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Wielki sukces Polaków «osoSoraJ do Sejmu gdańskiego
Na lista polska padlo 8.100 głosów — Narodowi socjaliści zdobyli 139.200
W dniu wczorajszym przeprowa tymczasowe wyniki ogólne. Wyniki
dzone zostały na terenie W. M. Gdań te przedstawiają się następująco:
ska wybory do Sejmu gdańskiego
Ogółem ważnych głosów oddano
(Volkstag‘u). Po zakończeniu głoso przeszło 232.000, z czego uzyskali (w
wania do późnego wieczoru odbywało nawiasach liczby głosów uzyskanych
się obliczanie głosów. Wreszcie o go przez poszczególne ugrupowania w r.
dzinie 2 w nocy ogłoszone zostały 1933):
NARODOWI SOCJALIŚCI — 139.200 GŁOSÓW (109.029).
SOCJAL-DEMOKRACI — 37.530 GŁOSÓW (37.882).
KOMUNIŚCI — 6.880 GŁOSÓW (14.566).
CENTROWCY — 30.059 GŁOSÓW — (31.336)e
NIEM.-NARODOWI — 9.760 GŁ. (13.596).
GRUPA PIETSCHA — 750 GŁOSÓW — (0).

Polacy — 8.100 gł. (6.748).

daleko od wyników, osiągniętych
przez partję hitlerowską w ostatnich
wyborach w Rzeszy Niemieckiej.
i Fakt ten zdaje się jasno wskazywać,
na to, że oblicze polityczne i społecz
ne Wolnego Miasta różni się i to
znacznie od oblicza społeczno-polity
cznego Rzeszy.
Raz jeszcze przytem należy uwypu
klić okoliczność, że wybory wczoraj
sze w Gdańsku odbywały się pod sil
nym terorem i dlatego wynik ich na
biera cech szczególnie charakterysty
cznych.

Wyniki te są prowizoryczne, także należy spodziewać się jeszcze pe
wnych zmian w poszczególnych przy-toczonych wyżej cyfrach.

W wyborach w r. 1933 na wystawio
ne wówczas dwie listy polskie padlo
w sumie 6.778 głosów. Obecnie liczba
to podniosła się o blisko 1.400 gło
sów. Śmiało więc powiedzieć możemy,
że Polonja gdańska we wczorajszych
wyborach odniosła wielki sukces, któ
ry zaznaczył się tak znacznym w po
równaniu z poprzedniemi wyborami
wzrostem głosów polskich. A sukces
ten jest tem większy, że wybory obecne odbywały się pod niesłycha
nym terorem i obfitowały w przeróż
ne nieprawidłowości, zmierzające do
uszczuplenia naszego stanu posiada
nia, o czem poniżej szeroko donosi

my. Mimo to liczba głosów wzrosła o
przeszło 22 proc!
Zjednoczony front polski w Gdań
sku zdał więc dobrze wczorajszy eg
zamin swego uświadomienia narodo
wego i patrjotyzmu.
Z drugiej strony nie ulega wątpli
wości, że wynik wyborów nie przy
niósł spodziewanego zwycięstwa na
rodowym socjalistom. Mimo użycia
wszelkich, stojących im do dyspozy
cji środków, mimo szalonej propa
gandy i potężnego sukursu, jaki otrzy
mali ze strony Rzeszy, przypadło im
w udziale tylko około 69 proc, ogólnej .
liczby głosów. Rezultat ten odbiega I

Berlin o wyborach gdańskich

przedefilowały przed nim z pochodnia
mi oddziały narodowo-socjalistyczne,
poczem pochód ich skierowany został
dla celów propagandystycznych w ulice
miasta.
Akcja wyborcza narodowych socja
listów w przededniu wyborów do Sejmu
nie ograniczyła się tvlko do przemówień
i marszów. Znalazła się w niej konfi
skata wszystkich niemieckich pism opo
zycyjnych, a więc socjalistycznej „Volks
stimme“, centrowej „Volkszeitung“ i ży
dowskiego „Echo“. Jako powód konfi
skaty władze podały opublikowanie
przez te pisma otwartego listu, pierwsze
go narodowo-socjalistycznego prezyden
ta Senatu gdańskiego, dr. Rauschninga.
W liście tym, adresowanym do obecnego
przywódcy narodowych socjalistów w

Gdańsku, p. Forstera, dr. Rauschning
przytacza powody, dla których wypo
wiada się przeciw liście nr. 1 — hitle
rowskiej.
W nocy z soboty na niedzielę została
zaostrzona akcja bojówek hitlerow
skich. Posunęły się one aż tak daleko,
że we Wrzeszczu obrzuciły kamieniami
mieszkanie konsula portugalskiego z
Gdyni p. Jana Macka, oraz wybiły szybę,
również we Wrzeszczu, w mieszkaniu
konsula generalnego łotewskiego p.
Biersneeks‘a. Powodów ataku „kamien
nego“ na obydwa mieszkania doszuki
wać się należy w tem, że obydwa mie
szkania nie były przystrojone chorąg
wiami hitlerowskiemu Konsul p. Mack
zawiadomił Senat gdański o napadzie,
a konsul Biersneeks złożył protest.

Przebieg niedzielnego głosowania
W niedzielę od wczesnego rana uli
cami i drogami na całym terenie Wolne
go Miasta przeciągały oddziały hitle
rowskie ze śpiewem i świetnie wyreży
serowanymi djalogami, w których kie
rownik oddziału w rozmowie z chórem
(oddział) stwierdzał, że ludność musi
głosować na listę narodowo-socjalistycz
ną.
W godzinach rannych w lokalach
wyborczych nie można było zauważyć
większego ruchu głosujących. Frek
wencja wzrosła około południa, przyczem wedle przypuszczalnych danych
do godz. 14 głosowało około 60—70 proc,
uprawnionych do glosowania. Ulicami
miasta przejeżdżały samochody ciężaro
we z umundurowanemt członkami orga-

Nadużycia wyborcze
W Pszczółkach odbywało się w lo
kalu wyborczym jawne głosowanie, po
nieważ nie ustawiono zamkniętej kabi
ny, w której powinno się odbywać gło
sowanie. Wyborcy zmuszeni byli wypeł
niać karty wyborcze jawnie przy stole
komisji wyborczej w obecności dwóch
hitlerowców.
W pewnej chwili przed lokal wybor
czy w Pszczółkach przybył w formacji
marszowej oddział hitlerowców, złożony
z około 100 osób. Do lokalu wyborczego
weszła tylko delegacja, która załatwiła
glosowanie jawnie za cały oddział.
We Wrzeszczu i w Kalthofie nie do
puszczono do lokalów wyborczych mę
żów zaufania Polskiego Komitetu Wy
borczego. Komisarz Generalny R. P. w
Gdańsku p. Minister Dr. Papee inter
weniował w Senacie gdańskim, podkre
ślając i żądając natychmiastowego usu
nięcia nieprawidłowości i nadużyć wy
borczych i stwierdził, że o ile to nie na
stąpi, może to pociągnąć za sobą daleko
idące następstwa polityczne.

(a) Berlin, 8. 4. (tel. wł.) „Völkischer Be
obachter“, omawiając wyniki wyborów
gdańskich daje wprawdzie wyraz zadowo
leniu z powodu przyrostu głosów narodowosocjalistycznych, trudno jednak — czytając
wywody oficjalnego organu hitlerowców —
oprzeć się wrażeniu, że w Berlinie spodzie
wano się gruntowniejszego pognębienia opozycji ccntrowo-socjalistyczncj.
Niewielkie straty socjalistów tłumaczy
„Völk. Beobachter“ tem, że hitlerowskie
władze gdańskie nie chcąc narażać miasta
na komplikacjo międzynarodowe dawały
zupełną swobodę partiom opozycyjnym (II),
które nadużywały jej dla szerzenia kłamstw
o stosunkach w Rzeszy. Szczególnie gwał Dwaj urzędnicy Kom. Gen. R. P.
i brutalnie iniewaieni
townie napada „V. B.“ na byłego prezydenta napadnięci
przez hitlerowców
Senatu Rauschninga, donosząc przytem, że
Pozatem min. Papee zażądał natych
dopuścił on się zdrady stanu i w nocy przed miastowej satysfakcji za pobicie dwóch
wyborami uciekł zagranicę.

