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Represje przedwyborcze władz gdańskich
„Gazeta Gdańska“ zawieszona na przeciąg 4 dni
Mocą decyzji prezydenta policji W. M. Gdańska druk i rozpowszechnia
nie „Gazety Gdańskiej" na terenie Wolnego Miasta Gdańska został zakazany na
przeciąg 4 dni. Wobec tego najbliższy numer „Gazety Gdańskiej" będzie się
mógł ukazać dopiero w czwartek, dnia 4 kwietnia r. b.
W sobotę, 30 ub. m. przesłuchany został przez gdańską policję śledczą
redaktor odpowiedzialny „Gazety Gdańskiej" p. W. Grimsmann w sprawie za
mieszczonego w skonfiskowanym numerze 71 „Gazety Gdańskiej" artykułu p. t.
„Teror wyborczy narodowych socjalistów w Wolnem Mieście Gdańsku'*.
*
*
*
W ostatnim tygodniu jedyny dzien
cie jedynego dziennika polskiego na
nik polski na terenie Wolnego Miasta
terenie W. M. Gdańska i zakaz roz
Gdańska „Gazeta Gdańska“ skonfisko
powszechniania
tego
dziennika
wany został trzykrotnie przez prezyden
przez cztery dni stanowi poważne
ta policji gdańskiej. Pierwsza konfi
utrudnienie dla polskiej akcji wy
skata wywołana została artykułem- za
borczej w Wolnem Mieście, co — je
mieszczonym n-rze 71 „Gazety Gdań
steśmy przekonani — w równej
skiej“, którego tytuł brzmi: ’,Teror wy
mierze nieodpowiada także intere
borczy narodowych socjalistów w W. M.
som władz gdańskich.
Gdańsku".
Ponadto stwierdzamy, że podczas
zajmowania pisma przez urzędni
Druga konfiskata nastąpiła wskutek
ków policji gdańskiej w dniu 29 bm.,
zamieszczenia w n-rze 75 „Gazety Gdań
urzędnicy
ci przeprowadzili ścisłą
skiej“ wiadomości p. t. „Ostry zatarg
rewizję osobistą u pp. redaktorów
prezydenta Senatu gdańskiego z Wyso
J. Przylibskiego i W. Grimsmanna,
kim Komisarzem Ligi Narodów". Wy
nie okazując żadnych w tym kierundany przez redakcję następny numer
-.Gazety Gdańskiej“ na dzień 30 marca
również skonfiskowano, poczem redak
cja otrzymała pismo od prezydenta po
licji, zawiadamiające ją o zakazie wy
dawania i rozpowszechniania na terenie
W. M. Gdańska do dn. 3 kwietnia włącz
nie Gazety Gdańskiej" oraz wydaw
Warszawa 31. 3. (PATj. W Dzienniku Unictw „Dzień Pomorski"’ „Gazeta Mor
staw Rzplitej Polskiej nr. 23 z dnia 31 mar
ska", „Dzień Bydgoski"/ »,Dzień Gru
dziądzki", „Dzień Kujawski", „Gazeta jca opublikowane zostało rozporządzenie Mi
skarbu o wypuszczeniu 3 proc, prem
Mogileńska" i ,’Dzień Tczewski“. Od za- nistra
’
iowej pożyczki inwestycyjnej. Rozporządze
rządzenia prezydenta policji Gdańskiej .
„Gazeta Gdańska“ wniosła w dniu 30 nie
■ postanawia na wstępie, że dnia 1 maja
br. wypuszcza się 3 proc, premjową poży
b. m. odwołanie do Senatu gdańskiego, (czkę inwestycyjną w obligacjach na okazi
w którem pisze, że jej zdaniem
ciela po 100 zł. w złocie każda obligacja.
„zakwestjonowane w „Gazecie Gdań Właściciele obligacyj 6 pioc. Pożyczki Na
skiej“ artykuły nie zawierały nic ta rodowej mogą swojemi obligacjami tej po
kiego, co mogłoby to zarządzenie życzki według ich wa”tości imiennej opłacić
spowodować. Równocześnie pozwa do 50 proc, własnej subskrypcji na 3 proc,
lamy sobie zauważyć — pisze dalej ]premjową pożyczkę inwestycyjną. Wpłaco
wyd. ,’Gazety Gdańskiej“ — że zaję- ne na subskrypcję obligacje Pożyczki Naro-

Lord Eden w drodze
do Warszawy
Moskwa, 31. 3. (Pat). W ostatnim dniu
pobytu Edena w Moskwie minister angiel
ski zwiedzał różne fabryki i instytucje w
Moskwie. Zrana minister Eden w to warzy stwie komisarza Krestinskiego oraz dziennikarzy zagranicznych odbył przejażdżkę
metro.
Po południu minister Eden dwukrotnie
odwiedził komisarza Litwinowa w sprawie
wydania wspólnego komunikatu. Po przed
stawieniu w balecie minister Eden opuścił
Moskwę, odprowadzony na dworzec przez
wyższych urzędników komisarjatu spraw
zagr. z komisarzem Litwinowem i wicekomisarzem Krestinskim na czele oraz repre
zentantów ambasad Wielkiej Brytanji i Pol
ski z ambasadorem Cherlstonem i Łukasiewiczem, a także przedstawicielami prasy
sowieckiej i zagranicznej.
Komisarz Litwinow pożegnał odjeżdża
jącego ministra Edena słowami: „Życzę pa
nu powodzenia, bo odtąd wasze sukcesy są
naszemi sukcesami. “

ku zarządzeń władz miarodajnych.
Przeciwko tego rodzaju postępowa
niu jesteśmy zmuszeni założyć sta
nowczy protest."
Odpis pisma, wystosowanego do Se
natu W. M. Gdańska, „Gazeta Gdańska“
przesłała Komisarzowi Generalnemu
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku.
♦
•
*
Znowu w gorącym dla Polonji gdań
skiej okresie przedwyborczym władze
gdańskie uznały za stosowne zawiesić
jedyny dziennik polski, wychodzący na
terenie Wolnego Miasta. Stało się to
wskutek ujawnienia przez to pismo iaktów, niewygodnych dla większości, rzą
dzącej dziś Gdańskiem.
Represja ta będzie tylko jeszcze jed
nym bodźcem więcej dla Polonji gdań
Ukończenie dochodzeń
skiej, która skupiona wokół jednego
wsprawie
zbrodni marsylskiej
sztandaru, idzie ku wyborom i da świa
Paryż,
31.
3.
(PAT). Sędzia śledczy, pro
dectwo wymowne tej prawdzie, że Pola
cy w Gdańsku byli, są i będą po wszyst wadzący dochodzenie w sprawie o zamach
marsylski przekazał akta sprawy sądowi w
kie czasy.
Aix. Akta te obejmują około 2.000 stron.

Rozporządzenie wykonawcze
do ustawy o pożyczce inwestycyjnej
dowej powinny posiadać wszystkie przyna
leżne do nich niepłatne kupony.
Wysokość przyjętej subskrypcji, opłaconej gotówką, nie może przekraczać łącznej
sumy 150 miljonów zł. Kwota imienna pożyczki będzie ustalona po zamknięciu subskrypcji z tem zastrzeżeniem, że nie może
ona przekraczać sumy 150 miljonów zł. opłaconej gotowizną, powiększonej o zaokrą
gloną do najbliższej wielokrotności 5 mil
jonów zł. kwotę łącznej wartości imiennych
przyjętych na subskrypcję, obligacyj Poży
czki Narodowej.
Pożyczka składać się będzie z jednej emisji jeżeli zostanie ustalona kwota imien-

Statek „Puck" wyruszył w pierwsza podróż
Murzyni w Południowej Afryce orzą swą glebę polskiemi pługami. — Holendrzy oprawiają obrazy w polskie ramy. —
Szybkie obsługiwanie transportów, naj ważniejszem zadaniem naszych statków handlowych.
W sobotę, dn. 30 bm. nowo nabyty dowanie, które przerwano tylko ina |
Duża szybkość, wynosząca ponad 11
przez .Żeglugę Polską S. A.“ statek chwilę i to podczas uroczystości poświę węzłów, również odgrywa niemałą ro
„Puck“ odszedł w swą pierwszą podróż cenia. To też bardzo miłe wrażenie, na lę w sprawności statku, szczególnie je
do Rotterdamu, zabierając ładunek obecnych w tym uroczystym momencie śli chodzi o dobrą i punktualną obsługę
1.200 ton drobnicy.
gości, zrobiła ożywiona praca przeła transportów.
Maszyny okrętowe zdały chlubnie
Wśród różnych towarów, jakie naj dunkowa, prowadzona nader szybko i
młodszy polski statek handlowy zabrał sprawnie, by terminowe ładunki nie u- swój egzamin, już podczas pierwszej po
dróży z New Castle do Gdyni, dzięki cze
do Holandji, na specjalną uwagę zasłu legły opóźnieniu.
Według opinji fachowców, ss „Puck“ mu „Puck“ przybył do portu macierzy
guje znaczna ilość pługów, manufaktu
ry i mebli giętych, które po przeładowa odznacza się doskonale przemyślaną stego o 6 godzin wcześniej, aniżeli prze
niu w Rotterdamie na inny okręt, odej konstrukcją i rozplanowaniem luk i o- widywał rozkład jazdy.
Słowem, należy tu podkreślić z cadą już wprost do portów Połudn. Afryki. tworów przeładunkowych. Statek posia
łem uznaniem korzystną transakcję „Że
dając
dużą
kubaturę
w
stosunku
do
Ponadto ss „Puck“ zabrał sporą ilość
nośności, bez trudu załadować mo glugi Polskiej“, która wzbogaciła swój
listew ramowych, żelaza, dykty, szpu swej
że
1.500
ton wagowych, nawet t. zw. ła tonaż dwoma nowoczesnemi i doskonalek, nasion i innych towarów przezna dunku przestronnego
łemi statkami (w najbliższym czasie
(meble gięte).
czonych na eksport do Holandji.
Zawdzięczać to należy wielkości luk, przyjdzie do Gdyni identyczny statek
Jak dalece statek tego typu był po gdzie na 1 tonnę przypada 65 stóp ku- „Hel“), które spełniać będą swą ważną
trzebny „Żegludze Polskiej“ świadczyć bicznych, podczas gdy inne statki posia rolę w naszej handlowej wymianie za
może fakt, iż niezwłocznie po przyby dają na 1 t. wagową tylko 49 stóp kb. morskiej. (jd).
ciu ze stoczni angielskiej rozpoczęto ła- miejsca.

na pożyczki poniżej 200 miljonów złotych w
zlocie, będzie zaś podzielona na dwie rów
nej wysokości emisje, leżeli jej kwota imien
na wyniesie 200 miljonów zł. w złocie lub
sumę wyższą. Pożyczka podlega spłaceniu
do dnia 1 maja 1985 r. drogą trzykrotnego
w każdym roku otwierania pożyczki, poczy
nając od dnia 1 września 1945 roku. Umo
rzenie części obligacyj wylosowanych w
tym celu następuje w dniach 1 maja, 1
września i 2 stycznia podług planu umorze
nia.
Oprocentowanie stałe pożyczki w wyso
kości 3 od 100 płatne jest co 4 miesiące ^do
łu w dniach 2 stycznia, 1 maja i 1 września
każdego roku. Pierwszy kupon będzie płat
ny dnia 1 września 1935 r. Dla obligacyj po
życzki ustanawia się dwa rodzaje premij.
Pierwsza w postaci wygranych, druga w po
staci nadpłaty ponad wartość imienną w
cenie wykupu obligacyj umorzonych. Ter
min losowania zarówno wygranych, jak i
samych obligacyj, ustali osobny regulamin.
Premje w postaci nadpłaty w cenie wy
kupu obligacyj umorzonych wyniosą w pier
wszych trzech 10 leciach okresu umorzenia
pożyczki 20 proc, wartości imiennej obliga
cji, w ciągu 5 lat ostatniego 10 lecia 25 proc,
w ostatniem 5 leciu 30 proc. Kapitał 1 odset
ki oraz premje do 1000 zł. płatne są w ka
sach Urzędów Skarbowych, w Banku Pol
skim, w Banku Gospod. Kraj., w PKO i ich
oddziałach.Premje ponad 1000 zł. płatne są
wyłącznie w oddziale głównym Banku Pol
skiego w Warszawie.
Spłata kapitałów oraz wypłata odsetek i
premij pożyczki na-stąpi w złotych według
równowartości 900/5332 grama czystego zło
ta za 1 złoty w złocie. Ona sprzedażna obli
gacji pożyczki wynosi 100 zł. za jedną obli
gację wartości imiennej 100 zł. w złocie. Roz
porządzenie weszło w życie z dniem ogłosze
nia.
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Dwa wielkie hydroplany francuskie
wodowały na Wiśle pod Toruniem
Olbrzymią, sensację w całym Toruniu
wywołała wczoraj wiadomość o wylą
dowaniu na Wiśle koło kępy Wiesego
dwóch wielkich hydroplanów marynar
ki francuskiej, odbywających lot ćwicze

cy. To też gdy wczoraj w godzinach po
południowych dwa olbrzymie stalowe
ptaki zaczęły krążyć nad miastem, snuto
na ten temat najrozmaitsze domysły.
Zatoczywszy dwa kręgi nad Toruniem o

Chore kobiety osiągają przez użycie
naturalnej wody gorzkiej FranciszkaJózefa lekkie wypróżnienie, przyczem
połączone to jest nieraz z nadzwyczaj
dobroczynnem działaniem na chore or
Lotnicy francuscy są gośćmi 4 p. lotn. gany. — Zalecana przez lekarzy.
Dziś o godz. 12 w poi. startują do dal
szego lotu. Trasa lotu utrzymana jest
Wizyta bułgarskiego ministra
w tajemnicy. Wiadomo tylko, że lotni-

ofwiaty gen. Radewa w Warszaw u

W pierwszej połowie kwietnia przy
będzie do Warszawy w charakterze go
ścia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego p. W. Jędrzejewicza, bułgarski minister oświaty gen.
Radew. — Podczas wizyty gen. Radewa
w Warszawie przewidziane jest podpi
sanie konwencji kulturalnej polsko-buł
garskiej na wzór analogicznych umów,
zawartych przez Polskę z Francją, Belgją, Jugosławją, Węgrami i t. d.
Minister Radów zwiedzi w Warsza
wie szereg szkół i inst; tucyj naukowooświatowych, a w drodze powrotnej za
trzyma się w Krakowie.

Wyiazd delegacji Dolskiej do roz
mów handlowych z Wiochami
W związku z koniecznością uregulo
wania pewnych spraw w obrocie towa
rowym polsko-włoskim, jakie wyłoniły
się
ostatnio na tle nowych włoskich za
cy francuscy Warszawę ominą i w Pol
rządzeń
reglamentacyjnych — wyjecha
sce już nigdzie wodować nie będą.
ła
w
sobotę
do Rzymu delegacja polska
Podobno następnym etapem jest mia
w
składzie
następującym:
nacz. dr. T.
sto Taganrog nad Morzem Azowskiem
Lychowski
i
nacz.
Korsak
z Minister
w Rosji Sowieckiej.
stwa Przemysłu i Handlu oraz radca
Żółtowski z Ministerstwa Rolnictwa i
R. R.
W rokowaniach wezmą udział jako
eksperci przedstawiciele konwencji wę
glowej i rady traktatowej.

Jeden z olbrzymich hydroplanów francuskich, które wodowały wczoraj na Wiśle w Toruniu. Dziś o godz. 12 w poi. hydroplany
te startują do dalszego lotu dookoła świata.

bny dookoła świata. Hydroplany te wy
startowały wczoraj wczesnym rankiem
z Sekwany pod Paryżem i jednym sko
kiem przebyły Paryż — Toruń. Lot ma
jący wielkie znaczenie wojskowe przy
gotowywany był w kompletnej tajemni-

ba aparaty gładko osiadły na szeroko to
czącej swe wody Wiśle.
Załoga każdego z hydroplanów skła
da się z 32 ludzi. Całą wyprawą dowodzi
słynny lotnik francuski, komandor
Amirp de Silirpa.

Belgja nie chce dewaluacji

choć rząd van Zeelanda otrzymał votum zaufania
Debaty parlamentu belgijskiego nad
nowym statutem monetarnym, zgłoszo
nym przez premjera van Zeelanda, trwa
ły 24 godziny bez przerwy i zakończmy
się dopiero w sobotę o godz. 7-ej rano.
Opozycja przeciw dewaluacji zarysowa
ła się w parlamencie bardzo silnie i po
wystąpieniu b. premjera i ministra fi
nansów Jaspara, który określił projek
ty dewaluacyjne rządu jako nieuczciwe,
zdawało się, iż rząd nie uzyska dla wy
konania swego programu votum zaufa
nia
Głosowanie odbyło się dopiero o go
dzinie 6-ej rano. Tylko partja socjali
styczna wypowiedziała się solidarnie za
rządem. Wielu deputowanych socjali
stycznych oświadczyło jednak, iż są
przeciwni dewaluacji, a głosują za rzą
dem, gdyż tak nakazuje dyscyplina par
tyjna. W partji katolickiej i liberalnej
głosy się rozdzieliły. Za. projektami rządowemi głosowało 107 deputowanych,
przeciw 54. 12 powstrzymało się od gło
sowania.
Opinja publiczna zajęła wobec nowe
go gabinetu stanowisko wyraźnie nie
przyjazne. Wszystkie niemal dzienniki
krytykują ostro dewaluację franka bel
gijskiego. „Dlaczego właściwie — za
pytuje ,,1‘Independance Beige“ — mamy

zdewaluować monetę o 25 do 30 procent?
Nie mamy na to odpowiedzi i to jest
najbardziej niepokojące“.
„La Nation Belge“ zaznacza, iż coraz
jaśniejszem się wydaje, że stopa dewa-

luacji wyznaczona była arbitralnie dla
łatwiejszego zrealizowania doświadcze
Instytut Badania Najnowszej Histonia, w którem Belgowie mają wszystko rji Polski zawiadamia, iż po dodrukowa
do stracenia, bardzo zaś mało do zaro niu wyczerpanych całkowicie pierw
bienia.
szych tomów „Pism — Mów — Rozka
zów“ — Józefa Piłsudskiego, dysponuje
obecnie ograniczoną ilością kompletów
tego wydawnictwa. Cena kompletu 10Otwarcie wystawy sztuki polskie! w Berlinie
tomowego, obejmującego całość pracy
pisarskiej Marszałka Józefa Piłsudskie
go od roku 1892 do r. 1931 wynosi 150 zł.
Komplet dzieł nabyć można tylko w
Instytucie Badania Najnowszej Historji
Polski, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1,
tel. 8-02-80, wewn. 97.

Litwa się zbroi
„Koenigsberger Allg. Ztg.“ donosi, że Lit
wa w dalszym ciągu zakupuje materjał wo
jenny od Francji. Po zakupieniu 14 samolo
tów myśliwskich Litwa obstalowała obecnie
12 samolotów bombowych, zaś u firmy Laflie 15 tanków i pewną liczbę holowników
artyleryjskich. Francja nie udziela Litwie
właściwego kredytu na te zakupu, ale zwięk
sza zato kontyngenty wwozowe na produk
ty litewskie.

