze
widziane jest ekspose ministra w komisji senac
kiej z tego względu, że minister w ubiegłe;
sesji nie miel możności przemawiania w se
nacie. Po obradach w senacie odbędzie się

dyskusja nad polityką zagraniczną w komisji
sejmowej.

Poseł Stroński (KI. Nar.) prosił o objaśnie
nie powodów odroczenia poprzedniego posie
dzenia komisji. Przewodniczący Radziwiłł udzielił wyjaśnień, powołując cię na swoje po
przednie oświadczenie oraz odnośny paragraf
regulaminu obrad Sejmu, Zkolei komisja przy
stąpiła do porządku dziennego, wysłuchując re
feratów rządowych projektów ustaw w spra
wie ratyfikacji.

8 procent dywidendy
płacić będzie Bank Polski
Dnia 11 stycznia
rb. odbyło 6ię posiedzenie rady Banku Pol
skiego, pod przewodnictwem prezesa dr. Wła
dysława Wróblewskiego, na którem rada wy
słuchała sprawozdania dyrekcji i komisji <z
działalności banku w grudniu r. u.
Następnie rada zatwierdziła sprawozdanie
Warszawa, 12. 1. (Pat).

rok wykazuje konsolidację tej dziedziny. Zna
czny postęp widać również w dziedzinie tere
nowego ujednostajnienia wymiaru sprawiedli
wości. Przechodząc do zagadnienia więziennic
twa, referent wskazał, że na dz. 1 listopada
1933 r. zaludnienie więzień wynosiło 46.000 osób. Ministerstwo zwróciło baczną uwagę na
opiekę duchową więźniów i na ich naukę.

A to poco?
Budowa szos strategicznych na terenie W. M. Gdańska
Wzdłuż wybrzeża gdańskiego w kierun
ku Prus Wschodnich buduje się szosa, któ
ra połączyć ma, przez nowy most, będący
również obecnie w budowie nad Wisłą, te
ren W. M. Gdańska z Prusami Wschodniemi, a szczególnie z L zw. trójkątem Heilsberskim. Budowa szosy jest już na ukoń
czeniu.

Interesującym i bardzo znamiennym
śżczegółem w budowie tej szosy jest fakt,
iż nasyp złożony jest z warstwy kamieni
i żwiru grubości 80 cm, co nadaje tej szo
sie charakter wybitnie strategiczny, Dru-

gim bardziej ciekawym i charakterystycz
nym szczegółem iest to, iż odcinek nowej
szosy, biegnącej do Plehnendorf, w czasie
prowadzenia robót ziemnych był zamknię
ty nietylko dla ruchu kołowego, ale nawet
i pieszego. Zarządzeń tych przestrzegano
do tęgo stopnia bezwzględnie, iż opornych
odprowadzano do aresztu.
Jeżeli się weźmie pod uwagę fakt, iż
nowa szosa do Plehnendorf biegnie wzdłuż
starych fortyfikacyi, które według obiega
jących pogłosek miały być w czasie budo
wy tego odcinka umacniane, a nawet po
dobno miano tam budować iakiś nowocze-

sny schron, to zarządzenia wspomniane sta
ją się zrozumiałe.

Oddziały S. A. i S. S.
otrzymały białą broń
W myśl zarządzenia szefa oddziałów S
A. i S. S. w Rzeszy, wprowadzającego bia
łą broń dla członków S. A. i S. S., w Gdań
sku oddziały S. A. i S. S. otrzymać maią
również w najbliższym czasie bagnety.
Bagnety te będą nieco krótsze od zwy
kłych* bagnetów wojskowych, jednak w ten
sposób będą wykonane, iż mogą bvć nasa
dzane na karabiny.
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Rcfierada
Wczoraj nadeszła z Warszawy wia
domość, że sejmowe kluby opozycyjne
(oczywiście z klubem „narodowym** na
czele) powzięły na zwołanym specjalnie
poto konwentyklu
wspólną
uchwałę
...zbojkotowania posiedzeń sejmowej Ko
misji Konstytucyjnej, na której rozważa
ny będzie projekt nowego ustroju, wnie
siony przez BBWR.
Powody tej czczej demonstracji są aż
nazbyt zrozumiale. Pp. opozycjoniści w
ogólności, a pp. „narodowcy** w szcze
gólności nie mają w sprawie zgłoszonego
przez nasz Obóz projektu nowej Konsty
tucji —nic a nic do powiedzenia. I to nie
dlatego, ażeby „nie mieli możności** wy
powiedzenia się na ten temat, albo żeby
im ktęś tego „zabraniał**. Przeciwnie: —
właśnie Komisja Konstytucyjna stwarza
im przecież swobodny, jaknajszerszy te
ren i jaknajdogodniejszą okazję do
wszechstronnego omówienia .sprawy tak
ważnej dla państwa i dla wszystkich obywateli, jak sprawa nowego ustroju. Ale pp. opozycjoniści poprostu dlatego nie
potrafią przeciwstawić tezom projektu
BBWR żadnych rzeczowych argumen
tów, że tych argumentów —nie mają. Usiłując więc „z honorem** wybrnąć z ta
kiej arcy-niemiłej dla siebie sytuacji —
tchórzliwie rejterują z uczestnictwa w obradach konstytucyjnych.
Społeczeństwo, interesujące się kwe
stią naprawy Konstytucji, będzie niewąt
pliwie umiaio należycie ocenić tę rejtera
dę partyjnych „wybrańców narodu**, —
zwłaszcza że przypatrując się tezom wnie
sionego przez nasz Obóz projektu Kon
stytucji, będzie mogło tem wyraźniej ro
zeznać się w przyczynach sromotnej ucieczki partyjnej.
Na czemże bowiem polegają tezy na
szego projektu, określające zrąb nowego
ustroju Rzplitej?
Dadzą się one sprowadzić do trzech
zasadniczych założeń, ,z których wypły
wają wszystkie dalsze postanowienia
szczegółowe.
1. Projekt nowej Konstytucji polskiej
zrywa w sposób zdecydowany z teorją o
„podziale władz**. Doktryna ta, zrodzona
w połowie 18-go stulecia, usiłowała zna
leźć „formułę** ustrojową, któraby w rów
nej mierze zadość czyniła wymogom te
chniki rządzenia, jak i postulatowi udzia
łu ogółu obywateli we wpływie na losy
państwa i kierunek jego polityki. Taki po
dziął władz na: wykonawczą, ustawodaw
C2ą i sądową, każda z nich równorzędną
i wzajem od siebie niezależną, miał za
pewnić równowagę między czynnikami
k&ztałtującemi politykę państwową t. j.
między rządem i społeczeństwem.
Teorja ta przez długie lat dziesiątki,
do dzisiejszych niemal czasów, zaciążyła
nad zagadnieniami ustrojowemi, nie wy
trzymała jednak próby czasu ani nie zda
ła egzaminu przy wcielaniu jej w życie.
To też teoria ta w swej czystej i znie
kształconej formie utrzymuje się dotąd
jedynie w ustroju Stanów Zjednoczonych,
gdzie zresztą zbyt surowo przeprowa Jzo
tny podział władz nastręcza niejedne trud
ności w praktyce życia państwowego.
Wprowadzając bowiem trzy przeciwsta
wiające się sobie władze, nie przewidzia
no normalnych sposobów na usuwanie
konfliktów między niemi, ani też nie prze
widziano czynnika, któryby był powoła
ny do roli łącznika i arbitra w razie ewentualnych sprzeczności w działaniu
tych władz.
Projekt nowej Konstytucji, stwierdza
jąc, że „na czele państwa stoi Prezydent
Rzeczypospolitej4* i że „w jego osobie sku
pia się jednolita i niepodzielna władza
państwowa**,
podporządkowuje
jego
zwierzchnictwu organa państwowe, jakiemi są: rząd, sejm, senat, wojsko, są
downictwo, kontrola państwowa oraz sa
morząd terytorjalny i gospodarczy.
3. Projekt Konstytucji zrywa ostatecz
nie z systemem „rządów parlamentar
nych". System ten wykazał wszędzie swą
nieprzydatność. Rządy parlamentarne,
wyłaniane przez większość izb ustawodaw
czjch, doprowadzają z konieczności do
zaniku powagi władzy wykonawczej, któ
ra zabiegać musi o „względy" i „łaski**
twych mocodawców i już w chwili powo
łania do steru skrępowana jest w swobo
dzie decyzji i wytyczeniu linij polityki
państwowej. Wobec istnienia wielu roz
bieżnych kierunków politycznych —> więk

nie się reprezentacją zbiorowości twór
czej, wnoszącej w życie państwa warto
ści realne, reprezentację elity.

szość parlamentarna zależy często od przy do kontroli działalności władzy wykonaw
padkowego układu sił, klecona bywa za czej. Szereg konstytucyjnych zastrzeżeń
zwyczaj drogą zakulisowych przetargów, uniemożliwi jednak Izbom Ustawodaw
nie ma więc jednolitego politycznego o- cy m lekkomyślne „utrącanie" gabinetów,
blicza, nie ma prawdziwego poczucia od a przedewszystkiem pozostawi Prezyden
powiedzialności, gdyż odpowiedzialność towi Rzeczypospolitej swobodę decyzji
ta, rozbita między większą lub mniejszą w razie konfliktu między rządem a parla
liczbę politycznych żonglerów, staje się mentem: — swobodę zarządzenia nowych
anonimową fikcją. Rząd, wyłoniony z ta wr borów lub dymisjonowania rządu.
kiej „większości" i od niej zależny, nie
3. Projekt Konstytucji, szanując dezdolny jest do jednolitej pracy państwo m< kratyczne zasady współudziału całego
wej, nastawionej na dłuższą falę. Staje społeczeństwa w wpływaniu na losy pań
się igraszką, którą każda najdrobniejsza stwa, zmierza równocześnie do tego, by
nawet zmiana w międzypartyjnych soju demokracja stała się rzeczywiście czyn
szach zmiata z powierzchni życia polity nikiem twórczym w państwie. Chce wlać
cznego.
w nowoczesną demokrację nową treść,
Z zasady naczelnej, że Prezydent Rze wysuwa zasadę: równania ku górze. Ża
czypospolitej jest czynnikiem nadrzęd rnowu jąc Sejm oparty na wyborach po
nym w organizacji władz państwowych
wszechnych, w których opinja ogółu bęwynikają jego uprawnienia do swobodne dz e mogła swobodnie się ujawnić, —
go i samodzielnego powoływania szefa projekt BBWR przekształca Senat w or
rządu, niezależnie od chwilowych konjun gan odzwierciadlający wolę czynników
ktur i partyjnych przetargów. Nie prze najbardziej czynnych w budowaniu do
kreśla to oczywiście prawa parlamentu bra zbiorowego. W tem ujęciu Senat sta-

Tych kilka przypomnień wystarczy,
by uwypuklić, jak głębokie przemiany ustrojowe wnosi nowy projekt Konstytucji
Usprawnia technikę rządzenia, stwarza
ośrodek krystalizacyjny woli państwowej,
a równocześnie pociąga do współpracy i
służby dla państwa wszystkie twórcze si
ły społeczne. Nie jest to „kopja“ jakich
koiwiek ustrojów zagranicznych. Nowa
Konstytucja wyrasta z realnych porzeb
naszej Rzeczypospolitej i opiera się na
niezniszczalnych siłach moralnych pol
skiego społeczeństwa.

To wszystko wiedzą pp. opozycjoni
ści — i są wobec tego wszystkiego bez
silni i bezradni. Nie mają nic do powie
dzenia. Czują się zbędni, nikomu niepo
trzebni, pozostawieni własnemu 1 przez
siebie samych zawinionemu losowi w cia
snych zakamarkach swego przestarzałe
go partyjnego myślenia, — podczas gdv
Polska olbrzymiemi krokami idzie wciąż
naprzód ku swemu silnemu, nawskroś
nowoczesnemu Jutru.
Dlatego — rejterują.

Bankierzy świata nie pożyczają

Międzynarodowy obieg kapitałów sparaliżowany
Poczynając od r. 1931 kryzys finansowy
i rozkład walutowy, który nastąpił u
dwóch największych bankierów świato
wych — w Anglji i w Stanach Zjednoczo
nych — sprallżowaly zupełnie międzynaro
dowy obieg kapitałów. Kraje te, a wślad
za niemi Francja, Holandja, Szwajcaria,
które obfitują również w wolne kapitały 1
pełnią rolę bankierów w zakresie między
narodowym, wstrzymały emisje pożyczek
zagranicznych i zredukowały je do mini
mum. U. S. A-, które w r. 1930 emito
wały pożyczek zagranicznych na ogólną
sumę 10 i pół miljarda złotych, zreduko
wały ją w r. 1931 do 2 i pół miljarda, a w r.
1932 do ćwierć miljarda zł w cyfrach okrą
głych. W. Brytanja emitowała w r. 1930
pożyczek zagranicznych na sumę 2 i poł
miljarda złotych, w 1931 r. już tylko na su
mę około 400 miljonów, a w 1932 r. suma
ta spadła do poziomu 85 miljonów.
Wślad za temi dwoma krajami poszła
Francja, gdzie w 1930 r. emitowano poży
czek zagranicznych na sumę około 650 mi
ljonów złotych, w 1931 r. suma ta wzrosła
do 2 miliardów, ale w 1932 r. spadła ćo
600 miljonów. W Holandii w 1930 r. emitowano pożyczek zagranicznych na sumę o-

koło 1 miljarda złotych, w r. 1931 na su
mę już tylko 450 miljonów, a w 1932 r. —
tylko 100 miljonów. W Szwajcarii emito
wano w r. 1930 pożyczek zagranicznych na
sumę około 650 milionów złotych, w 1931 r.
suma ta spadła do 200 miljonów, a w 1932 r.
wyniosła 250 miljonów.
W sumie emisje pożyczek zagranicz
nych na rynkach finansowych wymienio-

nych wyżej pięciu krajów wynosiły w 1932
r. tylko trochę więcej niż 1 mlljard 200 mi
lionów złotych, wówczas gdy w 1931 r. su
my te sięgały około 5 miljardów łącznie,
a w r. 1930 — 15 miljardów. Kryzys zau
fania wyraził się tu dobitnie, zwłaszcza je
śli się uwzględni fakt, iż w powyższych cy
frach niema pożyczek kolonialnych danych
metropolij.