W przeddzień wyborów
Sobota, poprzedzająca dzień wybo
rów w Gdańsku, była nadzwyczaj gorą
ca; narodowi-socjaliści wytężyli wszyst
kie swe siły i uruchomili wszystkie
środki celem zgnębienia przeciwników.
Z Berlina via Malborg przybył na ten
dzień minister Goebbels, cieszący się
wśród Niemców wielką popularnością i
uchodzący wśród nich za najżarliwsze
go ideowca hitleryzmu. Gdańskie wła
dze partji narodowo-socjalistycznej po
witały gościa z Niemiec nadzwyczaj
uroczyście.
Przed dworcem kolejowym ustawio
no honorowe kompanje wszelkich moż
liwych formacyj narodowo-socjalistycznych. Dwie orkiestry, nie licząc moto
rowego wozu z gramofonem i głośnika
mi, odegrały szereg utworów narodowosocjalistycznych i marszów podczas lu
stracji oddziałów przez min. Goebbelsa.
Mimo apelu, skierowanego przez partję
narodowo-socjalistyczną do ludności
Gdańska, aby przybyła tłumnie powitać
gościa z Niemiec — poza pasażerami
przybyłych w tym czasie pociągów pod
miejskich, — niemożna było zauważyć
poważniejszego skupienia ludzkiego.
Mniej więcej taki sam nastrój pano
wał na wielkim „aufmarszu“, który odbył się w godzinach wieczornych na
Heumarkt‘cie. Głównym mówcą był mi
nister Goebbels, a słuchaczami, oddziały
narodowo-socjalistyczne, tłumy młodzie
ży i nieliczni dorośli. Nastrój robiła
młodzież, przerywając przemówienie
okrzykami „heil“, lub „pfuj“, zależnie od
treści wypowiadanych słów.
Po przemówieniu min. Goebbelsa,

demonstracyjnie wśród takich okrzy
ków przejechał kilkakrotnie przed gma
chem Komisarjatu Gen. R. P.

nizacyj narodowo-socjalistycznych, agi
tując za listą hitlerowską. Poza Polaka
mi 1 narodowymi socjalistami nikt nie
prowadził publicznie agitacji wyborczej.
Socjaliści usiłowali uruchomić wozy
meblowe oraz samochody, zaopatrzone
w plakaty wyborcze, jednak liczne grupy
hitlerowców rzuciły się na te wozy, ni
szcząc je doszczętnie.
S. A., jedna z formacyj bojowych
partji narodowo-socjalistycznej w Gdań
sku, rozesłała 'wczoraj przedpołudniem
samochody ciężarowe napełnione umun
durowanymi hitlerowcami na miasto.
Hitlerowcy z samochodów tych na mie
ście prowadzili agitację antypolską,
wznosząc okrzyki „in Polen ist nichts
zu holen". Jeden z tych samochodów

urzędników dyplomatycznych p. Szagona i Kucharskiego przez hitlerowców.
Wypadek ten miał następujący prze
bieg:
W nocy z 6 na 7 bm. trzej hitlerowcy:
Majerski, Voss i Kurth napadli w Gdań
sku przy zbiegu ulic Pfeferrnstadt i Ka
szubski Rynek na radcę Komisarjatu
Generalnego R. P. Szagona i urzędnika
Kom. Gen. Kucharskiego, znieważając
ich słownie i czynnie. Napastnicy rzuci
li się następnie na pp. Potulskiego i
Tempskiego, którzy w międzyczasie zna
leźli się w pobliżu zajścia.
Sprowadzono policję z rewiru poli
cyjnego na dworcu głównym, która spi
sała protokół. W czasie napaści 1 pod
czas spisywania protokółu, a więc w
obecności policji, hitlerowcy obrzucali
obelżywemi słowami Polaków, a gdy
radca Szagon zwrócił im uwagę, że jest
urzędnikiem Komisarjatu Generalnego,
jeden z hitlerowców krzyknął: „Ich be
seh.... die diplomatischen Beamten!“

Demolowanie domostw kolejarzy
Dolskich
W Szymonowie rozpoczęli hitlerow
cy na wielką skalę demolowanie do
mostw kolejarzy polskich. Wysłany
przez kierownika Okręgowego Związku
Polaków oddział t. zw. „Überfallskom
mando“ nie zjawił się na miejscu. Zde
molowano mieszkania kolejarzy Ewertowskiego, Krzyżanowskiego, Radkego i
Wierszewskiego.
W miejscowości Bisterfend zdemolo
wali hitlerowcy mieszkanie kolejarza
polskiego Kiedy. W związku z wypad
kami demolowania mieszkań kolejarzy
polskich Komisarz Generalny Rzeczypo
spolitej interwenjował natychmiast w
Senacie.

PONIEDZIAŁEK, 8 KWIETNIA 1935 R.

Wybory do Sejmu gdańskiego

Jubileusz Janiny KorolewioWaydowei

Dalsze napady na Polaków
(Ciąg dalszy ze strony 1-ej).

W nocy na niedzielę o godz. 0,35 4-ch I ny kamieniami. Na skutek interwencji skiego Komitetu Wyborczego do lokalu
hitlerowców napadło na urzędującego na ■ Generalnego Komisarza Prezydent Po wyborczego. W miejscowości Kalthof na
peronie naczelnika stacji w Pszczółkach licji udał się osobiście do lokalu wybor skutek interwencji Min. Papee specjalny
p.. Norberta Gerczewskiego, którego dot czego we Wrzeszczu 1 spowodował wpu- delegat Komisarza głównego wyborcze
kliwie pobito.
[ szczanie przez miejscowego kierownika go również spowodował przywrócenie
W nocy na niedzielę dokonało 20-tu Komisji Wyborczej mężów zaufania Pol | stanu prawnego.
hitlerowców napadu na p. Alfonsa Sar
neckiego, kolportera polskich pism wy
borczych. Garnecki pobity został do krwi.
Skutkiem licznych aktów terom, nad że akt wyborów w Gdańsku nie zakoń
Udał się on do rewiru policyjnego Nr. 2 użyć i niesprawiedliwości wyborczych czył się dn. 7 kwietnia, lecz znajdzie
w Gdańsku, gdzie jednak odmówiono nie powinno ulegać żadnej wątpliwości, swój epilog w Genewie.
mn interwencji.
W Św. Wojciechu kilkunastu hitle
rowców wybiło w mieszkaniu Polaka
Antoniego Tielmanna 14 szyb i poła
mało okna i okiennice. Synek p. Tiel
W ub. piątek wieczorem przybyli do mu Polskim“ w Gdańsku, a poseł Te
manna, udający się na policję został Gdańska przewodniczący Komisji Mor binka na wiecu w Oliwie 1 w Nowym
przez hitlerowców przytrzymany, a je skiej Sejmu Rzeczypospolitej poseł inż, Porcie.
den z napastników uderzył go dwukrot Kosydarski i poseł Zygmunt Tebinka,
Na wiecu w Oliwie przemawiał rów
nie w twarz. Ostatecznie udało się chłop którzy wzięli udział w wiecach, wygła nież przybyły z Gdyni prezes Związku
cu wyrwać z rąk napastników i udać szając podniosłe przemówienia do lud Towarzystw i prezes Federacji dyr. Ber
się na posterunek policji. Do mieszka ności polskiej Wolnego Miasta. Poseł ger.
nia Tielmanna przybyło dwóch policjan Kosydarski przemawiał na wiecu w „Do
tów, którzy stwierdzili faktyczny stan
rzeczy 1 aresztowali sprawców napadu
Kuschla i Neumanna.
Goering w Gdańsku
Pozatem zdarzyły się w ostatnich no
cach liczne wypadki zrywania chorągwi
polskich, transparentów Polskiego Ko
mitetu Wyborczego oraz zasmarowanla
okien i wybijanie szyb w Gdańsku i na
przedmieściach. Między innemi zasmarowano również wejścia do Polskiego
Urzędu Pocztowego Nr. 1 w Gdańsku.
Wczoraj w nocy pdzy ul. Weidengasse 9 wybito trzy szyby w mieszkaniu p.
Warsztackie], obywatelki polskiej. Kry
minalny urzędnik policyjny, wezwany
do spisania protokółu, nazwał wywiesze
nie chorągwi polskich przez p. Warsztacką prowokacją, twierdząc, że ona Ja
ko obywatelka polska niema prawa wy
wieszać chorągwi polskich.
Koło godz. 12-ej w południe szofer
Związku Polaków Majewski, wracając
motocyklem z Bielkowa został obrzuco-

Głos będzie miała jeszcze Genewa

Posłowie z Komisji Morskiej Sejmu
na wiecach w Gdańsku

Sekciarstwo w Rośli
B. oficer carski podawał się za
Chrystusa

W sobotę opera warszawska obchodziła
wielkie święto: na uroczystem przedstawie
niu jubileuszowem złożono hołd 35-letniej
pracy artystycznej i społecznej znakomitej
śpiewaczki o światowej sławie i niestrudzo
nej pracownicy społecznej i organizatorce —
dyrektorce opery warszawskiej Janinie Korolewicz-Waydowej.
Do teatru, przepełnionego publicznością
przybyły protektorki jubileuszu: p. prezy
dentowa Marja Mościcka i Aleksandra Pił
sudska, przedstawiciele rządu z p. Premje
rem Sławkiem i Ministrem W. R. i O. P. W.
Jędrzejewiczem na czele, prezydent miasta
Warszawy p. Starzyński oraz cały świat
muzyczny 1 artystyczny stolicy.
Na przedstawienie jubileuszowe wybrano
niegraną jeszcze w obecnym sezonie w War
szawie operę Meyerbeera „Afrykankę“ w
której wielki triumf święcili pp. Warmińska
i Czaplicki.

Budowa olbrzymiego gmachu
ministerstwa lotnictwa w centrum
Niemiec
Berlin, 7. 4. (PAT). W centrum Berli
na wznoszony jest w pośpiesznym tem
pie olbrzymi nowy gmach ministerstwa
lotnistwa. Jest to kompleks nowoczes
nych budynków, w którego podziemiach
umieszczono olbrzymie garaże, mogące
pomieścić około 100 samochodów. Przy
pracy zatrudnionych jest 1000 robotni
ków w trzech szychtach. Na dzień 1
października oddana będzie do użytku
część gmachu. Całość gmachu wykoń
czona będzie dnia 1 kwietnia 1936 r.