Na Węgrzech — 7 stopni

Krwawe żalicie graniczne na
granicy bułgarsko-rumuńskiei
W nocy z 29 na 30 marca zaszedł na
granicy bułgarsko-rumuńskiej w rejo
nie Bał-Bunar następujący incydent
Według informacyj otrzymanych od
władz, w nocy z 28 na 29 marca grupa
ludzi przekroczyła nielegalnie granicę
bułgarsko-rumuńską we wskazanym re
jonie i udała się nn posterunek granicz
ny rumuński Siahlar w okręgu Turtukaj (Tutrakan). Dnia 29 marca zbiegów
przeprowadzono na posterunek rumuń
ski w pobliżu wsi Kowandzilar, skąd o
godz. 23-ej wydalono ich w kierunku
granicy bułgarskiej. W tym czasie straż
graniczna rumuńska zaczęła strzelać do
zbiegów. Straż pograniczna bułgarska
zaalarmowana przez strzały i zbliżanie
się ku granicy grupy ludzi w ciemno
ściach, po bezskutecznych ostrzeże
niach, sądząc, że ma przed sobą niebez
piecznych przemytników, dała ognia.
Dwie osoby, mieszkańcy wsi Drenowo
zostały zabite, 3 lekko ranione, śledz
two w toku. Władze pograniczne buł
garskie porozumiewają się w sprawie
tego zajścia z władzami rumuńskiemi.

Skompletowanie dzieł
Marszałka Piłsudskiego

W ub. piątek odbyło się w Berlinie w Pruskiej Akademji Sztuk Pięknych w obecno
ści kanclerza Hitlera, ambasadora Lipskiego, premjera pruskiego Goeringa etc. uro
czyste otwarcie wystawy Sztuki Polskiej. Na zdjęciu — kanclerz Hitler, ambasador
Lipski oraz dostojnicy niemieccy podczas zwiedzania wystawy. Na prawo od kancle
rza komisarz wystawy dr. M. Treter.

Na całym obszarze Węgier szalała ubie
głej nocy burza śnieżna, powodując liczne
przerwy w komunikacji. W niektórych miej
scowościach warstwa śnieżna doszła do pół
metra. Szczególnie silny wicher szalał nad
północną częścią kraju, gdzie w wielu wy
padkach uszkodzone zostały połączenia telefoniczne i telegraficzne. Temperatura do
szła w nocy do minus 7 stopni. Tak silne
opady śnieżne i mrozy na Węgrzech są o tej
| porze roku niezwykłem zjawiskiem.

Zamiecie śnieżne nad Polską
Na Wileńszczyźnie warstwa śniegu sięga jednego metra
Noc z piątku na sobotę oraz dzień sobot
ni przyniosły powrót zimy, która wystąpiła
w śnieżnej szacie i gwałtownych podmu
chach zimnego wichru.
W Warszawie w ciągu nocy i całej sobo
ty wielokrotnie padał gęsty śnieg, ale wsku
tek temperatury około plus 4 st. C. powyżej
zera topniał na poczekaniu, pokrywając uli
ce warstwą błota.
W Krakowie szalała olbrzymia śnieżyceprzy huraganowym wietrze. Miasto pokryło
się powłoką śnieżną grubą na kilkanaście
centymetrów, zaś za miastem zwały śniegu
zasypały wysoko w niektórych miejscach
drogi, utrudniając komunikacje. Po nocnym

przymrozku przy słonecznej pogodzie poczę
ły zwały śnieżne nagle topnieć. Podobna
śnieżyca przeszła także nad całem Podha
lem, gdzie na Obidowej ugrzęzło w śniegu
wiele samochodów. W Zakopanem panował
mróz kilkustopniowy, a całe góry pokryły
się grubą powłoką świeżego puchu.
Podobne śnieżyce przeszły również nad
Łodzią, ora-z nad Wybrzeżem Morskiem,
przyczem na morzu zamieć wytworzyła gę
stą zasłonę zupełnie uniemożliwiającą wido
czność, tak że trzeba było uruchomić syre
ny ostrzegawcze.
We Lwowie również panuje znowu zima.
W nocy przeszła silna wichura połączona z

zawieją śnieżną. Na jednej z ulic wiatr prze
wrócił trzy słupy telegraficzne. Śnieg przy
krył ulice 20 cm. warstwą, która topniejąc
tworzy olbrzymie kałuże. Również na pro
wincji odczuto skutki wichury. Wskutek uszkodzenia przewodów telegraficznych przer
wane są połączenia Lwową z Samborem, Sa
nokiem, Kamionką Strumiłową, Brzeżanami, Tarnowem 1 Borysławiem.
Największe opady śnieżne zanotowano na*
Wileńszczyźnie, gdzie np. w Dziinie grubość
warstwy śnieżnej sięga jednego metra. W
sobotę na drogach znowu ukajały się sanie
a w godzinach południowych rozpoczęła się
ponowna śnieżyca w Wilnie.
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Przed wizytą
Co może lord Eden usłyszeć w Warszawie?
Członek rządu Wielkiej Brytanji
z tytułem lorda-strażnika prywatnej
pieczęci królewskiej, kapitan Anthony
Eden, najmłodszy i najwybitniejszy
z młodego pokolenia dyplomatów i po
lityków angielskich, uczeń sir Austina
Chamberlain‘a i Stanley Baldwin'a —
będzie gościem rządu Rzeczypospolitej
we wtorek i środę dn. 2 i 3 kwietnia rb.
Uczeń kolegjum w Eton, student
przesławnego Oxfordu, żołnierz i oficer
wielkiej wojny, szybko awansujący
urzędnik dyplomatyczny i jeden z naj
młodszych członków parlamentu angiel
skiego — oto pokrótce etapy życia mło
dej nadziei polityki imperjum brytyj
skiego. Powszechna sympatja, jaka
otacza lorda Edena w jego ojczyźnie
i w międzynarodowych kołach, którym
dał się poznać zawsze z najlepszej stro
ny, jako delegat brytyjski do Ligi Na
rodów — przenosi się również do szero
kiej opinji polskiej, świadomej, iż w
osobie młodego ministra angielskiego
ma do czynienia z człowiekiem i polity
kiem, do którego pojęcia angielskie
„gentleman“ i „fair play“ pasują znako
micie. Stanowisko zresztą, jakie lord
Eden zajmował w Radzie Ligi Narodów
przy rozpatrywaniu spraw Polskę bez
pośrednio obchodzących — potwierdziło
tę opinję znakomicie.
Lord Eden przyjeżdża do Warszawy
po wizytach w Berlinie i Moskwie celem
zapoznania się z opinją rządu polskiego
na temat obecnej sytuacji międzynaro
dowej i metod oraz możliwości utrwale
nia pokoju, zagrożonego — zdaniem
opinji europejskiej — przez pewne po
sunięcia polityczne niektórych państw.
Dziś
nie jest nam oczywiście zna
ny zamierzony zakres rozmów warszaw
skich lorda Edena. Wydaje nam się
jednak, iż zakończony już proces krystalizacyjny polskiej samodzielnej poli
tyki zagranicznej pozwala na ustalenie
pewnych tez zasadniczych, które polityk
angielski winien w Warszawie poznać
i zrozumieć. Nié będzie napewno zbędnem poinformowanie przedstawiciela
rządu brytyjskiego o pewnych zapatry
waniach rządu i opinji publicznej pol
skiej — zapatrywaniach, które są tak
oczywiste i jasno wypływające z sytua
cji geograficznej i politycznej Polski, że
aż — na pierwszy rzut oka — zbytecznem może się wydawać ich powtarzanie.
Tak jednak nie jest.
Ciągle jeszcze — niestety! — trzeba
ze smutkiem stwierdzić, że w opinji za
chodnio-europejskiej
bardzo powoli
uciera sobie miejsce uświadomienie o
sprawach Europy wschodniej i ciągle
jeszcze zła wola, wyrażona w zręcznej
propagandzie i podsuwaniu fałszów ma
wielkie pole działania, wywołując w
świadomości człowieka zachodu najbar
dziej błędne pojęcia o położeniu i po
czynaniach państw nieco dalej na
wschód położonych.
Wydaje nam się więc celowem poin
formowanie lorda Edena w Warszawie
raz jeszcze, że z pośród państw europej
skich może najbardziej właśnie Polska
zainteresowana jest w utrzymaniu sta
tus quo terytorjalnego. Polska jest
organicznie najzaciętszym wrogiem woj
ny, bo wojna jest Polsce poprostu nie
potrzebna, bo niepotrzebna jest Polsce
zdobycz, niepotrzebne są... nowe mniej
szości narodowe i niepotrzebne nowe terytorja. Niepotrzebny zaś przedewszystkiem jest Polsce przelew krwi, łzy ma
tek i żon i zniszczenie, bo jeszcze nic
całkiem zdołała się podźwignąć z ruin
i zgliszcz moralnych i materjalnych, ja
kie pozostawiła jej wojna poprzednia
i doświadczenie wieków historji.
Dlatego winien lord Eden pojąć jak
wiele fałszu i złej woli tkwi w pomawia
niu Polskę o jakieś tajne układy, mające
na celu zapewnienie przez nią pomocy
komuś, kto podobno chce wojować, zdo
bywać — a nawet o współdziałanie aż
z Japonją, jak to gdzieś wypisują mię
dzynarodowe matołki, wyobrażające so
bie, że jest ktokolwiek w Polsce, który
nie rozumie, że Polska nie ma w wojnie
zaczepnej, ani w żadnej „interwencji“
niczego do wygrania, a wszystko do
stracenia.

Wstręt do wojny nie może jednak
być uczuciem platonicznem. Szczegól
nie nie może niem być w Polsce, gdzie
żywe jeszcze są, tragiczne przeżycia pol
skie XVIII wieku, kiedy wstręt do woj
ny wyraził się w odesłaniu przez sejmy
wojska do domu i oddania się pod opie
kę i gwarancję sąsiednich mocarstw.
Zbyt się jeszcze boleśnie w Polsce pa
mięta, że ta polityka „rozbrojenia i gwa
rancji “ zakończyła się — rozbiorami
i zniknięciem Rzeczypospolitej z mapy
Europy.
Wstręt do wojny wymaga organizo
wania siły pokoju. Tak się stało, że
organizowanie obu tych czynników
w Polsce spoczywa w ręku Marszalka
Piłsudskiego. Jak Józef Piłsudski zor
ganizował polską, siłę obronną, o tern
wiemy zarówno my, wiedzą, nasi sąsiedzi i wie świat cały. Do tego jednak
dodać trzeba ducha spokoju i gotowości
obronnej całego społeczeństwa polskie
go. Mur bagnetów, ale i mur serc stoi
za polskim pacyfizmem. Za pacyfizmem,
polegającym jednak nie na łzawych de
klamacjach i mazgajowatych prote
stach, ale za pacyfizmem zorganizowa
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Zaparcie. Sprawozdania naczelnych
lekarzy w lecz- r/ach dla chorób żołąd
ka i jelit podkreślają, że woda gorzka
„Franciszka Józefa“ jest pierwszorzęd
nie działającym naturalnym środkiem
przeczyszczającym.

nym i opartym na szukaniu utrwalenia
pokoju tam, gdzie może on być zagrożo
ny — na granicach Polski z jej sąsia
dami.
Polityka zagraniczna Polski nie po
szukiwała bowiem laurów na drodze
organizowania Europy ze wschodu na
zachód i z południa na północ — wzdłuż,
wpoprzek i w kratkę — ale zwróciła się
do obu swych potężnych sąsiadów i za
bezpieczyła sobie i im jednocześnie po
kój. Przyjęła Polska podpisy swych są
siadów pod paktami o nieagresji z ta
kim samym szacunkiem, jakim otacza
swój podpis pod temi deklaracjami.
Ufając jednak sile — postawiła za de
klaracjami potężnie wymowny argu
ment siły swego narodu, swej armji, i swych niezachwianych sojuszów
z Francją i Rumunją.
Lord Eden winien w Warszawie
przekonać się, że Polska dokładnie takie
same zobowiązania otrzymała i zaciąg
nęła wobec Związku Sowieckiego, jak
wobec Rzeszy Niemieckiej. Ani więcej,
ani mniej i — kropka — koniec. Od obu
swych partnerów domaga się Polska
dochowania wierności własnemu podpi-

sowi i obu im jednakowo wierności do
chowuje i dochowa.
Zupełnie tak samo, jak dochowuje
wierności sojusznikom, zastrzegając
przecież aż nazbyt wyraźnie zarówno
w pakcie z 1932 r. jak i w pakcie z 1934 r.,
że nie zmieniają one ani przecinka
w traktatach o sojuszu.
Wyobrażamy sobie, że przedstawiw
szy mniejwięcej w ten sposób, jak się
domyślamy, lordowi Edenowi sposób
zorganizowania przez Polskę pokoju
w swoim regjonie geo-politycznym —
będzie jednak bardzo trudno powie
dzieć mu cośkolwiek o zmianie stano
wiska Polski wobec tułającej się po
świecie od 11 miesięcy inicjatywy t. zw.
paktu wschodniego. Wydaje nam się
tak, bo trudno przypuścić, że zdecydo
wana unikać wojny wszystkiemi sposo
bami Polska zechce nagle zaofiarować
swoje terytorjum, jako plac boju dla
wszystkich wojen, jakie mogą w Euro
pie wschodniej kiedykolwiek wybuch
nąć.
Bo — bądźmy szczerzy pomiędzy
sobą — to, a nie co innego oznacza
łoby podpisanie przez Polskę paktu
wschodniego, obejmującego zobowiąza
nie wszystkich wobec wszystkich do
W najbliższych dniach ukaże się rozporządzenie
przychodzenia sobie ze zbrojną pomocą
Ministra Skarbu
w razie jakiegokolwiek zatargu. Pakt,
obejmujący
ziemie od Finlandji do Tur
W najbliższych dniach ukaże się setki za odroczenie czy koszty egzekucji,
cji
i
od
Francji
do Rosji — z Polską
pierwsze rozporządzenie Ministra Skar wskutek czego podane sumy będą fak
zawsze pośrodku — uczyniłby właśnie
bu, dotyczące uregulowania sprawy za tycznie wyższe.
ległości, na którego podstawie będą uOprócz zaległości w podatkach będą Polskę czemś w rodzaju terenu zgóry
morzone z urzędu wszystkim bez wyjąt umorzone również zaległości w grzyw- przeznaczonego na przemaszerowywaku płatnikom drobne zaległości podat nych, nałożonych przed 1 kwietnia roku nie wszystkich wojsk Europy i rozgry
kowe, pochodzące z okresu z przed 1-go 1933 w zakresie wymienionych wyżej po wanie na nim batalji.
Z czemś podobnem miała już Polska
kwietnia r. 1933, a figurujące w księ datków, o ile zaległość w każdej grzyw
gach bierczych w dniu 31 marca rb.
nie nie przekracza sumy 100 zł. Z umo do czynienia — nie szukając odleglej
W szczególności będą umorzone, bez rzeń w grzywnach będą mogli korzystać szych przykładów — w latach 1812
względu na wysokość, zaległości w po także i ci płatnicy, których zaległości i 1914—1918.
Niema siły ludzkiej, któraby mogła
datkach: gruntowym, pobieranym od podatkowe w myśl omawianego rozpo
nam wyperswadować korzyść, płynącą
jednostek zbiorowych, gruntowym, wy rządzenia umorzeniu nie ulegną.
mierzanym indywidualnie (zaległości
Ponadto zostały umorzone opłaty za z powtarzania najtragiczniejszych do
przypadające od tych płatników, dla któ upomnienie, nieprzekraczające sumy 3 świadczeń.
Jeżeli to wszystko w Warszawie usły
rych wymiar tego podatku za rok ubie zł i zaległości w dodatkach kryzysowych
gły nie przekracza sumy 20 zł), od nie- do podatku dochodowego i od nierucho szy lord Eden — nie wątpimy, że opuści
chomości, od lokali i od placów budo mości, nieprzekraczające sumy 20 zł Polskę z przekonaniem, iż odwiedził
wlanych (zaległości przypadające od oraz koszty związane z ich egzekucją, kraj, w którym nietylko wola utrzyma
płatników, dla których wymiar za rok o ile należności te stanowią zaległość nia pokoju jest najbardziej szczera i po
podatkowy 1934 w każdym z tych podat samą dla siebie, t. zn. o ile płatnik na wszechna, ale w którym obleczono ją
ków nie przekracza sumy 100 zł), woj skutek upomnienia zapłacił żądaną za w kształt najbardziej realny podwójne
skowym.
ległość podatkową, nie zapłacił nato go zabezpieczenia: — układów pokojo
W podatkach: przemysłowym od miast opłaty za to upomnienie lub do wych, popartych potężną wymową siły
własnej, sojuszów i polityki realnej,
obrotu i dochodowym będą umorzone datku kryzysowego.
zaległości, których ogólna suma w każ
Należy dodać, że wszystkie te zale zamiast polityki fikcyj.
dym z tych podatków dla jednego płat głości będą umorzone bez względu na
nika nie przekracza sumy 20 zł.
to, czy w chwili wejścia w życie pierw
Równocześnie z umorzeniem zaległo szego rozporządzenia Ministra Skarbu, Wystawa poświecona Marszalkowi
ści w samych podatkach umorzone bę które ma być ogłoszone, znajdowały się
Piłsudskiemu w Paryżu
dą wszelkie przypadające do tych po w toku postępowania odwoławczego,
datków dodatki zarówno państwowe, bądź egzekucyjnego, czy też były odro
jak i na rzecz samorządu oraz narosłe czone lub rozłożone na raty.
od tych zaległości kary za zwłokę i od

Umorzenie drobnych zaległości podatkowych

Dwa lata istnienia Organizacji
Młodzieży Pracującej
30.000 członków HOmpu“

W procesie przetwarzania psychyki
młodzieży w społeczeństwie polskiem
nie brała do niedawna udziału młodzież
rzemieślnicza i robotnicza. Liczba tej
młodzieży w wieku od lat 14 do 21 wyno
si około 200.000 w 309 miastach Polski,
nie licząc ilości rozproszonej po małych
miasteczkach i osiedlach miejskich. —
Żaden z istniejących związków młodzie
ży nie ogarniał całokształtu tego zagad
nienia, zostawiając całe rzesze bezrobot
nej młodzieży poza nawiasem organiza
cji.
W roku 1933 grono ludzi widzących
tę lukę w naszem życiu społecznem po
stanowiło ją zapełnić i powołać do życia
Organizację Młodzieży Pracującej, zwa
ną popularnie „Ompem“. — Organizacja
ta postawiła sobie za zadanie zajęcie się
całością tego odcinka młodzieży i to za
równo młodzieżą zatrudnioną, jak i bez
robotną.
Formą pracy wychowawczej w orga
nizacji jest praca samokształceniowa w
drobnych zespołach przyjacielskich, dla
której wytycznych dostarczają władze
naczelne organizacji w biuletynie organizacyjno-programowym i okólnikach

referatu wychowania obywatelskiego.
Tym samym celom służy również organ
„Ompu“ — „Obóz Młodych“.
Na usługi sprawy wychowania odda
no jedną z najlepszych form oddziały
wania na młodzież, jaką jest obozownictwo. — W tym celu założono szereg obo
zów centralnych w Rozewiu nad mo
rzem, Bukowinie i innych, jak również
liczne obozy okręgowe i lokalne. W obo
zach tych szkoli się równocześnie spe
cjalną kadrę instruktorską i realizuje
zadania wychowania fizycznego. Pozatem organizacja tworzy własne warszta
ty pracy, traktując je w pierwszym rzę
dzie, jako czynnik wychowawczy, dają
cy młodzieży odpowiednie przygotowa
nie do wybranego zawodu.
Obecnie Organizacja Młodzieży Pra
cującej grupuje w swych kadrach 30.000
członków w 300 ogniskach, obejmują
cych 3.000 zespołów przyjacielskich i 5
tysięcy kół realizacyjnych, mających
za zadanie pracę zbiorową.
Jak wiadomo, „Omp“ rozpoczął dzia
łalności i na Pomorzu. O ruchu ogni
ska toruńskiego OMP. pisaliśmy nie
dawno obszernie.

W Paryżu, w jednej z sal wystawowych
przy ul. de la Boetie odbyło się otwarcie wy
stawy, poświęconej Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu. Na zdjęciu — ambasador
Chłapowski' i deputowany Franklin-Bouil
lon przed popiersiem Marszałka podczas
otwarcia wystawy.
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STANISŁAW KOSKO.