Dyplom obywatela honorowego m. Sieradza
dla pułkownika Walerego Sławka
Płk. Walery Sławek przyjął w dniu 10
A aą to tradycje historyczne ciągle ży
bm. delegację rady miejskiej m. Sieradza, we, z dumą przechowywane, a najdawniej
która wręczyła Mu dyplom obywatela ho szych lat sięgające. — Dalej adres podaje
norowego tego miasta, oraz następujący a- najważniejsze i najpiękniejsze fragmenty
dres rady miejskiej;
historji miasta Sieradza i kończy się słowa
—- Mości Panie Pułkowniku, Obywatelu mi:
— Iluż to z naszego pokolenia, które się
naszego miasta! Twój pobyt w Sieradzu,
jeszcze
za czasów urodziło niewoli, myćlajako więźnia carskiego za walkę zbrojną
ło,
że
zaświta
nam wolność — i iluż z nas
o Niepodległość Polski i akt niniejszy, wiąźący Cię obywatelstwem z naszem miastem w walce o niepodległość Polski brało u— łączy się nieprzerwalną nicią z najpięk- dział wtedy, gdy panował tu wróg przemo
nie szemi tradycjami naszego prastarego żny, przed którego potęgą drżały wówczas
ościenne mocarstwa i chyliły się głowy na
grodu.
większych potentatów świata?
Mała garstka! — A wśród tej gars k.
bojowników, Ty, Mości Panie Pułkownika,
jako jeden z najbliższych współpracowni
ków Wodza Narodu Marszałka Józefa Pił
lerancji prawne], jawnie l u* bezprzykładnem
sudskiego.
zuchwalstwie targnąwszy się na istniejące usta
Na pełnych wielkiej wagi kartach hi
wy państwowe.
storji naszego prastarego grodu zapisało się
Nie myśmy również, pisZąc o nim, stworzyli niezatartemi głoskami Twoje Imię z czasów
„sprawą ks. Wryczy"; — stworzył ją f narzucił Twojego w Sieradzu pobytu — w momen
ludziom już dawno przed oczy on sam. cie tych właśnie najtragiczniejszych zma
Już od bardzo, bardzo długiego czasu cała ucz gań z najeźdźcą.
ciwa opinja nietylko Pomorza, ale i innych Ziem
Witamy Cię/ jako Obywatela naszego
Zachodnich, w pelnem grozy zgorszeniu raz po miasta i akt ten z dumą przekaźemy potom
raź dowiadywać sią musiala o wciąż nowych, noś ci.
wciąż brutalniejszych postępkach i nieliczących
Szczycić się tem będą następne pokole
się z niczem poczynaniach wojującego „hetma nia, wiedząc, źe był to wyraz zasłużonego
na narodowego", przynoszących ujmą dla godno hołdu dla Ciebie, a pośrednio i dla tych,
ści tej sukni, jaką ów „hetman* nosi, a dotkliwą co o Polskę w najcięższych warunkach wal
i bolesną obrazą dla tych uczuć religijnych, ja kę podjęli i do zwycięskiego doprowadzili
kie na swem stanowisku ma wobec wierzącej ją końca.
ludności reprezentować.
Obywatelowi miasta Sieradza Pułkow
Ci ludzie wierzący i uezciwt — przez długi, nikowi Waleremu Sławkowi Cześć!

milczenie pęfia
Na marginesie rozpoczynającego sią dziś pro
cesu przeciw sprawcom wywołania skandalicz
nego i gorszącego strajku szkolnego w Wielu,
mamy do zanotowania fakt o niezwykłej sile
wymowy. Oto natychmiast po ukazaniu sią na
szych uwag na temat moralnej strony
sprawy wielewskiej, otrzymaliśmy i otrzymuje
my nadal od całego szeregu osób z terenu Ziem
Zachodnich listy, stwierdzające całkowi
tą zgodność optn/i społe
czeństwa z wyrażonym przez nas poglą
dem na tą sprawą. Głosy te, które w dalszem
omawianiu destrukcyjnej „działalności** ks.
Wryczy jako partyjnego eksponenta „narodo
wego" zużytkujemy w pełnej rozciągłości, po
siadają wartość dokumentów równie silnych,
jak ten akt oskarżenia pisany rąką malej dziew
czynki, który wczoraj publikowaliśmy.

Listy otrzymywane przez nas pochodzą
bowiem od ludzi z różnych sfer
społecznych, począwszy od rołnika i drobnego
przedsiąbiorcy aż do przedstawicieli wolnych
zawodów i pracujące] inteligencji. Wszystkie
one zgodne są nietylko w swem obu
rzeniu przeciw faktowi shańbienia przez
ks. Wryczą patrjotycznej tradycji Kresów Za
chodnich, które tyle w obronie polskiej
, szkoły wycierpiały, — ale wszystkie, dosłownie:
bez wyjątku wszystkie te listy zgodne są i
w tem, że piszą je ludzie o niepo-dejrżanej przynależności do
czynnego katolicyzmu.
Niech sią pp. „narodowcom" nie zdaje, że
„sprawą wielewsktf*, ściślej zaś mówiąc: „spra
wą ks. Wryczy" ludzie na Pomorzu zaintereso
wali sią „dopiero teraz", kiedy wareholska dzia
łalność partyjno-„narodowego'* działacza prze
kroczyła iuż wszelkie granice dopuszczalnej to-

bardzo długi czas zacinali ząby, a choć raz po
raź w swych uczuciach przywiązania do Ko
ścioła i wiary obrażani i gwałceni gorszącym
widokiem szaleństw ks. W ryczy, tłumili gorycz
we Francji
wewnątrznego wzburzenia i milczeli. Ale dzi
We
Francji
daje
się zauważyć ostatnio znacz
siaj — tama milczenia pąkla. Ci ludzie zaczy
ny
wzrost
bezrobocia.
Liczba bezrobotnych, unają mówić i nazywać rzecz po imie
niu, niedwuznacznie stwierdzając, że prze prawtnionych do otrzymania zasiłków, zwięk
brała sią nawet już ta ostatnia miarka cierpli szyła się w końcu grudnia 1933 r. w stosunku
wości, z jaką dotychczas stek postępków i wy do okresu poprzedaiiego o blisko 19 tys. osób,
W porównaniu z rokiem 1932 liczba uprawczynów ks. W ryczy znosili przez jeden jedyny
nionych
do otrzymania zasiłków z tytułu bra
wzgląd na jego kapłańskie stanowisko.
ku pracy wzrosłą o 32.065 osób.
I ci ludzie b ą d q mówili, bo im tak na
Ogółem Mozba bezrobotnych pobierających %
kazała ich uczciwość. A będą mówili
zasiłki na terenie całej Francji wynosili w
szeroko i wszechstronnie całą i naresz
diniu 1 stycznia 1934 r. 303.921 osób.
cie pełną prawdą o obliczu „morałnem" działacza z Wiela i tych jego partyjnych
spólników, z którymi razem prowadził swe
W Gdańsku ładuje węgiel dąbrowiecki ds
dzieło destrukcji i szerzenia nienawiści na Po
Anglji pewien większy okręt angielsku
morza,

Znaczny wzrost bezrobocia

Polski wegiel do Anglii

SOBOTA, DNIA 13 STYCZNIA 1934 R.

Operetka „narodowa" z bruku
lwowskiego
Endeckie żerowania na sensacjach i pieniądzach żydowskich
Przebogate są kroniki metod, poczynań,
afer i pomniejszych aferek, hodowanych w
Stronnictwie Narodowem. Poniższe, które
przytaczamy za korespondentem lwow
skim „Gazety Polskiej", mówią o zupeł
nym upadku partyjnej prasy „narodowej".
Nie mogą tego upadku powstrzymać, na
wet krętactwa i podstępne kombinację, po
zbawione zupełnie moralności i uczciwo
ści. Oto co czytamy m. in. w tej korespon
dencji ze Lwowa:

ność swą posunęli do tego, że poniechali „Jestem wszędzie" byłoby zapewnione. Na
rasy, pochodzenia, wyznania, narodowości szczęście we Lwowie inaczej ludzie myślą,
i tak więc powoli konało pieszczone pisem
a nawet płci. Co za skromność!
ko endecji i nic nie pomagało, że pławiło
się ono poprostu w ciepłej krwi ludzkiej.
Czyżby to miała być kurtuazja ze wzglę
du na lokatora posła Zwierzyńskiego imć
Naiparadniejszy był jednak finał tego oFrydman a, który za uprawianie nierządu w
kamienicy „narodowego" działacza, płacił peretkowego przedsięwzięcia lwowskiej
mu kilkadziesiąt dolarów miesięcznie? Za endecji. Gdy wszystko zamarło, zwrócono
to całkiem już popuścili sobie wodze, gdy się do PEWNEGO ŻYDA Z PROPOZYCJĄ
chodziło o konkurencję z „Tajnym Detek ODSTĄPIENIA MU UDZIAŁU ZA CENĘ
tywem". Na wszystkich polach mordy, ra 6 TYS. ZŁOTYCH. ŻYD ODMÓWIŁ.
„Niema mnie nigdzie nawet za 10 gr."
Tygodni temu sześć w oficynach „Dru bunki i gwałty opisywane były z takim roz
woła
dziś tu i ówdzie jakiś urwis lwowski,
machem
i
takiem
znawstwem,
że
gdyby
kami Kresowej", gdzie drukuje się sławet
ny organ Stronnictwa Narodowego „Kurjer Lwów był podobny do Paryża, powodzenie który nie szanuje smutków endeckich...
Lwowski", skąd wychodziły na świat warcholskie ulotki akademickie i gdzie przy
gotowuje się bibułę dla „zielonowstążkowców“, ukazał się pierwszy numer nowego,
„bezpartyjnego" dziennika pod wielce ob<e
cującym tytułem „Jestem wszędzie za 10

Wyścigi z ..Tajnym Detektywem"

Aż struna pękła...

Kuźnia nieprawofti

POLSKIE OSRAMOWKI

dr.M.
Afisze na mieście zapowiadały bardzo
wiele: i dużą porcję morderstw z całego
świata, i najnowsze telegramy; sensacyjną
powieść ze znacznym podkładem erotyz
mu i nowele najsławniejszych autorów, i
troskę o dolę świata pracy, i humor na codzień, jednem słowem wszystko, co Jest tył
ko możliwe do sprzedania „za jedne 10 gr.“.

SĄ NIEPRZf ŚCIGNIONE ===
= w WYDAJNOŚCI ŚWIATŁĄ

w EKONOMICZNEJ TRWAŁOŚCI

W MAŁYM ZUZYCIU PRĄDU..

Zaloty do synów Izraela
Tak więc zaczął się żywot nowego, cu
dacznego tworu, który gwoli zamanifesto, wania swej czułości do „obywateli izraeUckich" miał identyczne karty tytułowe i na
początku i na końcu numeru. Nie śmiejcie
się! To fakt Żydzi mogli zacząć lekturę od
prawej ku lewej, katolicy mieli okazję wer
tować za 10 gr pismo od lewej do prawej.
Dopiero po tygodniu zorjentowano się, że
zbytnie zaloty do braci Izraela nie przystoją i wtedy zmieniono ten system, zmienia
jąc jednocześnie i tytuł na „Dziennik Wie
czorny — Jestem wszędzie za 10 gr.“.
Tym razem tytuł był już jednostronny.
Początek gazety był taki sam dla wyznaw
ców Nowego i Starego Testamentu, lecz
numer wtenczas nie szedł. Redaktor po
lityczny wystrzegał się wprawdzie troskli
wie ujemnego wyrażania się o żydach, ale
i to nie pomogło. Doszło do tego, że gdy
raz aresztowano w Warszawie dwóch ży
dów, handlarzy żywym towarem, u „Je
stem wszędzie" ze skomności nawet nie
wymieniono imion i nazwisk handlarzy,
tylko pozostało poprostu, że eksportem
11 dziewcząt trudniły się dwie osoby. Delikat

Za zasługi społeczne
P. prezydent Rzplitcj przyjął p. Bohdana
Hutten-C/apskiego, prezydenta Związku Pol
skich Kawalerów Maltańskich, wybitnego fi
lantropa i działacza społecznego, ktÓTego ude
korował wielką wstęgą orderu „Polonia Restituta\

Dwa wielkie okręty,
za polski węgiel
Pomiędzy Stocznią Gdyńską a Dyrekcją
Włoskich Kolei — o ozem już donosiliśmy —
przeprowadzona została tranzakcja handlowa,
na mocy której otrzymamy dwa wielkie okrę
ty transatlantyckie wartości 60 miljonów lirów
za J600 tys. ton węgla górnośląskiego najlep
szej jakości.
W związku z tern przybył do Katowic de
legat włoskich kolei p. Davio, który zwiedził
kopalnie węgla. — P. Davio bawił w Krakowie,
skąd wyjechał do Gdyni celem zapoznania się
z urządzeniami portu załadunkowego.
Węgiel dla kolei włoskich dostarczać będą
tylko kopalnie, posiadające najlepszy węgiel.
Włosi przystąpili już do budowy wielkich
okrętów w dokach w Monfalcone pod Triestem
W Katowicach utworzone będzie stale biuro
odbioru węgla.

Zamach litewski
na Kła|pedę?
Niemieckie biuro informacyjne donosi z Tyl*
źy o pochodzących rzekomo z Litwy pogło
skach, jakoby Litwini zamierzali w najbliższych
dniach dokonać zamachu na autonomję okręgu
klajpedzkiego. Zamach ten przeprowadzony ma
być jeszcze prted dniem 11-ej rocznicy obsadzenia okręgu klajpedzkiego, przypadającej na
15 stycznia r. b.
Komunikat niemiecki kończy uwagą; „Te pla
ny litewskie wywołały w okąęgu kłajpedzkim
wielkie zaniepokojenie. Oczekuje się, że przedewszystkiem interweniować będą sygnatariu
sze konwencji klajpedzkiej (Anglja, Francja,
Włochy i Japonja).

Francusko-austrfackie
rokowania handlowe

Aby handelek szedł
Endecy lwowscy zabrali się do nowego
swego interesu bardzo sprytnie, Przedcwszystkiem uświadomili sobie, że na czytętników ze swego obozu nie mają co Uczyć.
Niedobitkom Stronnictwa Ludowego star
czy aż nadto „Kurjer". Skądby więc wziąć
czytelników? Rada w radę, a oto przypom
nieli sobie starą maksymę tak natarczywie
przy każdej okazji powtarzaną przez sionistów: „Jak bieda, to do żyda". Pomyśleli,
rozważyli — i zrobili. A trzeba im przy
znać, że pod tym względem byli wcale
konsekwentni. Żywot swój zaczęli od tego,
że w pierwszy dzień, żywota swego wy
słali „naczelnego sprawozdawcę" do kahalu, aby im opisał w pierwszym, reprezen
tacyjnym numerze, jak wyglądają tam uro
czystości. Potem przyszła kolej na innych.
Dyrektor kolportażu zaprosił do siebie na
konferencję „króla" kolporterów, tego sa
mego, który rok temu był wymieniany w
„Kurierze Lwowskim" jako zabójca ś. p.
Grotkowskiego i odbył z nim dłuższą kon
ferencję, w wyniku której ten sam, który
był obwiniony przez szereg miesięcy o za
bójstwo polskiego korporanta otrzymał mi
sję zorganizowania kolportażu pisma, re
dagowanego przez kolegów zamordowa
nego.
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Walka w kościele ewangelickim w Rzeszy
Pastorowie wypowiedzieli posłuszeństwo biskupowi Mullerowi
Trwające w łonie kościoła ewangelic
kiego tarcia uległy nagle zaostrzeniu, wy
wołanemu dekretem biskupa zjednoczo
nych kościołów ewangelickich Rzeszy Mul
lera z dn. 4 stycznia r. b.
Biskupi krajowi Bawarji, Wirtembergii,
Badenji i Hesji ogłosili w swych organach
urzędowych oświadczenia, w których za
wiadamiają podległych im pastorów, że
nie uznają rozporządzenia biskupa Mulle
ra. Najwyższe czynniki wyrazić miały rów
nież wielkie niezadowolenie z powodu kon
fliktów w kościele ewangelickim, przyczem
z miarodajnych kół zwrócić miano biskupo

wi Mullerowi uwagę na nieprzychylne eciho, jakie zagranicą wywołało ostatnie za
rządzenie władz kościelnych.
Niezwykle charakterystyczne w tej
sprawie są komentarze „Koelnische Ztg.“,
która pisze, że w kołach ewangelickich nie
chcą wierzyć, aby biskup Muller, zajmują
cy dotychczas stanowisko pojednawcze,
zdecydował się nagle dać wolną rękę rady
kalnemu kierunkowi. Sprzeciwiałoby się
to całokształtowi jego dotychczasowej dzia
łalności. Aby nie dopuścić do jeszcze więk
szego zaostrzenia tarć, biskup powinien nie
zwłocznie dać wyczerpujące wyjaśnienia.