Moskwa, 7. 4. (PAT). W Orle aresztowa
no przywódców nowej sekty religijnej, skła
dającej się przeważnie z kobiet, na której
czele stał były carski oficer, uchodzący
Samochód wyścigowy
wśród swoich zwolenników za Chrystusa
premjera pruskiego Goeringa w Gda ńsku dał asumpt do urządzenia licznych mawpadł na tłum
oraz były przywódca lokalnej organizacji Pobyt
nifestacyj hitlerowskich. Na Długim Rynku Goering przeszedł przed frontem umun
monarchistycznej. Sekta nawoływała do
Troje dzieci zabitych — 22 osoby ranne
durowanych oddziałów hitlerowskich.
bojkotu szkół sowieckich i kolektywów rol
(a) Paryż, 7. 4. (Tel. wł.). W Chateaur
nych.
Therlie wydarzyła się katastrofa auto

Aresztowanie potwornego
zbrodniarza w Niemczech
Dokonał on 16 morderstw
seksualnych

Berlin, 7. 4. (PAT.) Policja berlińska
aresztowała 65-letniego Seefelda pod za
rzutem morderstwa na tle seksualnem,
dokonanem na 8-letnlm chłopcu w miej
scowości Wittenberg. Istnieje podejrze
nie, że Seefeld już poprzednio dokonał
szeregu zbrodni seksualnych, mordując
15 chłopców w Brandenburgjl 1 Meklemburgjl.

Japonia gości po raz pierwszy
władcę „obcego" państwa
Z Tokio donoszą, że cesarz Mandtuko
Kang-Te przybył do Japonji. Cesarz odbył
podróż z Dairenu na pancerniku japońskim
1 wylądował w Yokohamie. Jest on pierw
szym obcym władcą, Jaki kiedykolwiek wstą
pil na ziemię Japońską od czasu, gdy pra
wie 2600 lat temu założona została obecna
dynastja cesarzy Japonji.
W Yokohamie oczekiwał dostojnego go
ścia książę Chichibu, brat cesarza Japonji.
W chwili wjazdu pancernika do portu, flo
ta japońska w składzie 70 jednostek bojo
wych powitała salwami armatniemi mo
narchę sprzymierzonego państwa.
W Tokio na dworcu oczekiwał swego go
ścia cesarz japoński w otoczeniu świty. Po
powitaniu obaj cesarze we wspaniałej karo
cy przejechali przez śródmieście Tokio do
pałacy Akassaka, który wyznaczono cesa
rzowi Mandżuko jako rezydencję na czas
9-dniowego pobytu w Tokio. Miasto udeko
rowane jest odświętnie i ze wszystkich bu
dynków powiewają chorągwie o barwach
obu państw.

Mobilizacja finansów w Stanach
Zjednoczonych na wypadek wojny
Ustawa o olbrzymich uprawnieniach dla prezydenta

Waszyngton, 7. 4. (PAT.) Izba repre
zentantów uchwaliła jednomyślnie wnio
sek komisji senatu o obronie kraju.
Wniosek stanowi poprawkę do projektu
Mac Swaina. Na mocy tego wniosku
prezydent Stanów Zjedn. w czasie wojny
będzie miał prawo rekwirowania wszyst
kich zasobów finansowych kraju.
Prezydent uzyska prawo zarządzenia

poboru do wojska z tern, że szeregowcy
otrzymywać będą żołd równy płacy ro
botników niewykwalifikowanych. Pre
zydent uzyska prawo poddania kontroli
całego przemysłu z wyjątkiem dzienni
ków i księgarń. Izba uchwaliła również
wniosek o opodatkowaniu i konfiskowa
niu dochodów przemysłu wojennego.

mobilowa, w której zginęło dwoje dzieci
1 22 osoby zostały ranne. Wypa
dek nastąpił podczas wyścigów automo
bilowych. Samochód nagle zahamowany
zarzucił i wpadł w tłum, stojący przy
drodze. Inny samochód, blorący udział
w wyścigach wpadł na drzewo i zapalił
się. Wypadku z ludźmi nie było.
Wieczorem zmarła pewna dziewczy
na, przewieziona do szpitala, tak, iż licz
ba ofiar wzrosła do 3 osób, pozatem trzy
dalsze osoby są umierające.

Drugi dzień zjazdu
Związku Miast Polskich
Uchwalenie zasadniczych wniosków
Warszawa, 7. 4. (PAT). W drugim dniu
obrad 13-go ogólnego zebrania członków
Związku Miast Polskich w godzinach przed
południowych obradowały komisje. O godz.
16.30 w auli Politechniki warszawskiej roz
poczęły się obrady plenarne pod przewo
dnictwem prezydenta miasta Lwowa Drojanowskiego. Na wstępie odczytano spra
wozdanie z obrad komisji finansowej, go
spodarczej i opieki społ., przyczem zja-zd
uchwalił szereg wniosków, wypływających
z referatów p, Drojanowskiego, p. Barciszewskiego i p. Zawadzkiego.
W sprawach dotyczących zagadnienia
równowagi budżetowej miast i finansów
miejskich oraz inwestycyj miejskich uchwalono m. in. następujące wnioski:
„Zjazd wzywa miasta, by mimo zachwiania
się równowagi budżetowej miast i zaniku
ich akcji inwestycyjnej nie ustawały w wy

siłkach nad zrównoważeniem swoich bud
żetów dla stworzenia podstaw racjonalnej
polityki inwestycyjnej, uznając za koniecz
ne wprowadzenie w całej pełni w życie prze
!>isów rozporządzenia p. Prezydenta Rzplitej o poprawie gospodarki finansów samo
rządowych. Zjazd zwraca się do rządu z
prośbą o uwzględnienie m. in. następują
cych postulatów:
Bezwzględne przestrzeganie zaeady, wy
rażonej w art. 69 ustawy o tymczasowem
uregulowaniu finansów komunalnych, iż w
razie nakładania na związki samorządowe
nowych zadań należy im zapewnić dosta
teczne źródło dochodu na pokrycie zwięk
szonych wydatków, zaniechanie dalszego
umniejszania dotychczasowych ustawowych
uprawnień finansowych miast, zwiększenie
samodzielności finansowej miast, a nadto
przywrócenie miastom prawa przymusowe

go ściągania ich własnych należności, umożliwienie miastom wydzielonym kon
tynuowanie poboru t. zw. specjalnych opłat
drogowych narówno z powiatowemi zwią«kami samorządowemi i zapewnienie mia
stom niewydzielonym conajmniej 50 proo.
udziału we wpływach z tych opłat, pobie
ranych od ich mieszkańców przez związki
powiatowe, udostępnienie miastom niezbę
dnych środków finansowych na ukończenie
rozpoczętych 1 podejmowanie nowych In
westycyj, utworzenie funduszu wyrównaw
czego dla niesienie pomocy finansowej
miastom, które z powodu różnic w zdolno
ściach finansowych 1 zasilania potrzeb nie
mogą osiągnąć trwałej równowagi“,

(Sprawozdanie z pierwszego dnia obrad
podajemy na stronie 5-tej).
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Zaburzenia w trawieniu. Specjaliści
światowej sławy stwierdzają zadowala
jące wyniki działania naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka Józeia“.

Oświadczenie bułgarskiego min. oświaty Radewa przed przyjazdem do Warszawy

Bułgarski minister oświaty generał czenie losu i żyły zawsze w przyjaźni i i Mickiewicza, w dramatach Wyspiań Dalszy wzrost wkładów w P.K.O.
Radew w przededniu wyjazdu do War właśnie dlatego ich współpraca kultu skiego, w poematach lirycznych Kaspro
W marcu r. b. wkłady oszczędnościowe,
szawy złożył korespondentowi PAT na ralna nie wynika z przypadkowych lub wicza, w pieśniach Tetmajera, w utwo jak również liczba oszczędzających w P. K.
stępujące oświadczenie:
zewnętrznych okoliczności, a płynie bez rach muzycznych Szopena ujawnia się O. wykazały dalszy bardzo poważny wzrost.
Już od końca XIV wieku między Pol pośrednio z głębin duszy.
wielka wartość moralna duszy polskiej, Wkłady oszczędnościowe mianowicie wzro
ską a Bułgarją wytrworzyły się serdecz
W poezji polskiej i literaturze jest do której uciekaliśmy się zawsze w chwi sły o 7.224.003 zł., osiągając na 31 marca
ne stosunki; stosunki te trwają do dziś. dużo elementów pokrewnych naszemu lach ciężkich prób.
r. b. stan 662.704.38 zł.
Mimo, że nasze narody nie graniczą bez duchowi narodowemu, jest jakieś po
Jednocześnie ze zwrostem wkładów
Ugruntowanie, rozszerzenie, rozwój
pośrednio z sobą, węzły łączące je, wy krewne nam natchnienie, zrodzone w e- w ten sposób stworzonej wspólnoty du oszczędnościowych, -wzrosła w tym czasie i
nikające z podobieństwa dziejów, z po pokach cierpień narodowych. Moralny chowej, jest celem konwencji o współ liczba oszczędzających w P. K. O. W ciągu
idealizm polskiej duszy znalazł wyraz pracy kulturalnej polsko - bułgarskiej, marca r. b. P. K. O. wydała 41.846 nowych
w natchnionych utworach jak np. w im która ma być podpisana. Popieranie wza książeczek oszczędnościowych, osiągając na
prowizacjach Słowackiego w „Królu .- jemnego poznania się obu krajów, u- 31/3 b. r. ogólną ilość 1.589.085 książeczek.