Na „Darze Pomorza**
dookoła
świata
W Honolulu
II.
Występ hawajskiego zespołu taneczno - muzycznego na statku — Uczymy się tańczyć „hulę" — W gościnie u OutriggerCanoe Ciub'u w Waikiki — Wizyta do
wódcy amerykańskiej bazy morskiej w Pearl Harbour, admirała Jarnella — Dzień odpoczynku po uroczystych przyjęciach — Rewizytujemy admirała Jarnella — Przyjęcie na cześć „Daru Pomorza" w Walałae Golf Club wydane przez miasto Honolulu — Hawajska uczta nad brzegiem morza pod gwiaźdzlstem niebem — Niezapomniane wrażenia — Uczta bez noży, widelców i łyżek — Występ „słowika Hawajów" — Mickiewicz po polsku, angielsku i hawajs
ku — Subtelność Hawajczyków — Na zakończenie wieczoru oberek i mazur —Honolulu nie chciało nas wypuścić — Pożegn. „Daru Pomorza" — „Aloha oe".
Na Pacyfiku, w styczniu 1935.
(Od naszego specjalnego korespondenta).
Wreszcie około godz. 18 można już tro
chę odetchnąć. Wrócił kapitan z wizyt, ofi
cerowie z miasta i z wycieczek, a pora po
siłku i zapowiedziany występ na statku ha
wajskiego zespołu muzyczno - tanecznego
zwabił również i innych członków oficer
skiej messy: lekarza, kapelana i profesora.
O godz. 19 w międzypokładzie się zalu
dniło. Miejsca zajęła załoga „Daru“ i drugie
tyle goście. Przed nimi na rozkładanych taburetach usadowili się artyści. Trzy mło
de, smagłe tancerki, przystrojone w krótkie
sukienki z trawy, żółte wieńce lei i purpu
rowy kwiat hibiscusa, zatknęły we włosach
koło ucha, trzej muzykanci i śpiewaczka,
typowa Hawajka w wieku około lat trzydeiestu. Śpiewała, stojąc, a gdy siadała, ca
łą widownię przenikał dreszcz niepokoju,
czy i tym razem taboret jeszcze raz wytrzy
ma to niecodzienne obciążenie.
Godzinny program składał się ze śpiewu,
muzyki na ukulele i gitarach oraz tańców.
Przysłano nam jeden z najlepszych zespo
łów w Honolulu, to też zbędne byłoby do
dawać, że zostaliśmy oczarowani. Pełen
wdzięku taniec „hulla“ w wykonaniu zgra
bnych o miłych, uśmiechniętych buziach
dzlowcząt, „taniec - rozmowa“ przy akompanjamencie taktu, wybijanego dłonią na
odwrotnej stronie pudła ukulele, tęskne melodje, śpiewane z charakterystycznemi nu
tami „łkającemi“, a wreszcie, jako niespo
dzianka, nauka „huli“, od której nie wy
padało odmówić się nawet kapitanowi, zło
żyły się na ten niezwykły dla statku wie
czór.
W trzecim dniu postoju tempo rozrywek
i przyjemności jeszcze wzrasta. Od rana do
południa wolne odwachy zwiedzają wyspę
autokarami, od godz. 13 do 19 oficerowie i
uczniowie są honorowymi gośćmi Outrigger
Canoe Club‘u w Waikiki, gdzie mają oka
zję spróbować słynnej tutejszej specjalnoś
ci — jazdy na desce na grzbietach fal, wre
szcie o pół do ósmej wieczór są zaproszeni
do Morskiego Klubu na wieczór hawajskiej
pieśni i tańca. Ci, co pozostali na statku już
od drugiej mają zajęcie z gośćmi i zwiedza
jącymi.
W dniu tym około południa składa ka
pitanowi Maciejewiczowi wizytę dowódca
bazy morskiej w Pearl Harbour, admirał
Jarnell.
Dzień następny pozostawiono nam do
własnej dyspozycji. Wnioskujemy z tego, że
komitet już nieraz miał do czynienia z ma
rynarzami, którym specjalnie przyjemnie
jest odczuwać tak rzadką dla nich fikcję
względnej wolności i swobody ruchów. Zo
rientowaliśmy się w Honolulu już na tyle,
że każdy może znaleźć to, co go najbardziej
interesuje. Jedni zwiedzają stojący obok
nas japoński statek pasażerski, inni port,
muzeum, ogród botaniczny, kościoły, uniwer
sytet, rozgłośnię hawajskiego radja, a wre
szcie załatwiają w mieście swe sprawunki.

Około drugiej kapitan z kilku oficerami
udaje się do Pearl Harbour do admirała Jar
nella na śniadanie. Nasze nazwiska zosta
ły admirałostwu zakomunikowane już uprzednio, nie dziwię się więc, że gospoda
rze zwracając się do poszczególnych gości
zupełnie poprawnie wymieniają czasem
dość trudne dla cudzoziemców polskie na
zwiska. Aby nie znaleźć się w kłopocie oscyluję między admirałową a dwoma ofi
cerami, których nazwiska, wyraźnie wymie
nione priy prezentacji, zostały mi w pamię
ci. Trzeba bowiem zaznaczyć, że w krajach
Ameryki Północnej, jak i w niektórych kra
jach europejskich, forma zwrócenia się do
kogoś brzmi: „M. N.“, przyczem przekręce
nie lub zapomnienie nazwiska należy do
dość poważnych uchybień towarzyskich.

cia warto poświęcić mu cokolwiek miejsca.
Przybywających gości witał przy wej
ściu czyniący honory domu mer miasta Ho
nolulu p. L. Wright z małżonką, którzy też
przedstawili nas kolejno długiemu, barw
nemu rzędowi pań. Aby nikomu z naszych
pięćdziesięciu uczniów przy stole i zabawie
nie dał się odczuć brak towarzystwa, zmo
bilizował mer pięćdziesiąt młodych, przy
stojnych i miłych panien, przeważnie pra
cujących w miejskich instytucjach.
Po koktailu, przy którym każdy z gości
otrzymał swój niewieści przydział i nieod
zowną dekorację w postaci lei, całe towa
rzystwo zostało zaproszone do parku na

tami stolach. Orkiestra reprezentacyjna
„Royal Hawaian Band“ odegrała hymny
polski i amerykański, których wysłuchano
stojąc.
Zaczęła się kolacja. Zaraz na wstępie opanowały mnie sprzeczne uczucia, czemu
poświęcić mam więcej uwagi: sąsiadce, nie
znanej sztuce kulinarnej, czy rozpoczynają
cym się atrakcjom. Wybrałem wyjście kom
promisowe. Sytuację ułatwiała ogólna kon
sternacja, wywołana faktem, że obok po
traw nie znaleźliśmy żadnych przyborów do
jedzenia. Nie było noża ani widelca, ani
łyżki, ani niczego na ich podobieństwo. Je
my więc palcami. Z początku trochę to krę

Honolulu. Odpływający „Dar Pomorza“ żegna grono przyjaciół i sympatyków. Orkie
stra „Royal Hawaian Band“ gra hymn hawajski „Aloha“.
Fot. M. Simon
brzeg morza, gdzie w świetle pochodni uwijało się kilku półnagich Hawajczyków i
barwnie przystrojonych brunatnych dziew
cząt. Zajęci byli odrzucaniem ziemi z pod
której, jak dowiedzieliśmy się, wydobywa
no „imu“, — naszą kolację. Przygotowano
ją sposobem, niegdyś praktykowanym przez
krajowców na całej Polinezji. Mięso, jarzy
ny i ryby, owinięte w duże, soczyste liście
„ti“, na trzy godziny przedtem zostały ułożonę na dnie dołu, pomiędzy rozpalonemi
kamieniami.
Wydaje mi się, że nie będę w błędzie,
jeśli powiem, że nawet najbardziej prozai
czne natury z pośród obecnych uległy na
strojowi tej chwili. Szumiące o kilka kro
ków morze, na ciemno - granatowem nie
bie przebijający przez korony palm srebrzy
sty księżyc, miękie słowa śpiewanej melodji, poruszające się w błyskach pochodni
półnagie ciała Hawajczyków, uniosły my
śli do innego świata i innych zdarzeń.
Wkrótce po siódmej około 150 osób usa
dowiło się przy ozdobionych zielenią i kwia

powało po chwili jednak człowiek sięgnął
pamięcią do czasów swego niemowlęctwa i
odtąd poszło zupełnie nienajgorzej.
Potrawy podano już pokrajane. Smacz
ne kawałki wieprzowiny, ryba, soczyste pa
łeczki jarzyn, słodkie kartofle, pieczone
banany, a z przypraw — osobno podana
rzadka papka, zwana „poi“, do której zanu
rza się dwa palce, średni i wskazujący, i
wykonawszy niemi pół obrotu, niesie się do
dość szeroko otwartych ust. Dla zaostrzenia
apetytu można było zakąsić suszoną, moc
no słoną rybką. Z napojów — woda. Na za
kończenie tych delicyj ananasowe lody w
wydrążonym z ziaren owocu papaji, który
smakuje jak nasz melon.
Program zainaugurowała p. Lena Machado, zwana „słowikiem Hawajów“, która
po kilku piosnkach odtańczyła hulę. Jest
to taniec z kategorji „wesołych“, a temat
jego stanowi przeważnie miłość i jej perypetje, od zarania aż do macierzyństwa.
Dzisiaj nauczyć się go może każdy i to
„metodą łatwą i szybką“, jak o tem mówią

„Dar Pomorza“ w Japonji

Po śniadaniu, podczas którego usługiwa
ły dwie w strojach narodowych Japoneczki, adjutant admirała obwozi nas po wojen
nym porcie, będącym jedną z najważniej
szych baz floty Stanów Zjednoczonych.

Ponieważ nazajutrz mieliśmy wyruszyć
w dalszą drogę, wieczorem 16 stycznia mia
sto wydało na naszą cześć przyjęcie w Waialae Golf Club, w plażowej dzielnicy Ilono
lulu. Ze względu na charakter tego przyję- |

Kapitan statku szkolnego „Dar Pomorza“ Konstanty Maciajewicz złożył w towarzy
stwie posła Rzplitej Mościckiego oraz polskiego attache wojskowego wizytę wicemi
nistrowi marynarki japońskiej wiceadmirałowi Kiyoshi Hasegawa. Na zdjęciu — po
witanie kpt. Maciejewicza przez wiceministra. Korespondencję z pobytu „Daru Porno
rza“ w Japonji ogłosimy niebawem.

ogłoszenia w codziennych pismach, daw
niej jednak, kiedy tańczono hulę na mu
rawie i jedyną muzyką była pieśń, albo in
strument perkusyjny, gdyż hawajska gi
tara nie została jeszcze przywieziona z Norwegji, dziewczęta zawdzięczały swój kunszt
taneczny najczęściej własnym dziadkom.
Wyranżerowany z bujnego życia, siadywał
stary Hawaj przed swą chatą, a wybijając
takt na bambusowym kijku, wprowadzał
wnuczkę w arkana sztuki choreograficznej.
Podczas kolacji tańczono hulę w kilku
interpretacjach, zarówno solo jak i w ze
spole. Tańcom akompanjował śpiew prze
szło dwudziestu dziewcząt, przygrywających
na ukulele i tworzących barwne tło. Gdy
było niepotrzebne, tło rozpływało się doo
koła stołów, zadając gościom pytania na te
mat ich ewentualnych gastronomicznych
życzeń. W przerwach koncertował jeden z
najlepszych na wyspie zespołów hawajskich
w sile dwudziestu instrumentów.
W pewnej chwili prof. Carr sprawił nam
nową miłą niespodziankę, deklamując po
polsku, angielsku i hawajsku sonet Mickie
wicza „Grób Potockiej“. Sonet ten bezpośre
dnio potem ujrzeliśmy w interpretacji tane
cznej.
Tematów śmierci, smutku i nieszczęścia
Hajwajczycy w miarę możności unikają,
starając się wyrazić je w oględnej i łagod
nej formie. Naprzykład zamiast powiedzieć,
że „dziś jestem smutny i samotny“, wolą
stwierdzić, że „kiedyś byliśmy szczęśliwi“.
Właśnie w myśl takiej interpretacji został
odtańczony „Grób Potockiej“.
Pod koniec kolacji krótko przemówili p.
Wright i kapitan Maciejewicz, który, dzię
kując za gościnność, oświadczył: „Na dłu
go zachowamy pamięć tego wieczoru i spo
sób, w jaki na przykładzie pokazaliście
nam, co oznacza „Aloha“.
Podobnie, jak to się zdarzyło na statku,
i tu także dano nam lekcję huli. Oficerowie
i uczniowie, z tancerk. hawajskiemi na visà-vis, składali dowody, że w dziedzinie tań
ców charakterystycznych nie są pozbawie
ni zdolności.
Wieczór zakończyła ogólna zabawa tane
czna z oberkiem i mazurem, w którym wziął
udział nawet słynny książę Kahanamoku,
do niedawna jeszcze jeden z najlepszych
pływaków na świecie.
O północy dźwięki „Aloha oe“ dały znak
do rozstania się, które wielu osobom przy
chodziło z tem większym trudem, że nastę
pnego rana mieliśmy już wyjść na morze.
Stało się jednak inaęzej. O świcie wiejący z morza dość silny wiatr zamienił się w
gwałtowny sztorm z ulewą, tak, że choć by
liśmy przycumowani w dobrze osłoniętej
części portu, wiele z pośród osób, przyby
łych nas pożegnać, w obawie przed chorobą
morską zeszło ze statku na nabrzeże. Żar
towano, że Honolulu nie chce nas wypuścić,
i rzeczywiście, gdybyśmy następnego ran
ka nie wyskoczyli podczas krótkiego wypo
godzenia, moglibyśmy tam jeszcze stać przez
kilka, albo i kilkanaście dni. Otrzymane
przez nas radjokomunikaty o pogodzie w
ciągu tygodnia donosiły o podobnie nie
pomyślnych warunkach meteorologicznych.
Według locji zdarza się, że t. zw. „Kunasztorm“, który właśnie nas zaskoczył, trwa
na Hawajach nieraz do trzech tygodni.
Właśnie w obawie przed nim, kapitan
mimo piątku zdecydował się opuścić port
18 stycznia.
Wiele osób było przekonanych, że także
w piątek nie wyjdziemy, wiele zaś na czas
odjazdu nie zdążyło. To też, gdy po 9 rano
ściągnęliśmy z nabrzeża cumy, stała na
niem zaledwie część naszych sympatycz
nych znajomych, z burmistrzem miasta na
czele.
W chwili, gdy już zaczęto ściągać trap
a orkiestra zagrała „Aloha oe“, wiele osób
ogarnęło prawdziwe wzruszenie. Widocznie
to pod jego wpływem kilka obecnych przed
stawicielek płci nadobnej nie szczędziło
swych pocałunków odpływającym adeptom
żeglarskiej sztuki.
To też na „Darze“ bez żalu rozstawano
się z wieńcami lei, które po odbiciu statku
rzucano do wody na znak, że właściciele
ich pragną tu jeszcze wrócić.
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Pierwsze bokserskie mistrzostwa
Pomorza Zw. Strz. w Toruniu
Dwudniowe zawody bokserskie w Toru
niu o mistrzostwo Pomorza „Związku Strze
leckiego“ zgromadziły elitę zawodników Ino
Wrocławia, Bydgoszczy, Grudziądza, Gdyni,
Tczewa, Włocławka, Chełmna, Torunia i
innych miast. Zawody ze względu na udział
wybitnych bokserów wzbudziły zrozumiałe
zainteresowanie, a szczególnie bokserzy
„Cufawji" z Inowrocławia, którzy w druży
nowych mistrzostwach Polski uzyskali za
szczytne trzecie miejsce.
Zawody odbywały się wc wspaniałej sali
Okręgowego ośrodka WF. Wszystkie walki
z małemi wyjątkami, stały na wysokim po
ziomie, w Toruniu dotychczas nieoglądanym. Do zawodów stanęła imponująca licz
bą . 48 zawodników.
Same zawody odbyły się sprawnie. Wal
ki toczyły się w 3 rundach. Niestety, w so
botę strona organizacyjna szwankowała i
początek zawodów, wyznaczony na godz. 10,
nastąpił z 1 i pół-godzinnem opóźnieniem.
W przyszłości należy temu zapobiec, gdyż
powoduje to wiele niezadowoleń i depry
muje publiczność.W sobotę, 30 marca o godz. 11,30 rozpoozęto walki eliminacyjne w następującej ko
lejności:
Waga musza: Wypijewski Bydgoszcz i
Jożdziński Gdynia. Zwyciężył wysoko na
punkty Wypijewski, bokser b. dobry techniecznie, na którym widać dobrą szkołę.
Młodemu Jożdzińskiemu należy się uznanie
za ofiarną walkę i wytrwanie do końca.
Waga piórkowa: Dudziak Inowrocław i
Bońkowiak Bydgoszcz. Zwyciężył na punk
ty rutynowany Dudziak, mając cały czas
znaczną przewagę.
Waga lekka: Żukowski Toruń i Mrozow
ski Inowrocław. Zwyciężył Mrozowski przez
techniczny knock out, zawodnika toruńskie
go, surowego i nieobytego z ringiem.
Drugie spotkanie w wadze lekkiej za
kończyło się zwycięstwem Dorscha Byd
goszcz, w drugiej rundzie przez techniczny
ko. nad Kamińskim Chełmno. Kamiński w
pierwszej rundzie mocno idzie do ataku i
zyskuje nawet przewagę, jednak otrzymaw
szy w drugiej rundzie cios w szczękę, traci
zupełnie moc, pochylony zasłania twarz rę
kawicami, wskutek czego sędzia walkę prze
rywa.
Waga półśrednia: Miłowski Tczew i Rojewski Toruń. Zwyciężył w drugiej rundzie
Miłowski zupełnie wyczerpanego Rojew
skiego.
Waga półśrednia: Jośkowiak Inowro
cław zwyciężył przeciwnika z Torunia w
drugiej rundzie przez techniczny knock
out. Jośkowiak obchodził w tern spotkaniu
setną walkę i może się poszczycić w swej
karjerze bokserskiej 51 zwycięstwami przez
k. o. (między innemi nad mistrzem Polski
Piłatem Warta Poznań).
Po przerwie obiadowej o godz. 16 rozpo
częto dalsze walki eliminacyjne.
Waga musza: Falkowski Bydgoszcz i
Rumiński Grudziądz. Po całkowicie wyró

ski Inowrocław. Zwycięża na punkty Lan
dowski po żywej i interesującej wyrówna
nej walce. Obydwaj zawodnicy doskonale
punktują w zwarciu. Była to jednak z naj
ładniejszych walk eliminacyjnych.
Waga lekka: Kamiński Toruń Mrozow
ski Grudziądz. Sędzia rejonowy w III run
dzie przerwał walkę, ogłaszając zwycięstwo
Mrozowskiego przez techniczny knock out.
Rozstrzygnięcie to było niezbyt słuszne,
gdyż Kamiński, który naogół miał przewa
gę nie zdradzał mimo widocznego wyczer
pania, niezdolności do dalszej walki.
Waga lekka: Mrozowski Inowrocław i

przez techniczny k. o. Była tc najprymity
wniejsza walka dnia.
FINAŁY.
Finały, rozpoczęte przy przepełnionej wi
downi, zaszczycił swą obecnością p. gen.
Thommee, dowódca O. I<. 8 i szereg innych
osobistości.
W pierwszej walce w wadze koguciej mi
strzostwo Zw. Strzeleckiego O. K. 8 zdobył
Humiński Grudziądz, zwyciężając po ładnej
i efektownej walce Wypijewskiego Byd
goszcz.
W wadze koguciej mistmem został Ra

Mistrzostwa ping-pongowe
harcerzy chor, pomorskiej
W sobotę i w niedzielę odbyły się w To
runiu mistrzostwa ping-pongowe harcerzy
chorągwi pomorskiej W klasyfikacji dru
żynowej i indywidualnej. Mistrzostwo zes
połowe’chorągwi pomorskiej zdobyła druży
na harcerzy z Grudziądza, drugie Starogard
a trzecie Toruń. Indywidualnie zwyciężył
Zieliński Starogard, drugi Zacerkowy Gru
dziądz, Kucharski Grudziądz. W grze po
dwójnej pierwsze i drugie miejsce zajęła
Brodnica a trzecie Grudziądz.
Zawody przeprowadzono sprężyście. Or
ganizacja spoczywała w rękach druha Macieżyńskiego.