Zjazd b. działaczy niepodległaściowych
Ziem Zachodnich w Poznaniu
Dnia 14 bm. odbędzie się w Poznaniu |
Zjazd b. uczestników tajnych organizacyj
niepodległościowych w b. zaborze pruskim
po roku 1918.
Zjazd ma za zadanie zorganizowanie ba
dań nad historją ruchu niepodległościowe
go w b. zaborze pruskim i w tym celu wy
łoni ze siebie Komitet wykonawczy mają
cy podjąć się zebrania i opracowania odno
śnych materiałów historycznych. Jest to
sprawa ważna i niecierpiąca zwłoki, ponie
waż zagadnienia związane z ruchem nie
podległościowym w b. zaborze pruskim nie
zostały mimo 15-tu lat istnienia Państwa
Polskiego opracowane, a ogółowi w in
nych dzielnicach, są zbyt mało znane.

(Swego czasu poruszaliśmy tę sprawę kilka
krotnie na łamach naszych Wydawnictw.
Przyp. Red.).
W pierwszej linji zależy dziś na stwo
rzeniu ewidencji wszystkich kolegów, któ
rzy brali udział w organizacjach niepodleg
łościowych. Niżej podpisany prosi kolegów
z Pomorza, którzy czynni byli w akcji nie
podległościowej do r. 1918 o podanie swych
dokładnych adresów.
Protektorat Zjazdu objął p. Bernard
Chrzanowski, przewodniczącym komitetu
organizacyjnego jest poseł Dr. Surzyński.
Dr. Kazimierz Korzeniewski, Grudziądz,
Sienkiewicza 12.

We francuskiem ministerstwie handlu roz
poczęły się rokowania handlowe francusko-austrjackie, zmierzające do ustalenia systemu kon
tyngentów pomiędzy obu krajami na rok 1934.

Aresztowanie pastora
w Wrocławiu
Z Wroc/awia donoszą o aresztowania pa
stora Weichenheima za to, że twierdził on, że
przywódca młodzieży hitlerowskiej von Schirach jest żydem i że nazywa się Barach Meyer.

Ze świata
Polski Komitet Gwiazdkowy W Berlinie pod
przewodnictwem p. konsolowej generalnej Wa
chtowej Gawrońskiej, w porozumieniu z towa
rzystwem szkolnem „Oświata", zorganizował w
dniu 9 b. m. gwiazdkę dla 350 dzieci polskich.
W czasie audjenejt a Króla Karola min. Tltulesoo po rozpatrzeniu ogólnej sytuacji poli
tycznej przyjął .tekę spraw zagranicznych i zło
żył przysięgę. Przy audjencji obecny był prem
ier Tatarescu.
Federacja żydów polskch w Ameryce postano
wiła utworzyć polsko-amerykańskie biuro o cha
rakterze Informacyjnym dla spraw importu i
eksportu z Polską.
Dom hitlerowców flamandzkich w Brukseli,
przed którym stale musdala czuwać policja, aostal na rozkaz burmistrza Maxa zamknięty.
W mieście Lok-Batan (okolice Baku) trysnę
ło w dn. 26 grudnia r. ub nowe źródło nafto
we o wydajności 7.000 ton ropy dziennie.
Egzekutywa arabska postanowiła w dn. 16
b. m., kiedy się kończą święta Ramadanu, zor
ganizować manifestację na znak protestu prze
ciwko polityce imigracji żydowskiej.
Rząd szwedzki zaprotestował w Berlinie prze
ciwko jednostronnym decyzjom, powziętym
przez Niemcy w sprawie transferu.

Krwawy cień z Lipska
Przedśmiertna „laska1* dla „podpalacza** Reichstagu
Marianus van der Luebbe, milczący chło
piec ze spuszczoną głową, „podpalacz"
Reichstagu został ścięty w dniu 10 stycznia.
Ścięty, nie powieszonyl Łaska wielka i
wspaniałomyślność ze strony niemieckich
czynników miarodajnych, .które oświadczy
ły, że „śmierć przez powieszenie", ten
szczególnie hańbiący rodzaj kary zastrze
żony jest dla pospolitych zbrodniarzy, zwla
szcza dla zdrajców kraju i narodu. U van
der Luebbego atoli mimo nikczemnego je
go czynu, miało się jednak do czynienia ze
sprawcą, działającym z przekonania.
„Wyróżnienie" to niewiele pomogło
nieszczęśliwemu chłopcu i zapewne nie po
trafił go „ocenić" w obwili zgonu.
Komunikat o tern „łaskawem wyróżnie
).;
jniu" opublikowany wobec majestatu śmier-

ci i przy ciepłych jeszcze zwłokach van
der Luebbe’go zawiera w sobie tyle brutal
ności i cynizmu, ile ich mieści mentalność
„rasowego" prusactwa.
. Z głosów prasy niemieckiej przebija du
że zadowolenie(!) z powodu stracenia Ho
lendra.
„Leipziger Abendpost" pociesza się m.
in., że na ławie oskarżonych w Lipsku sta
nął
komunizm światowy i jakkolwiek
współsprawcy zbrodni nie zostali wykryci,
to jednak przewód sądowy wykazał „mo
ralną odpowiedzialność" komunistów za
podpalenie Reichstagu. Żałować należy je
dynie, że cała sprawa pozostaje nadal nie
wyjaśnioną tajemnicą.
Oficjalne komunikaty doniosły, że van
der Luebbe „przyjął wyrok spokojnie, nie

zdradzał żadnego wzruszenia i nie wypo
wiedział ani jednego słowa“. Tymczasem
krążą wręcz odmienne a potworne pogło
ski, wedle których van der Luebbe miał
wygłosić oskarżenie i wskazać, że win
nymi są Goebbels i Goering, że trzeba g®
było przemocą ciągnąć pod gilotynę, że po
zostawił w swej celi notatki, które znajdują
się już w posiadaniu sądu pruskiego... Co
jest prawdą?
Chłopiec ze spuszczoną głową zamilkł
na wieki i nie wyjawi już nigdy taemnicy.
Ale czy nie wstaną z jego popiołów
mściciele, którzy pomszczą krzywdę — je
śli tu istotnie była krzywda i zbrodnia
dokonane na wpół świadomej umrshw,’
niedorozwiniętej ofierze?

SOBOTA, DNIA 13 STYCZNIA 1934 R.

4

B. dyr. „Atlanticu" przed sądem
w Gdyni

X dnia
Pochwała ofaydnci
zbrodni

Gdy na schyłku ubiegłego roku dokonana
ohydnego mordu na osobie premjera rumurts&iego i gdy następnie stało się wiadomem, i9
Stefa rządu zaprzyjaźnionej z Polską Rumunji
zamordował członek „tełazńej Gwardjf*, —
140 nowych teczek.
W czasie krótkiej przerwy dochodzi wia w polskiej prasie ,,narodowej*1 zapanowało zde
domość, że na strychu znaleziono 140 teczek nerwowanie. A to z tej prostej przyczyny, ie
z aktami „Atlanticu", które uważano za za pp. „narodowcy" na pierwszą wieść o tem mor
ginione. Jednakże ta szczęśliwa wiadomość nie derstwie nie chcleli się zająć bliżej > osobami
morderców i dość mglisto rozpisywali się o
zdolna już jest nikogo uradować.
działalności
„Żelaznej Gwardji". —
Po przerwie dochodź’ znowu do starcia:
Aliści wkrótce potem pióra pp. publicystów
Węgiel i imieniny.
„narodowych** coraz śmielej i giośniej, bez ład
Prokurator prosi oskarżoną de Rosset o nych już skrupułów, sycząco a cynicznie zaczę
wytlómaczenie pewnego listu do Szapiry z dn. ły „zwierzać się* z tego, ćzem jest owa „Żelaz
25 Irpca 1930 i o stwierdzenie w jaki sposób na Gwardja" i dlaczego tak wnikliwie zapatrzy
i kiedy z nim tę sprawę uzgodniła.
li się w nią zza własnego płotka i z błotka
Oskarżona nie może sobie przypomnieć „narodowego *. W tem zaś „zwierzaniu się**,
dalszego ciągu sprawy w tym liście zawartej. a w równie ohydnem wystąpieniu, jak sam mord
rumuński — zdobył palmę pierwszeństwa głów
ny pomorski organ Str. Narodowego.
Na łamach tego pisma ukazał się mianowicie
artykuł p. t. „Nowy gabinet rumuński", — arty
kuł który jest poprostu pochwalę m o rd u i pochwalą „Żelaznej Gwardji**... Bo ta
„Żelazna Gwardja** —jak czytamy — „wyrosła
w ruchu młodzieży narodowej... występującego
przeciw masonom, żydom i liberałom... f a t cn ę l a premjera Ducę, bo sprzeciwiał
s i ę jej pochodowi**
O samem zaś morderstwie pisze ów „narodo
wy" organ z takim niekłamanym zachwytem:
„śmierć spadla na niego, (na premjera
Ducę) jak piorun, mimo kordonów
na dworcu, żandarmów i agentów. Dla
Adwokat Ettinger
wykonawców wyroku „Żelaznej Gwardji**
przeszkody nie istniał y*A.
Stwierdza tylko kategorycznie, że nazajutrz
w tej sprawie u Szapiry nie była, gdyż w dniu
Publicyście „narodowemu" i te nawet „za
tym przypadają jej imieniny.
chwyty** nad mordem i mordercami nie wystar
Prokurator: Nie pytam się o imieniny o- czają. Przepowiada „krwawą reakcję" w Ru
skarżonej, ale o to jak, kiedy porozumiewała munji, „rewolucję i detronizację króla Karola'*
się z Szapirą.
na wypadek „ostrego kursu przeciw narodow
Osk. de Rosset: Przytoczyłam datę moich com". Poczem „mimochodem" dodaje, ie owa
imienin jedynie jako dowód że w dniu tym z „Żelazną Gwardja" nie jest organizacją pronie
Szapirą nie prowadziłam żadnych rozmów, mo miecką, stojąca na żołd zieHitler a**..
że zrobiłam to później. Może za dwa dni, albo A w końcu tak gruntownie unurzone w gnikza tydzień.
czemnieniu i obłędzie partyjnym pióro „naro
Pr°kurator: A więc oskarżona nie wie o dowe** kruszy jeszcze raz papier w obronie że
tem?
laznej Gwardji" i ostrzega, ie ci, którzy „ujem
Osk. de Rosset (coraz bardziej' zdenerwo ne" wieści o tej organizacji rozg*aszają, zapew
wana): Nie wiem! Właściwie nie pamiętam ne... „obawiają się dojścia do władzy żyunołów
tej sprawy. Musiałam ją załatwić jednak, ale narodowych nietylko w Rum un j i".
to było tak dawno.
Otóż powiedzmy bez ogródek: — w tych
W tej chwili oskarżona de Rosset biorąc do ostatnich słowach: „nietylko w Rumunjt* — po
rąk teczkę z listem przewraca kartkę i jeszcze morski organ „narodowy" pomieścił całe swoje
bardziej zdenerwowana zwraca sSę do Sądu.
bezwstydne uwielbienie i gloryfikację ohydnego
Osk. de R°joet: Wysoki Sądzie! Pan pro mordu premjera rumuńskiego i tego „w s z y sikurator każę mi przypominać sobie odpowiedź k i e g o", co „narodowcy" wydali ze siebie na
na list z 1930 roku, wówczas kiedy odpowiedź światło dzienne i w Polsce: od składania kwia
znajduje się na następnej stronie w aktach, tów na grobie mordercy Niewiadomskiego, aż
które pan prokurator przed chwilą oglądał.
do dzisiejszej niemniej kwiecistej pochwały
Prokurator: Nie widziałem tej karty!
mordercy premjera rumuńskiego. Jest w tem
Osk. de Rosset: W tym wypadku muszę „wszystkiem" logiczny związek „narodowy" i
być bardzo ostrożną.
nie byłoby nic dziwnego, gdyby ktoś z endec
Prokurator: P oszę Wysoki Sąd o przywo kich entuzjastów „Żelaznej Gwardji" wpadł na
łanie oskarżonej do porządku!
myśl wysłania specjalnej delegacji „narodow
Adw. Ettinger: Chcialem zwrócić uwagę ców" z Polski z aktem hołdu do więzienia bu
Wysokiemu Sądowi, że do podobnej scysji do kareszteńskiego, gdzie obecnie przebywa mor
szło już dzisiaj między mną a panem proku derca.
ratorem i to nie z mojej winy!
Ale byłoby może dobrze, gdyby sobie taki
Znowu następuje czytanie dokumentów ktoś, piszęcy to we wspomnianym organie „na
przyczem proku-ator zrzeka się całego szeregu rodowym", uświadomił, że nietylko
akt, aby nie przeciągać sprawy.
w Ru m u n j i, ale i w każdym innym kraju
Po przerwie obiadowej atmosfera na sali zamyka się do kryminału zarówno morderców,
sądowej robi się coraz spokojniejsza i obrona jak tych, co się ośmielają morderców gloryfi
zgodnie z prokujuto-em szuka wvj\r’a dla kować.
<
szybszego zakończenia przewodu sadowego.
Przed końcem Sąd postanawia dla zobrazo
wania aktywności osk. de Rosset przeliczyć
Ksiądz dostał rozstrofu
ilość jej tełefonogramów.
nerwowego
Atmosfera zdenerwowania, panująca na sa
W
tajemniczych
okolicznościach zaginiony
li sądowej ustaje odrazu z przerwą i w kulua
prefekt seminarjum katolickiego w Freidaig
rach sądu prokurator rozmawia zgodnie z adw.
Hartl, który był przez policję poszukiwany zo
Ettingerem, przyczem z rozmowy ich wynika
stał
odnaleziony. Okazuje się, że Hartla osa
że i mowa prokuratora i mowy obrońców opar
te będą na zeznaniach tych samych świadków dzono w areszcie policyjnym, jak głosd komu
nikat dla jego ochrony osobistej. Z powodu
które obydwie strony ca’kiem inaczej komen
zupełnego
rozstroju nerwowego przesłuchanie,
tują. Mowa prokurato-a Wedegi^a spodziewa
Hartla było dotychczas niemożliwe.
na jest w przyszły wtorek.