Duchu“ i Mickiewicza w III-ej części
„Dziadów.“ I właśnie dlatego naród buł
garski znajduje w literaturze polskiej
prawdziwy pokarm duchowy, Liczne
przekłady z literatury polskiej świadczą dobitnie jak dalece Bułgar odczuwa potrzebę przyswojenia sobie skarbów narodowych polskich, jak bliską mu
jest i pokrewną dusza polska.
W poezji Słowackiego, Krasińskiego

łatwienie wzajemnych odwiedzin, opie
kowanie się stosunkami i współpracą
między przedstawicielami nauki, litera
tury, sztuki itp. będzie jednem z bliskich
zadań tej konwencji. Wogóle trzeba nam
będzie stworzyć wszystkie warunki, któ
re ułatwią obu narodom porozumienie
się, zbliżenia i wzajemne odczucie tego
ciepła serdecznego i duchowego, które
istniało w umysłach od wieków.

Wizyta admirała Świrskiego
w Londynie
Szef polskief marynarki wo}ennej nawiąże kontakt
z admiralicją brytyjską
W związku z dokonanem w Anglji go śniadaniem, w którem weźmie udział
Bułgarski minister oświaty gen. Radew
przybył do Warszawy w niedzielę 7-go bm. zamówieniem marynarki polskiej przy ambasador Raczyński. W ciągu środy,
krewieństwa języka i wymiany warto
ści duchowych, zmniejszają dzielącą je
przestrzeń i czynią je zawsze bliskiemi
sobie. Podstawy tych węzłów tkwią w
podobieństwie dziejowych losów obu na
rodów i ich przeżyć. W momentach kie
dy Polacy stają do walki o swą niepo
dległość, w Bułgarji odbija się echo tego,
co dzieje się w Polsce i pod jej wpły
wem, przy współudziale jej synów go
tują się do powstania. Polska emigracja
zamieszkująca w tych czasach Bałkany
dopomaga rewolucjonistom bułgarskim
i broni ich przed władzami tureckiemi.
Wzruszającą jest szczerość, z jaką emi
gracja ta wyraża swoje sympatje wobec
narodu bułgarskiego:
„Zachowam na zawsze najlepsze wspo
mnienia z Bałkanów i o jego ludności
— opowiada znakomity Czajkowski —
Sadyk Pasza. Mogę powiedzieć — ciąg
nie on dalej — że Bóg dał mi możność
zrobione wiele dobrego w tych stronach.
Ze wzruszeniem będę wspominał wszy
stkie dowody przywiązania i wdzięcz
ności, jakich tam doświadczyłem.
Gdziem przejeżdżał, widziałem uśmiech
nięte twarze i błogosławieństwa. W cza
sie okrutnych doświadczeń 1867 r. bro
niłem Bułgarów i odwracałem od nich
nieszczęścia. Oni ze swej strony szano
wali mnie jak ojca i dobroczyńcę.“
Oba nasze narody przeżyły wieko
we męczeństwo. Najlepsi ich synowie,
wygnańcy we wszystkich krajach Euro
py pracowali nad wyzwoleniem Ojczyz
ny. Polska i Bułgarja walczyły o swą
niepodległość i zwyciężyły, dba nasze
narody przeniosły najcięższe doświad-

był do Londynu admirał Świrski, który
przy sposobności pobytu w stolicy Wiel
kiej Brytanji nawiąże kontakt z admi
ralicją brytyjską.
W poniedziałek rano admirał Świr
ski złoży w admiralicji oficjalną wizytę.
We wtorek w imieniu delegacji brytyj
skiej admirał Chatfield lord admiralicji
podejmować będzie admirała Świrśkie-

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 24 ukazało
się pod poz. 167 rozp. Ministra Skarbu z dn.
26 marca r. b. o ustaleniu cen sprzedażnych
czystej wódki monopolowej o mocy 55%.
Jest to uzupełnienie cennika wyrobów mo
nopolowych, gdzie dotychczas nie figurowa
ła wódka o mocy 55%. Ceny ustalone zostały
w następującej wysokości: za 1 litr — zł
5,—; za % litra — zł 2,55; za % litra —
zł 1,35. Ceny rozumieją się łącznie z butel
ką. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
ogłoszenia.

Zamek w Rapperswilu
Dowiadujemy się, że Ministerstwo Spraw
Zagranicznych zajmuje się w porozumieniu
z poselstwem Rzeczypospolitej w Bernie
sprawą wykorzystania propagandowego po
mieszczeń zamku w Rapperswilu. Plan ten
znajduje się już częściowo w stadjum reali
zacji.
Jak wiadomo, w zamku w Rapperswilu
mieściło się za czasów niewoli muzeum pa
miątek
polskich,> *przewiezionych
przed laty
—z----- -----------------*

czwartku i piątku admirał Świrski zwie
dzi bazy morskie brytyjskiej marynarki
wojennej w Portmouth oraz wykonywujące zamówienie polskie stocznie angiel
skie w Cowes i Weymouth. W sobotę
ambasador Raczyński wyda na cześć
<xu.mii
ai a o
dii Miicgu pu^cgiiaiiic
admirała
Świrskiego
pożegnalne oinauaśniadanie, w którem wezmą również udział i do kraju. Do roku 1968 zamek w Rappersprzedstawiciele admiralicji brytyjskiej. | wilu jest wydzierżawiony przez Polskę.

Praca zamiast zapomóg <na bezrobotnych
Przemówienie min. Paciorkowskiego na zjeżdzie dyrektorów wo|ewódzkich
biur Funduszu Pracy
W dniach 4-tym i 5-tym b. m. odbył
się pod przewodnictwem naczelnego dy
rektora Funduszu Pracy min. M. Dolanowskiego zjazd dyrektorów wojewódz
kich biur Funduszu Pracy, oraz kierow
ników referatów finansowych tych biur
i niektórych ekspozytur.
W zjeździe wziął udział minister 0pieki Społecznej p. J. Paciorkowski. W
drugim dniu zjazdu min. Paciorkowski
wygłosił dłuższe przemówienie, w którem poruszył szereg zagadnień, związa
nych z istotą i działalnością Funduszu
Pracy.

— Praca panów jest pracą bardzo
trudną i przed panami stoją obecnie
wielkie zadania — mówił między innemi minister Paciorkowski. Cała rzecz
została pomyślana w ten sposób, że ze
względów socjalnych przez Fundusz
Pracy będą przechodziły kredyty, u zu
żytkowaniu których są zainteresowane
odpowiednie resorty państwowe. Stąd
powstaje trudność w działalności Fun
duszu Pracy, a polega ona na tern, że
trzeba umieć rozsądnie godzić potrzeby
gospodarcze z potrzebami socjalnemi.
Rząd dał wyraz swej woli godzenia

Otwarcie wystawy polskie! sztuki gotyckie}

Przed premiera „Halki“ w operze
hamburskiei
W związku z premjerą „Halki“ w operze
w Hamburgu przybył w ub. sobotę do War
szawy generalny intendent opery hamburskiej K. H. Strohm. Celem jego wizyty jest
zapoznanie się z „Halką“ w operze war
szawskiej.
Wystawienie „Halki“ w Hamburgu przy
czyni się niewątpliwie do szerokiej propa
gandy naszej muzyki narodowej. Praprem
ierą „Halki“ na terenie Niemiec zaintere
sowały się wszystkie opery niemieckie, któ
re zapewne przejmą dzieło Moniuszki do
swojego repertuaru. Do realizacji tej impre
zy przyczyniło się Towarzystwo Szerzenia
Sztuki Polskiej wśród Obcych. Dzień 10-ty
maja — dzień premjery „Halki“ w Ham
burgu — będzie miał doniosłe znaczenie dla
krzewienia naszej kultury muzycznej zagra
nicą.
D

Polacy na morze I

Nowa czysta wódka monopolowa
o mocy 55 proc.