Najbliższe imprezy lekkoatle
tyczne na Pomorzu

Komunikat Sportowy Pom. 0. Z. L. A.
Dnia 7 kwietnia br. odbędzie się w Gru
dziądzu bieg naprzełaj na dystansie 3 km
o mistrzostwo Pomorza. Organizuje go T. G.
Sokół w Grudziądzu.
Dnia li kwietnia 1935 r. Pom. OZLA. or
ganizuje w Bydgoszczy bieg na przełaj o
mistrzostwo Polski na dystansie 8 km. Start
na Stadionie Miejskim o go Iz. 12. Zbiórka
zawodników o godz 11. Start i meta na Sta-’
djonie Miejskim. Udział brać będą najlepsi
zawodnicy długodystansowcy polscy. Finisz
biegu będzie transmitowany na wszystkie
rozgłośnie przez Radjo Toruńskie.
Łącznie z biegiem na przełaj. Pom. OZLA
organizuje w konkurencji lokalnej zawody
lekkoatletyczne pa. „Rozpoczynamy sezon
lekkoatletyczny“. Konkurencje trójbój sprin
terów 60, 100, 200; trójbój sprinterek 60. 80
i 100 m„ 80 m. płotki pań, 200 m. płotki pa
nów, skok wzwyż panów, rzut oszczepem
pań i rzut dyskiem panów oraz sztafety 4
ra«zy 75 pań i 4 razy 200 panów. Początek
o godz. 10.30 na Stadjonie Miejskim.

Piłka nożna
Grono zawodników biorących udział w walkach bokserskich w Toruniu.
Dorsch Bydgoszcz Po równej i technicznie domski Bydgoszcz walkowerem z powodu
lepszej walce Mrozowskiego, ogłoszono nie niedopuszczenia przez lekarzy do walki Ra
zbyt słuszne zwycięstwo Dorscha.
domskiego Inowrocław. W walce towarzy
Waga półśrednia: Kamiński Toruń i Lu- skiej Radomski Bydgoszcz zwyciężył na
becki Gdynia. Zwyciężył Lubecki na punk punkty Grabowskiego, Gryf Toruń. W wa
ty po obustronnie słabej i bez wyrazu walce. dze piórkowej Dudziak Inowrocław zwycię
Waga półciężka: Warzyński Gdynia i żył zasłużenie nieczysto walczącego Boro
Dorożyński Bydgoszcz. Po licznych niecel wicza Bydgoszcz.
nych obustronnie ciosach i bladej walce oWaga lekka: Dorsch Bydgoszcz zwycię
głoszono zwycięstwo Dorożyńskiego.
żył po równej walce bardzo ambitnego Lan
dowskiego Tczew.
PÓŁFINAŁ.
Waga półśrednia. Walka kończy się zwy
W niedzielę przed południem odbyły się cięstwem Miłowskiego nad lepszym techni
półfinały, w których Radomski, Borowicz i cznie Rostem Grudziądz.
Dorsch Bydgoszcz weszli do finału walko
W wadze średniej Lewandowski Inowro
werem.
cław w pierwszej minucie kładzie na deski
Pozostałe walki przedstawiają się nastę tchórzliwego Lipeckiego Toruń.
pująco: waga kogucia — Radomski Inowro
Waga półciężka. Walka kończy się zwy
cław zwyciężył na punkty agresywniejsze
go Nowakowskiego Grudziądz. Waga lek cięstwem na punkty Dorożyńskiego Byd
ka — Szutenberg Gdynia ulega równie pry goszcz po równorzędnej walce — nad Arcnmitywnemu, lecz silniejszemu fizycznie Lan tem Tczew.
W wadze ciężkiej mistrzostwo zdobywa
dowskiemu Tczew. W wadze półśredniej
Rost Grudziądz zapewnia sobie znaczne zwy walkowerem Madejski Chełmno z powodu
cięstwo na punkty nad Giżyckim Byd braku przeciwnika. W walce towarzyskiej
goszcz. W drugiej walce półśredniej po bez Jóźkowiak Inowrocław, który na parę
ładnej wymianie ciosów zwycięstwo na chwil przedtem przyjechał z Inowrocławia,
punkty przyznano Miłowskiemu Tczew. W zapewnia sobie zwycięstwo przez ‘technicz
wadze średniej Lewandowski Inowrocław z ny k. o. nad nieobytym z ringiem Madej
powodu niedopuszczenia przeciwnika do skim.
W ringu sędziował p. Zawadzki z Gru
walki przez lekarzy, wchodzi walkowerem
do finału. Druga walka w wadze średniej dziądza. Punktowali p. Lewicki Toruń, Za
kończy się zwycięstwem Lipeckiego Toruń krzewski Bydgoszcz, Hajec Grudziądz, Gra
nad Ńowackim Chełmno w III rundzie bowski Toruń.

Królewiec' 31. 3. (PAT.) Rozegrany
w Królewcu mecz bokserski między re
prezentacją Pomorza a reprezentacją

Chojniczanie na zawodach
międzynarodowych w Angerburgu
Posiadamy w Polsce dużo jezior nadają
cych się na uprawianie jachtingu na lodzie.
Chojnice są pod tym względem bardzo ko
rzystnie położone, mając wokoło siebie kil
ka pięknych jezior, na których ruchliwy
Klub Żeglarski już od lat kilku ten iście
królewski sport uprawia.
Obecnie chojnicki Klub Żeglarski może
już się poszczycić dość licznym pierwszo
rzędnym taborem. W celu bliższego zapoz
nania się ze stanem tej gałęzi sportu zagra
nicą zostali wydelegowani pp. Weiland i
Kaletta jun. na międzynarodowy tydzień
żeglarstwa na lodzie w Angerburgu (Prusy
Wschodniej. Przyjęcie gości polskich było
jak najserdeczniejsze. Tak władze tamtej
sze, kluby, jak i prasa wyrażały uznanie, iż
Polska czyni w tej dziedzinie postery. Li-

WKS Gryf Ib — Jedność 2:2 (1:1)

Zawody o mistrzostwo pomorskiej klasy B
w Toruniu
Gra przez cały czas wyrównana. Jedność
wypadła „blado“ technicznie i kondycyjnie.
Znać na niej brak należytej zaprawy zimo
wej. Jeżeli forma tej drużyny się nie po
prawi to nie możemy wróżyć jej jakichkol
wiek szans w mistrzostwach. Rezerwa Gry
fu grała zadawalająco i przy umiejętnem
pokierowaniu nią może stać się ba-rdzo do
brym narybkiem dla drużyny mistrza.
Gra w pierwszej połowie wyrównana. W
Jedności zupełny brak zrozumienia w ata
ku, który pracował chaotycznie i bezmyśl
nie. Obie drużyny wykazały brak umiejęt
nego zdobywania terenu. Akcje przeprowa
dzały wszerz zamiast posługiwać się prostopadłemi podaniami, nie umiały wyzyskać
sytuacji podbramkowych. W drugiej poło
wie tempo gry słabnie, i gra toczy się na
przemianie przez dłuższy czas tak pod jed
ną jak i pod drugą bramką.

Polouja Bydgoszcz — TKS 29 Toruń 2:1
Mecz piłkarski w rozgrywkach o mistrzo
stwo Pomorza pomiędzy Polonją. bydgoską
a TKS 29 z Torunia dał wynik 2:1 (1:0) dla
Polonji.
Legja — Wisła 4:0.
Warszawa 31. 3. (PAT). W niedzielę na
stadjonie W. P. rozegrany został pierwszy
w sezonie mecz o mistrzostwo Ligi między
Prus Wschodnich, zakończył się poraż Legją a Wisłą. Wysokie zwycięstwo odnio
sła Legja w stosunku 4-0 (3:0). Widzów ok.
ką Pomorza w stosunku 5:1L
3000 osób.
Pogoń — Cracovia 1:1,
Kraków 31. 3. (PAT). W Krakowie bawiła
w niedzielę katowicka Pogoń, która roze
grała mecz z ligową drużyną Cracovji. Mecz
zakończył się wynikiem remisowym 1:1. Do
czono z całą pewnością, iż w przyszłym ro przerwy prowadziła drużyna katowicka 1:0.
ku zawodów olimpijskich tj. 1936 r. napew- Pierwszą bramkę zdobył Pazurek dla Po
no i Polski we współzawodnictwie lodowem goni. Po przerwie wyrównaj Szeliga.
nie zabraknie.
Pogoń — Garbarnia 1:1.
Członkowie
„Europaesche Eissegel
Kraków 31. 3. (PAT). Dziś rozegrano tu
union“ (Europejski Związek Żeglarstwa na
mecz o mistrzostwo Ligi między Pogonią a
lodzie) mają nawet zamiar w przyszłym se
Garbarnią. Mecz zakończył się wynikiem
zonie wziąć udział w zawodach na jeziorze
nierozstrzygniętym 1:1 (0:1). Zawody stały
charzykowskiem. Tydzień w Angerburgu
naogół na niskim poziomie z pow'odu błot
był wzorowo zorganizowany. 52 nowoczes
nistego boiska.
nych ja-chtów lodowych (bujer) z najlepszy
mi zawodnikami Europy stanęło na starcie.
Dużo zainteresowanie wywołały jachty zadanie sport ten jak najusilniej na wszy
młodzieży szkolnej, która nie dysponując stkich jeziorach polskich krzewić według
zasobami pieniężnemi potrafiła najprostszy jednolitego systemu, dopomagać do budowy
mi środkami zbudować około 15 różnych wysoko wartościowego sprzętu a szczegól
nie przyciągać do współpracy młodzież
jachtów lodowych.
Chojnicki Klub Żeglarski wziął sobie za szkolną i pozaszkolna.

Pięściarze pomorscy przegrywają w Królewcu

Żawodnik Joźkowiak z Inowrocławia, który
rozegrał swoją setną walkę.
wnanej i imponująco stoczonej walce ogło
szono zwycięstwo Hurnińskiego na punkty.
Waga piórkowa: Dudziak Inowrocław i
Zabłocki Gdynia. Młody i ambitny Zabłocki
był zupełnie równorzędnym przeciwnikiem
rutynowanego kujawiaka Dudziaka, które
mu jednak przyznano zwycięstwo na pun
kty.
Waga lekka: Radomski Włocławek i
Szutenberg Gdynia. W drugiej rundzie Szutenberg idzie na '5 minut na deski, jednak
w końcu po obustronnej chaotycznej i bez
myślnej walce wygrywa na punkty.
Waga lekka: Landowski Tczew i Puchal
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Jla ziemiacfi iomotza
Samopomoc społeczeństwa w dziedzi
nie szkolnictwa
Co zdziałało w ub. roku To w. Popierania Budowy Szkół na Pomorzu
I w Poznańsklem?
W dniu 26 marca br. odbyło się w gma
chu Uniwersytetu Poznańskiego ogólne zgro
madzenie delegatów Komitetów Obwodo
wych Towarzystwa Popierania Budowy Pu
blicznych Szkół Powszechnych. Na zgroma
dzenie przybyli delegaci z całego okręgu
szkolnego, obejmującego województwa poz
nańskie i pomorskie.
Wyczerpujące sprawozdanie z działalno
ści za rok ubiegły wygłosił prezes Komitetu
Okręgowego Rektor dr. Runge. Z ważniej
szych punktów sprawozdania zasługuje na
podkreślenie, że Towarzystwo liczy 17 Ko
mitetów Obwodowych i przeszło 2.000 kół z
około 35000 członkami zwyczajnemi i 29
członkami dożywotnimi. Ogólne wpływy na
konto Komitetu Okręgowego wynosiły do
dnia 31 grudnia 1934 r, 488.640 zł. wydatki
418.056 zł. tak że konto zamknięte zostało
z tym terminem saldem dodatnim w sumie
70.584 zł.
W roku sprawozdawczym subwencjono
wał Komitet Okręgowy 22 budowle publicz
nych szkół powszechnych w 13 miejscowo
ściach województwa poznańskiego iw 9
miejscowościach województwa t pomorskie
go na ogólną sumę 298.500 zł. w czem mieści
się 186.000 zł. pożyczek bezprocentowych i
112.500 zł. zasiłków bezzwrotnych. Na woje
wództwo poznańskie przypada 131.000 zł. po
życzek i 57.700 zł. zasiłków, razem 188.700 zł;
na województwo pomorskie 55.000 zł. poży
czek i 54.800 zł. zasiłków.
Poza tern zakupił Komitet Okręgowy po
mocy naukowych za ogólną sumę 50.000 zł.,
a mianowicie 628 map Polski Romera, 250
kompletów obrazów historycznych, 106 kom
pletów narzędzi do zajęć praktycznych, 27
maszyn do szycia, 5 epidiaskopów i 7 epi
skopów, które rozdzielone zostały na posz
czególne Komitety Obwodowe według zgło
szonego zapotrzebowania.
Dochodu przysporzył Komitetowi Okręgo
wemu zorganizowany w dniach od 2—9 paź
dziernika 1934 r. „Tydzień Szkoły Pow
szechnej“, który oprócz dochodów ze wzmo
żonej sprzedaży materjałów wartościowych
Towarzystwa przyniósł dochód ze zbiórek,
sprzedaży nalepek i żetonów oraz z różnych
imprez ogółem 60.433,35 zł.
Dochód ze sprzedaży znaczków na świa
dectwa wynosił w roku sprawozdawczym
39.145 zł.
Koszty administracyjne za druki, opłaty
pocztowe, wydatki biurowe i wynagrodzenia
personelu za pracę wynosiły ogółem 4820 zł,
czyli 1 proc, uzyskanych dochodów.
Nowy budżet na rok 1935 referował skar
bnik Komitetu Okręgowego Adam Lacho
wicz. Uchwalono go w dochodach i rozcho
dach na sumę 617.791 zł.
Projekt pracy na rok 1935 referował wice
prezes Komitetu, nacz. Wydziału Kuratorjum Okręgu Szkolnego p. Stefan Glinicki.
Projekt przewiduje kwotę 350.000 zł. na po
życzki I zasiłki dla 14 miejscowości obu wo
jewództw, w których budowa szkół jest albo
już rozpoczęta w roku ubiegłym, albo rozpoczęcio jej w roku bieżącym jest palącą
koniecznością.
Ogółem zgłoszono na rok 1935 44 projek
ty budowli na które zażądano od Komitetu
Okręgowego ogółem 1.577.000 zł. tytułem po
mocy finansowej w szczególności 959.500 zł.
tytułem pożyczek, a 617.500 zł. tytułem za
siłków.
Z dalszych projektów pracy na rok bie
żący wysunął referent jako najważniejsze
usprawnienie administracji w Kołach Towa
rzystwa, organizowanie imprez propagandowo-dochodowych w sezonie letnim we wszy-

Spółdzielcze magazyny portowe
buduje „Społem“ w Gdyni
Stale rozwijająca się gospodarka spół
dzielcza nie posiadała dotychczas nale
żytego oparcia w Gdyni. Istniał wpraw
dzie Oddział Związku „Społem“, lecz
stale wzrastający spółdzielczy handel z
zagranicą musiał oprzeć się na mocniej
szych podstawach. Rada Nadzorcza
Związku „Społem“ postanowiła przystą
pić do budowy nowych magazynów por
towych dla Związku. Kosztorys ich wy
niesie około zł. 200.00a

stkich letniskach i uzdrowiskach, należyte
zorganizowanie „Tygodnia Szkoły Powsze
chnej“ oraz wystosowanie ponownej prośby
do władz duchownych, do wszystkich władz
i urzędów II instancji oraz do różnych instytucyj bankowych i handlowych, o popar
cie akcji Towarzystwa i o zasilenie funduszów Towarzystwa.
Wyboru nowego Zarządu Komitetu Okrę
gowego dokonano przez aklamację.
Do Zarządu weszli: rektor Uniwersytetu
prof. dr. Runge, nacz. wydziału Kuratorjum
Okręgu Szkolnego Stefan Glinicki, radca Ku
ratorjum Okręgu Szkolnego Stefan Jeszke,
naczelnik rachuby Kuratorjum Adam La-

chowicz, insp. szkolny dr. Władysław Sporczyński z Poznania, nacz. wydziału Woje
wództwa inż. Zakrzewski, starosta powiatu
poznańskiego dr. Zbigniew
Jerzykowski,
dyrektor gimn. ks. dr. Czesław Piotrowski
z Poznania, radca magistratu w Bydgosz
czy Józef Mencel, prezes Okr. Związku Nau
czycielstwa Polskiego Michał Kopeć, kierów
nik szkoły Bronisław Ikert z Poznania.
Do komisji rewizyjnej wybrano pp.: puł
kownika Antoniego Kajetanowicza z Poz
nania, księdza prób. Dudzińskiego z Ujścia,
insp. szkolnego Leję z Grudziądza, insp.
szkolnego Seiba z Torunia i prof. gimn. Fr.
Kasiora z Leszna

W Hallerowie powstanie Park Nadmorski
Wydział Powiatowy w Wejherowie
ogłosił niedawno za pośrednictwem Sto
warzyszenia Architektów R. P. Oddział
w Gdyni konkurs na opracowanie Parku
Nadmorskiego im. Derdowskiego w Hal
lerowie — Wielkiej Wsi.
W związku z tern odbył się w Gdyni
w dniu 28 marca br. sąd konkursowy w
obecności pp. Wojewody Pomorskiego
S. Kirtiklisa, Komisarza Rządu w Gdy
ni mgr. Fr. Sokoła i starosty krajowe
go Łąckiego. Na konkurs nadesłano 11
prac, z których przyznano trzy nagrody.
Projektowany park, pod który prze
znaczono 30 ha terenu, położony będzie
na zachód od osiedla Wielka Wieś —
Hallerowo przy t. z w. Bulwarze Nadmor
skim, łączącym Wielką Wieś — Halle
rowo z Jastrzębią Górą. Służyć on bę
dzie celom wypoczynkowym i rozryw-

kowym, przyczem mieścić będzie stację
doświadczalną flory nadmorskiej. Plan
parku uwzględnia kolejność realizowa
nia zadrzewienia i zagospodarowania
w ten sposób, że cały teren został po
dzielonych na 5 cz. zasadniczych, harmo
nijnie powiązanych i skomponowanych
w jedną całość. Poszczególne części re
alizowane niezależnie przez różne oso
by, jak Wojewodę Pomorskiego, Prezy
denta miasta Warszawy, Poznania i in
stytucje, każda zaś część będzie miała
pewien zdecydowany akcent.
Nie braknie cieplarni, odpowiednio
do stron świata sytuowanych pólek do
świadczalnych, kawiarni z dancingiem,
altanek, niewielkiego basenu do brodze
nia dla dzieci itp.
Protektorat nad budową objął Woje
woda Pomorski.