24-ty dzień rozprawy
Dwudziesty czwarty dzień rozprawy mija na które wpływają najrozmaitsze czynniki na
znowu na Czytaniu piętrzących się na oknach dalsze miesiące.
Pr°kurator: Nawet na lipiec?
stolach i podłodze stosów dokumentów.
Osk. de Rosset: Nawet na lipiec, dlatego,
Badane są dokumenty firmy „A. de Rosset"
które wywołują ciągłe starcia między obroną że nie wiadomo jakie kontyngenty będą w lip
a prokuratorem, ponieważ strony inaczej In cu. Kontyngenty kalkuluje się z miesiąca na
miesiąc.
terpretują każdy dokument.
Kiedy prokurator wnosi o odczytanie dal
300 ton.
szego ciągu telefonogramów oskarżonej de Ros
Wdalszem monotonnem czytaniu akt wy
set do poszczególnych firm węglowych, mają suwa się na pierwszy plan jakiś list tyczący
się neckspedycji 300 ton węgla.
Prokurator: Z listu tego wynika, że f. „A.
de Rosset" miała u „Aldagu" węgiel. Z zeznań
Szapiry wynikało, że część tego węgla była
sprzedana na rynek wewnętrzny. Ten list po
twierdza zeznania św. Szapiry. W liście tym
„Atlantik-Gdańsk" prosi o p~zyczepienie do
8200 ton 300 ton nie na zagranicę, ale „dla nas"
to znaczy dla „Atlantic-Gdańsk", które „At
lantic" chce sprzedać zaoszczędzając koszta
reekspedycji.
Osk. de Rosset: Jeżeli kopalnia życzyła za
oszczędzić sobie koszta reekspedycji z jedne
go dworca na drugi, to nie wydaje mi się to
podejrzanem. Ja nie umiem się dopatrzeć w
tej naturalnej całkiem sprawie momentu po
dejrzanego.
Adw. Ett/nger: Na czem pan prokurator
opie a swe podejrzenia.
Pr°kurator: Na słowie „reekspedycja".
Adw. Ettinger: Proszę o zaprotokółowanie
Świadek ,Jni." Mazur
słów pana prokuratora, że opiera się na sło
cych zobrazować jej aktywność i kierownictwo wie „reekspedycja", to będzie bardzo cha
w firmie obrona stwierdza, że część te’efono- rakterystyczne dla przewodu sądowego.
gramów, podpisana jest przez sekretarkę św.
Prok.: Tylko dla tego dokumentu.
Fortulańską, co obrona podkreśla z naciskiem.
Adw. Ettinger: Nawet dla tego dokumentu.
Prokurator: To o niczem nie świadczy, pani
Znowu następuje czytanie dokumentów
Fortulańska mogła załatwiać te czynności w przyczem co chwila czytanie przerywa się, —
nieobecności pani de Rosset
gdyż prokurator prosi o dołączenie szeregu do
Adw. Ettinger: Oto właśnie chodzi Swiad kumentów do sprawy, a obrona żąda każdora
czy to tylko o tem, że wszystkie te „tajemni zowego uzasadnienia na jaką okoliczność da
co" w nieobecności jednej urzędniczki były ny dokument jest dołączany.
znane drugiej i, że pani de Rosset nie miała
jakichś wyłącznie jej przysługujących praw.

Tajemnicza kartka.
Zkołei prokurator zwraca uwagę na pewien
papier « f. „A. de Rosset*1 z jakąś kalkulacją
cen.
Obrońca Ettinger: Ten papier nie ma naj
mniejszego znaczenia i żadnej wartości doku
mentu, bo jest nawet nie podpisany.
Prokurator: Ale oskarżona może stwier
dzić, że pisany był w firmie „A de Rosset".
Osk. de Rosset; Owszem to jest pisane na
naszej maszynie do pisania, ale nie umiem po
wiedzieć co to jest. To może również dobrze
być próba pisma maszynowego, jak kalkula
cja. To mógł pisać ktoś z urzędników.
Prokurator: Ale kto to pisał? pani przyzna
je, że to napisane zostało w firmie?
Adw. Ettinger: W firmie jest dużo urzęd
ników, którzy mogli pisać najrozmaitsze rze
czy.
. .
Prokurator: Może to pisał nawet woźny o
He był dobrze poinformowany o cenach, ale to
jest bardzo ważne.
Adw. Ettinger: Proszę o zaprotokółowanie
słów pana prokuratora.
Przewodniczący kończy dyskusję stwier
dzając, że papierek ten nie przedstawia warto
ści dokumentu skoro nie wiadomo od kogo po
chodzi i co właściwie stwierdza.
W ezasie odczytywania dalszej korespon
dencji gwarectwa Hr. Renard do firmy „A. de
Rosset" znowu dochodź* do ożywionej dysku
sji między obroną a prokuratorem.
Większość dokumentów jest pisana w ję
zyku francuskim, co daje pole do pewnego
rodzaju ćwiczeń lingwistycznych. Poprzednie
.go dnia dokumenty odczytywano w języku
Schillera i Goethe*go dzi‘. bzmi w sądzie śpię
wna mowa Chateaubrianda i La Fontaine‘a.
Prokurator stwierdza, wyraźną nieufność
gwarectwa hr. Renarda do f. „A. de Rosset",
ponieważ w maju dyrekcja gwarectwa nie chce
angażować się co do cen na najbliższe nawet
miesiące. ‘
Oskarżona de Rosset tlómacty, że 3 listy o
których mówi prokurator nie tyczą się jednej
i tej samej tranzakcji, co podtwierdzają ceny.
Prokurat°r: Ja nie dowodzę zupełnie oszu•twa, jednakże stwierdzam, że eksport dla ko
palń’ jest rzeczą przynoszącą straty. Przy po
równaniu tych pism wynika, że to jedna i ta
sama transakcja i w tym sensie należy inter
pretować stanowisko Hr. Renarda, który nie
chee się angażować.
Osk. de Rosset: Pan prokurator dopatruję
się niechęci ze strony hr. Renarda do transak
cji po tych cenach. Nie widzę niechęci. Poprostu kopalnia nie chce sic angażować co do cen

Biegły b. dyrektor Departamentu Ruchu
, Ministerstwa Komunikacji B. Moskwa

W chwili, gdy prokurator wnosi o odczy
tanie dokumentu, który interpretuje w spo
sób mogący rzucić cień na metody wpływania
na czynniki kolejowe, przez śp. posła de Rosseta oskarżona de Rosset silnie zdenerwowana
prosi o odczytanie dokumentu, będącego spra
wozdaniem z posiedzenia komisji międzymi
nisterialnej po śmierci śp. męża jej, obrazują
cego jego stosunek do kolejnictwa polskiego.
Osk. de Rosset: Mąż mój w stosunku do
czynników rządowych był bardzo delikatny.
Gdy prosił o coś wydawało mu się zawsze, że
prosi za dużo. Ten dokument zilustruje uzna
nie jakie miały dla niego miarodajne czynniki
kolejowe.
Prokurator: Ale t© nie ma żadnego związ
ku ze sprawą.
Osk. de Rosset: Ale z pamięcią mego śp.
męża, któremu pan prokurator zarzuca jakieś
podejrzane interwencje w kolejnictwie.
Przewodniczący odczytuje ustęp z powyż
szego sprawozdania, gdzie na wniosek przedsta
wiciela M;nisterstwa Komunikacji, który prosi
o uczczenie pamięci śp. Aleksandra de Rosseta „jako wybitnego znawcy i naszego dorad
cy", co Komisja Międzyministerialna czyni.

2548 upadłość?w Holandii

Tragiczna mifośt
na manowce sprowadziła syna Fedreno z wybitniejszych prawników
po'skich

Pod zarzutem szeregu afer aresztowano w szował akta i plenipotencje, na podstawie któ
Paryżu syna jednego z najwybitn*ejazych praw rej sprzedał cudze majątki, i domy. Pozatem
ników polskich, adwokata Stefana Konica, któ przywłaszczył depozyty klientowskie.
Uwi«
rego przewieziono do Warszawy.
klął się w końcu tak dalece, że o jakimkolwiek
Adw. Konic poślub’! swego czasu b. prima ratunku nie mogły być mowy. Suma dokona
balerinę Pawłowską. Piękna małżonka miała nych afer przekraczała pół miljona złotych.
olbrzymie wydatki, które wielokrotnie prze Widząc, że grunt pali mu się pod stopami,
wyższały dochody adwokata. Zakochany w zbiegł do Paryża.
niej prawnik, straciwszy cały majątek, wszedł
Na skutek interwencji władz polskich po
na ślrką drogą, która z ławy obrończej zapro licja aresztowała b. ®dw. Konica. Przywiezio
wadziła go za kraty.
no go do Pol sl(S i osadzono na Pawiaku.

Aresztowany prawnik swatem atyczato W-

Donoszą z Amsterdamu, że w roku 1933 ogłoszono w Holandji 2548 upadłości Łączne pa
sywa upadłych firm wynoszą 71,49 mllj- gul
denów.

Wo’no orzv:at samochód ale nie
wolno no sorzedat
Znacnemu lekkoatlecie włoskiemu, Beccali,
postawiony został zarzut, że Jako amator nie
miał on prawa przyjmować nagrody — daru
Florencji w formie samochodu.
Sprawę przedłożono
Międzynarodowemu
Zw. Lekkoatletycznemu, który orzekł, że Beccali miał prawo dar taki przyjąć, nie może go
iednak aorzedać ani zamienić.
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KRONIKA
TORUŃ
Kalendarzyk rzym.-kat.

Piątek Arkadjusza M.
Sobota Godfryda
— Nocny dyżur aptek. Od dnia 1! do 18
bm. dyżuruje w śródmieściu apteka pod Or
łem, na Bydgoskiem Przedmieściu apteka św
Anny, ul. Mickiewicza; ną Mokrem apteka
pod Łabędziem, ul. Kościuszki.

Repertuar kin:
Mars — Moje marzenie — to ty.
Światowid — Sekret kobiety.
Pałace — Nocny ekspresu.
Lira — Czarowną noc.

TEATR NARODOWY
W TORUNIU
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REPERTUAR
W piątek, dnią 12.. bm. O gen. 20-tej
Przedstawienie dla wojska

„NA... Kochaj slę~. GO"
*ewj, w 16 obrazach (2 częściach)
Abonamenty i passe-partout nieważne.

W sobotę, dn a 13. bm. o godz. 16-tej
Ostatni
raz

„KRÓLEWNA POKRZYWKA"
Baśń fantastyczna w 3 akt. A Walewskiego
Ceny ndjnizsze. od'U.25 do 1.45 zt.

Wolno tru&uno

Budujemy wielki Toruń...
W jakim kierunku idą zasadnicze wskazania
rozbudowy miasta?
Niektóre miasta zachodniej Polski, a między kwentnie przeprowadzany. Plan ten nie może
niemi Toruń, wykazują w ostatniem dziesięcio być schematyczny, nie może być świętem, nie
leciu bardzo poważny przyrost ludności. Toruń naruszalnym tabu, które nie dopuszcza odchyleń
na tem polu zajmuje wprost stanowisko przo od normy formalnej, który, jednem słowem, nie
dujące, gdyż szereg czynników złożyło się na szedłby równolegle z wymaganiami życia. Plan
uprzywilejowanie naszego miasta w kierunku ten musi być pełny i nie ograniczyć się tylko
przyspieszenia jego rozwoju. Z powiększeniem do rozdania „zadarmo" placów budowlanych,
się ilości ludzi, zamieszkujących nasze miasto, ale również objąć akcję finansowania i wszel
zwiększają się i wymagania mieszkaniowe kiej pomocy dla budujących. Pozatem plan ten
Dość pow.edzieć, że Ilość mieszkań, pozostają musi rozróżniać budownictwo czynszowe od in
cych do dyspozycji napływowych obywateli To dywidualnego, dom czynszowy od własnego do
runia, nie rośnie w tym stosunku, w jakim wzra mu mieszkalnego dla jednej rodziny.
sta ludność. To zjawisko powoduje koniecz
A teraz przypatrzmy się, jak jest w Toru
ność rozbudowy miasta.
niu?
Warto się zastanowić, jakiego rodzaju ma
Trzeba bezstronnie przyznać, że organy miej
być polityka organów miejskich wobec tak ja skie bez większych trudności rozdają place bu
skrawo wzmagającej się konieczności rozbudo dowlane. Ale też na tem koniec wszelkiej po
wy Torunia?
mocy. Biedak, któremu zachcialo się budować
Jako normalne założenie tej polityki winno domek mieszkalny za oszczędność niemal całe
być ułatwienie wszystkim tym, co zamierzają go życia, zazwyczaj urzędnik lub drobny ku
budować nowe domy, zrealizowania ich zamie piec, prawie na każdym kroku spotyka się z roz
rzeń. Mało jest pomagać, ale trzeba jeszcze czarowaniem i przykrościami. Najpierw otrzy
opracować plan pomocy, któryby był konse- mał plac „zadarmo", ale za „pomiary" musi

W sobotę, .dnia 13 bm. n nodz. 20-tej

,JEJ TANCERZ"
Lekka komedja w 3 akt. Aimanda I BousqueVa
Ceny zniżone.

W niedzielę, dnia. 14- bm. o godz lO-tej
Przedstawienie popołudniowe

„NA... Kochaj się- GO"
Rewja w 16 óbr. <2 izęścidch)
Ceny zniżone.

Jn/ormotor ||
dla

pizijjezdnijcfa

|||

w Toruniu

Polecamy restauracje i Kawiarnie
Dwór Artusa, restauracja o nai wyk wintniei&zei
kuchni na Pomoreu — Dane ng
Restauracja „Satyr") Łazienna 13. Pierw®zorizędna kuchnia — Dancing.
Śniadainia. Probiernia win — Grześkowiak
daw. Damirana i Kordee. St. Rynek 33.

Najlepsza oKazja Kupna:
B, Hozakovjc< ul. Mostowa. 28 tel. 45 —- Naj
lepsza i najtańsza Herbata — Nasiona —
Cebulki kwiatowe.
Schwenagrub — Radio, ul. Łazienna 17
Aparaty — ceęścu
B. Wilamowski, Żeglarska 24. —• Tanio —
Bielizna — Galanteria — Trykotaże.
Biutowe przyborv — papeteria — Fr. Więcek.
Mostowa 38. Oprawa książek i obrazów.

Tylko u nas najlepsze, najnowsze i najdroż*
sze fi mv — Najrozfcoszn ejsza premjera —
Najpiękniejszego arcydzieła najwspanialszej
i najnowszej operetki filmowej:

Czarowna noc
Noc milości-1 Noc-przvgódl Noc nad noce!
Ogniste szalone uciechy wesołego Budapeszt
tu i Wiednia. 'Upajające pieśni miłosne w
wykonaniu orkiestr- cygańskich. — W rolach
głównych: klasyczna para kochanków męski,
przepiękny o przemiłym glosie John Boles i
najlepsza dziś śpiewaczka Ameryki Evelyn
Laye. — Czar walca! Czar piiśml Czarmum
duru! rrzepych wystawy!
DOSKONAŁY NADPROGRAM.
początek o g.5.7 -9. W niedzielę o g. 35. 7 i 9

Czeladź rzeźnicko-wedliniarska
zerganizowana w szeregach Z. Z. Z.
W niedzielę, dnia 7 bm. o godz. 15 odbyło
się w świetlicy „Legjonu Młodych’’ przy ulicy
Mostowej zebranie miesięczne Kola RzeźnickoWędliniarskiego Związków Zawodowych (Z.
Z. Z.).
Obrady zagaił prezes Koła obywatel Buławski, poczem sekretarz p. Zborowski odczytał pro
tokól z poprzedniego zebrania.
Zkolei p. Fr. Jędrzejewski, sekretarz okrę
gowy Z. Z. Z. wygłosił referat, w którym omó
wił znaczenie organizacji zawodowej. Dysku-

sję na ten temat cechowało wielkie zaintereso
wanie ze strony słuchaczy.
W wolnych głosach poruszono między innemi sprawę polepszenia bytu czeladzi rzeżnickowędliniarskiej. Uchwalono zwrócić się do Ce
chu o podwyższenie taryfy uboju, która w obec
nej wysokości — zdaniem zebranych — jest
krzywdzącą, szczególnie dla kolumny ubijaczv
rzeźni miejskiej.
Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono
je o godz. 18 hasłem „Cześć pracy".

Dalsze ofiary na samolot diallenge’owy
Społeczeństwo toruńskie, zdając sobie sprawę
z doniosłości międzynarodowych zawodów samolotów turystycznych, składa dalsze ofiary na
ufundowanie samolotu pod nazwą „Pomorze*.
Ofiary te złożyli: pracownicy Zarządu Wo
dociągów i Kanalizacji 2,18 zł; uczenlce Semin.
Żeńskiego 7,50 zł; pracownicy Obwód. Funduszu Bezrob. 10,80 zł; Pomorska Wojewódzka
Komunalna Kasa Oszczędności 100 zł; Zrzeszcnie Sędziów i Prokuratorów 41,50 zł; Funkcjonarjusze Więzien!a 8,50 zł; pracownicy Zakła
dów Chemicznych „Atra" 16,30 zł; komendant

1 P. K. U. Toruń 5 zł; oficerowie i szeregów’
• I. Kom. Pol. Państw. 50 zł; Korpus Oficerski
63 pułku piechoty 50 zł; Tow. Śpiewu „Dzwon"
| 3,30 zł; mec. Tempski 1 p. Bobowski 4J5O zł —*
razem 309,58 zł.
|
Powyższym osobom i organizacjom Komitet
i Miejski L. O. P. P. wyraża jak najserdeczniej
j sze podziękowanie. Równocześnie Komitet poI daje do wiadomości, że na terenie Torunia i
' zbiórka na powyższy cel przekroczyła kwotę
2 iys. zł.