W ub. piątek w Instytucie Propagandy Sztuki Pan Prezydent Rzplitej dokonał otwarcia
wystawy polskiej sztuki gotyckiej. Na zdjęciu — Pan Prezydent Rzplitej podczas zwie
dzania wystawy.

tych potrzeb w tern, że Fundusz Pracy
skoncentrował przy Ministerstwie Opie
ki Społecznej. /
Od działalności panów w terenie za
leżeć będzie pogodzenie — jak już
wspomniałem — interesów socjalnych
z interesami gospodarczemi, aby uni
knąć wszelkich kolizyj.
W interesie gospodarczym np. będzie
leżało zatrudnienie robotników, którzy
będą pracowali jak najtaniej, ale nie le
ży to w interesie socjalnym.
Sytuacja pogarsza się przez to, że
większość robót prowadzona jest nie sy
stemem gospodarczym, lecz przez przed
siębiorców, którzy mają swój — kiesze
niowy interes — w tern, aby brać robot
nika najtańszego; to przecież związane
jest z ich zyskiem. Tu Fundusz Pracy
ma bardzo doniosłe zadanie do spełnie
nia. W umowach z przedsiębiorcami
obecnie Fundusz Pracy zastrzega przy
mus i obowiązek zwracania się wyłącz
nie do biur Funduszu Pracy o dostar
czenie ludzi do pracy, zastrzega się rów
nież kontrolę, oraz ustala się warunki
płac. Płaca robotnika nie może być niż
sza, od przeciętnej stawki, obowiązują
cej na danym terenie.
Następnie minister Paciorkowski po
ruszył zagadnienie rozpracowania kre
dytów, podkreślając, iż — jednym z za
sadniczych powodów, dla których nastą
piło połączenie Funduszu Bezrobocia z
Funduszem Pracy w jedną instytucję,
jest zagadnienie racjonalizacji wydawa
nia pieniędzy. Winniśmy dążyć do te
go, żeby zamiast pomocy doraźnej da
wać zatrudnienie. Może ta tendencja
będzie narazie niechętnie przyjmowana,
ale później ludzie dojdą do przekonania,
że nie jałmużna, nie datki, ale zatrud
nienie jest właściwą formą pomocy bez
robotnym.
Pieniądze, które były wydawane
przez dawny Fundusz Bezrobocia nie
produktywnie, trzeba teraz wydać z po
żytkiem dla wszystkich. Ta tendencja
musi być i przez nas praktycznie zasto
sowana.
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Sensacje bokserskie Poznania
Indywidualne mistrzostwa Polski
Poznań, 7. 4. (PAT). W niedzielę po po
łudniu odbyły się w Poznaniu półfinałowe
indywidualne bokserskie mistrzostwa Pol
ski. Wyniki są następujące:
Waga musza — Sobkowiak (Poznań) wy
grał na punkty z Wieczorkiem (Warszawa).
Czortek (Warszawa) wypunktował Szczur
ka (Kraków). Do finału doszli Sobkowiak i
Czortek.
Waga kogucia — Wirski (Poznań) wy
grał z Krasnopiorowem (z Wilna). Do fina
łu doszli Wirski i Krzemiński.
Waga piórkowa — Polus (Warszawa) po
ładnej walce wygrał z Misiornem (Poznań),
mimo że sam stoczył poprzednio już dwie
ciężkie walki, a Misiorny doszedł do półfi
nału valcoverem. W drugiej walce Forlański (Warszawa) pokonał zdecydowanie
Rudzkiego (Śląsk). Do finału doszli Polus i
Forlański.
Waga półśrednla — Misiurewicz (Po
znań) pokonał pewnie Bieńka (ze Śląska),
a Seweryniak (z Warszawy) zdecydowanie
wygrał z Matiukowem (z Wilna). W finale
spotka się Misiurewicz z Seweryniakiem.
Waga półciężka — Wezner (Pomorze) dochcdzi do finału valcoverem. Drugim fina
listą będzie Szymura (Poznań), który wy
grał nieznacznie z Leoniakiem (Lwów).
Waga ciężka — Piłat (Poznań) wygrał
przez k. o. w drugiej rundzie z Mizerskim
(Warszawa). Wskutek protestu Warszawy
walkę unieważniono i nakazano rozegrać
drugie spotkanie. Nie doszło ono do skut
ku z powodu nie stawienia się Mizerskiego.
Karpiński (Poznań) po zwycięstwie nad
cnomą (Pomorze) zakwalifikował się do fi
nału, w którym spotka się z kolegą klubo
wym Piłatem. W wadze lekkiej jak wiado
mo, w finale walczyć będą Kajnar 1 Sipiński
— (obaj z Poznania). W wadze średniej w
finale spotkają się Chmielewski (Łódź) i
Majchrzycki (Poznań).
Poznań, 7. 4. (PAT). W niedzielę wie
czorem rozegrano w przepełnionej hali Tar
gów Poznańskich finały Indywidualne bok
serskich mistrzostw Polski. Walki, które
stały na wysokim poziomie przyniosły nie
bywały sukces Poznaniowi. Poznańczycy
bowiem zdobyli mistrzostwa we wszystkich
wagach z wyjątkiem piórkowej, która przy
padła Warszawie. Zawodnikowi Polusowi,
który jest również Poznańczykiem i w Po
znaniu rozpoczął pierwsze swoje kroki bok
serskie.
Waga musza — Sobkowiak (Poznań) wy
grał po zaciętej walce z Czortkiem (War
szawa).

Piłka nożna
WARTA — CRACOVIA 4:0.
Poznań, 7. 4. (PAT). Pierwszy w tym se
zonie mecz o mistrzostwo Ligi, rozegrany
w Poznaniu pomiędzy miejscową Wartą a
Cracoylą zakończył się dużem i zupełnie
zasłużonem zwycięstwem gospodarzy w
stosunku 4:0 (1:0). Prowadzenie zdobył
dla gospodarzy Scherffke.
Po zmianie pól Lis podwyższył wynik
3:0 na korzyść Warty. W ostatniej minu
cie Radojewski ustala wynik dnia. Craco
via zupełnie zawiodła. Zawody prowadził
p. Laskowski. Widzów 3.000.

GARBARNIA — POLON JA 4:1.
Warszawa, 7. 4. (PAT). Rozegrany w
Warszawie mecz o mistrzostwo Ligi pomię
dzy krakowską Garbarnią a Polonją zgro
madził na stadjonie Wojska Polskiego, mi
mo niepewnej pogody aż 5.000 widzów. Zwy
ciężyła Garbarnia niespodziewanie wyso
ko 4:1, do przerwy natomiast prowadziła
Polon ja 1:0.
Od pierwszej minuty zaznacza się zdecy
dowana przewaga drużyny krakowskiej.
Mimo niewątpliwej przewagi Garbarni pro
wadzenie zdobywa Szczepaniak z rzutu wol
nego. Wyrównał Walicki dopiero po przer
wie, a wynik dnia ustalił Pazurek, który
strzelił kolejno trzy bramki.

Waga kogucia — Wirski zdobył zwycię
stwo valcoverem z powodu nadwagi Krze
mińskiego (Pomorze).
Waga piórkowa — Polus wygrał pewnie
z Forlańskim.
Waga lekka — Sipiński bije na punkty
Kajnara. Zwycięstwo zasługuje na podkre
ślenie, gdyż Sipiński walczył wyłącznie le
wą ręką, ponieważ w poprzednich walkach
odniósł kontuzję prawej ręki.
Waga półśrednla — Misiurewicz wygrał
nieznacznie na punkty z Seweryniakiem.
Waga średnia — Majchrzycki wygrał na
punkty z Chmielewskim.
Waga półciężka — Szymura (Poznań)
wygrał na punkty z Weznerem.
Waga ciężka — Piłat (Poznań) znockoutował w trzeciem starciu kolegę klubowego
Karpińskiego.

Zawody pięściarskie
S. C. G. Grudziądz — Z. S. Tczew

Sensacyjna porażka drużyny grudziądzkiej w stosunku 11:5
W ubiegłą sobotę, dnia 6 bm. o godz. 20
w sali gimnastycznej szkoły powszechnej
Nr. 5, odbył się mecz bokserski, który stał
się nielada sensacją dla świata sportowego
naszego miasta. Tym razem na zaproszenie
K. S. Związku Strzeleckiego — zawitała do
Tczewa drużyna pięściarska Sport-Klubu
Grudziądz (S. C. G.).
Wyniki poszczególnych wag przedstawia
ją się następująco:
Waga musza: Empel (SCG) zwycięża z
powodu nadwagi Grochockiego (ZS). Grocliocki w walce towarzyskiej wygrywa wy
soko na punkty.
Waga kogucia: Borcon I (SCG) ulega
Draszanowskiemu (ZS) na punkty.
Waga piórkowa: Borcon II (SCG) —

Bieg z udziałem 10.000 zawodników

W tych dniach odbył się w Berlinie gigantyczny bieg leśny z udziałem 10.000 zawod
ników, członków Sturm Abteilung. — Na zdjęciu — moment biegu.

Toruński Gryf zwycięża
drużynę Sokoła z Bydgoszczy 7:0
W dniu wczorajszym na stadjonie ruń). Mecz wygrała drużyna Gryfu 7:0
wojskowym odbyło się spotkanie piłkar (3:0). Sędziował p. Cichaczewski. Wi
skie o mistrzostwo Pomorza między dru dzów ok. 500 osób.
żynami Sokół I. (Bydgoszcz) i Gryf (To-

Polonia (Bydgoszcz)
Pe-Pe-Ge (Grudziądz) 4:0 (4:0)
Rozegrane wczoraj na stadjonie miej
skim w Bydgoszczy zawody piłki nożnej
między bydgoską „Polonją“ a grudziądzką
drużyną „Pe-Pe-Ge“ przyniosły zasłużone
zwycięstwo „Polonji“ w stosunku 4:0, do
przerwy 4:0.

gry do szachowania ruchów przeciwnika.
Bramki dla zwycięzców strzelili: Kimel,
Schneider, Lubawy i Michalski z jedenastki.
Drużyna grudziądzka grała ostro, tak, że
doszło nawet do zdyskwalifikowania gracza
Pe-Pe-Ge — Zielińskiego.