Elektryfikacja kaoieliik nadmonk.
Linia wysokiego napięcia przedłu*
tona będzie z Pucka do Wlelklel
Wsi—Hallerów»

Staraniem starosty morskiego p. Stefana
Wendorffa z Wejherowa oraz dyrektora Po
morskiej Elektrowni Krajowej „Gródek“ p.
Hoffmana przystąpiono w tych dniach do
pomiarów i wytyczania trasy wysokiego na
pięcia na odcinku Puck — Wielka Wieś
Hallerowo. W ten sposób zelektryfikowana
zostanie jeszcze przed sezonem znaczna
część kąpielisk nadmorskich począwszy od
Wielkiej Wsi — Hallerowa, aż po Jastrzę
bią Górę. Jak wiadomo, trasa wysokiego na
pięcia dochodzi obecnie, aż do Pucka. W ką
pielisku Wielka Wieś — Hallerowo zbudo
wany zostanie transformator, którego napię
cie w wysokości 15 tysięcy wolt przetwa
rzać będzie na prąd o sile 220 wolt.

Na co wolno polować T
Kalendarzyk myśliwski na kwleciefi
W kwietniu polować woluo na: głuszcekoguty, cietrzewie-koguty, dzikie indyki
samce, słonki, bataljony, dzikie kaczory,
dzikie łabędzie i dzikie gęsi.
Prócz tego wolno polować na drapieżni
ki i szkodniki niekorzystające z czasu ochronnego przez cały rok, a mianowicie na:
wilki, lisy, wydry, kuny domowe (kamion
ki) tchórze, gronostaje, łasice, króliki, jastrzębie-gołębiane, krogulce, sroki i wrony.

Rezolucje „małego sejmiku“ rolnictwa
pomorskiego
uchwalone na piątkowych obradach
Wobec zbliżającego się nowego roku
gospodarczego zachodzi konieczność ustalenia stanowiska zorganizowanego
rolnictwa w zakresie polityki gospodar
czej w okresie przyszłym. To też Po
morskie Towarzystwo Rolnicze zwołało
na dzień 28 i 29 marca b. r. zjazd człon
ków prezydjów Towarzystw Rolniczych
Powiatowych nazwały „małym sejmi
kiem" rolnictwa pomorskiego, celem ustalenia opinji zorganizowanego rolnict
wa Pomorza.
Jak już oLszernie donosiliśmy, pierw
sza część zjazdu poświęcona była omó
wieniu sprawozdań i programów prac

na rok 1935/36 przedkładanych przez po
szczególne Towarzystwa Rolnicze Po
wiatowe, w drugiej natomiast części
miały miejsce obrady ściśle gospodar
cze. Omówiono sprawy obciążeń podat
kowych i świadczeń socjalnych, sprawy
polityki cen i możliwości zbytu produk
tów hodowlanych i zbożowych i ustawo
dawstwo oddłużeniowe. Po dwudnio
wych obradach zjazd przez aklamację
przyjął rezolucje gospodarcze, zaprojek
towane przez specjalną komisję redak
cyjną, ustalając w ten sposób oficjalne
stanowisko zorganizowanego rolnictwa
pomorskiego.

Muzeum puckie przeniesione
zostanie do Gdyni
Otwarcie muzeum gdyńskiego nastąpi latem

Z ramienia Komisarjatu Rządu w
Gdyni kustosz muzeum miejskiego dr.
Janina Krajewska poczyniła starania,
by zbiory muzealne Ziemi Puckiej, ze
brane przez ś. p. inspektora szkolnego
Bronisława Górnego, przekazane zosta
ły przez zarząd miejski w Pucku na
rzecz muzeum riejski<>go w Gdyni.
Przychylne stanowisko władz miej
skich z burmistrzem Kamskim na cze-

le doprowadziło do sfinalizowania umo
wy. Zbiory przekazane zostaną do Gdy
ni w najbliższym czasie Wśród ekspo
natów znajduje się wiele modeli łodzi,
sieci, zbiorów etnograficznych, okazów
flory, wykopalisk, z grobów przedhisto
rycznych itu Pożar »m Komisarjat Rzą
du nabędzie zbiory prywatne p. Hinza
z Kartuz. Nuizeum miejskie w Gdyni
otwarte zostanie już w sezonie letnim.

Arbitrât bawełny w Gdyni
w stadjum ostatecznej realizacji
Sprawa organizacji arbitrażu bawełny w
Gdyni znalazła się w stadjum ostatecznej
realizacji. Dla realizacji arbitrażu powoła
na została specjalna organizacja, reprezen
tująca banki państwowe, przędzalników ba
wełnianych sprowadzających bawełnę do
Polski, importerów tego surowca, agentów
bawełny, handel, ekspedytorów gdańskich,
oraz izby przemysłowo - handlowe w Ło
dzi i Gdyni. Organizacja ta p. n. Zrzeszenie
Interesentów Handlu Bawełną, opracowa
ło statut arbitrażu i regulaminy technicz-

ne, oparte na wzorach analogicznych instytucyj zagranicznych, u dostosowane całko
wicie do odrębnych warunków polskich.
Statut ten zatwierdzony będzie w najbliż
szej przyszłości przez min. przemysłu i han
dlu i uzgodniony z amerykańskimi zała
dowcami bawełny. Jednocześnie sfinanso
wana zostanie budowa specjalnych pomie
szczeń dla arbitrażu bawełny w Gdyni, któ
ry na jesieni będzie mógł podjąć swe czyn
ności.

Rezolucje uchwalone przez zjazd
stwierdzają pogorszenie się sytuacji roi ■
nictwa w roku 1934/35 oraz konieczność
silnej samoobrony rolnictwa pized
wszechstronnym wyzyskiem, Pozatem
zjazd stwierdził konieczność wydatnego
oddłużenia danin publicznych i świad
czeń socjalnych ciążących na rolnictwie
i nowelizacji ustawodawstwa oddłuże
niowego, przedewszystkiem w kierunku
ustalenia karencji.
Zkolei rezolucje wskazują na niewy
korzystanie ustawy kartelowej do walki
z kartelami, skutkiem czego rozpiętość
nożyc cen doszła do nienotowanych do
tychczas granic, wskaźnik bowiem rol
niczy wynosi 35, podczas gdy wskaźnik
cep przemysłowych utrzymał się na wy
sokości 68.
O ile chodzi o politykę interwencyj
ną na rynku zbożowym, to wobec zała
mania się jej, czego dowodem jest dwu
krotne wstrzymanie zakupów interwen
cyjnych przez P. Z. P. Z. w okresie płat
ności wszelkich zobowiązań rolników,
należy poddać je gruntownej i śmiałej
rewizji w kierunku oparcia jej o dalsze
nowe elementy. Wreszcie z punktu wi
dzenia rolniczego niepożądane jest nad
mierne kurczenie się obrotu pieniężne
go, czemu należy przeciwdziałać szero
ko zakrojoną akcją celowych i gospo
darczych inwestycyj.
W końcu Pomorskie Towarzystwo
Rolnicze, z uwagi na ścisłą współzależ
ność życia gospodarczego kraju, przy
równoczesnej rozbieżności poszczegól
nych grup interesów stwierdza, iż głów
ne nici naszej polityki ekonomicznej
winny skupiać się w ręku jednego czyn
nika resortowego, działającego w opar
ciu o czynnik społeczny. Zadanie to win
no przejąć kreowane w tym celu Mini
sterstwo Gospodarki Krajowej w opar
ciu o Państwową Radę Gospodarczą, ja
ko ośrodka społeczna1 myśli gospodar
czej.
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-- KINO „LIRA“ —

na we wszystkich Kołach Polskiego Zw. Za
chodniego oraz Dyrekcji Okręgu Pomorskie
ul. Kopernika 7, tel. 15-03.
oonedz. go w— Toruniu,
ul. Strumykowa 3.
Wypadki. Do baru „Pod Modrym Far
tuchem“ wjechał wskutek złamania się kie
1
Najnowsze i najwspanialsze arcydzieło
rownicy autobus z Lublina. Ofiarą wypad
produkcji polskiej
kwietnia ku stały się dwie sardynki zgniecione przez
przednie koła wozu, oraz dorosły korniszon.
— Zmiany w policji. Wiadomości o
zmianach w policji na Pomorzu, które przed
kilku tygodniami jako pierwsi podawali
śmy na łamach naszego pisma, potwierdza
Poniedziałek: Hugona — Wtorek: Franciszka z Pauli
(Zamach na Skalona)
ją się. Zarządzeniem głównego komendan
W rolach głównych największe asy
|
ta P. P. nadkom. Józef Sożański, kierownik
polskiego ekranu i sceny:
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY
komisarjatu P. P. w Gdyni, mianowany zo
w dniu 1 kwietnia br.
stał komendantem powiatowym policji w
Kazim erz Junosza-Stepów ki. N'ra May,
Wzrost zachmurzenia az do opadów po
Dziś o godz. 20
Będzinie, a kom. Władysław Głuchowski,
Aleksander ta czynski, Marja Bogda, Franciszek
cząwszy od zachodu kraju
Nieco cieplej.
dotychczasowy kierownik komisarjatu P. P.
Brochniewicz, Mlecz. Cybulski. Jeny Leszczyński
Wielki Nadzwyczajny Koncert
Najpierw słabe, potem umiarkowane wia
powitalny popularnej orkiestry w Toruniu, mianowany został kierowni
Rewo uc a 1905 roku
try południowe i połud liowo-zachodnie.
kiem komisarjatu P. P. w Gdyni.
P. EDMUNDA STĘPIENIA
— Nocny dyżui aptek pełni Apteka pod
Okrucieństwo I metody carskich szdcll I siepaczy
— Nową atrakcją Torunia będzie dosko
Lwem, przy ul. Mickiewicza.
przy cenach dziennych.
x adpr.: Najnowszy tygodnik aktualności.
nały zespół muzyczny byłego kierownika
radjostacji w Gdańsku p. Alojzego SalzberNOCNY DYŻUR APTEK
Początek o g. 5, 7 i 9. W niedzielą o «t. 8. 5. 7 i 9.
Dziś i jutro dyżurują w śródmieściu Ap- O godz. 23.*° atrakcyjne występy nowoanga- ga, który od dzisiejszego dnia będzie kon
HtoHSKnasnBHHMnnHMBaBaB
i«>ka pod Lwem, Ryaek Nowomieiski; na zowanych artystów. Wiele urozmaiceń ??? certować w restauracji Dworu Artusa.
— Z Teatru Ziemi Pomorskiej. Dzisiaj w
Bydgoskiem Przedm. — Apteka św. Anny;
poniedziałek teatr nieczynny.
Na szlakach Ziemi Sw.
ul. Mickiewicza 98 (od godziny 22 do rana);
Z
miasta
na Mokrem — Apteka pod Łabędź:.m, ul.
Ciekawy odczyt ks. Kneblewsklego
— „Międzynarodowe położenie Polski".
Kościuszki (od godz. 22 do ranah
Kogo nie ciągnie do siebh Ziemia św.ł
Pod powyższym tyt. p. redaktor Bolesław
Z TEATRU ZIEMI POMORSKIEJ.
<7d
koncertuje
Jest ona celem pielgrzymek całego Chrze
Srocki z Torunia wygłosi odczyt w ponie
i— Dziś — nieczynny.
ścijaństwa, tam przecież narodził się Zbaw
działek, 1 kwietnia, o godz. 20 w auli gim
— Jutro — nieczynny.
ca świata.
nazjum im. M. Kopernika. Odczyt ten odbę
REPERTUAR KINt
Trudno się wybrać w te dalekie strony.
dzie się w ramach Tygodnia Propagandy
MARS: „Noc cudów“.
Skorzystajmy więc z nadarzającej się oka
Polskiego Związku Zachodniego.
* doßororoyni xespołem
ŚWIATOWID: „Wesoła wdówka“.
zji i pójdźmy na odczyt, organizowany
— Koncert Stanisławy Korwin-Szymanow
n kawiarni
2984
LIRA: „Córka generała Pankratow
przez toruńskie Stowarzyszenia Pań Miło
skiej i Henryka Sztompki. Staraniem Pom.
AR JA: „Kot i skrzypce“ i „Wszyscy ludzie Tow. Muzycznego we wtorek, dnia 2 kwiet
sierdzia św. Wincentego a Paulo, w dniu 1
są wrogami“ (premjera).
kwietnia o godz. 20 w sali Dworu Artusa
nia, o godz. 20 w auli gimnazjum męskiego
„Na szlakach Ziemi Św.“, który wypowie
odbędzie się koncert p. S. Korwin-Szyma
ZEBRANIA.
I
znany podróżnik, pisarz i prelegent ks. Wa
— Dziś o godz. 18 w sali posiedzeń Rady nowskiej, znakomitej polskiej pieśniarki,
cław Kneblewski.
Miejskiej — posiedzenie komisji Administra oraz p. H. Sztompki, pianisty, słynnego w
Europie ucznia Paderewskiego. Bilety do
Ceny przystępne. Dochód na biednych.
cyjnej i Finansowej Zarządu Miasta.
Wieczór będzie ilustrowany muzyką wscho
Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej
— Jutro o godz. 20 w sali Książęcej Dwo nabycia w Tow. Krajoznawczem (Ratusz), a
dnią na płytach.
ru Artusa — walne zebranie Sekcji Pod w dniu koncertu przy wejściu na salę. Ce
Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej
ny miejsc od 50 gr. do 2,50 zł.
3001
chorążych Związku Oficerów Rezerwy.
— Stowarzyszenie Oficerów w stanie Torunia odbędzie się w środę, 3 kwietnia, o
Popis uczniów konserwato
ODCZYTY.
spoczynku zawiadamia, że miesięczne ze godz. 18 w sali obrad Rady.
rium P. T. M.
Na porządku dziennym m. in. przydział
— Dziś o godz. 20 w sali Dworu Artusa — branie odbędzie się w dniu 4 bm. o godz. 18
terenu pod budowę kilku domów, ordynacja
ks. Wacław Kneblewski wygłosi odczyt pt. w Kasynie Garnizonowem (II piętro).
Onegdaj odbył się w auli gimn. im. Ko
„Na szlakach Ziemi Świętej“.
— Baczność Podchorążowie Rezerwy! — muzeum miejskiego, statut miejskiego gim pernika popis uczniów konserwatorium
— Dziś o godz. 20 w auli gimnazjum im. Przypominamy, że walne zebranie Sekcji nazjum żeńskiego, statut o podatku miej Pom. Tow. Muzycznego. Występowali ucz
M. Kopernika — p. red. Srocki będzie mówił Podchorążych odbędzie się we wtorek, dnia I skim od publicznych zabaw, rozrywek i wi niowie i uczenice klas śpiewu, skrzypiec i
o „Międzynarodowem położeniu Polski“.
2 kwietnia, o godz. 20 w sali Książęcej „Do- dowisk, statut o podatku od zajmowanych lo fortepianu.
ru Artusa“ — Apelujemy do niezrzeszonycli kali lub ich części w hotelach, pensjona
Klasa śpiewu, prowadzona przez p. dr.
KONCERTY.
tach, pokojach umeblowanych, gospodach
— Jutro o godz. 20 w auli gimnazjum podchorążych o wstąpienie do Sekcji i pro (zajazdach) lub domach noclegowych, naby Drexler - Pasławską — jak zwykle — wy
im. M. Kopernika — koncert Stanisławy simy o niezawodne i punktualne przybycie. cie terenu przy ul. Lubickiej od p. Pluciń kazuje zarówno postępy uczenie zaawanso
2999
wanych jak i dopływ nowych sił, dobrze się
Korwin-Szymanowskiej (sopran) i Henryka Zarząd.
— Walne zebranie Stowarzyszenia „Mat skiej w zamian za teren miejski, odstąpie zapowiadających. Solidną pracę pedagogi
Sztompki (fortepian).
nie
terenu
przy
Szosie
Chełmińskiej
o
ob

ka i Dziecko". Dnia 16 kwietnia o godz. 18
czną stwierdzić można także w klasie
odbędzie się w sali Starostwa Krajowego szarze około 275 ma, zaciągnięcie pożyczki z skrzypcowej p. Wojciechowskiej. Natomiast
Funduszu
Pracy
w
kwocie
100.000
zł.
na
za

przy ul. Mostowej 11 w Toruniu walne ze
nie widać jej w klasach fortepianowych.
branie Stów. „Matka i Dziecko“. Zebranie trudnienie bezrobotnych przy robotach Wprawdzie uczenice wystąpiły niemal wy
dla przijiezdnycfi
ważne jest w pierwszym terminie, Zarząd związanych z pierwszem urządzeniem uli łącznie z Chopinem i Lisztem i to z utwo
zawiadamiając o powyższym, prosi cy Reja i przyległych na osiedlu A. oraz uli rami o znacznej trudności, lecz poza pewną
ir Soruniu Stów,
członków o liczne przybycie.
2998 cy Żwirki i Wigury i w kwocie 100.000 zł. troską o śpiewny ton kantyleny, zauważyć
— Czy jesteś już członkiem Polskiego na budowę pieca do wypalania klinkieru w było można cechy tylko ujemne; niedbałość
Polecamy restauracje i kawiarnie
Związku Zachodniego? Polski Związek Za Miejskiej Cegielni i Klinkierni
gry, niewyrobienie lewej ręki, zupełne lek
Dwór Artusa, tel. 19-62. Restauracja o naj chodni skupia wysiłki społeczeństwa na
ceważenie harmonicznej treści utworów itp.
wykwintniejszej kuchni na Pomorzu pod szego nad rozwojem polskich sił moralnych
kierownictwem znakomitych kuchmistrzy i materjalnych na zachodzie. Składka człon Dar Dunikowskiego dla Torunia Oczywiście nie brak i w tych klasach zdol
nych, jak młodziutka Renia Szmendzianka
wydaje na miejscu i do domu znakomite ka zwyczajnego wynosi zł. 6, a wspierają
Jak się dowiadujemy, słynny wynalazca
potrawy na wesela, rauty, przyjęcia. cego zł. 24 rocznie. Wszyscy członkowie 0- Dunikowski ofiarował miastu Toruniowi a- i inne, szkoda więc, że zdolności te nie mo
A. R.
Smaczne i obfite obiady i kolacje. Sale trzymują bezpłatnie miesięcznik pt. „Front parat do wydobywania złota z piasku ner gą rozwijać się należycie.
pięknie odrestaurowane na zebrania, Zachodni“. Zapisywać się na członków moż- kowego i kamieni żółciowych.
bale i zjazdy. W obiad matine, wieczo
Plebiscyt cyganów
rem dancing towarzyski. Ceny przy
Monarchia
czy demokratyczny ustrój
stępne.
Restauracja „Do Gracjana** ulica Szczytna
Na polach Ja-kóbskiego Przedmieścia tut
róg Szerokiej tel. 1996. Poleca zdrowe do
obok
rzeźni miejskiej rozbili cygani wielki
Na
liczne
zapytania,
dotyczące
szkie