Pierwsze szkolne pńłkolonje zimowe
w Toruniu
Z inicjatywy inspektoratu szkolnego utwo
rzono na przeciąg wakacyj szkolnych pięć pól
kolonij zimowych przy każdej ze szkól po
wszechnych naszego miasta.
Kolonje admin:strowane przez p. kierownika
Widomskiego przy pomocy pp. wychowawców
oddzialywują nadzwyczaj dodatnio na psychikę
dziecka.
Dzieci spędzają czas po większej części na
świeżem powietrzu, korzystając z udzielonej
przez p. wiceprezydenta miasta Balę ślizgawki.
Podczas słotnych dni nauczyciele urządzają

z dziećmi pogadanki, mające na celu zapozna
nie się z warunkami, iv jakich żyje dziatwa oraz
z indywidualnemi właściwościami charakteru da
nego dziecka.
Dzieci utrzymują codziennie drugie śniada
nie, obiad i podwieczorek, o których same mó
wią, że dobre i smaczne.
Największa ilość dzieci przypada na oddział
mokrzański, gdzie liczba ich dochodzi do 200.
Półkolonje te będą zlikwidowane z dniem roz
poczęcia się nowego okresu szkolnego, t. j.
16 bm.

Z miasta

— Zabawa karnawałową 31 pu/ku art lek
kie). Dnia 13 bm. odbędzie- się w salach Kasy
na Garnizonowego przy ul. Żeglarskiej zabawa
karnawałowa, urządzona przez Korpus Oficer
ski 31 pułku aztylerjj lekkiej. Początek o godz.
21. Dochód przeznacza się na dożywienie dzie
ci bezrobotnych.
— Wpisy do Państwowej Szkoły Zawodo
wej Żeńskiej, Toruń, ul. Strumykowa 4, na
dział gospodarstwa domowego przyjmuje sekrętarjat w godzinach od 9—14. Początek lekcyj 16 stycznia br.
9058
— Układanie nowego kabla. W środę dnia
11 bm. wszczęto doraźne prace nad założeniem
nowego kabla prądu zmiennego. Kabel ciągnie
się od łuku Cezara poprzez ul. Piekary ku
poczcie. Prace dobięgają już końca.
— Kurs dla Sióstr Pogótow^ Sanitarnego
PCK. Oso-by, które się zapisały na kurs Sióstr
Pogotowia Sanitarnego zigodnie z ogłoszeniem
z dnia 23 12 1933 roku, mają dnia 15 bm. o
godz. 12 zgłosić się ze wszelkiemi-wymaganeml dokumentami do kancclarji Zarządu Od
działu Polskiego Czerwonego Krzyża tul. Św.
Ducha 14 I

S

Samobójstwo z powodu zawiedzionej miłości

płacić zaliczkę zł 40. Za doprowadzenie wody
do placu o szerokości 30—40 m około 550 zł.
Za doprowadzenie światła zgój-ą 700 zł, za ka
nał znów kilkaset, złotych. A więc, mając
4—5.000 zł na budowę, musi prawie 50 procent
oddać różnym instytucjom miejskim. To jesz
cze nie wszystko. Cała okolica, w której te®
„darmowy" plac się otrzymało, przeważa za
niedbaniem. Stara, od kilkudziesięciu lat istnie
jąca ulica (Kochanowsk/ego) zieje biotem i różnemi zbiornikami chorób zakaźnych. Nawet
obywatel z kamennem sercem współczuje ma
leńkim dzieciom, których płuca muszą korzystać
z takich malarycznych dobrodziejstw miejskich.
Sąsiednia ulica (Koszarowa) wygląda jak kop
ciuszek, który nie może doczekać się przyzwoi
tej sukienki od skąpego ojca. No — a tej trze
ciej „ulicy" (Reja) to nie można brać poważnie,
boć to jeszcze nie ulica, ale dzikie pola. Co do
niej można wiele wybaczyć, bo tak daleko leży
od Rynku Staromiejskiego, że trudno wymagać
od ojców grodu, aby szanowne swe persony
trudzili jej oglądaniem.
W takiem „ladnem" i „otoczonem troskliwą
opieką" osiedlu, ma tię słabą nadzieję na to.
aby nowopowstająca dzielnica była wyposażo
na w asfaltowe ulice i cementowe chodniki
Dlaczegóż to bowiem ul. Fałata, mistrza pędzli;
ma być preferowana przed ulicą tak sławnego
mistrza słowa, jak Mickiewicz? A przecież i
na tej ulicy nie widzi się chodników. Istotnie
obawiam się zarzutów nadzwyczajnych wymi
gać.
Kultura? Anachronizm! — Zdrowie?
Przesada! — Wygoda? Frazes!
Pocieszamy się, że przyrzeczenia są i wie
rzymy mocno, że na wiosnę wszystkie ulice To
runia tak te, co już są, jak i te, co powstaną,
lśnić będą kwarcem i asfaltem w promieniach
słońca, a co najważniejsze, że będą tam Już
w marcu kładzione przewody kanalizacyjne.
W innych miastach jest inaczej. Tam wszy ił
ko się robi, aby przeciętnemu obywatelowi umoż
liwić zdobycie własnego domu tanim kosztem.
Nie żąda się od niego ostatniego grosaa na nie
mające żadnego uzasadnienia opłaty „wodocią
gowe", „kanalizacyjne" i t d. Te opłaty nie
stanowią, gdyż nie powinny stanowić dla zarzą
du miejskiego źródła dochodów. Ci, co zdecy
dowali się na „wygwizdowie toruńskiem’’ pobu
dować swe domki, są w obawie, że lada dzień
zażąda się od nich opłaty za „świeże powietrze’
i „błękitne obłoczki".
Należy, aby obecne korporacje miejskie
wniosły w zagadnienie rozbudowy miasta Toru
nia nowego ducha. Trzeba nareszcie, aby s te
go zagadnienia zrobić, problem naprawdę spo
łeczny i należy powierzyć jego realizację nie
biurokratycznym mózgom, mierzącym sprawy
społeczne metrem kanalizacji, ale ludziom o
nawskroś spolecznem nastawieniu i o społecz
nej życzliwości.
Obywatel.

Kurs propagandowy
historyków w Toruniu
Z dniem 8 bm. rozpoczął się w Toruniu z ini
cjaty wy Ministerstwa W. R. i O. P. kurs pro
pagandowy historyków z udziałem 152 profeso
rów historji z całej Polski. Kurs, który trwać
bdzie do 12 bm. włącznie, wypełni wykłady
instruktorów ministerialnych i wizytatorów
z Kuratorjum, omawiających nowe programy
szkolne, szczególnie z zakresu historji.
Uczestnicy zjazdu urządzili szereg wycieczek
po Toruniu, zwiedzając dotychczas ratusz, ko
ściół Panny Marji i zamek pokrzyżacki. Spo
dziewać się należy, że miasto-jubilat dostarczy
dużo wrażeń miłym gościom.

W środę, 10 bm. w godzinach popołudnio skiej, zmarła.
wych niejaka Kazimiera Łyskówna, lat 24, za
Przypuszcza się, że powodem samobójstwa
mieszkała w okopach przy ulicy Sienkiewicza, była zawiedziona miłość. W celu przeprowa
popełniła samobójstwo przez napicie się lizolu. dzenia dochodzeń, przytrzymano Franciszka Mi Z teatru
Denatkę przewieziono do szpitala miejskie kołajczaka, narzeczonego Łyskówny.
Dziś w piątek, dnia 12 bm. o godz. 20 przed
go, gdzie mimo natychmiastowej pomocy lekarstawienie dla wojska „Na...kochaj się... Go“.
Abonamenty i passe-partout nieważne.

Lubicz, pow. toruński
— Gwiazdka dla dzieci szkolnych. Stara
niem miejscowego Komitetu dla Spraw Bezro
bocia urządzono gwiazdkę dla 246 dzieci szkol
nych w dn. 24 grudnia ub. r. Przewodniczył miej
scowy kierownik szkoły p. Pociot, który wygło
sił do dzieci piękne przemówienie. Gwiazdkę
szkolną zaszczycili swą obecnością miejscowy
ks. proboszcz Klin i p. wójt Olszewski. Ślicz
ne kazanie okolicznościowe wygłosił ks. pro
boszcz, zachęcając dzieci do nauki 1 posłuszeń
stwa. Dzieci, uradowane tak bogatą gwiazdką,
po odśp:ewaniu kilku koleńd wróciły wesoło do
swvęh domów.

Gwiazdka w Związku Strzeleckim. Stara JTa Ikialifm csnrorofioftu
niem Kola Przyjaciół Z. S. urządzono w dniu
31 grudnia ub. r. w tut Oddziale Z. S. gwiazd
kę strzelecką, połączoną z opłatkiem. Przy bo
Wspan!ały poemat filmowy, opiewający
gato zastawionych stołach zasiadła liczna brać idealną miłość dziecka do matki.
strzelecka. Po odśpiewaniu kilku kolend, za
Akcja przedstawia pełne niebezpieczeństw
gaił prezes Koła P. Z. S. gwiazdkę strzelecką, ’ życie młodego maszynisty kolejowego, który
wyjaśniając ważność chwili łamania opłatka i własny honor i karjerę poświęca dla uratowania
związaną z tem tradycję. Po przemówieniu życia swej maU’.
obywatela prezesa Kola P. Z. S. przystąpionj
Ruth Hm i Charles Starret, aczkolwiek są
do dzielenia się opłatkiem j składania życzeń u nas nieznani, jednakowoż znakomitą grą zje
Noworocznych.
dnali sobie żywą sympatję.
Na zakończenie uroczystości brać strzelecki
Piosenki w wykmaniu Har.‘:i Ordonówny,
pod dyrekcją obywatela Tylmanowskiego od oraz popisy angielskiej orkiestry jazzowej etaśpiewała azereg dwugłosowych kolend.
nowią doskonały nadprogram*

„Pałace" - „Nocny express"

SOBOTA, DNIA 13 STYCZNIA 1934 R.

o

Pomorska Wystawa
Zachęty Fotografiki

Ładne „filary** endeckie

Ruchliwy Klub Fotografów Amatorów „Slońce“ z Grudziądza urządiza w lutym b. r. Pomorską Wystawę Zachęty Fotografiki.
Wystawa mieścić się będzie w salach Mu
zeum Miejskiego w Grudziądzu. Będzie cna
obejmowała wszystkie działy fotografji a więc:
dział artystyczny, jak portrety, krajobrazy ro
dzajowe nocne — oraz dział sportowy i dział
dla początkujących.
Prace wystawowe i wpisowe należy przesłać
pod adresem prezesa p. art.-mal. B. Franowskiego, Grudziądz, 3 Maja 15 m. 7.
Termin nadsyłania deklamacyj oraz dzieł
upływa z dniem 5 lutego 1934 r.
i •
•

Dawny niemiecki komisarz okupacyjny — działaczem „narodowym"

Na terenie Tczewa znany jest niejaki Franciszek sarzem polowym (Feldkomissaer) w Tomaszowie
Fabjanf długoletni kierownik wydziału porząd
tam był bardzo gorliwym wykonawcą zarzą
ku i bezpieczeństwa publicznego w Magistracie dzeń niemieckich -władz okupacyjnych, szcze
tczewskim. P. Fabjan. zapisał się w Tczewie gólnie jeśli chodziło o ściganie polskich dzia
jako gorliwy i wybitny działacz endecki.
łaczy niepodległościowych.
Przed niedawnym czasem został on wreszcie
Bliższe szczegóły w tej sprawie podamy w
przeniesiony na emeryturę. Dzięki poparciu najbliższym numerze.
miejscowych czynników endeckich, mających
Dziwić się tylko należy, że pan ten sprawu
dotychczas dominujące wpływy w tutejszym je nadal funkcję powiatowego inspektora Straży
Magistracie, p. F. otrzymał zbyt sutą emeryturę. Pożarnej i jest komendantem tczewskiej Straży
Podobno zaliczono mu nawet poprzednie lata, Pożarnej, za co też pobiera oddzielne wynagro
spędzone w służbie niemieckiej.
dzenie.
Ciekawe jest jednak, w jaki sposób zasłu
Pozatem p. Fabjan natychmiast po zwolnieniu
żony działacz endecki pełnił służbę w byłym go z Magistratu, otrzymał intratną posadę w
Przesunięcie terminu
państwie zaborczem, za którą obecnie otrzymu pewnem towarzystwie asekuracyjnem w Tcze
zeznań o dochodzie
je w państwie polskiem dość wysoką emerytu wie, ulegającem kompletnie wpływom niemiec
Rozporządzeniem ministerstwa skarbu z dnia rę. P, Franciszek Fabjan — jak się dowiadu kim. Może kompetentne władze zainteresują
1 b. m. termin do składania przez osoby fizycz jemy — był w czasie wojny niemieckim komi- się bliżej tą sprawą.
ne i spadki wakujące zeznań o dochodzie, wy
znaczony w art. 50 ustawy o państwowym po
datku dochodowym, został przesunięty na rok
Izba Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w myśl § 58
podatkowy 1934 z dnia 1 marca do dnia I-go
rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. R. P. Nr. 103 poz, 818) do
maja 1934 roku.
ustawy o ubezpieczeniu społecznem
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Opieka nad psychicznie
chorymi

wszyscy pracodawcy powinni zgłosić wszystkich
swoich pracowników i zakłady pracy (gospodar
stwa) w terminie do dnia 15 stycznia
r. do
właściwej Ubezpieczalni Społecznej
na przepisanych formularzach, bez względu na wszelkie poprzednie
zgłoszenia. Formularze są do nabycia w każdej Ubezpieczalni Społe
9054
cznej i jej Oddziałach.