Przez cały czas gry „Polonją“ domino
Sędziował dobrze p. Konieczny z Bydgo
wała nad przeciwnikiem technicznie 1 tak szczy. Publiczności około półtora tysiąca
tycznie, ograniczając się w drugiej połowie osób.

skiem“ ze Świętochłowic. Zwyciężyła Wlsla 4:1 (2:1).
W pierwszej połowie Wisła miała nie
znaczną przewagę. Pierwszą jednak bram
kę zdobyli ślązacy z rzutu wolnego przez
Goda. Wiśle udało się wyrównać dopiero
z rzutu karnego, strzelonego przez Obtulowicza. Na parę minut przed przerwą Artur
podwyższył wynik 24, strzelając do pustej
bramki. Po przerwie gra jest równorzęd
na. Groźniejsze są jednak ataki Wisły.
W 9-tej minucie pada trzecia bramka dla
Wisły, strzelona przez Obtulowicza. W 23
minucie pada ostatnia bramka dnia ze
strzału Chabowskiego. Ślązacy oka<zali się
drużyną szybką, ambitną, ale z dość dużemi brakami technicznemi. Sędziował Seeman ze Lwowa. Widzów około 3.000, w tern
blisko 500 Ślązaków, którzy przyjechali spe
cjalnych pociągiem na mecz.

I Pogonią 4:0 (1:0). Ruch był niewątpliwie
drużyną lepszą. Zwycięstwo było też za
służone, choć w zbyt wysokim stosunku.
Pogoń grała bardzo ładnie i ustępowała
nieznacznie przeciwnikowi.
Pierwszą bramkę zdobył Ruch w 38-mej
minucie pierwszej połowy przez Giemzę. Po
przerwie Wilimowski i Giemza w pierw
szych 10 minutach strzelają dalsze bramki.
Wynik dnia ustala Peterek w 26-tej minu
cie z rzutu karnego. Sędziował Seidner.
Widzów 4.000.

Ł. K. S. — WARSZAWIANKA 2:1.
Łódź, 7. 4. (PAT). W Łodzi mecz o mi
strzostwo Ligi ŁKS — Warszawianka dał
wynik 2:1 (1:0) dla Łodzian. Gra prowa
dzona w żywem tempie wykazała nieznacz
ną przewagę miejscowych. Pierwszą dla
nich bramka pada ze strzału samobójczego
c
•
WISŁA — „ŚLĄSK“ 4:1.
RUCH — POGOŃ 4:0.
Zwierza. Wyrównał przed przerwą Ketz.
Kraków, 7. 4. (PAT.). W niedzielę odbył
Katowice, 7. 4. (PAT). Pierwsze wystą W drugiej połowie Mueller zdobywa decy
się w Krakowie mecz o mistrzostwo Ligi pienie Ruchu w rozgrywkach ligowych przy dującą o zwycięstwie Łodzian bramkę. Sę
pomiędzy Wisłą a benjaminkiem Ligi „Ślą- niosło mu zdecydowane zwycięstwo nad dziował Brzeziński. Widzów około 2.000.

Trzankowski (ZS). Trzankowski wygrywa
pod koniec pierwszej rundy przez k. o.
Waga lekka: Radzicki (SCG) — Szwindowski (ZS). Walka prowadzona w żywem
tempie. Szwindowski wykazał dobry postęp
w technice, zwyciężając ambitnego Radzic
kiego na punkty.
Waga lekka: Neumann (SCG) — Lan
dowski (ZS). Zwycięża na punkty Landow
ski po ostrej i zaciętej walce, przez tech
niczne k. o.
Waga półśrednla: Dirschan (SCG) — Miłowski (ZS). Miłowski zwycięża zupełnie
wyczerpanego Dirschana. Obaj zawodnicy
walczyli bardzo ambitnie; była to jedna z
najciekawszych walk.
Waga średnia: Heinrich (SCG) — Ciecholiński (ZS). Walka nierozstrzygnięta. Ciecholiński, ma cały czas znaczną przewagę.
Walka mniej interesująca: Heinrich robił
niedozwolone uniki, za co otrzymał kilka
krotne upomnienia od sędziego.
Waga półoiężka: Jaszewski (SCG) — Arendt (ZS). Arendt kładzie na deski tchórz
liwego Jaszewskiego, który poddaje się już
w pierwszej rundzie, o wiele technicznie sil
niejszemu Arendtowi, rezygnując z dalszej
walki.
Sędziował w ringu p. prof. Obst z Gru
dziądza.
Ogólnie powiedziawszy strzelcy wypraco
wali sobie zasłużone zwycięstwo, górując
nad przeciwnikiem techniką, która od ostat
nich wystąpień naszych miłych zawodników
— znacznie się polepszyła. Drużyna gości
walczyła ambitnie, przyjmując porażki z bo
haterstwem zwyciężonego.
Odnieśliśmy wrażenie, że na imprezy urządzane przez Zw. Strzelecki naprawdę
warto chodzić, bowiem zawsze tak jak ostat
nio dają widzowi dużo wrażeń, emocji, oraz
widoków walk, stojących na wysokim po
ziomie.
Ci, których wczoraj na meczu nie było,
niechaj żałują, bo zaiste było na co pa
trzeć.
Bokserskiej sekcji Zw. Strzeleckiego ży
czymy „Szczęść Boże“ na dalszej drodze
zwycięstw.

Bieg naprzełai o mistrzostwo
Pomorza w Grudziądzu
Z ramienia Pomorskiego Związku
Lekkoatletycznego Sokół I (Grudziądz)
urządził w dniu wczorajszym bieg naprzełaj o mistrzostwo Pomorza na prze
strzeni 3.000 m. Do biegu stanęło 22 za
wodników z Torunia, Bydgoszczy i Gru
dziądza.
Pierwszy do mety przybył Więckow
ski Edmund (WKS. Grudziądz) w czasie
10 min. 19,2 sek., 2) Gołębiewski (WKS.
Grudziądz), 3) Szymański (Sokół V Byd
goszcz), 4) Jędrzejewski (61 pp. Byd
goszcz), 5) Świtalski (Sokół I Toruń).
Bieg ukończyło 18 zawodników. Zespo
łowo pierwsze miejsce zajął WKS. Gru
dziądz.

Nowy termin biegu
naprzelal w Gdańsku
Termin, zapowiedzianego na dzień 14 bm.
polskiego Liegu naprzełaj w Gdańsku, zo
stał przesunięty. Bieg ten odbędzie się jak
się dowiadujemy, dnia 28 kwietnia.

Tenis'£ci angielscy w Polsce
Międzykłubowy, o charakterze międzyna
rodowym, mecz tenisowy Ali England Club
z Londynu — Legja Warszawa, dochodzi do
skutku w dniach 21—23 bm. i odbędzie się
na kortach stołecznej Legji.
Jak nam wyjaśnia kapitan sportowy
PZLT, radca Olchowicz, do Warszawy przyjadą ci sami tenisiści angielscy, którzy na
kilka dni przedtem grać będą z Niemcami
w Berlinie, a mianowicie — według wszel
kiego prawdopodobieństwa — Avory, Freshwater, Tinkler 1 Peters.
Barw Legji bronić będą: Tłoczyński,
Hebda 1 Tarłowski. Ten ostatni zastąpi
członka Lec ii, Wittmana, który bawi w Pa
lestynie na Makkabjadzie,.
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Krzyże na kościołach — a swastyki na
placach zgromadzeń i boiskach
Oświadczenie niemieckiego ministra oświaty
Minister oświaty Rzeszy Rust wygłosił w
Kołonji przemówienie, zawierające doniosłe
oświadczenie w sprawie stanowiska rządu
narodowo-socjal ¡stycznego w sprawie ko
ścielnej.
Rust wyraził ubolewanie, że pewne koła
?dBrodowo-socjalistyczne wystąpiły z żąda
niem, aby partja wyznaczyła w swym pro
gramie hasło zjednoczenia religijnego naro
du niemieckiego. Żądaniu temu sprzeciwił
się kanclerz Hitler, który nigdy nic miał ża
dnych ambicyj do odegrania roli wodza re
ligijnego. Ci, którzy uważają, że możliwe
jest'zjednoczenie religijne niemieckie muszą
sobie zdawać sprawę, że od 400 lat czeka się
daremnie na reformatora. Luter ani kontr
reformacja nie odniosła zwycięstwa, dlatego
też Niemcy nic są ani katolickim, ani pro
testanckim krajem. Spór wewnętrzno-polityczny na tle religijnym osłabiłby 'tylko
naród.
Hitler nie ograniczył się do odrzucenia
misji religijnej, lecz jako przywódca ruchu
narodowo-socjalistycznego wyznaczył
w
programie partji hasło, iż narodowy socja
lizm przyznaje się do pozytywnego chrze
ścijaństwa. Koła upierające się przy kon
tynuowaniu sporów religijnych mogą to
czynić w odpowiedniem miejscu.
Narodowy socjalizm chce chronić krzyże
na kościołach, ale równocześnie swastyki na

placach zgromadzeń i zawodów sportowych.
Nio słyszałem — mówił minister — aby dok
tryny polityczno znajdowały się w Kościele
Katolickim na indeksie i aby ktoś był wy
klęty za swe przekonania monarchistyczne
lub republikańskie. Kościół stosownie do
swej istoty nio zajmuje stanowiska wobec
spraw politycznych.
Uznając prawo do żądania swobody w