Wystawiony
na
widok
publiczny
w
mowe śniadania, obiady, kolacje znane ze
swej dobroci. Specjalność — flaki po letu przedpotopowego zwierza, odkopa parku przy ul. Bydgoskiej potwór jest obóz. Wiadomo, że wśród cyganów ścierają
warszawsku, nogi, ucho, ryjki wieprzo nego w sobotę popołudniu podczas wio szkieletem gada kopalnego* Brontosau- się dwa prądy — monarchistyczny i demo
we, kura w rosole, grochówka. Fachowo
kratyczny.
pielęgnowane piwa, skora i rzetelna ob sennych robót ziemnych w parku miej- rusa* żyjącego w okresie jurajskim a
Ciekawy będzie dzisiejszy plebiscyt. Kto
mierzącego od paszczęki do końca ogo
sługa, ceny niskie. — Nowocześnie urzą
zwycięży?
Czy monarchiści czy demokraci?
na
do
30
metrów
długości,
od
ogona
zaś
dzony lokal.
„Alhambra", ul. Małe Garbary 13, tel. 1078.
do paszczy 28, razem 58 metrów. Byłby Po wyborach przypuszczalnie około godz. 16
Wykwintna restauracja, kawiarnia, dan
to więc na dzisiejsze czasy potwór nad odbędzie się oryginalny festyn ludowy cy
cing, kabaret artystyczny. Początek kon
gański. Popisy z niedźwiedziami, popisy gi
zwyczajnej
wielkości.
certu od godz. 8 wiecz Początek występów
artyst. od gedz. 9 wiecz W każdą niedzielę
Miał on, jak widać z rysunku* zdję mnastyczne zręczności cygańskiej, śpiewu,
i święta od gedz 5—7 popoł. dancingi to
tego wczoraj z natury, tylne kończyny muzyki i tańców. Kto ciekaw —• ten na Jawarzyskie Cenv przv«t* ir.
kóbskie.
Adria, Kawiarnia, Cukiernia, Restauracja, Szkielet Brontozaurusa, odkopany w parku znacznie lepiej rozwinięte i wyższe ani
na
Bydgoskiem
Przedmieściu
w
Toruniu.
żeli
przednie.
Chełmińska 11, tel. 2906 poleca jako no
wość: pierwszorzędne warszawskie wy skini na Bydgoskiem Przedmieściu,
Szkielet ten dziś w godzinach popo
roby cukiernicze. Dostawy poza dom — spieszymy podzielić się z naszymi P. T. łudniowych ma być przewieziony do
punktualnie i szybko. Pierwszej jakości
X dniem 1 Hnfetnia
śniadania, obiady i kolacje. Specjalność Czytelnikami informacjami, otrzymane- muzeum.
Haneetttuie
potrawy z kociołka po 70 gr. Codziennie mi od uczonych specjalistów.
od godz. 16,30 wielki koncert i dancing.
słynny kapelmistrz
Dobrze pielęgnowane piwo, wino i li
Mojzw :fal»i>erg
kiery.

liT^öfWdcb

Córka generała
Pankratowa

SPLANAOA

♦

♦

Jadwiga Ciechońska

Pomorzanka

Informator II

Przedpotopowe wykopalisko w parku miejskim

&n>ór Jirtusa

Za koty po 5 złotych

Najlepsza okazja kupna:
B. Hozakowski, ul. Mostowa 28, teł. 1174 —
Nail»*psza 1 naimusza Herbata — Na
siona — Cebulki kwiatowe.
Schwenkgruil-Radjo, Łazienna 17, tel. 1665.
Radioodbiorniki, głośniki nowoczesnych
typów, oszczędnościowe żarówki po re
welacyjnych cenach. Przyjmuje asygna
ty Kredytu Kupieckiego.
Browar Okocim, reprezern. A Freining. To
ruń. Podmurna 58, tel 1334 poleca swo
je piwa: marcowe, świętojańskie, porter
w beczkach, butelkach i syfonach. Wodę
sodową — lemoniady
Najstarszy i pierwszy Polski Zakład Op.
tyczny, Franciszek Seidler, Toruń, Op
tyk 1 handażystii oho! p„-/iv siaro
miejski Rynek 16. Telefon 1574. Dosta
wa dla kas chorych klinik ocznych i dla
wojska
Radiotechnika Z. Gonczerzewicz, tel. 1347,
ul. Chełmińska 12 w podwórzu: Radjo
sprzęt — montaż — naprawy — ładów
nia — sprawna fachowa obsługa — ceny
niskie!

Kino „ARIA”
Początek 5,50 i 8,40
Cenys parter 0,50 balkon 1,00

płacq dzif na Starym Rynku

„Dziś w poniedziałek od godz. 15—16
(inaczej od 3 do 4 popołudniu) każdy po
siadający na sprzedaż kota, może go
przynieść do Ratusza, pokój nr. 69 A’
gdzie otrzyma za niego zł 5. Koty czar
ne jako bardziej łowne, płacone będą po
zł 10; białe zaś z czarnym ogonkiem —
tak zwane „extra" — po zł 12.“
Takie ogłoszenie nie ukazało się
wczoraj na murach miasta. W związku
z niem przypomnieć należy, iż niedaw
no wydana przez bydgoską firmę „Pa
ramo“ broszurka o niebezpieczeństwie
plagi szczurów, przytacza przerażające
cyfry.
*,W dodatnich warunkach mnoży jeI dna samica około 800 szczurów rocznie“.
I Nadto „żadne inne zwierzę nie potrafi
1 tyle szkody wyrządzić, co szczur. Zao-

Dziś (poniedziałek) i dni

następne doskonały po»
dwójny program. I.

patrzony w kły o prawdziwie stalowej
sile i w bystrość* potrafi on dostać się
do najtwardszych murów i je podmino
wać".
Istotnie zarysowanie się murów gma
chu naszego pięknego ratusza toruń
skiego wskazuje, że jest on już podmi
nowany.
To niebezpieczeństwo głównie skła
nia nasz Zarząd Miejski* iż robi co mo
że i czego nie może, by katastrofie za
pobiec.
W celu więc przedewszystkiem po
wstrzymania niesłychanego rozradzania
się szczurów, rozrzucił jakoby między
nie 6 tysięcy egzemplarzy dzieła nieja
kiego T. M. Malthusa. Nic to jednak
nie pomogło, czy to, że broszura z r. 1798
była zwietrzała, czy też to, że była an-

(b. kierownik Radjostacji
w Gdańsku)
snaia

avtustnsex^a orkiestra

gielska „Essais on the principle of population“ — ale wśród polskich szczu
rów nie wywarła wrażenia.
Gdy jeszcze i wszelkie trutki nie po
działały na specjalnie odbytej — jak
mówią — konferencji międzywydziało
wej, postanowiono zwrócić się o pomoc
do natury i do współpracy w tępieniu
szczurów zaangażować koty.
W tym celu nie szczędząc kosztów*
uchwalono podobno zakupić za gotówkę
5000 kotów i zmobilizować je, wypusz
czając jednego dnia z ratuszowych pod
ziemi na obławę.
Baczność więc właściciele kotówl
Śpieszcie ze swemi pupilkami na ratusz.

oraz JEANETTE MAC DONALD w przepięknym filmie, pełnym wyśnieni
tego humoru, miłych piosenek, piękna młodzieńczego i miłosnego w filmie p. t.
(,KOT i SKRZYPCE"»

II. Z epoki wojny światowej dramat n. iosny p. t. „Wuytcy ludzie tą wręgami**.

a

PONIEDZIAŁEK, 1 KWIETNIA 1935 R.
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JUŻ NADESZŁY NOWOSCfWIOSENNE

g WOJCIECH MIKOŁAJCZYK «

jak: płaszcze damskie, meskie ubrania,
materiały wełniane na kostiumy i t. d.

GDYNIA, UL ŚWIĘTOJAŃSKA, TEL 1559, vis à vis K. K. 0

Wielki
wzrost
idei
harcerstwa
Z niedzielnego zjazdu Okr. Pomorskiego Z. H. P

Idea harcerska ogarnia na Pomorzu co-1
raz to szersze zastępy, nietylko młodzieży,
ale i starszego społeczeństwa. Komu nie
obcą jest ta wzniosła idea, a pamięta pier
wsze zjazdy harcerskie z przed laty i był
na wczorajszych obradach — temu serce
rośnie z radości i dumy.
Przed laty w tej samej auli gimnazjalnej
zbierało się corocznie kilkanaście osób, prze
ważnie bardzo młodziutkich, które radząc
nad sprawami swej organizacji, zastana
wiały się nad jakże prymitywnemj zagadnie
niami, omawiały jakże błahe sprawy ope
rowały jakże drobnemi cyframi — i dru
żyn i członków i środków. A dziś...
Oblicze zjazdu zmieniło się gruntownie.
Na sali przedstawiciele najwyższych władz
państwowych na Pomorzu, z p. Wojewodą
i p. Generałem na czele. Uczestniczą w ob
radach ludzie poważni, zastanawiają się też
nad zagadnieniami o dużej wadze, mówią,
że harcerstwo — to organizacja wyższej użyteczności. 1 mają rację. Ta organizacja
zdała już egzamin. Na temat jej wagi już
się nie dyskutuje.
Wczorajsze obrady X walnego zjazdu okręgu pomorskiego Związku Harcerstwa
Polskiego poprzedziła uroczysta msza św.,
którą o godz. 9 odprawił w bazylice św. Ja
na ks. prof. Kałduński. W czasie nabożeń
stwa kapelan hufca toruńskiego ks. Racki
wygłosił podniosłe kazanie.
Około godz. 10/*0 przybyli na obrady zja
zdu do auli gimnazjum im. Kopernika p.
Wojewoda Pomorski Stefan Kirtiklis, do
wódca O. K. 8 p. generał Thcmmee, przed
stawiciel kuratora szkolnego okręgu poz
nańsko - pomorskiego p. wizytator Sikor
ski, toruński starosta powiatowy i grodzki,
p. mgr. Skórewicz. reprezentant prezydenta
miasta Torunia p. radca Kirstein, naczelni
czka harcerek p. Wierzbiańska z Warsza
wy, przedstawiciel naczelnika harcerzy 01bromskiego p. Bublcwski z Warszawy, ko
mendant chorągwi poznańskiej p. Czarnec
ki z Poznania, władze okręgu pomorskiego
Związku Harcerstwa Polskiego z pełniącym
obowiązki przewodniczącego okręgu p. ppłk.
Klementowskim, komendantką chorągwi
harcerek p. Luśniakówną i komendantem
chorągwi harcerzy p. Sieradzkim na czele,
oraz liczni członkowie Kół Przyjaciół Har
cerstwa, sympatycy harcerzy i przedstawi
ciele prasy.
Obrady zagaił p. ppułk. Klementowski.
Po przywitaniu gości zaproponował do prezydjum zjazdu pp. Wojewodę Pomorskiego
Stefana Kirtiklisa, dowódcę O. K. 8 genera
ła Thommee, naczelniczkę Wierzbiańską,
wizytatora Sikorskiego i Bublewskiego. Pro
pozycja p. ppułk. Klementowskiego zosta
ła przyjęta przez aklamację.
Następnie kolejno przemawiali pp. Wierz
biańska, wizytator Sikorski, Bublewski\ i
Czarnecki, składając walnemu zjazdowi ży
czenia owocnych obrad. W czasie swego
przemówienia naczelniczka Wierzbiańska
wręczyła pp. dyr. Kruszczyńskiemu z Brod
nicy i dyr. Porębskiemu z Chełmży harcer
skie „Odznaki wdzięczności“ za zasługi po
łożone przez nich dla harcerstwa.
Na wniosek p. ppłk. Klementowskiego
zebrani jednomyślnie uchwalili wysłać de
pesze hołdownicze do Pana, Prezydenta
Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskiego i
przewodniczącego Związku Harcerstwa Pol
skiego p. wojewody śląskiego Grażyńskiego.
Zkolei p. naczelniczka Wierzbiańska ob
szernie omówiła znaczenie, oraz program,
przygotowania i sposób przeprowadzenia ogólnopolskiego zlotu harcerstwa, który od
będzie się w bież, roku w rezydencji Pre
zydenta Rzeczypospolitej w Spalę, z okazji
25-lecia istnienia harcerstwa polskiego. Ja
ko przedstawicielka najwyższych władz har
cerskich w Polsce p. Wierzbiańska zaape
lowała jednocześnie, aby chorągwie pomor
skie, męska i żeńska, godnie zaprezento
wały Pomorze na zlocie, — zwłaszcza, że
w zlocie tym wezmą udział polskie chorą
gwie harcerskie z poza kraju, oraz drużyny
zagraniczne z Anglji, Francji, Czechosłowa
cji, Węgier, Łotwy itd. Z Czechosłowacji np.
przybędzie 1000 harcerzy i 300 harcerek, a
z Łotwy około 200 harcerzy i harcerek.
W dalszym ciągu obrad p. Rudnicki od
czytał sprawozdanie z działalności zarządu
okręgu w ub. roku, p. dyr. Brzeski zaś
przedstawił sprawozdanie kasowe, podkreś-

lając z naciskiem fakt, że najmniejszą po
zycją okręgu były subwencje. Z faktu tego,
z którego harcerstwo pomorskie może być
dumne, wynika, że okręg umie gospodarzyć,
że przedewszystkiem potrafi być samowy
starczalny. O umiejętnej gospodarce okręgu
świadczy również protokół komisji rewizyj
nej, odczytany przez p. Bortnowskiego. Ko
misja rewizyjna, stwierdzając prawidłowość
prowadzenia wszystkich aktów i ksiąg ka
sowych postawiła wniosek o udzielenie wła
dzom okręgu obsolutorjum. Wniosek ten ze
brani przyjęli.
Zkolei p. dyr. Porębski przedstawił spra
wozdanie z działalności Kół Przyjaciół Har
cerzy, komendantka p. Luśniakówna omó
wiła działalność chorągwi żeńskiej, komen
dant Sieradzki zaś zdał sprawozdanie z
działalności chorągwi męskiej. Powyższe
sprawozdania w obszernym skrócie poda
my w jednym z najbliższych numerów na
szego pisma.
Po blisko godzinnej przerwie, w czasie
której uczestnicy zjazdu posilali się przy

obficie we wszelkie „smaczności“ zaopa
zaopa-
trzonym bufecie odbyły się obrady w korni
sjach: harcerzy i harcerek.
Komisji harcerzy przewodniczył p. Kos
sakowski z Gdyni. Referat o „Organizacji
podobozu poznańsko - pomorskiego na zlo
cie w Spalę“ wygłosił p. Jasiński z Pozna
nia. Omówiono obszernie sprawę drużyn
starszoharcerskich. drużyn szkolnych, sto
sunek władz szkolnych do harcerstwa i organizacyj oddziałów harcerskich P. W. Wre
szcie na zakończenie obrad komisji wybrano
pp. Wacława Sieradzkiego i Jarosława Ko
walskiego jako kandydatów na komendanta
chorągwi pomorskiej harcerzy. Jednego z
pośród tych kandydatów musi zatwierdzić
naczelnik harcerzy.
Podobny przebieg miałv obrady w komi
sji harcerek, gdzie na komendantkę pomor
skiej chorągwi harcerek wybrano przez aklamację ponownie p. Luśniakównę.
Plenum zjazdu zatwierdziło uchwały po
wzięte przez komisje, poczem około godz.
17 zakończono obrady.

Zmiany wśród duchowieństwa
Ks. Biskup dr. Okoniewski mianował:
radcą duchownym: emeryt.-ti-jubilata Igna
cego Niklasa w Gniewie; proboszczem tytu
larnym: kur. Bolesława Gordona w Grabowic (Starogard); administratorem in spiritualibus et temporalibus: wik. Józefa Chodzińskiego z Zblewa w St. Grabowie; admi
nistratorem tymczasowym- wik. Władysła
wa Rolbieckiego z Wejherowa w Kościerzy
nie.
Wikarjuszami; ks wik. Jana Achtabowskiego z Sarnowu w Mszanie; ks. wik. Fe
liksa Borowskiego z Papowa Bisk. w Lubi
chowie; ks. wik. Franciszka Boruckiego z
Górzna w Kielnie; ks wik. Józefa Bystjjania z Serocka w Zblewie jako II, ks. wik.
Franciszka Fierka z Matfrni w Grucznie;
ks. wik. Jana Jankowskiego II z Brus w
Wejherowie; jako III: ks. adm. Bolesława
Knittera z St. Grabowa w Serocku; ks. wik.
Bronisława Labudę z Mszana w Sarnowie,
ks. pref. Alojzego Porzyńskiego z Gdyni w
Brusach jako II; ks. wik. Alfonsa Sylkę z
Lubichowa w Papowie Bisk., ks. wik. Anto.niego Troszyńskiego z KLlna w Górznie;
ks. wik. Alfonsa Weltrawskiego z Gruczna
w Matami;
Emerytował; ks. prób. Jana Krysińskiego
I z Kościerzyny z dniom 31 marca 1935.

Zdrowa myśl państwowa
dominufe w społeczeństwie toruńskiem
Z przebiegu plenarnego zebrania Rady Grodzkie! BBWR
Wczoraj w sali ośrodka K. P. W.
\v Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 7 od
było się plenarne zebranie miejscowej
Rady Grodzkiej B. B. W. R. Obecni byli
przedstawiciele władz z p. starostą Skórewiczem na czele, wiceprezes Rady Wo
jewódzkiej BBWR. p. mgr. Schab oraz
licznie zebrani członkowie, wśród któ
rych zauważyć można było wielu czo
łowych przedstawicieli życia społeczne
go i gospodarczęgo.
Powitał obecnych prezes Rady Grodz
kiej p. dyr. Wojciechowski, oddając na
stępnie głos p. staroście Skórewiczowi.
P. Starosta w przemówieniu swem *.mdzielił się ze słuchaczami szeregiem
własnych doświadczeń z zakresu współ
działania pomiędzy administracją pań
stwową a Blokiem, przyczem położył
nacisk na konieczność dążenia do jak
najdalej idącej koordynacji pracy tych
wszystkich związków i stowarzyszeń,
które stojąc na platformie współpracy
z Rządem» jednoczą się w BBWR., lub
z nim współpracują, jako ze swą orga
nizacją nadrzędną.
Następnie p. mgr. Szajnerman wy
głosił obszerny referat na temat nowej
Konstytucji. Mówca przeprowadził ana
lizę głównych postanowień Ustawy Kon
stytucyjnej, których zadaniem jest

ugruntowanie państwowości polskiej i
oparcie jej na nowych, zgodnych z du
chem czasu i interesem zbiorowym poistawach* przyczem poddał ostrej kryty
ce stosunek do tego wielkiego dzieła
ugrupowań opozycyjnych, wyjałowio
nych do reszty w swej tępej, zawziętej
negacji.
W dalszym ciągu kierownik sekretarjatu grodzkiego BBWR. p. Cybulski
v/ sposób jasny i zwięzły omówił do
tychczasowy dorobek pracy blokowej na
terenie Torunia, akcentując wysoce po
myślny jej rozwój i rosnące stale wpły
wy organizacji we wszystkich war
stwach społecznych miasta. Sprawo
zdawca omówił również ogólną struktu
rę organizacyjną Rady Grodzkiej oraz
zadania poszczególnych- działających w
jej łonie, sekcyj. Na zakończenie mów
ca wzniósł okrzyk na cześć P. Prezy
denta Rzeczypospolitej, Marszalka Pił
sudskiego, Premjera Sławka i p. Woje
wody Kirtiklisa, który zebrani głośno
powtórzyli, powstając z miejsc.
Po sprawozdaniu glos zabrał- powi
tany oklaskami, wr.epzcze* Rady Woje
wódzkiej BBWR. p. mgr. Schab. Mówca
jako kierownik organizacji wojewódz
kiej Bloku a zarazem przewodniczący
toruńskiego klubu radzieckiego BBWR.