Ministerstwo opieka społecznej opracowuje
projekt ustawy, która uregulować ma zasady
opieki nad osobami psychicznie chorymi.
Opieka nad psychicznie chorymi wykony
wana będzie zasadniczo w specjalnie na tein cel
przeznaczonych zakładach j klinikach psychjatryczaych, oraz — pomocniczo — w kolonjach
rolniczych lub też w rodzinie chorego.
- Postanowienia opracowywanej przez mini
sterstwo opieki społecznej ustawy, dotyczące
przyjmowania, zatrzymywania i zwalniania cho
Czytelnicy nasi przypominają sobie akcję,
rych mają również na celu ochronę interesów podjętą w lipcu ub. roku przez grono członków
chorego, niezdolnego do decydowania o swoich Pom. Zw. Hodowców Konia 6zl. półkrwi w kie
potrzebach i umożliwiają leczenie go także runku wyeliminowania z tej organizacji, a w
wbrew jego woli, lub w wypadkach zaniedba dalszej perspektywie również i z innych związ
nia leczenia przez otoczenie chorego.
ków, systemu dwujęzyczności obrad i posługi
wania się na zebraniach językiem niemieckim.
Akcja ta, którą od początku gorąco poparliśmy,
została doprowadzona do pomyślnego wyniku,
PIĄTEK, DN. 11 STYCZNIA 1934 R.
.
jak już o tem, krótko podaliśmy w nr. z dn.
Radiostacja Warszawska.
28 ub. m.
7.20 Muzyka poranna e płyt. 7,35 Dziennik
W uzupełnieniu tej naszej ostatniej notatki
por. 7,40 D. c muzyki e płyt. 7,55 Chwilka go
spodarstwa domowego. 12,05 Koncert zespołu należy dodać, że jednym z głównych inicjato
jazzowego W. Wilkosza. 12,30 Wiad. meteor. rów akcji był p. Teofil Mueller z Linówca, któ
12,33 D. c. muz. jazzowej. 15,25 Wiad. o eks
porcie polak. 15,30 Wiadom. gospod, 15 40 „Od
bałałajki do organów” (płyty). 16,40 Przegląd
wydawnictw. 16,55 Recital śpiewaczy. 17,20 Re
cital skrzypcowy Jana Dworakowskiego. Akompanj. prof. L. Uretein. 17,50 „Skrzynka leśna",
prof. J. Kloaka. 18,00 Odczyt dla nauczycieli
W sobotę, dnia 6 bm. odbyła się w sali p.
p. t. „Dziecko upośledzone a dom", wygłosi p.
poseł M. Wawrzynowski. 18,20 Muzyka lekka. Kulczyka w Wielkich Łunawach powiatu chel
19,20 Dokąd jechać w święto? 19,25 Feljeton mińskiego zabawa taneczna tamtejszej Straży
aktualny. 19,40 Wiad. sportowe. 20,00 Pogadan
ka muzyczna, wygłosi p. K. Stromenger. 20,15 Pożarnej.
W czasie zabawy, około północy prezes
XIV koncert symf. z Filharm. Warsz. Wyk.:
Ork. Filharm. pod dyr. J. Horensteina i A. Cor- straży, Niehiiec Becker odważył się wygłosić
tot (fortepian). 22,40 Piosenki w wyk. J. 30-minutowe przemówienie w języku niemiec
Schmidt a., 23,05—23,30 Ork. cygańska.
kim. Wywołało to oburzenie większości obec
Najciekawsze audycje innych radjostacyj krajo nych Polaków — i tylko ich opanowaniu nale
wych.
ży zawdzięczać, że nie doszło do poważnych
16,55 Poznań. Arje i pieśni w wyk. Janiny
zajść.
Hupertowej (mezzo-sopr,).
18.20 Kraków. Koncert kolendowy chóru
„Hasło".
22.40 Lwów. Arje operowe w wyk, Jaeąues
Cornelli (ten.).
SOBOTA, 12 STYCZNIA.
Radjostacja Warszawska.
7.20 Muzyka ludowa z płyt. 7,35 Dziennik
W myśl rozporządzenia Ministra Opieki
por. 7,40 D. c. muzyki z płyt. 7,55 Chwilka Go
spodarstwa Domowego. 12,05 Muzyka salono Społecznej z dnia 24 października 1933 roku,
wa w wyk. Sekstetu St. Rachonia.' 15,25 Wia wydanego w porozumieniu z Ministrem Rol
domości o eksporcie polskim. 15.30 Wiad. go nictwa i Reform Rolnych o pomocy leczniczej
spodarcze 15,40 „Skrzynka strzelecka". 15,55 dla pracowników rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 87
Chwilka lotnicze i przeciwgazowa. 16,40 Fran
cuski (kurs średni). 17,00 Nabożeństwo z Wil z 31 października 1933 r. poz. 673, par. 17) pra
na. Kazanie na temat „Ave Maria", wygł, kę. codawca rolny obowiązany jest wydać pracow
mag. J. Kujda. 18,00 Odczyt p. t „Nauka i o- nikom, uprawnionym do świadczeń, legityma
świata polska na Pomorzu w latach niewoli", cje, stwierdzające prawoi pracownika i człon
wygł. prof. A, Muennich. 18,20 Utwory polskie
w wyk. L. Mueneera i W. Niemczyka (płyty). ków jego rodziny do korzystania z pomocy le
18,40 Recital śpiewaczy H. Lipowskiej. Przy karskiej i położniczej na koszt pracodawcy u
fort. prof. L. Urstein. 19,25 Recytacje poezvj danego lekarza względnie położnej.
(kwadrans literacki). 19,40 Wiad. sport. 20,00
W legitymacje te winni być więc zaopaKoncert muzyki lekkiej w wyk Ork. P. R. pod
dyr. St. Nawrota z udziałem Al. Wasiela (te
nor). 21,00 Skrzynka pocztowa techniczna —
omówi p. W. Frienkiel. 21,20 Koncert Chopi
nowski w wyk. H. Sztompki. 22.05 Wycinanki
krakowskie, 23,00 Wiad. meteor, dla komunik,
lotn. i komunikat policyjny. 23,05—24,00 Mu
zyka taneczna.
W sobotę, dnia 13 bm. odbędzie się rozpra
Najciekawsze audycje innych radjostacyj
wa przed Sądem Doraźnym z Chojnic na sesji
krajowych.
wyjazdowej w Tczewie .przeciwko 20-letniemu
15.40 Wilno. Pieśni żydowskie w wykona bezrobotnemu Albertowi Reklowi z Tczewa,
niu Emmy Tauberówny (sopr.).
który 18 grudnia b. r. dokonał napadu rabunko22,05 Kraków. „Wycinanki krakowskie".
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Jeszcze w sprawie usunięcia języka
z polskich organizacyj

Programy radiowe

ry wespół z szeregiem innych zainteresowanych
podjął zdecydowane kroki zarówno u władz,
jak i w łonie samych organizacyj rolniozo-hodo
wlanych i tym sposobem przyczynił się wal
nie do zwycięstwa słusznej sprawy.
Z p. Muellerem od samego początku solida
ryzowali się następujący członkowie Pom. Zw.
Hod. Konia szl. półkrwi: pp. Jerzy Skarżyński,
J. Robakowski, Kazimierz Różycki, Artur Szcze
piński, Stanisław Grzybowski, Romuald Grzy
bowski, Stefan D’Ersewille, Szczęsny Skarżyń
ski.
Panom tym należy się uznanie ®a ich oby
watelskie i patrjotyczne stanowisko.

Zuchwalstwo Kiemców
w powiecie chełmińskim

Włamanie kasowe na stacji kolejo
wej w Ogorzelinach, pow. Chojnice
W nocy z dnia 9 na 10 bm. pomiędzy godz.
23 a 3-cią niewykryci dotychczas sprawcy do
konali włamania do biura stacji kolejowej w
Ogorzelinach. Złodzieje dostali się do wnętrza
przez wyważenie drzwi, poczem wyłamali wmu
rowaną w ścianę kasetkę żelazną z której skradli znajdujące się tam 3,81 zŁ gotówki 1 znacz
ki statystyczne na sumę 20 zL 40 gr.
Na szczęście łup zbrodniarzy nie byt wielki.

Śwlede
— Konferencja personelu Szkól Rolniczych
z Pomorza. W dniu 2 bm. w 'tut. Szkole Rolni
czej odbyła się konferencja personelu szkól
rolniczych z Pomorza, pod przewodnictwem
p. nacz. Pom. Izby Roln. Makowskiego. Obec
ny był również wizytator Kuratorjum Okręgu
Szkolnego Poznańskiego p. inż. Kowalski.
— Impreza Polsk. Czerw. Krzyża. Tut. od
dział P. C. K. urządził w salach p. Chełstow
skiego, drugi z rzędu „dancing-bridge". Im
preza ta cieszyła się dużem powodzeniem.
Przygrywała orkiestra wojskowa.
— Ruch ludności. W miesiącu grudniu przy
było na teren powiatu świeckiego 106 cudzo
ziemców, wyjechało zagranicę 61 osób; przeby
wa jeszcze na terenie powiatu 55 osób obcokra
jowców.
— Osobiste. Ostatnio pobłogosławiony zo
stał związek małżeński p. dr. Józefa Skonieczki
z p. dr. Zofją Przylipiakówną. Oboje zajmują
stanowiska lekarzy-psychjatrów przy tut. Kra
jowym Zakładzie Psychiatrycznym. Ślub od
był się w Grudziądzu. Nowożeńcom „Szczęść
Boże"l
— Wybór radcy do Pom. Izby Roln. Na
ostatnio odbytem posiedzeniu w Świeciu został
wybrany na radcę, do Pom. Izby Rolniczej,
z powiatu świeckiego p. Czajkowski z Płochocina — prezes Pow. Tow. Rolniczego.

Pelplin
— Gwiazdka Straży Pożarnej. 7 stycznia b.
r. odbyła się w Pelplinie na sali p. Szczeblewskie
go gwiazdka Miejskiej Straży Pożarnej, w któ
rej wzięło udział około 60-ciu członków, oras
zaproszeni goście.
Tego samego dnia w lokalu p. Szpręgi odby
ło się przedstawienie amatorskie p. t. „Grube
Ryb/“.
— Nożem w plecy. Kilka dni temu na zaba
wie tanecznej w Pelplinie robotnik rolny t
Roźentala ugodził nożem w plecy swego kompa
na Bolesława Epę.

Giełdy
Urzędowa ceduła Giełdy

Zbożowo-Towarowef
Należy podkreślić, że t. zw. niziny cheł
w Bydgoszczy
mińskie zamieszkuj© sporo Niemców, którzy
czują się tam aż nazbyt swobodni, śmiałość i Warunki: Handel hurtowy, parytet Bydgoszcz,
ładunki wagonowe, dostawa bieżąca, za 100 kg.
bezczelność ich dochodzi do tego, że utrzymu
Notowania odbywają się we wszystkie dni
ją prywatnego nauczyciela, który prawie we
powszednie.
wszystkich miejscowościach prowadzi tajne Standarty:
nauczanie dzieci w języku niemieckim.
Pszenica 748 g/1 (127,1 f. hj
Żyto 704 g'l (119 7 f. h.)
Czas, by panowie Beakerowie i towarzy
Owies 479 g/1 (80 f. h.)
sze zrozumieli, że znajdują się w Polsce. W
Jęczmień przemiałowy 373 g1 (114,1 f. h.)
przeciwnym razie trzeba im będzie wskazać
Jęczmień pastewny 643 g/1 (108,9 f. h.)
drogę do „Yarerlandu",
żyto
•
I4,ŻS—14,50
usposobienie: spokojne
k 18,00—18,50
Pszenica
usposobienie: spokojne
Jęczmień brcmaiowy
14.50— 15,50
Jęczmień przem. . *
I3,»5—X3,5O
b 12.50— iż,75
Owies
. >
Mąka żytnia 65% wł. worka
21,00—21,75
trzeni pracownicy umysłowi wsi (administra Mąka żytnia 60% wł. worka
usposobienie: Bpokojne
torzy, rządcy, kasjerzy, praktykanci) i pracow
Mąka pszenna 65% wł. worka
30,50-^33,00
nicy fizyczni (robotnicy rolni wykwalifikowa
usposobienie: spokojne
ni, zwyczajni stali i sezonowi oraz służba do Otręoy żytnie
lo.oo—10,50
. •
10,00—10,50
mowa).
Otręby pszenne
w 10,75—11.25
Legitymacje takie, ułożone zgodnie z prze Otręby pszenne grube . •
b 40,00—42,00
pisami w porozumieniu z właściwemi władza Rzepak ....»•
b
Rzepik zimowy
. ■ •
mi i Izbą Lekarską są do nabycia po cenie 15 Peluszka..........................
b 12,50—13,50
21,00—25,00
groszy za egzemplarz w Pomorskiej Komisji Groch Victoria ....
20,00—24,00
Groch Folgera ....
Pracy, Toruń, ul. Sienkiewicza 12.
.90,00—100,00
Koniczyna żółta, od łuszczona
(—•) Sojeck.’,
Ziemniaki
jadalne
.
.
.
Prezes Pomorskiej Komisji Pracy.
• iq,OO- 20,00
Makuch lniany
. .
k 15,50—16,50
Makuch rzepakowy
. »
w 10,"O—20,00
Makuch słonecznikowy
.
» 52,00—55,00
Mak niebieski ...»
. 32,00—34,00
Gorczyca .....
• 35.00— 37,oo
Siemię lniane ...»
. 12,50—13,50
Wyka ....
•

Legitymacje pracowników
rolnych

Przed rozprawą sądu doraźnego
w Tczewie

Najciekawsze audycje radjostacyj
zagranicznych.
20,05 Bratislawa. „Akrobata" — operetka
Prowadnika.
20,30 Beromuenster. „Czarne domino" — opera Aubera.
W nocy z 10 na 11 bm. nieznani sprawcy
20,30 Sottens. Koncert z udz. Wandy Lan włamali się do biura Kasy Chorych w Staro
dowskiej (klawesyn).
22,25 Londyn Regional. „Trubadur" opera gardzie, gdzie przy pomocy raka“ rozpruli ka
sę ogniotrwałą.
Verdiego (akt 111 i IV).

wego na 65-letniego Michała Piecha,
Oskarżenie -wnosi prokurator Stefanicki
z Chojnic. Oskarżonemu grozi kara śmierci.
Jest to pierwsza rozprawa przed sądem do
raźnym w Tczewie.

Włamanie do biur Kasy Chorych
w Starogardzie
Złodzieje zrabowali 4ó’O z/, w bilonie oraz
znaczki pocztowe i stemplowe za .‘>umę 20 zł.
Policja wszczęła energiczne śledztwo ce
lem wykrycia sprawców zuchwałego wilamania.

Warszawskie notowania
walutowe
z dma 11. XII. 1933 r.

DEWIZY.
Holandja ...» e
Kopenhaga
,
«
• •
.jondyn
.
. • •
Nowy Jork
.
. ,
Nowy Jork telegr.
w a
Oslo
•
•
... •
Paryż ..... V
Praga ............................ •
Sztokholm
.
,
Szwajcarja
.
,
Włochy
....
Berlin (w obrotach nieoficj

b

357,75—35MS
29,04—29,17
5,68—5,71
5,69—5,72
145,90—146,60
34,87—34.96
26,43—26,49
150,00—150,75
172,34—172.77
46,75—46,87
211,60

SOBOTA, DNIA 13 STYCZNIA 1934 R.

Osiedliłem się w Toruniu
Podają do wiadomości mojej P. T. Klienteli, że

Dr. Józef Dębski

moia kancelarie adwokacka

lekarz specjalista w chirurgii

przejął p. adwokat Wiktor Gryning.

Ordynuję

(—) Ćwikliński Jan,

w lecnnlcy prywatnej Dr. Brejsklego
Toruń, Plac Św. Katarzyny 4, tel. 637

notarjosz i b. adwokat.

Osiedliłem się jako adwokat w Tczewie i pro*

Przyjmuję również P. P. Urzędników Państwowych
9073
na kartę porady.
Godziny przyjęć od 10—12 i 4—5.

wadzę moje biuro adwokackie przy ul. Hallera nr. 7

jako następca adwokata Ćwiklińskiego.

9071

Wiktor Gryning,
adwokat.