5
Przy zepsutym żołądku, zaburze
niach trawienia, niesmaku w ustach, bó
lu w skroniach, gorączce, zaparciu stol
ca, wymiotach lub rozwolnieniu już
jedna szklanka naturalnej wody gorz
kiej Franciszka-Józefa działa pewnie,
szybko i dodatnio. Zaleć, przez lekarzy

zakresie uczuć religijnych, minister zarazem
domagał się, by młodzież była zgrupowana
pod jednym sztandarem narodowo-socjalistycznym i w tym kierunku zapowiedział
wydanie w najbliższym czasie zarządzeń, Deputowany zdradza tajem
nice wojskowe Francji
których celem ma być intensywne poparcie
organizacji młodzieży hitlerowskiej w kie
Cała prasa francuska rozpisuje się n.
runku zjednoczenia całej młodzieży niemiec temat politycznych niedyskrecyj popel
kiej.
nionych niedawno przez członka komi
sji obrony narodowej deputowanego pra
wicowego Taittingéra.
Miejsce przyszłych doniosłych ob?ad
W wynurzeniach do dziennikarz..
Taittinger oświadczył m. in., że pomię
dzy Francją, Czechosłowacją, Włochami
i Sowietami istnieją wojskowe układy
lotnicze.
Pozatem pomiędzy rządem
francuskim i belgijskimi zawarte zosta
ło rzekomo porozumienie, na zasadzie
którego wojska francuskie na wypadek
wojny będą miały wolny przemarsz
przez terytorjum Belgji. Dziennik Oeu
vre“ domaga się wobec tego wyklucze
nia deputowanego Taittingera z komisji
obrony narodowej.
Niedyskrecje Taittingera wywołały w
całej opinji francuskiej silne oburzenie.
Premjer Flandin zaznaczył, że na wypa
dek powtórzenia się podobnych niedy
skrecji rząd francuski przerwie współ
pracę z komisjami parł amen tarnerai.

Polityczna medysfcrecia

Zięć hr. Zubowa
nowym gubernatorem ktajpedzkim

Aresztowanie następcy
Dillingera
Skazanie go na imieri i 263 lat
więaienia

W pobliżu Fortu Worth w stanic Texas
aresztowano Raymonda Hamiltona, który
nosił ostatnio nazwę „wroga publicznego
nr. 1-szy“. Hamilton, sprawca szeregu na
paści na banki, ścigany był w ostatnich la
tach przez sądy 6-ciu południowo-zacho Dnia 12-go bm. rozpoczynają się na wyspie Isola Bella na Lago Maggiore konferencje
dnich stanów, które skazały go za napady francusko-włosko-angielskic. Zdjęcia nasze przedstawiają ogólny widok wyspy oraz
salę w pałacu Borromeo, w której odbywać się będą obrady.
bandyckie ogółom na 263 lata więzienia.
Osadzony w więzieniu w r. 1933 Hamilton
zdołał w styczniu 1934 wydostać się z wię
zienia zabijając przytem jednego ze strażni
ków. W kwietniu Hamilton został ponownie
aresztowany i skazany na śmierć. W lipcu
jednak zdołał raz jeszcze umknąć z wię
zienia a w lutym 1935 r. włamał się do ar
senału w Beaumont, skąd zabrał 8 karabi
W sobotę w salach Rady Miejskiej w Radę Naczelną Związku, składającą się z
nów i kilka tysięcy nabojów.
Warszawie rozpoczął swe obrady zjazd Zwią 80 osób i określić wysokość składek człon
kowskich, ale co najważniejsze, ustalić za
Występy baletu Pamela w Paryżu zku Miast Polskich.
sady
polityki gospodarczej miast i wypra
W dniu wczorajszym wobec wypełnionej
Zjazd ten zaszczycił swą obecnością Pre
cować
jednolity program polityki samorzą
do ostatniego miejsca widowni teatru Ope zydent Rzeczypospolitej, członkowie rządu
ra Comique w obecności prezydenta repu z premjerem Sławkiem na czele, marszałko dowej dla zarządów miejskich.
Zagadnienie to, które się wiąże ściśle ze
bliki Lebruna i ambasadora Chłapowskiego wie izb ustawodawczych, oraz przedstawi
odbył się występ polskiego baletu Pamela. ciele świata samorządowego. Zjazd zgroma sprawą dotychczasowej polityki inwestycyj
nej miast, a przedewszystkiem pokrycia pow
dził przeszło 1000 osób.
Zespół polski odniósł duży sukces.
W dniu 8 kwietnia balet Pamela weźmie
Otwarcia obrad dokonał’ prezydent m. stałych stąd zobowiązań, zreferował pre
udział w uroczystym wieczorze polskim.
Warszawy h. min. Stefan Starzyński, po zydent ra. Lwowa W. Drojanowski; o me
czerń wygłosił dłuższe przemówienie, pod todach pracy samorządu mówił prezydent
kreślając, iż obecny zjazd Miast Polskich m. Bydgoszczy Barciszewski; o opiece spo
jest pierwszym po dokonaniu reformy u- łecznej i walce z bezrobociem, — dr. J. Za
Olbrzymi jesiotr
stroju samorządu miejskiego. Bierze w nim wadzki. Ponadto omawiano sprawę racjo
udział wiele osób, które po raz pierwszy u- nalnej zabudowy miast i organizacyj osie
jęły w swe ręce ster gospodarki miejskiej dli robotniczych.
— a ujęły go w okresie wyjątkowo dla miast
Z referatu prezydenta Drojanowskiego
ciężkim, ze względu na sytuację finanso wynika, że sytuacja miast nic jest godną
wą, a czasem w wyniku błędów przesz zazdrości. Suma ich zadłużenia na 31 mar
łości.
ca 1933 r. wynosiła zgórą 805 milj. zł. Ogól
Zjazd ten musi wybrać nietylko nową ny zaś stan zadłużenia miast i innych te-

Prezydent Litwy Smetona podpisał
wczoraj dekret nominacyjny nowego gu
bernatora Kłajpedy, którym został b.
prezes kowieńskiej Izby Rolniczej, Wła
dysław Kurkauskas. Kurkauskas był
w roku 1920 komendantem Wilna obsa
dzonego przy pomocy armji sowieckiej
przez oddziały litewskie. Jest on zię
ciem znanego hr. Zubowa, którego kan
dydatura wysuwana była również jako
członka dyrektorjatu w Kłajpedzie.

Jak pokryć długi samorządowe?

Zjazd Związku Maast Polskich w Warszawie

rytorjalnych związków samorządowych wy
nosi ponad miljard 200 miljonów zł.
Sama obsługa długów pochłania rocznie
około 72 milj. zł, z czego przypada 27 milj.
zł na spłatę kapitałów, a 45 milj. zł na po
krycie procentów.
Faktycznie cyfry te są jeszcze większe i
jeżeli miasta nie zastosują radykalnych
środków zaradczych, w celu uporządkowa
nia swych finansów, to sytuacja ich będzie
b. trudna.
Okazuje się, że miasta zbyt dużo budo
wały, korzystając zbyt skwapliwie z kredy
tów bankowych i państwowych, a teraz nie
są w możności nietylko zwrócić kapitałów
pożyczonych, ale nawet płacić regularnie
procentów i przypadających spłat.
Zasługuje na podkreślenie, że ogólna
wartość inwestycyj komunalnych wykończo
Iiycli i oddanych do użytku w okresie 1926-9
stanowiła wartość przeszło pół miljarda zło
tych.
Prócz tego w iele miast liczyło w okre
sie pomyślnej konjunktury na dalszy zwrost
wpływów podatkowych i łatwość zdobycia
nowych kredytów, a tymczasem raptowna
zmiana sytuacji gospodarczej obróciła wszy
Nie wie, czy przodkowie jego byli żydami, ale sądzi, stkie te obliczenia w niwecz.
W tych warunkach miasta domagają się
że byli dobrymi obywatelami
obecnie przeprowadzenia rozrachunków ze
W ostatnich czasach ukazywały się landji przybył, nie wiem, ani też nie ' Skarbem Państwa, zastosowania ulg w spła
w pewnych organach prasy amerykań wiem, kto byli jego rodzice. Przed 30 cie zobowiązań, zaciągniętych na walkę z
skiej pogłoski, że prezydent Roosevelt lub 40 laty byli jeszcze ludzie tego naz ■ bezrobociem przez forsowanie ruchu inwe
jest żydowskiego pochodzenia. Z tego wiska żyjący w Holandji, ale przyznam stycyjnego oraz częściowe umorzenie tych
powodu zwróciła się z zapytaniem do otwarcie, że nigdy nie miałem ani czasu pożyczek, zmniejszenie zadań i czynności
prezydenta redakcja „Detroit Jewish ani ochoty zagłębiać się w genealogję tej samorządu, zmniejszenie ciężarów gmin,
Chronicie“. Prezydent odpisał co nastę rodziny przed jej przybyciem do Amery ! zwiększenie dochodu przedsiębiorstw itd.
puje: „Dziękuję Panu za jego interesu ki. W dalekiej przeszłości mogli ci
Jak widzimy okres szeroko pojętej dziający list. Nie mam pojęcia z jakiego przodkowie moi być żydami, katolikami i łalności „komunalizacyjnej“, rozszerzenia
źródła wyszła ta pogłoska. O począt lub protestantami — ale co mnie bar i zakresu działalności samorządów doprowa
kach rodziny Rooseveltôw w Stanach dziej zajmuje, to to, czy byli oni dobry dził do kryzysu gospodarki miejskiej. Po
Zjednoczonych wiem tylko, że wszyst mi obywatelami i wierzyli w Boga. Są j chaotycznym, wyścigu, gdy każde miasto
kie gałęzie rodzin, noszącej to nazwisko, dzę, że byli jednymi i drugimi“.
• budowało, elektrownie, hale, gazownie i wo
wywodzą się od Claes Martensen van
Należy zaznaczyć, że rodzina Roose- dociągi, nastąpiło załamanie, które na dłuDwa metry i 80 cm. długości mierzy trzy- Roosevelta, który tu przybył z Holandji veltów w Ameryce jest wyznania angli I gie lata sparaliżuje rozmach gospodarki ko
centnarowej wagi jesiotr, złowiony w tych
munalnej i zmusi ojców miasta do oszczęddniach w Bałtyku przez szczecińskiego ry przed rokiem lG48-ym. Data jest nie kańskiego.
• ności i liczenia się z każdym groszem.
pewna. Skąd, z jakiego miasta w Hobaka Pawła Gnewucha.