Pierwszy samochód-amfibja
na ulicach Torunia
Jak już donosiliśmy, na podstawie ukła- cję swą niezwykłą Iinją. Jest to samochóddu handlowego polsko-angielskiego Polska amfibja, jeżdżący zarówno po lądzie, jak i
sprowa-dzać będzie do siebie tanie samocho- po wodzie. W tylnej części karoserji znaj

Fontanna na placu wystawowym
Dużym nakładem kosztów i pracy doko
nywane przez Zarząd Miasta Torunia wier
cenia w poszukiwaniu wód solankowych na
placu wystawowym i utworzenia z Torunia
drugiego Ciechocinka, zostało uwieńczone
niebywałym sukcesem. Wczoraj woda wy
buchła fontanną na wysokość około 8 m.
Grozi zalewem Cegielni. Akcja ratunkowa
w toku. Wybuchowi wód towarzyszą silnie
odurzające gazy. Kilku robotników pracują
cych w maskach gazowych zemdlało. Oka
zało się, że przyczyną były partackie maski
gazowe systemu Popiela.

dy angielskie nt>. podstawie kompensacji
wzamian za znane szeroko zagranicą ze
swej trwałości polskie „hulaj-nogi“, wyra
biane z aromatycznej sosny mazowieckiej.
Pierwszy taki samochód ukazał się na
ulicacł sTorunia, budząc powszechną sensa-

duje się podręczny „coctail-bar“, zaopatrzo
ny w najrozmaitsze trunki.
Na zdjęciu właściciel, jeden ze znanych
toruńskich sportowców, na tle swego samo
chodu, który budzi — jak widać — pow
szechne zainteresowanie.

da! w wyczerpującym zarysie pogląd na
to, co zdziałał Blok na terenie stolicy
Pomorza w ostatnim czasie oraz nakre
ślił dyrektywy pracy na najbliższy
okres.
Sumując bilans osiągniętych wyni
ków, p. mgr. Schab stwierdził, że praca
BBWR. w Toruniu zdołała zwalczyć
istniejące zapory i ogarnąć ogół zdrowo
myślącego społeczeństwa miejscowego.
W organizacjach społecznych, gospodar
czych, zawodowych, przysp. wojsk, i
wych. fizycznego, w ośrodkach robotni
czych i wreszcie wśród szerokich rzesz
młodzieży „niemal wszędzie wpływy
Bloku, a tern samem twórczej myśli pań
stwowej zostały silnie ugruntowane, na
dając życiu zbiorowemu Torunia coraz
bardziej wyraźny jednolity kierunek.
Pracę tę należy kontynuować, uzupeł
niając istniejące jeszcze luki, a zwłasz
cza dążąc do koordynacji poczynań na
poszczególnych odcinkach, o czem wspo
minał w swem przemówieniu p. Staro
sta.“
Następnie mówca poinformował jesz
cze pokrótce zebranych o sytuacji go
spodarczej miasta i związanemi z nią
zagadnieniami budżetu miejskiego.
Na zakończenie zebrania uchwalono
wysłać następujące depesze do p. Pre
mjera Sławka i p. Wojewody Kirtiklisa:
„Pan Prezes Rady Ministrów — War
szawa.
Rada Grodzka Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem w Toruniu, ze
brana na posiedzeniu plenarnem dnia
31 marca 1935 r. przesyła Ci, Panie Premjerze, wyrazy najgłębszego hołdu i
czci, ślubując wiernie pracować dla do
bra Rzeczypospolitej w myśl wskazań,
które nam zleciłeś.
Rada Grodzka Bezpartyjnego Bloku
Współpracy w Rządem w Toruniu.“
„Pan Wojewoda Pomorski Stefan
Kirtiklis w Toruniu.
Zebrana na plenarnem posiedzeniu
Rada Grodzka Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem w Toruniu w
dniu 31 marca 1935 r. składa ci, Panie
Wojewodo, jako przedstawicielowi Rzą
du, wyrazy hołdu, czci oraz serdeczne
słowa wdzięczności za inicjatywę i rea
lizowanie idei Wielkiego Torunia.
Nasze harde i dumne ongiś miasto
Rzeczypospolitej dzięki Twojej obecnej
pracy powraca do dawnej świetności —
obejmując zarazem ster Ziemi Pomor
skiej.
Pragniemy zapewnić Cię, Panie Wo
jewodo, że w tym wysiłku wszyscy toruńczycy staną do szlachetnego wyści
gu pracy.
Rada Grodzka Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem w Toruniu.“
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TRZY OSOBY SPŁONĘŁY ŻYWCEM
W RACIBOROWICACH POD KRAKOWEM.
W Raciborowicach pod Krakowem w do
mu niejakiego Bombali z niewyjaśnionych
dotychczas powodów wybuchł gwałtowny ogień, który szybko przeniósł się na dom są
siedni. Alarm, wszczęty przez mieszkańców
drugiego domu, którzy ratowali swój doby
tek, nie obudził śpiących w domu Bombali
40 letniej wdowy Julji Cieplicowej i jej dwu
synów, którzy wszyscy ponieśli śmierć w
płomieniach. Okoliczne straże pożarne, któ
re ugasiły pożar, spod gruzów spalonego
domu wydobyły zwęglone zwłoki.
EKSHUMACJA ZWŁOK 29 POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH
W Mysłowicach odbyła się ekshumacja
zwłok 29 powstańców śląskich, poległych w
walce o wolność Śląska w czasie powstań.
Zwłoki powstańców przeniesiono do wspól
nej mogiły powstańców w Mysłowicach, a
zarazem utworzono komitet, który zajmie
się budową odpowiedniego grobowca.
WODA W WILJI WZRASTA
Woda na Wilji podnosi się w dalszym
ciągu. W sobotę osiągnęła 450 cm. to jest
przeszło 270 cm ponad stan normalny. Spo
dziewany jest jeszcze dalszy przybór wobec
zasilania jej przez dopływy w górnym bie
gu i jeziora na których lody już popękały i
topnieją.
10 MIŁJONÓW DOLARÓW SPADKU
OTRZYMAŁ URZĘDNIK STAROSTWA
W STANISŁAWOWIE.
Urzędnik starostwa w Stanisławowie Al.
B. otrzymał niespodzianie dziesięć miljonów dolarów w spądku po stryju swym, któ
ry zmarł w roku 1-929 w Buenos Aires. Pan
B., który jest Włochem z pochodzenia, prze
czytał onegdaj w jednym z dzienników wło
skich zawiadomienie, iż poszukuje się spad
kobierców po owym emigrancie włoskim. Urzędnik stanisławowski jest jedynym krew
nym zmarłego miljonera.
PORWANIE DZIECKA W OGRODZIE
SASKIM.
W Warszawie w ogrodzie Saskim doko
nano uprowadzenia 3-letniego chłopca Jerzyka Skalskiego.
Cecylja Skalska udała się z trojgiem
dzieci na przechadzkę do ogrodu Saskiego.
Dzieci bawiły się w pobliżu Grobu Niezna
nego Żołnierza.
W pewnym momencie jeden z synków
Skalskiej 2 i pół-letni Tadzio oddalił się.
Matka udała się, by odszukać dziecko, po
zostawiając 3-letniego Jurka i najmłodsze
go w wózku przy ławce. Po powrocie z Ta
dziem, najstarszego synka już nie było. Z
zeznań świadków okazuje się, że chłopczy
ka uprowadziła jakać starsza kobieta bru
netka, dobrej tuszy, średniego wzrostu, u
brana w czarne palto fokowe^
Skalska twierdzi, że chłopczyk odzna
czał się niezwykłą urodą. W dalszym ciągu
Skalska zeznała, że już od kilku miesię
cy, tj. od jesieni ub. roku śledziła ją ja
kaś kobieta, która informowała się nawet
w domu przy ul. Czackiego 15, gdzie mie
szkają Skalscy •— czyje to dziecko itd.
Na skutek tego zameldow. policja rozpo
częła energiczne poszukiwania. Do wszyst
kich posterunków na terenie całego pań
stwa rozesłano telefonogramy, podając do
kładny rysopis dziecka. Chłopiec jest blon
dynem o jasnych kręconych loczkach, ma
czarne oczy, ubrany jest w granatowy pal
tocik, w biały szalik i sweterek zapinany na
białe guziki. Chłopczyk ubrany był w jasną
bronzową czapeczkę, popielate spodenki,
szydełkowej roboty i jasne buciki.

Nagroda literacka m. Krakowa
W sobotę w mieszkaniu prezesa
Związku Zawodowego Literatów Pol
skich w Krakowie Karola Huberta Ro
stworowskiego odbyło się posiedzenie
sę.du konkursowego nagrody literackiej
m. Krakowa.
Nagroda literacka m. Krakowa po
dzielona na dwie równorzędne nagrody
w wysokości 2000 zł każda przyznana
została jednomyślnie: Zygmuntowi No
wakowskiemu za powieść p.- t „Start
Edmunda Sulimy“ i Anieli GruszeckiejNitschowej za powieść p. t. „Przygoda
w nieznanym kraju“.

Otwarcie wystawy wołyńskie!
w Warszawie
W sobotę odbyło się w Warszawie otwar
cie wystawy wołyńskiej,
zorganizowanej
przez zrzeszenie b. wychowanków liceum
Krzemienieckiego pod hasłem „Wołyń i jego
możliwości rozwojowe“.
Na uroczystość otwarcia przybył P. Pre

ków państwowych przez organizatorów wy
stawy, wygłosił przemówienie p. min. Po
niatowski, podkreślając postęp kulturalny
Wołynia w ciągu ostatniego okresu czasu,
jego możliwości rozwojowe oraz dodatnie
znaczenie czynnika społecznego w kształto

(o) Ministerstwo Poczt i Telegrafów za
twierdziło ostatnio plan tegorocznych urlo
pów agentów pocztowych.
Fakt ten dyskc ntujc na swój benefis któż
by jak nie „IKC“I
Oto wiadomość o tern podaje to pismo pod
triumfalnym tytułem „Sukces „IKC“ w obronie agentów pocztowych“ i szeroko roz
pisuje się na temat swoich zasług w obro
nie (!) pracowników pocztowych. W obro
nie przed kim? Czy przed Ministrem
Poczt i Telegrafów?
Ten sam dziennik trąbił w swoim czasie
na wszystkie strony, że tylko jego to zasłu
dze i jego staraniom przypisać należy że w
Polsce staniały pomarańcze!
Był swego czasu w Warszawie pewien re
porter, dziś już zresztą nieżyjący, który gdy
tylko się dowiedział, że magistrat albo któ
ryś z urzędów zamierza wprowadzić jakąś
inowację, czy udogodnienia dla publiczności
to natychmiast rozpoczynał zajadłą kampanję za tego rodzaju inowacją, czy ulepsze
niem. A gdy je wprowadzono w życie, wów
czas grzmiał triumfalnie: „Pełny sukces na
szego pisma“, „Zwycięstwo w obronie...“ itp.
Jak widać dobre pomysły nigdy nie wy
gasają.

Co? — kiedy? — gdzie?
Repertuar Teatru Ziemi Pomorskiej.
„Lygja“ — w poniedziałek, 1 kwietnia,
w Wejherowie, we wtorek, 2 kwietnia w
Kartuzach, w środę 3 kwietnia w Kościerzy
nie.
„Most" — we wtorek, 2 kwietnia we Wło
cławku, w środę 3 kwietnia w Grudziądzu.

Programy radiowe
Wtorek, 2 kwietnia
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA

Na zdjęciu — moment uroczystości otwarcia wystawy podczas przemówienia
Poniatowskiego.

zydent RP. z małżonką, pp. ministrowie
Zyndram-Kościałkowski, Jędrzejewicz i Po
niatowski, pani marszałkowa Piłsudska, b.
premjer Prystor oraz licznie zaproszeni go
ście.
Po powitaniu P. Prezydenta i dostojni-

ministra

waniu się życia gospodarczego i kulturalne
go Wołynia.
P. Prezydent dokonał otwarcia wystawy
przez przecięcie wstęgi, poczem zwiedzał
wystawę oprowadzany przez jej organiza
torów.

Leczy* jadem grzechotnika
Międzynarodowy oszust Chomski skazany na 3 lata wiezienia
W sądzie okręgowym w Katowicach to
czył się proces przeciw międzynarod. oszu
stowi Chomskiemu, który podawał się za
lekarza. Chomski grasował swego czasu w
Gdańsku i Gdyni, o czem pisaliśmy obszer
nie. Odpowiadał on za oszustwo i sfałszo
wanie dokumentu. Wraz z nim zasiadła na
ławie oskarżonych jego ostatnia przyjaciół
ka z Warszawy 17-letnia Irena Puczkówna.
Chomski liczy lat 44, urodził się w Rio
de Janeiro jako syn emigranta polskiego.
Przesłuchani jako świadkowie agenci po
licji śledczej w Gdyni utrzymują, że oskar
żony wogóle nie nazywa się Chomski. Na
rozprawie przesłuchano szereg świadków.
Znamiennem jest, że wszyscy ci świadko
wie, zajmujący w życiu społecznem poważ
ne stanowiska leczyli się u znachorów i oszustów, a nie korzystali z pomocy lekarzy.
M. in. zeznawali Marjan Kwaśniewski,
naczelnik więzienia w Chełmie, Anastazja
Drzymałowa. Marja Strakocińska z Janowa
Lubelskiego i nauczycielka Stefanja Gofryżanka z Chorzowa. Świadkowie leczyli się u
Chomskiego „drogą korespondencyjną",
płacąc oszustowi od 100 do 200 zł.
LECZYŁ RAKA „JADEM GRZECHOTNIKA"
Przesłuchany jako rzeczoznawca dr. Kołoczek stwierdził na podstawie przejrzanej
korespondencji oszusta, że oskarżony Chom
ski leczył różne osoby na raka rzekomo ja
dem grzechotnika.
HANDLARZ ŻYWYM TOWAREM?
Sensacyjne zeznania złożyli wywiadowcy
policji śledczej w Gdyni, Stanisław Majewicz i Leon Herman. Władze policyjne
Gdyni zwróciły uwagę na osk. Chomskiego,
fako handlarza żywym towarem. W czasie
śledzenia Chomskiego przesłuchano pewną
dziewczynę z Lublina, którą oszust sprowa
dził do Gdyni, gdzie miał ’ą wyszkolić na*

PRZETARG.
Zarząd Miejski miasta Grudziądza zamierza
wydać w drodze przetargu publicznego czyszczenie
kominów w budynkach miejskich na czas od 1. IV.
1935 r. do 31. III. 1937 r.
Oferty należy składać w zapieczętowanej koper
cie z napisem: „Oferta na czyszczenie kominów“
najpóźniej do dnia 6 kwietnia b. r. godziny 9-tej.
Wzory ofert wydaje Wydział V. Techniczno-Budo
wlany.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo swobodne
go wyboru oferenta, podział prac pomiędzy kilku
oferentów lub nieuwzględnienie żadnej oferty.
Grudziądz, dnia 28 marca 1935 r.
Prezydent Miasta:
(—) Włodek.

W rejestrze handlowym A pod nr. 118 wpisano:
Firma brzmi obecnie: „Odlewnia Żeliwa i Fabryka
Maszyn E. Papendiek, Przechowo“, właścicielka
Amalia Papendiek z Przechowa.
Świecie, dnia 16 czerwca 1934 r.
Sąd Grodzki.
2. R. H. A. 118
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*

masażystkę. Przeszkolenia dziewczyna nie
przeszła i została zniewolona, poczem Chom
ski, chcąc się jej pozbyć, namawiał ją do
wyjazdu zagranicę. Dziewczyna ta gdzieś
zniknęła w tajemniczy sposób i zachodzi po
dejrzenie, że rzuciła się do morza.
PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH
Następnie przy drzwiach zamkniętych ze
znawała jedna z ofiar oszusta z Katowic.
Ziółkowski z Katowic długoletni redaktor
pelplińskiego ..Pielgrzyma“ a obecnie trud
niący się znachorstwem w Katowicach i je
go znajoma którą Ziółkowski zamierzał
wydać za Chomskiego.

6,30 Pleśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6,33 Po
budka do gimnastyki. 6.36 Gimnastyka. 6,50—7,25
Muzyka (płyty). 7,15 Dziennik poranny. 7,45 Pro
gram na dz. bież. 7,50 „Wskazówki praktyczne“.
8,00 Audycja dla szkół. 11,57 Sygnał czasu z Warsz.
Obserw. Astr. 12,00 Hejnał z Krakowa. 12,03 Wiad.
meteoro’. 12.05 Koncert z Wilna. 12,50 Chwilka dla
kobiet. 12,55 Dziennik połudn. 13,00 R. Schumann:
a) Koncert fortepianowy a-moll (F. Davies), b)
Pieśń wieczorna (Cr. Cassado — wioloncz.), c) Fi
nał symfonji d-moll (pod dyr. B. Waltera) Płyty.
13.45 „Z rynku pracy". 13,50 Wladom. o eksp. polak.
18,55 Przegląd giełdowy. 15,45 Koncert Orkiestry
P. R. pod dyr. J. Ozlmlńsklego. 16,30 „Listy od
dzieci" (młodszych) — omówi W. TatarklewtczMałkowska. 16.45 Tr. z Poznania. 17,00 „Skrzynka
P. K. O." 17,15 „To samo, a Jednak co Innego" —
płyty. 17,30 Recital skrzypcowy młodocianej laure
atki Konkursu im. Henryka Wieniawskiego I. Haendlówny. Akomp. prof. L. Urstein. 1) J. S. Bach:
Sycyljana (skrzypce solo), 2) H. Wiśniewski: Polo
nez A-dur. 3) K. Szymanowski: Pieśń Roksany, 4)
F. Rles: La capricioza. 17,50 „Nowe placówki pra
cy" — wygi. A. Jeziorański. 18,00 Pleśni ludowe w
układzie M. Ravela — wyk. J. Hennert. Akomp.
prof. L. Urstein. 1) Pieśń hiszpańska, 2) Pleśń fran
cuska, 3) Pleśń włoska, 4) Pieśń hebrajska, 5) Pleśń
grecka .,Do panny młodej". 18,15 Fragment teatral
ny. 18.30 Koncert reklamowy. 18,45 Melodje operet
kowe z płyt 19,07 Program na dz. nast. 19,15 Wlad.
roln. — wygi. J. Płatek. 19,25 Wiadom. sport, lo
kalne. 19,35 Recital ze Lwowa. 19,50 Feljeton aktu
alny. 20.00 Muzyka lekka. Wyk.: Ork. P. R. pod
dyr. Stan. Nawrota i A. Wasiel (śpiew). 20 45 Dzien
nik wieczorny. 20,55 „Jak pracujemy i żyjemy w
Polsce“. 21,00 V koncert historyczny muz. polskiej
z Krakowa. 22,00, 23,05—28,30 Koncert w wyk. Ork.
Jazz P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego z udz. Z.
Szczerbińsklego. 22,30 Biuro Studjów rozmawia ze
słuchaczami P. R. 23,00 Wiadom. meteorol. dla ko
munikacji lotniczej.
ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
6,30—7,45 Tr. z Warszawy. 7,45 Program na dz.
bież. 7,50 Wskazówki praktyczne. 8.00—8,05 Tr. z
Warszawy. 11,57—13,55 Tr. z Warszawy, Krakowa
i Wilna. 13,55—14,00 Przegląd giełdowy. 15,45—18,15
Tr. z Warszawy 1 Poznania. 18,15 Recytacje prozy
z cyklu „Teksty o Pomorzu 1 autorach pomorskich".
18.30 Koncert reklamowy. 13,45 Recital fortepianowy
Zofji Rogoyskiej-żukowskiej. W programie muzyka
polska. 1) Moniuszko-Melcer: a) Pieśń wieczorna,
b) Prząśnlczka, 2) H. Melcer: Nokturn a-dur, 3)
Różycki: Legenda, 4) Chopin: Mazurek as-dur op.
33. 19,07 Program na dz. nast 18,15 Skrzynka rol
nicza — omówi lnż. A. Mtksiewicz. 19,25 Wiadom.
sportowe z Pomorza. 19,30—23,05 Tr. z Warszawy,
Lwowa 1 Krakowa.