W sobotę, dnia 13 stycznia 1934 r. nastąpi

otwarcie

nowourzadzonej Piwiarni

Komisarz Rządu w Gdyni
Nv. . OJ. 66.
Ogłaszam

KONKURS
na statnowiska

a) 3 maszynistek,

b) 1 stenotypistki
Konusa...;.a i.^u w Gdyni.
Wymagane kwalifikacje:
pod a) świadectwo przynajmniej z 4-ch klas gimna
zjum, znajomość manipulacji kancelaryjnej, znajomość
systemów maszyn, biegłe pisanie na maszynie i dowody
praktyki,
pod b) świadectwo w zakresie 6 kla8 gimnazjum,
znajomość manipulacji kancelaryjnej, dokładna i biegła
znajomoć; stenografji i pisania na maszynie, oraz do
wody praktyki.
Stanowiska do objęcia od dnia 1 lutego 1934 r.
Wynagrodzenie pod a) według 11 et. sł., za pod b)
według 10 st. sł.
Podania kandydatek odpowiadających powyższym wa
runkom, przyjmuje Kom. Rządu do dnia 25. 1. 1934 r.
Do podań należy załączyć szczegółowy życiorys, uwierzytelnione odpisy świadectw szkolnych i pracy za
wodowej oraz dowód obywatelstwa polskiego.
Kandydatki przed przyjęciem do pracy, zostaną pod
dane egzaminowi praktycznemu.
Podania nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi.
Komisarz Rządu: (—) mgr. pr. F. Sokół.
Zlać. 27.
9063

Tor ń, przy uL Prostej 18/£0,
na które uprzejmie zapraszam. Przygotowuję

kiełbasy (nowego wyrohn inonoi wyborowe! jakości

DYWANY

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego rewiru II. w Chełmnie,
na zasadzie art. 602 K. P. O. obwieszcza, że w dniu 16. Chodniki
I. 1934 r. o godz. 15 odbędzie się w Unisławiu licyta
cja publiczna ruchomości za natychmiastową zapłatą go Firanki
tówką, składających się z 120 ctr. miodu sztucznego o. Narzutki
szacowanych na łączną sumę 6.000,— zł, które można oDuży wybór
glądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie
Ceny
reklamowe.
wyżej oznaczonym.
K. Stelnbach, Toruń
Zbiórka licytantów w oberży Krużyckiej.
Szeroka 5
8895
Chełmno, dnia 30. 12. 1933 r.
(—) A. Bartosiński, komornik Sądu Grodzkiego rew. U.
Km. 2625-33
9055

PRZETARG PRZYMUSOWY.
W poniedziałek dnia 15 stycznia 1934 sprzedawać
będę przy ul. Pomorskiej 17 o godzinie 10-tej przed
południem najwięcej dającemu za natychmiastową za
płatą następuJące przedmioty: bufet, szafonierkę, obrąz olejny, leżankę, dywan 2 razy 3, stolik, obraz olej
ny, kanapę, szafę z lustrem białą, obraz olejny, 2 obra
zy olejne, dywan na ścianę, toaletkę damską z lustrem,
biurko damskie, 2 nocne stoliki, z obudowaniem, 8 obrazków, elektroluz z walizką, obraz św. Magdaleny, 12
łyżeczek i 15 noży stół. z futerałem, 6 pierścionków
zwykłych, 4 szpilki do bluzek damskich.
Komornik Sądu Grodzkiego rewiru 8-go w Bydgoszczy.
Zlec. nr. 4-8-K
9066

Władysław Autenrieb

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Toruniu rewiru III,
Brunon Duplicki urzędujący w m. Toruniu przy uL Ła
zienna Nr. 1 obw eszcza, że na dzień 29 stycznia 1934
r. został wyznaczony opis nieruchomego majątku Fran
ciszka Schneidera położonego w Toruniu ul Grudziądz
ka 55. W związku z powyższem, na zasadzie par. 2 art.
668 K. P. C. wzywa się wszystkie osoby, aby prsed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa do pom.enionej
nieruchomości lub jej przynależności.
(—) B. Duplicki, komornik.
Do akt Km. Nr. 2447-3
SBBgBHBBBHEMBnBai

Kolio!
Nasze wydawnictwa
są bez konkurencji

ponowny występ słynnego

Chóru Dońskich Kozaków

e
8

Dyrygent: Sergey Jaroff*
Nowy program.
Nowy program.
Bilety do nabycia w firmie Hermann Lau,
Langgasse 71 i wieczorem przy kas’e.

Proszę u mnie pokrywać

nadane do jednego z naszych pism,

zapotrzebowania jajek

ukazuje sie bezpłatnie

(w cenie od 7 fen.)

I

w Czersku
przy

ul. Dworcowej nr. 11

w dawniejszych biurach p. adwokata Syskiego.

Wawrzyniec Smólski

notariusz w CzersKu. |
W———— »
OBWIESZCZENIU.
Komornik Sądu Grodzkiego rewiru L w Chełmnie
obwieszcza że w dniu 14 lutego 1934 r. o g<ydz. 12, w
Sądzie Grodzkim w Chełmnie pokój nr. 13, zostanie
sprzedana w drodze licytacji przymusowej nieruchomość
wiejska, składająca się z domu mieszkalnego wraz z
stajnią i stodołą o obszarze 2,01,00 ha r^li, łąk i past
wisk, położona w Klamrach pow. Chełmno a zapisana w
księdze wieczystej Sądu Grodzkiego w Chełmnie pod
oznaczeniem hipotecznem Klamry tom II, karta 78 na
nazwisko Karola Marguardta. Suma oszacowania powyż
szej nieruchomości wynosi 4.102,60 zł. Suma wywoła
nia będzie wynosiła 3,076,60 zł. Rękojmia w wysoko
ści 410,26 zł winna być złożona przez licytanta w gotowiźuie, względnie w takich papierach wartościowych
lub książeczkach wkładkowych instytucji w których wol
no umieszczać fundusze małoletnich, przyczem papiery
wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych
eeny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki li
cytacyjne o ile dodatkowem publiczncm obwieszcze
niem nie będą podane warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nip będą przeszkodą do licyta
cji i przysądzenie własności, jeżeli przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub j*j części od egzekucji i,
że uzyskały postanowienie właściwego Sądu nakazują
ce zawieszenie egzekucji.
Nieruchomość można oglądać w dni powszednie od
godz. 8,00 — 18,00 akta zaś egzekucyjne można prze
glądać w Sądzie.
.9055
Komornik Sądu Grodzkiego rew. I.

90H

masła i sera
Codziennie świeży towar

Urząd Wojewódzki Pomorski

Kancelarja moja mieści się

loruń, Szczytna, narożnik
Szerokiej, tysiące artykułów
za bezcen
53J»Ó

Uwaga! Panie domu!

Każde ogłoszenie
w siedmiu innych wydaniach

ogłasza
przetarg na wykonanie próbnego pompowania wody ze
studni w Helu.
Szczegóły w Dzienniku Wojewódzkim z dnia 15. I.
1934 r. oraz w Urzędzie Wojewódzkim Wydz. Kom. Bu< >w.anv < sabiście lub korespondencyjnie).
Zlec. nr. 8-9
9060

ZOBACZ

„KIERMASZ11

Spis zapowiedzi Nr. 1-34.
ZAPOWIEDŹ.
Podaj© się do ogólnej wiadomości, że
1. Kawaler Zygmunt Trykowski, dojarz
zamieszkały w Tannenhof syn dozorcy wałowego Toma
sza Trykowskiego i tegoż zmarłej małżonki Cecylji z
Bieńkowskich, zamieszkałego w Dorposz Szlachecki,
2. Niezamężna Helena Kaiser zamieszkała w Pomieczyńskiej hucie córka właściciela Stefana Kaisera 1 te
goż zmarłej małżonki Marty z Kanków, zamieszkałego
w PomieczyńBkiej hucie chcą zawrzeć związek małżeński
Obwieszczenie zapwoiedzi nastąpić winno w Pomieczyńskiej hucie, Dorposz Szlachecki i Gazecie Gdańskiej.
Prokowo, dnia 9 stycznia 1934 r.
9068
(—) Bronk, Urzędnik Stanu Cywilnego.

dla celów reklamowych
Jutro w sobotę o godzinie 3o*tej

wrocie z Paryża wyucza
Janina Werno. Lekcje po*
jedyńcze i w kompletach.
Kurs rozpocznie się xo*go
stycznia. Tcruń, Prosta 22,
___________ 9056________

PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 13 stycznia 1933 r .0 godz. 9 przed poŁ (sobo^
ta) sprzedawać będę w drodze przetargu przymusowego
w lokalu p. Erlicha przy ul. Kościuszki narożnik ul.
Wąskiej w Grudziądzu, więcej dającemu za natychmia
stową gotówkę towary krótkie jak np.; około 1300 par
skarpet męskich, damskich, i dziecięcych, 138 par rę
kawiczek damskich, 149 par czapek dziecięcych, 32 par
rękawiczek męskich, 30 par getrów dla dzieci, 47 swe
trów, pozatem różne towary krótkie jak: szale męskie,
krawaty męskie, kołnierzyki, kabaciki, kostjumy kąpie
lowe, koronki, wstążki jedwabne, wełna, kołderki dla
dzieci, chustki wełniane, borty, berety i t. i Zaznacza
się, że termin licytacyjny odbędzie się napewno.
Komomik Sądu Grodzkiego w Grudziądzu
rewiru L uL Groblowa 33.
9076

Ceny przystępne — Stale domowe obiady.
Obsługa rzetelna i
90x2
Obsługa rzetelna!

Hala Sportowa w Gdańsku

Szkoła
tańców
Najnowszych tańców po po*

Skórki

OBWIESZCZENIE.
Komornik sądu Grodzkiego rewiru II. w Chtłmnie,
na zasadzie art. 679 k. p. c. obwieszcza że w dniu 14 zajęcze, tchórze, kozic, cie*
lutego 1934 r. o godz. 10 w Sądzie Grodzkiem w Chełm- lęce, końskie, włesie koń
nie, pokój 13 zostanie sprzedana w drodze licytacji sk e, kupuje Kuntze Kittler
przymusowej nieruchomość wiejska, przeznaczona na Nast. Skład Skór. Toruń,
prowadzenie gospodarstwa rolnego, położona v gminie i
Żeglarska 21, 8988
Kokocko, pow. Chełmno, składająca się z domu mieszkał
nego połączonego z chlewem i stodołą, szopy połączonej
Kupuje»
z drwalnią i piwnicy jako składnica do owocu, oraz
ziemi o powierzchni 11.99,11 ha składającej się s roli przyimuje do konfsowe
sprzedaży wszelk.e używa*
ornej, łąk, pastwiska i podwórza.
Na nieruchomości znajduję się inwentarz żywy: 2 ne przedm.oty, „Komis",
konie i 1 krowa. Inwentarz martwy: 1 wóz roboczy, 1 Toruń, Św. Ducha 15.
9009
para bron, 1 radło, 1 kultywator i sicczkarka oraz za
pasy płodów rolnych jak mieszanka, kartofle i buraki
Światowe
pastewne.
Nieruchomość jest zapisana w księdze wieczystej nrzedsięborstwo poszukuje
Kokocko, karta 37 tom. II. na nazwisko Fryderyka Go energicznych, inteligentnych
jera.
celem handlowej wspólpra*
Suma oszacowania powyższej nieruchomości wynosi cv we wszystkich miastach
zł.
12.096,04
powiatowych, wysoka
będzie
wynosiła
9.072,01 zł.
Suma wywołania
„
.
.
prowizja. Zgłoszenia < o
Rękojma w wysokości 1.209,60 zł winna być złożo Adm. . Dnia Pom." Toruń,
na przez licytanta w gotowiźnie względnie w takich pod „Złoto".
9coi
papierach wartościowych lub książeczkach wkładowych
instytucji, w których wolno umieszczać fundusze mało
letnich, przyczem papiery wartościowe przyjęte będą w
wartości trzech czwartych ceny giełdowej. Przy licyta
cji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o przeprowadzkę do Warsza*
ile dodatkowem publicznem obwieszczoniem nie będą po wy, bardzo tanio mogę za»
iatwić, Spedytor Są
wołane warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licy decki, Toruń, ul. Mickie*
9039
tacji i przysądzenia własności, jeżeli przed rozpoczęciem w cza 8.
licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwoi
nienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że
uzyskały postanowienie właściwego Sądu nakazującego
pszszelny, prawdziwy, grzy*
zawieszenie egzekucji.
Nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch by litewskie, matjasy, po*
tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 8,00 widia śliwkowe, marmela*
dę, masło deserowe, sery,
do 18.00.
Akta egzekucyjne przeglądać można w Sądzie Grodz sardynki ooleca Araczewski
Toruń, Cnelmińska 2. 9075
kim.
(—) Alojzy Bartosiński, komornik Sądu Grodzkiego
PoKój
rewiru U.
9056 elegancki, cieplv w cen*
Km. 1305-33
trum mi sta, kulturalnemu
PRZETARG PRZYMUSOWY.
dobrze sytuowanemu wy»
W pon4edziałek dnia 18 stycznia 1934 r. o godz. 11-tej na;mie młoda syn paryczna
przy ul. Jagiellońskiej 23 sprzedam najwięcej dającemu wdowa. Oferty „Dzień Po*
za natychmiastową zapitą 1 taśmówkę ,,Herkules“, 1 morski" Toruń.
9074
wiertarkę, 1 gryzarkę, transmisję i 4 pasy zapędów®, 1
motor elektryczny 3 i pół PS, 1 szlifierkę.
MiesiRanie
Przedmioty oszacowane są na łączną sumę 1.720,— zł ósnokojowe do wynajęc’a.
Komornik Sądu Grodzkiego 8-go rewiru w Bydgoszczy. Grudziądz, Kilińskiego 12,
m. 3.
9°oO
Zlec. Nr. 5-8-K

Okazyjnie
Miód!!!

Gerstcnzang Gdańsk
Goldschmiedegasse 7 — Tel. 287*90

Willę
z przynależnościami, a domami, placem budo*
wlanym i cudownym ogrodem, stanowiącą je*
dną piękną całość, przy naip ękniejszej ul cv
Grudziądza, sprzeda za 45.000 złotych*

Władysław Kulerski

|

wykonawca testamentu ś. p. K. Wysockiego
Grudziądz, Sobieskiego 19, tel. 815 lub. 330.

Elegancki umeblowany

Handlowiec

pokój

potrzebny z wyższeną wy*
kształceniem, dluuą prakty*
ka, stosunkami w Polsce i
zagranicą w sprawach eks*
z łazienką dla
Pier*
1 lub 2 osoby od 15.1. 34 portowoómportowych.
wszeństwo składającym w
do wynajęcia. Gerstenzang, Banku Polskim kaucję. O.er*
Gdańsk, Pfefferstadt 77, II. ty z referencjami, opisem
906 x
życia do „Gazety Morskiej'*
Gdynia, Szkolna 10, dla

Samochód kupie
Oferty z podaniem ceny,
Panna
fotografii, ilości kilometrów
oraz uszkodzeń, do „Gazety wykształcona, gospodarna,
Morskiej*’ w Gdyni pod
nr. ,638“.
9062 wyjdzie za leśnego lub nau*
czyciela. Zgłoszenia „Dzień
Bvdgoski“ pod „• tys-*'
Bydgoszcz.

Egzystence

życiową mogą sobie stwo»
rzyć panowie inteligentni,
wymowni i dobrze reprc»
zentujący się przy milej,
wytwornei pracv zewnętrz*
nej, Posada stała, bez piat*
ne wys'/kolenie na m ejscu.
Dla zdolnych awans na
wyższe stanowisko. Zglo*
szenia osobiste od 9—x» i
3—5 w Kierownictwie O.<rę»
gowym, Śniadeckich 41, m.
6. Bydgoszcz.
9065

Siodlarztapicer
pozostający bez pracy, środę
ków do życia i mieszkania,
przyjmie jakąkolwiek no*
sadę lub poitjerstwo. Zgło*
szenia do Admio- „Dni*
Bydgoskiego'*.

8

SOBOTA, DNIA 13 STYCZNIA 1934 R.