JAK ARESZTOWANO OSZUSTA?
W toku zeznań wyszło na jaw, jak po
ucieczce z Katowic Chomski wpadl w ręce
policji. Jedna z katowickich ofiar oszusta
wyczytała w jednym z dzienników krakow
ZAGRANICA
skich ogłoszenie matrymonjalne, następu
16.00 Kolonja. Preludia Chopina. 17,00 Kolonja.
jącej treści:
Pieśni 1 muzyka. 17,05 Brno. Muzyka kameralna.
17.30 Wiedeń. Arje i pieśni. 17,45 Praga. Recital
„SOS. Młody lekarz poszukuje żony z od wioloncz.
18,00 Leningrad. „Chowańszczyzna" — op.
powiednim posagiem“.
Mussorgskiego. 18,05 Bratlsława. Recital skrz. 19,00
Domyślając sie, te ogłoszenie to nadał Hamburg. „Taniec Instrumentów". 19,15 Bruk tela
Chomski, by zwabić nowe ofiary, zmienio- franc. Koncert ku czci Bacha. 19,15 Królewiec. Daw
muzyka. 19,30 Oslo. Muzyka argentyńska. 19.30
nem pismem napisała list, przyczem za zgo na
Kaunas. „Uprowadzenie z Seraju" — op. Mozarta.
dą służącej podała jej adres. I rzeczywiście 19.30 Wiedeń. Wesołe melodje. 20,00 Moskwa (Kom.)
po kilku dniach oszust stanowczo odmówił Koncert symf. 20,00 Kopenhaga. „Llden Kirsten",
Hartmanna. 20,00 Stockholm. Kabaret. 20,05
przyjazdu do Katowic, proponując spotka opera
BukaretzL Koncert Bymf. 20,15 Beromuenster. Kon
nie w Warszawie. Za zgodą policji dziew cert symf. 20,45 Rzym. Koncert chóru Bazyliki. 21.00
czyna zgodziła się na spotkanie w Warsza Kolonja. Muzyka kamer. 21,00 Frankfurt. Radjokabaret. 21,00 Koenlgswust. „Książe Homburg ' —
wie, w jednej z kawiarń. Tam, ku wielkie opera
Graenera. 21,00 Berlin. Radjokabaret. 31.30
mu przerażeniu Chomskiego, na spotkanie Królewiec. Muzyka organowa. 21.35 Praga. Festi
wal Bacha 21,40 Hilversum. „Jaś i Małgosia ■—
przybyła policja i aresztowała go.
TRZY LATA WIĘZIENIA.
Po trzydniowej rozprawie sąd skazał
Chomskiego na 3 lata więzienia z zalicze
niem aresztu śledczego. Puczkównę uwol
niono.

opera Humperdlncka. 22,20 Frankfurt. Muzyka lu
dowa. 22,20 Lipsk. Warjacje J. S. Bacha. 22,25 Ko
penhaga. Muzyka lekka. 22,30 Monachjnm. Pieśni
Fischler-Franka. 22,30 Luksemburg. Muzyka belgij
ska 22,30 Praga. Muzyka wspólczesua. 22,40 Kró
lewiec. Rozmaitości muz. 33,00 Hamburg. Koneort
nocny. 23,00 Frankfurt. Utwory Bacha. 23,00 Batutgart. Kompozytorzy badeńscy.

LICYTACJA PRZYMUSOWA.
Warszawska Fabryka Dywanów „DYWAN“
Dnia 2 kwietnia 1935 r. od godz. 10-tej podpisany
komornik sprzedawać będzie za gotówkę najwięcej
skład fabryczny w Bydgoszczy i
dającemu na składnicy F-y Schimmelfennig w Gru
przy Placu Teatralnym 6. urządza
dziądzu, Plac 23 Stycznia 8/10, ruchomości należące
do Resi Moszkowicz i Adama vel Abrama Riesenberga, składających się z większej ilości: ubrań
2906
do 31 mała br.
męskich, płaszczy, ubrań dziecięcych, bielizny, maCeny
fabryczne
i bajecznie niskie.
terjałów w zwojach, bluzy i spodnie robocz. oszac.
Tak niskich cen na dywany Bydgoszcz nie widziała.
na kwotę 2.559,35— zł.
Ruchomości oglądać można w miejscu i czasie
W tut. rejestrze handlowym A wpisano na str.
wyżej podanym.
127 przy firmie Józef Witkowski Śliwice, że firmę
(—) Michał Dobrzański
Komornik Sądu Grodzkiego Rew. II. w Grudziądzu. wykreślono.
Czersk, dnia 28 marca 1935 r.
Sąd Grodzki.
II. 4863/34
2988
R. H. A. 127.________________________________ 3026
W tutejszym rejestrze handlowym pod nr. 290
W tutejszym rejestrze handlowym oddział A za
odnośnie do firmy „Dom Mód, właściciele Marta i
Helena Burczykówna w Chełmnie“ zapisano: Fir pisano dziś pod nr. 190 przy firmie Władysłavv Ko
byliński w Tczewie, interes bławatów: na wniosek
ma wygasła.
spadkobierców firmę z rejestru wykreślono.
Chełmno, dnia 29 października 1934 r.
Tczew, dnia 30 marca 1935 r.
Sąd Grodzki.
Sąd Grodzki.
3019
Zlecenie Nr. 208/IX
3002 5. R. H. A. 190

Wielka Sprzedaż Reklamowa.

Gry na

skrzypcach

teorji muzyki udzie'am grun».
townie tanio. Bednarski,
Toruń, Jęczmienna 14 m. 12
2895

różnego rodzaju w solidnem
wykonaniu po cenach kon«
kurencyjnych poleca

Gdyńska
Centrala Mebli
Gdynia Starowiejska 40,
telef. 36*25.
2.345

rUNIEDZIAŁEK, 1 KWIETNIA 1935 R

Ubezpieczalnia Społeczna w Grudziądzu
zawiadamia, że z dniem 1. kwietnia 1935 r. lekarze domowi
pp. Dr. ZambrzycKi w Grudziądzu i Dr. DrążKowsKi
w Chełmnie

przestają praktyltowat dla Ubezpieczalni Społecznej w Grudziądzu.
W związku z powyższem ubezpieczeni, zapisani na wyżej
podanych lekarzy winni w terminie do dnia 15 kwietnia br.
zgłosić się (zamieszkali na terenie m. Grudziądzu) do biura Ubez
pieczalni w Grudziądzu, J. Wybickiego 30, lub (zamieszkali na te
renie Chełmna) do biura przy ul. Dworcowej, a to celem zapisa
nia się na jednego z praktykujących nadal dla Ubezpieczalni Spo
łecznej lekarzy domowych, mianowicie:
na terenie m. Grudziądza na pp. Dr. Błażejewskiego, Dr. Dubowika, Dr. Z. Grygiera, Dr. Maja, Dr. Oszwałdowskiego, Dr.
Sujkowskiego, Dr. Steinową, Dr. Urbańskiego i Dr. Zielińskiego,
na terenie m. Chełmna na pp. Dr. Piórka i Dr. Wasielewskiego.
Ubezpieczeni wzgl. zaopatrzeni w pisemne upoważnienie ubez
pieczonego członkowie rodziny, winni przy zgłoszeniu się przed
łożyć tymczasową legitymację ubezpieczeniową.
Po dniu 15 kwietnia rb. ubezpieczeni rezygnujący z prawa
zapisania się na jednego z lekarzy domowych nadal praktykujących,
będą przydzieleni do lekarzy domowych z urzędu wg. uznania
Ubezpieczalni.
2990
OBWIESZCZENIE
o terminie opisu i oszacowania nieruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego rewiru IV. Tomasz
Maćkowiak w Grudziądzu, urzędujący przy Ryb
nym Rynku 1, obwieszcza, że na dzień 29 kwietnia
1935 o godzinie 11-tej został wyznaczony termin opisu i oszacowania nieruchomości Turznice tom I
wykaz L. O. własność Adolf Czareke zam. obecnie
w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej 3/5.
W związku z powyższem na zasadzie § 2. art.
668 K. P. C. wzywa się wszystkie osoby, aby przed
ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa do wspo
mnianej nieruchomości lub przynależności.
Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru IV.
w Grudziądzu. Maćkowiak.
2989
Nr. 3564/34

WKrótce przyjeżdża

UWAGA!

Pokój

BftRWA-KflŁftMAJSKI
60YNIA — ul 10 Lutego 6
lORUli — ul Szeroka 21
BYDGOSZCZ — ul. 6dańska 27

Adwokat

Dr. Zygmunt Drath
w Toruniu przenosi swoje
biura z dniem 1 kwietnia
1935 r. z ul. Królowej Jad»
AAigi 20 na ul. Prostą 18/20,
II p.
2950

Korzystajcie

Przerabiam z płaszczy kurt* sek, duże piwo, machandel
i bulka
ki po cenach b. niskich.
AtraKcyjny duet Przyjmuję
zamówienia z po*
Obiady 60 i 80 groszy
wierzonych i własnych skór. Restauracja Józef Grzesz»
BONCER
eleganckie okazyjnie za , kowiak, Grudziądz, Plac
wkrótce w Toruniu Lisy
2987
bezcen sprzedaję, Toruń, 23 Stycznia 29.
? ? ?
Nowy Rynek 11, m. 2.

to wielka, że tylko
u WoelKa
wykonuje się
fachowo
trwałą i wodną ondulację.
Toruń, Żeglarska 26, na»
przeciw Kopernika
2900

Okazja
Dwie maszyny kuśnierskie
w dobrym stanie bardzo
korzystnie okazyjnie do na»
bycia. Toruń, Nowy»Rvnek
xi, m. 2.
2997

Sensacja Torunia
Wkrótce przyjeżdża
do Esplanad),

słynny zespół

1 samochód

Kto chce otrzymać już kwietniowy zeszyt naszego bezpłatnego do
datku, niechaj śpieszy natychmiast z zamawianiem prenumeraty

GRUDZIĄDZ

Neble

Edwarda Stemplenia w wielkim wyborze

Tapety
Linoleum
Ceraty
Chodniki
Dywany
Dywaniki
w wielkim wyborze
korzystnie poleca

Mli

r

Bydgoszcz, ul. Gdańska 12.
Telefon 1223
1858

z używaniem kuchni do
wynajęcia.
Tczew, W i*
gury 18.
3015

najnowsze modele mód damskich,

z okazji
Za 0,95 groszy
przedświątecznej! parka krakowskich kiełbas

Tajemnica

Pokój

jak również żywą i bogatą treść.

INOWROCŁAW - uł. Król.
2095
Jadwigi 31.
naprzeciw łlrmy Ziółkowsk

Osiedliłam się

najnowsze kreacje mód zagranicznych, wskazówki kosme
tyczne, praktyczne rady gospodarskie dla pań domu i t. p.
Dodatek ten p. n. „NOWA. LIN JA“ wychodzić
będzie w pierwszej dekadzie Każdego
miesiąca i będzie dostarczany bez żadnej
dopłaty wszystkim prenumeratorom naszego pisma.
Pierwszy zeszyt naszego bezpłatnego dodatku „NO W A
LINJA'4 ukaże się już około 1O kwietnia.
Każdy zeszyt drukowany będzie na wytwornym iltl»
stracyjnym papierze, posiadać będzie arty
stycznie wykonaną, Kilkubarwną okładkę
oraz szereg ilustracyj, tłoczonych sposobem wklę
słodrukowym i rysunków, przedstawiających

Przyjmuję

bieliznę do prasowania.
Kapica, Tczew, Sobieskiego
własnej wytwórni do naby* 4L parter.
cia w każdej ilości. Pole*
camy również tynki myte,
sztuczny granit we wszyst»
BYDGOSZCZ
kich kolorach znany ze swej
dobroci naszej fabrykacji.
Do nabycia również mar*
murki do lastrica — biały,
zielony, czarny, czerwony,
żółty, serpentyna carara.sto*
pnielastricowe. Adres „ELE*
WACJA'* Gdynia, Abraha*
ma 3S telefon 22*73.
2720
Ceny zniżone o 30 proc.

z dniem 1. IV. 1935 r.
w Tczewie przy ul. Hal»
lera nr. 22. Przyjmuję W. P.
i zamówienia.
Udzielam wszelkich po»
rad w zakresie położnictwa*
z praktyką kliniczną Dr.
Prof. Kowalskiego w Po*
znaniu. Biednym i bezro»
botnym udzielam porad
j bezpłatnie. Wykonuję ma*
saże lecznicze i stawiam
I bańki. A. Zagrodnikowa
dypl. akusz. i masażystka.
3016

tek poświęcony sprawom mody i
gospodarstwa kobiecego, przynoszący

umeblowany, utrzymanie,
Toruń, Kościuszki 5°. 2899

Warszawski

Szlachetne
tynki

I

UWAGA!

Poczynając od kwietnia br. wszyscy prenume
ratorzy naszego pisma otrzymywać będą zupełnie
bezpłatnie piękny, bogato ilustrowany doda»

Mieszkanie

zakład krawiecki, Włady»
sław Maj, Toruń, św. Jakóba
19 przy Rynku Nowomiej»
skim.
Ceny przystępne.
2963

zawiadamia, że:
z dniem 1. kwietnia 1935 r. lekarze specjaliści,
a mianowicie:
wenerolog Dr. Egon de Frendl
phtizjolog Dr. Helena JabłonowsKa-Stolarczukowa
przestają praktykować dla tut. Ubezpieczalni.
W związku z powyższem ubezpieczeni oraz
członkowie rodzin leczący się:
1) u Dra Frendla, zostają z dniem 1. IV.br.
przekazani do Dra Szymańskiego w Gru
dziądzu, ul. Długa nr. 1;
2) u Dra Jabłonowskiej - Stoi ar czub owej,
zostają z dniem 1. IV. br. przekazani do
Dra Korzeniewskiego w Grudziądzu, ul. Sien
kiewicza nr. 12.
2994

JIiespo<i£ian^<i dla naszijłc^
'£xąjtelnicxeft!

4»pokojowe z łazienką, sio*
neczne na lLgiem piętrze,
Toruń, ul. Jęczmienna 8,
parter.
3009

Odzież wiosenną
czyści chemicznie
i farbuje

UWAGA!

w Grudziądzu

dla wszystkich prenumeratorów naszego pisma!

MILA WALEWSKA

Przeglądajcie
garderobę!

W tutejszym rejestrze handlowym oddział A za
pisano dziś pod nr. 282 firmę: Pomorski Dom To
warowy, Stanisław Szellong, Tczew, ul. Dworcowa
34, sklep towarów krótkich, manufaktury i konfek
cji. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Stanisław
Szellong, kupiec w Tczewie.
Tczew, dnia 30 marca 1935 r.
Sąd Grodzki.
5. R. II. A. 282
3018

Ubezpieczalnia
Społeczna

Wielka bezpłatna premia

z zagranicy sławna
i ogólnie łubiana
w Toruniu

Otwierajcie
szafy!

W tutejszym rejestrze handlowym oddział B za
pisano dziś pod nr. 68 firmę: Elektrownia Obwodo
wa Pomorze — Stockimłyn, Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku, Oddział w Pelpli
nie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: Dalsze roz
budowanie i prowadzenie elektrowni, założonej
pod nazwą Elektrownia Obwodowa Stockimłyn, jak
też wykonanie wszystkich interesów, służących wy
twarzaniu, odprowadzeniu i oddawaniu energji
elektrycznej, albo odnoszących się do tego. Spółka
ma też prawo do nabywania lub najkorzystniejsze
go zużytkowania równych albo podobnych zakła
dów, jak również do udziałów przy takich przed
siębiorstwach. Kapitał zakładowy wynosi: 1.000.000
guldenów. St. buchaltera Juliusza Langefelda w
Gdańsku mianowano kierownikiem. Dalszym kie
rownikiem mianowano inżyniera Pawła Studziń
skiego. Kierownikiem oddziału w Pelplinie jest in
żynier Paweł Studziński, Stockimłyn, p. Pelplin.
Franciszkowi Schendcrze w Gdańsku — Wrzeszczu
udzielono prokury łącznej w ten sposób, że w spólności z jednym kierownikiem do zastępowania spół
ki jest uprawnionym.
Tczew, dnia 28 marca 1935 r.
Sąd Grodzki.
5. R. H. B. 68
3025

-- —

Place

budowlane i dom czynszo*
marki „Buick“ 6»osobowy, wy z wolnem 3*pokojowem
w bardzo dobrym stanie, mieszkaniem na Bielawkach
sprzeda korzystnie Bank do sprzedania. Beetz, Byd*
goszcz, ul. Gamma 7. 3°°4
Ludowy w Tczewie.

6-pokojowe
mieszkanie w Grudziądzu
natychmiast do wynajęcia.
2986

Ostrzegam

przed jakąkolwiek transak*
cją na conto mojej likwi*
dowanej firmy kupna, sprzc*
podeszwowe
dąży lub inkasa należności
wierzchnie
•(
przez p. Mieczysława Dzie*
blankowe
■■
wońskiego gdyż niema na to
surowcowe
■■
żadnego uprawnienia i za
pantoflarskie
»»
powstałe stąd straty nie od*
oraz wszelkie przybory sze* powiadam Stanisław Heinitz
wskie, rymarskie i tapi» Skład mebli Gdynia.
cerskie poleca po cenach
1445
najniższych

Skóry

Brunon Zubka
Grudziądz, ul. Pańska 3
HURT. Telefon 19*80. DETAL

Unieważniamy

Kurs
steuografji

rozpoczynam. Oplata zl
15.— miesięcznie. Zglosz.
Gdynia, Świętojańska 85II p.
(Grażyna) od godz. 7 wie»
czorem.
301°

i w solidnem wy* 3005
konaniu po cenach
U wróżki.
weksle podpisane Czerwin*
tekę z aktami na szlaku fabrycznych poleca
Chiromantka:
—
Lin
je pańskiej ręki wykazują skłon»
ski wzgl. Makowski płatne
Ciechocinek «Nieszawa*To»
Mieszkanie ność do artyzmu, ale i powodzenie u kobiet w ciągu
4 kwietnia rb. na kwoty zl:
ruń. Uczciwego znalazcę
ioo,—, 100.—, 18,—. Ćzer* do wynajęcia. Wejherowo, długiego, długiego życia...
proszę oddać za wynauro*
Klient: — Przepraszani, pozwoli oani że zdejmę rąGRUDZIĄDZ
wiński Makowski, Warlubie Sobieskiego 32. Markowski.
dzeniem Toruń, Grudziądz*
kaW:Czką?
ka 31.
3008 Tel. 1692, Sienkiewicza 16.
2985.
3014

Zgubiono

Otto Kahrau

OGŁOSZENIA:
wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej
0*2° **
w tekście na pierwszej stronie . ...*««««• 1-00 zł
w tekście na drugiej 1 trzeciej stronie .»««•«. 0.80 zł
w tekście na dalszych stronach .
........ 0.50 zl
Drobne za słowo 15 gr. Pierwsze ełowo 1 wyrazy tłustym dru
kiem liczymy podwójnie.
Za ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25% drożej.
Dla poszukujących pracy 1 nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane 1 z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki.
W Gdańsku za wiersz milim. na stronie 7-łamowej . . 15 fen.
M
„
„
„
„
„
4-łamowej • . 50 fen.
„
.
drobne za słowo 5 fen. — tytułowe
10 fen.

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSI»
W ekspedycji miejscowych agencyj ...««,«« « 2.50 zł
Z odnoszeniem do domu..................... .«««•«« « 2.S0 zł
Przez pocztę z odnoszeniem do domu ««««««« . 2.89 zł
Pod opaską
......................................................... ....
. 44>0 zł
W Gdańsku przez pocztę . . 2.32 gd; przez gońca « . 2-00 gd
,.
.,
z odbieraniem w administracji wprost . . . 1.75 gd
Zagranicą.......................................
. 4.00 „gd
W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
w zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za niedostar
czenie pisma.

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

Redaktor odpowiedzialny:
Witold ftlężnlcki, Toruń, ul. Mickiewicza 34.
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska: Wilhelm Grlmsmann. Gdańsk. Kassubischer Markt 21, l. p. — Redaktor odpowiedzialny r,a Bydgoszcz: Wacław Górnicki, Bydgoszcz ul Mars«.
Focha 12. — Redaktor odpowiedzialny na Gdynię: Józef Dobrostańskl, Gdynia, ul. Kujawska.—Redaktor odpow. na Grudziądz: Wacław Gańcza, Grudziądz, ul. Sienkiewicza 90 — Redaktor
odpowiedzialny na Tczew: Lubomski Wacław, Tczew, ul. Kościuszki Ł
Wydawca: Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza w Toruniu.
Za ogłoszenia odpowiada Administracja.
Czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej o. A. w Toruniu.