Jclctframy

____ X ostatniej cfiroili
Kto wygrał?

Bagno korupcji i nieprawości

Warszawa 12 1. (PAT). Wc*oru
w czwartym dniu ciągnienia 4*ej kia*
sy 28 Polskiej Państwowej Loterji Kia
sowęj nastenujace większe wygrane
padly na numery losów:
15 tys. zł. na nr. 153707.
Paryż, 12. 1. (Pat). Wczorajsze posie gu kontynuuje swoią mowę, podkreślając, barry otrzymał °d Stawiskiego dwa miljony
Po 10 tvs. zł. wygrały nr.: 9942,
dzenie izby deputowanych wywołało ogro że grożnem jest, iż teza tego rodzaju uzy franków, zaś Aymarcf 50.000 franków. — 56445, 75215, 94892 i 150431.

ujawniła we Francji afera bayońska
Debata w Izbie Deputowanych

mne zainteresowanie w sferach politycz
nych. Już na kilka godzin przed rozpoczę
ciem obrad zebrał się tłum przed bramą
pałacu Bourbońskiego.
O godz. 15,30 przewodniczący Bouisson
otwiera posiedzenie przy obecności 400
deputowanych i przy wypełnionych trybu
nach. Mówca zwraca się z apelem do de
putowanych, aby nie przedłużali stanu nie
pokoju, wywołanego ob eonem położeniem
finansowem, sytuacją na terenie zagranicz
nym oraz sytuacją wewnętrzną zakłóconą
przez ostatnie wypadki.
Po
wygłoszeniu tego przemówienia
przewodniczący odczytał listę interpelacyj
i zwrócił się do izby z prośbą o określenie
terminu dyskusji nad niemi.
Następnie zabiera
głos
PREMJER
CHAUTEMPS, domagając się, aby natych
miast otwarto dyskusję nad interpelacjami
w sprawie afery STAWISKIEGO. Interpe
lacyj zgłoszono 12.
Wniosek premjera Chautemps został
przyjęty, poczem na trybunę wstępuje so
cjalistyczny deputowany Lagrange, wyjaś
niając, W JAKI SPOSÓB STAWISKI DO
PROWADZIŁ DO ZORGANIZOWANIA
OSZUKAŃCZEJ AFERY W BAYONNE i
podkreślił, że szantażysta miał potężnych
przyjaciół i dzienniki. Aresztowano już
jednego deputowanego i trzech naczelnych
redaktorów pism. Okazuje się, że STAWI
SKI MIAŁ SPRZYMIERZEŃCÓW NIE
TYLKO W PRASIE, ALE I WŚRÓD WYSOKICH URZĘDNIKÓW I FUNKCJONARJUSZÓW POLICJI. Oni to właśnie uła
twili Stawiskiemu ucieczkę. Mówią, iż Sta
wiski popełnił samobójstwo, ale opinja pu
bliczna na skutek roli, jaką odegrała po
licja w poprzedniej aferze ODRZUCA TE
ZĘ SAMOBÓJSTWA I TWIERDZI, ŻE
JEST TO ZABÓJSTWO POLICYJNE.
W tem miejscu premjer Chautemps pro
testuje.
Deputowany Lagrange w dalszym cią-

Mowa tronowa
króla szwedzkiego
Sztokholm, 12. 1. (Pat). Doroczna sesja
„Riksdagu" rozpoczęła się wczoraj mową tro
nową, w której król podkreślił, że jedną z pier
wszych trosk będzie poprawienie sytuacji w
rolnictwie i walka z bezrobociem. Budżet na
rok 1934 przewiduje wydatki w wysokości
1X151.655.000 kor. w porównaniu z 1.010.339.000
koron w roku ubiegłym

skała kredyt wśród opinji publicznej, wśród
której panuje zamęt na skutek wpływu, ja
ki wywarł sfałszowany przebieg sprawiedli
wości.
Posiedzenie trwa.

Wreszcie deputowany Bonnoret stoi pod za
rzutem, że Stawiski finansował całą jego kam
panję wyborczą, oraz uregulował rachunek u
w Szczęśliwej Kc^e iturze KAFTAL A
krawca na sumę 15000 franków.
Bydgoszcz, ni, Jagiellońska ». 8)77
Charakterystyczne jest, że aresztowany by
Tam pad* pierwszy milion!
«
*
ły dyrektor „La Liberte" Aymard wyraził zdzi
*
Paryż 12 1 (PAT. "W przededniu dyskusji wienie, że jest ścigany z powodu uzyskania od
nad aferą Stawiskiego wydano nakaz areszto Stawiskiego kwoty 50000 franków, podczas gdy
wania redaktora naczelnego „Volonte“ Dubar pozostawiono na wolności znanych polityków,
w pracy młodzieży pań
ry i byłego głównego dyrektora „La Liberte" którzy, jak deputowany L°uis Proust pobrali
stwowe! na Pomorzu
Kamila Aymarda. Zarządzono również wyda od szantażysty p°nad 2 miljony franków.
nie deputowanego Bonn°reta.
W dniu wczorajszym odbyło się w lo
W Paryżu krążyły niesprawdzone pogłoski
Dubarry i Ąymar zostali aresztowani wczo o samobójstwie deputowanego Bonnoreta. W kalu wojewódzkiego sekretariatu BBWR.
raj pnzwi południem.
kolach parlamentarnych zaprzeczają tym po konstytucyjne posiedzenie Sekcji Młodych
W toku dochodzeń wyszło na jaw, że Du głoskom.
pomorskiej Rady Wojewódzkiej BBWR.

Nowy etap

Holandja oburzona
straceniem van der Luebbego
Paryż, 12. 1. (Pat). Z Amsterdamu do
noszą, że nieoczekiwane stracenie van
der Luebbego wywołało w całej Holandii
deprymujące wrażenie. Rodzina skazańca
dowiedziała się o egzekucji post factum od
jednego z dziennikarzy. O ułaskawienie
van der Luebbego zabiegał bezskutecznie
iząd holenderski.
Profesor uniwersytetu amsterdamskiego
de Jongh, który żywo interesował się lo

„Gallcfa" i „Limanowa"
współpracować będą na polu fobwoju polskiego przemysłu nafto
wego

W służbie sprawiedliwości,
pokoju i moralności

Likwidacji 4 cukrowni wielko
polskich nie bedzie

Pochód ku granicy Wągier
zbuntowanych robotników austriackich obozów pracy

W obozach pracy w Styrji, Karyntji,
Burgenlandzie, i Dolnej Austrji wybuchły
niepokoje i ekscesy uczestników. Manifesla
cje te władze stłumiły. W obozie pracy w
Paryż 12 1 (PAT). Koła dobrze poinfor Stroem w Burgenlandzie uczestnicy znisz
mowane twierdzą, że w najbliższym czasie roz czyli urządzenia obozu i zarwawszy okolicz
poczną się pomiędzy przedstawicielami Fran nych kupców na 12 tys. szylingów, udali

spłacą Sowiety Francji?

Skradzione plany fabryki Baty

sem van der Luebbego oświadczył, ii pra
wo niemieckie przez dokonanie egzekucji
nad van der Luebbem zostało cofnięte
wstecz o cały wiek.
W przewidywaniu wrogich manifestacyj,
policja amsterdamska ustawiła posterunki
przed gmachem konsulatu niemieckiego i
holenderskim domem brunatnym, który jest
ogniskiem holenderskiego ruchu narodowosocjalistycznego.

W zebraniu sekcji, na czele której sta
nął komendant okręgowy Legjonu Młodych
p. Napiórski, wzięli udział przedstawiciele
wszystkich pomorskich organizacyj i zrze
szeń młodzieżowych, stojących na gruncie
ideologii pracy państwowej.

Lwów 12 1 (PAT). Dowiadujemy się z mia
rodajnych źródeł, że galicyjskie towarzystwo
naftowe „Galicja" Spółka Akc. uzyskała przez
nabycie odpowiedniego pakietu akcyj decydu
jący wpływ we francuskiej sPółce akcyjnej
„Silva Piana".
Spółka akcyjna „Silva Piana" w Paryżu o
kapitale zakładowym 96.400.000 franków po
siada w portfelu swoim oprócz innych udzia
łów także wszystkie udziały towarzystwa naf
towego „Limanowa'* spółka z ogr. odpow. w
Warszawie.
Oświadczenie ministra Titulescu
Oba towarzystwa zamierzają obecnie po
Bukareszt 12 1 (PAT). Po złożeniu prizysię
„Polityka zagraniczna Rumunji, dyktowa
łączyć swoją działalność oraz współpracować
gi minister sPraw zagranicznych Titulescu u- na przez interesy, wynikające iz naszej jedno
na polu rozwoju polskiego przemysłu naft
czynil wobec przedstawiciela Radora następu ści narodowej będzie kontynuowana z całą
jące oświadczenie:
stanowczością, nie ulegnie ona żadnym zmia
„Wraz ze śmiercią wielkiego obywatela ru nom, żadnym wahaniom. Rumunja jest krajem
muńskiego i mego serdecznego przyjaciela, ja głęboko Pokojowym, ale jednocześnie jest °na
(o) Poznań, 12. 1. (Tel. wł.). Zamiesz
kim był Jon Duca'przestałem być ministrem kraj'em głęboko nacjonalistycznym".
spraw zagranicznych. Ostatnie wypadki wyma
„Dając wyraz jednomyślnym dążeniom czona przez nas wiadomość o likwidacji
gały niezwłocznego załatwienia pewnych ko kraju będę usiłował w dalszym ciągu na sta kilku cukrowni w Wielkopolsce jest de
nieczności państwowych. Obecnie mogę powie nowisku ministra spraw zagranicznych służyć mentowana przez Polski Związek Zachodni
dzieć, iż zostały one załatwione. Spokój publi ideał°m sprawiedliwości, pokoju i moralności, Przemysłowo - Cukrowniczy, który komu
czny w Rumunji jest obecnie zapewniony, nie których tak pragnie cały kraj".
nikuje, iż jest ona pozbawiona wszelkich
grozi żadne niebezpieczeństwo zamachu'1.
podstaw.

Dawne długi carskie

cji i Sowietów rokowania w sprawie uregulo
wania długów rosyjskich, zaciągniętych we
Francji przez rządy cesarskie.

LOSY IV KLASY £ „.'S

się pochodem, złożonym ze stuikilkudzieslę
ciu osób ku granicy węgierskiej z zamia
rem jej przekroczenia. Nad granicą władze
aresztowały wszystkich manifestantów.
W obozie pracy w Lobau pod Wiedniem
zbuntowało się 250 członków obozu, którzy
postanowili ruszyć masowo do Wiednia.

Głodówka komunisty
szwajcarskiego w Chinach

Praga 12 1 (PAT). Przed dwoma laty skra
dziono w znanej fabryce obuwia Bata plany Protestuje przeciwko karze dożywotniego więzienia
pewnych automatycznych urządzeń w fabryce,
Nankin 12 1 (PAT). Skazany w sierpniu krytycznym.
które były opatentowane przez Zakłady Bata. 1932 r. za propagandę komunistyczną w Chi
Noulens, z pocohdzenia Szwajcar, napisał
Obecnie aresztowano w Ołomuńcu niejakiego nach <na dożywotnie więzienie Paul Noulens testament, w którym powierza opiekę nad
Czelechovsky‘eg°, byłego pracownika zakładów rozpoczął wczoraj 23 dzień głodówki, podjętej sw°jm 6-letnfm synkiem pani Sun-Yat-Sen, —
który przyzna/ się do kradz«iży i.oświadczył, w związku z odmową jego prośbie o ponowne wdowie po prezydencie republiki chińskiej.
że plany spalił. Firma Bata ocenia wartość pla stawienie go przed sąd.
Około 20 młodych Chinek uwięzjonych za
Żono Noulensa, skazana również na doży różne przestępstwa polityczne rozpoczęło w
nów na dwa mfljony koron. Istnieje podejrze
nie, że plany skradziono dla f;rmy konkuren wotnie więzienie, rozpoczęła wczoraj 15-ty dniu wczorajszym ósmy dzień głodówki, pod
dzień głodówki. Oboje znajdują się w stanie jętej na znak sympatii dla Noulensa.
cyjnej.

Og*O*xenia; wiersi mtllm. na stronie 7-lamowej . . 0.20 zl
w tekście na pierwszej stronie............................ .... ...................... 1.00 zł
na diugiej i trzeciej stronie 0.80 zł — w tekście ...... 0.50 zł
Za ogłoszenia sądowe I urzędowe w drobnym składzie 25J droiaj.
Drobne za słowo 15 gr. pierwsze słowo podwójnie.
Dla poszukujących pracy I nekrologi 25% zniżki, komunikaty 50 gr.
Za oałoszenfa skomplikowane I z zastrzeżeniem miejsca 20j( nadwyżki
W Odaósku za wiersz m/m na stronie 7-łamoweJ
................... 15 ran.
„
„
„
....................
4-łamowe)
..... 50 fen.
Drobne sa słowo 5 fen. — tytułowe...............................................10 fen.
Przy spdowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy druk,
praerlsane miejsce ogłoszenia administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny t Witold Mfintckl, Toruń, ul. Monluzzk\ 25. m. 1,
Redaktor odpowiedzialny za sorawv W. M. Gdańzkai Wilhelm Grimsmann
Gdańsk. Katsublscber Markt SI, l, p.
Red odpow. na Bydgoszcz t Wacław Górnicki. Bydgoszcz, ul Marsz. FochaTt.
Redaktor odpowiedzialny na Gdynię i Józej Dcbrostański, Gdynia. Szkolna
Red odpow. na Grudziądz t Wacław Gańcza, Grudziądz, ul. Stenktewtoza Di
Redaktor odpowiedzialny na Inowrocław; Henryk Lisiecki, Inowrocław
ul. Solankowa 4.
Redaktor odpowiedz, za Tczew t Jerzy Kruszewski, Tczew, Ko/ctuszkt 1.

Za ogłoszenia odpowiada administracjo.
Wydawnictwo: „Dz eń Pomorski'", „Gazeta Gdańska"*. „Gazeta Morska",
„Gazeta M;gileńak<i", „Dzień Bydgoski", „Dzień Grudziądzki", „Dzień
Kulawski".
Nakładem i czcionkami Pomorskie! Drukarni Rolnicze! S. A. w Toruniu,

Policja rozpędziła demonstrantów i aresz
towała wiele osób. U wielu aresztowanych
znaleziono bomby łzawiące, granaty gazo
we, petardy itd. Do krwawych zajść doszło
w Klagenfurcie, mianowicie uczestnicy obo
zu w Hollenberg ruszyli do Klagenfurtu,
gdzie przed drukarnią „Karyntja", należą
cą do posła chrześcijańsko-społecznego
Pawlitscha urządzili demonstrację. Wybito
w gmachu szyby, rzucono petardy. Jeden
z policjantów został przez manifestantów
ciężiko pobity. Policja dała salwę do de
monstrantów, zabijając dwóch z pośród
nich i raniąc jednego.
•
•
•
Budapeszt 12 1 (PAT). Z Koermand dono
szą, że o godz. 6 rano w pobliżu, wsi Pinkamindszent przekroczyło granicę węgierską 144
austrjackich narodowo - socjalistów, należą
cych do obozu pracy. Straż graniczna zatrzy
mała ich i prowizorycznie internowała w gma
chu miejscowej szkoły.

Abonament inieslęcKny wynosił
w ekspedycji miejscowych agencyj
z odnoszeniem do domu ..«••••••••••
przez pocztę z odnoszeniem .......................................... ....
pod opaską ...............................................................................
w Gdańsku przez pocztę . . 2,32 gd przez gońca. . .
z odbieraniem w administracji wprost gd 1.75, zagranicą

. . 2.50 zł
. , 2 80 zł
. . 2£9 ił
. . 4.50 sł
. . 2.00 gd
. . 4.—gd

W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody w sakładzie, strajki;. Administracja nie odpowiada za niedostarczenie pisma.