Prezydent Roosewełt o swem pochodzeniu
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Jla ziemiach Pomorza
Kolejowi pracownicy drogowi Pomorza obradują
Zjazd Związku stwierdził imponujący rozwój organizacyjny
Wczorajszej niedzieli obradował w Byd
goszczy doroczny zjazd delegatów Kół Związ
ku Kolejowych Pracowników Drogowych
Rzplitej, Okręgu Pomorskiego z siedzibą w
Grudziądzu. Ze względu na liczny udział
delegatów pomorskich Kól Zw. Pracowni
ków Drogowych, zjazd miał przebieg impo
nujący.
O godz. 8-mej uczestnicy zjazdu w po
chodzie udali się z przed lokalu obrad „Pod
Lwem“ przy ul. Marszałka Focha do grobu
Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego,
gdzie delegacja Związku złożyła na płycie
wieniec żywego kwiecia. Zkolei uczestnicy
zjazdu udali się do kościoła farnego, gdzie
odbyło się solenne nabożeństwo.
Właściwe obrady zjazdowe rozpoczęły
się o godz. 10,30 w sali „Pod Lwem“. Zagaił
je prezes Okręgu p. Ganowski, witając ser
decznie przedstawicieli władz z reprezen
tantem p. starosty bydgoskiego p. kpt. Woj
ciechowskim na czele, członków Zarządu
Głównego Zw. Kol. Prac. Dróg., przedstawi
cieli prasy i delegatów. Kończąc swe krót
kie przemówienie wstępne — prezes p. Ga
nowski wzniósł okrzyk na cześć Najjaśniej
szej Rzplitej i Jej Najwyższych Dostojni
ków. Z okazji zjazdu wysłano do Pana Pre
zydenta R. P. Mościckiego,, ks. kardynała
Hlonda, premjera Sławka, ministra Butkie
wicza, inż. Dobrzyckiego, pana wojewody
pomorskiego Kirtiklisa i pana wojewody
poznańskiego Maruszewskiego depesze z
wyrazami hołdu.
Na marszałka obrad zjazdowych wybra
no jednogłośnie p. Stanisława Śkarweckiego, sekretarza zarządu głównego, na zastęp
cę przewodniczącego p. Jakusa z Gdyni, a
do pióra uproszono pp. Ciszewskiego z Byd
goszczy 1 Schmidtka z Chojnic.
Po uczczeniu przez powstanie i chwilę
ciszy pamięci zmarłych w ostatnim roku
członków Okręgu Związku i przyjęciu po
rządku obrad — nastąpiły okolicznościowe
przemówienia pp. prez. zarz. gł. Skupina,
przedstaw, okręgu poznańskiego Stachowskiego, okręgu warszawskiego Kilanowskie
go i okręgu katowickiego p. Opara. Przed
przystąpieniem do sprawozdań z działalno
ści zarządu wybrano komis ję-matkę, w
skład której weszli pp.: Wiśniewski z Torunią, Puzlak i Szulc z Bydgoszczy, Kotow
ski z Grudziądza, Szulc z Tczewa, Myszkow
ski z Chojnic i Dawidowicz z Gdańska. Do
komisji wnioskowej weszli pp.: Repka z To
runia, Petka z Czarnej Wody, Lemke z Tcze
wa, Sękowski z Chojnic i Mikołajczyk z
Chełmży.
Relacje członków zarządu rozpoczął pre
zes p. Ganowski z Grudziądza. Praca za
rządu, jak również i całego okręgu pomor
skiego toczyła się w okresie sprawozdaw
czym sprawnie. Tematem wszelkich obrad
były sprawy zawodowe i związkowe kole
jowych pracowników drogowych, nacecho
wane troską o dobro ogółu zrzeszonych. Dla
usprawnienia pracy podzielono okręg na
rejony, członkowie zarządu odbywali często
wyjazdy, zakładając nowe placówki. W ten
sposób okręg wzrósł o 15 nowych kół, a
liczba członków wzrosła o około 80 proc, w
porównaniu ze stanem z poprzedniego roku.
Często zarząd w obronie interesów członvów interwenjowaA u władz kolejowych,
iak w Dyrekcji i Ministerstwie Komuni
kacji.

Sprawozdanie kasowe w zastępstwie cho
rego skarbnika p. Krajera złożył przewo
dniczący komisji rewizyjnej p. Terpiłowski.
Jak wynika ze sprawozdania sekretarza
p. Retza — sekretariat okręgu pomorskiego
prowadził nader ożywioną działalność, o
czem może świadczyć imponująca cyfra
2.410 oznaczająca ilość interwencyj. Ogó
łem załatwiono 4.353 spraw. Ilość człon
ków okręgu wynosi obecnie do 1.907, gdy w
dniu 1 stycznia br. liczba ta wynosiła» je
szcze 1.847.
Po wysłuchaniu sprawozdań p. Wójcicki
z Turzna wniósł w imieniu komisji rewi
zyjnej o udzielenie ustępującemu zarządo
wi absolutorjum.
Po obszernej dyskusji, jaka wyłoniła się
w dalszym ciągu obrad — jako pierwszy
zabrał głos marszałek zjazdu, podkreślając
dorobek organizacyjny Okręgu, oraz zna
czenie organizacji dla życia zawodowego.
Jako następni przemawiali pp. Szulc z Mo
rzeszczyna, Wiśniewski z Torunia i Opara
z Katowic, który wspomniał, iż Związek

+

Dnia 5 kwietnia 1935 r. zmarła, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, na»
sza najukochańsza córka i siostra
ś. p.

Nelli Klimoszówna

uczenie« IV. kursu Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Toruniu

Pogrzeb odbędzie się z kostnicy Szpitala Miejskiego, ul. Wielkie Garbary dnia
8 kwietnia b. r., o godz. i6, na cmentarz ewangelicki.
3268
W smutku pogrążeni Rodzice i Rodzeństwo.

List otwarty do Osadników województw
Pomorskiego i Poznańskiego
Od miesiąca na moje ręce, jako przewc>
dniczącego sejmowej Komisji Reform Rol
nych, wpływa cały szereg podań od osadni
ków województw zachodnich. Podania te
ułożone według jednolitego szablonu, zwra
cają się do mnie z prośbą, ażebym zwołał
Komisję Reform Rolnych i rozpatrzył wnio
sek Stronnictwa Ludowego, domagający się
obniżenia waloryzacji renty ciążącej na
osadach.
Oświadczam, że do zamknięcia sesji sej
mowej, DO KOMISJI REFORM ROLNYCH
NIE WPŁYNĄŁ ŻADEN WNIOSEK STRON
NICTWA LUDOWEGO ZATEM NIE MO
GLIŚMY GO ROZPATRZYĆ.
Zostaliście jeszcze raz wprowadzeni w

Konsulat francuski w Gdyni
Dotychczas Gdynia nie posiadała kon
sulatu francuskiego, a przedstawicielstwo
konsularne Republiki Francuskiej jest bo
wiem jedynie agencją konsulatu w Pozna
niu. Utrudniało to ogromnie pracę agencji,
pozbawiając ją szeregu kompetencyj, ko
niecznych w tak eksponowanym ośrodku
handlu międzynarodowego, jakim jest Gdy
nia.
Rząd francuski doceniając gospodarcze
znaczenie Gdyni, w najbliższym czasie pod
niesie agencję konsularną do godności kon
sulatu, przyczem kierownikiem tegoż, nie
będzie już konsul honorowy, lecz konsul de
carrierć.
Wśród kandydatów na to stanowisko
wymieniają dotychczasowego konsula R.
F. w Karlsruhe p. Maurice Gautier, który
też najprawdopodobniej stanowisko to obej
mie.

rozpoczął swą działalność

Na podstawie uchwały Rady Głównej
Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych R. P. z dnia 14 marca
1935 r. został utworzony Okręgowy Związek
w Toruniu, który rozpoczął swoją działal
ność patronacką z dniem 1 kwietnia 1935 r.
Biuro Okręgowego Związku mieści się
przy ul. Prostej 18/20, telefon 16-68.
Do Okręgowego Związku Spółdzielni Rol
niczych i Zarobkowo-Gosp. R. P. należą
spółdzielnie następujących typów: 1) spół
dzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe pow
szechne, 2) spółdzielnie oszczędnościowo-po
życzkowe rolnicze, 3) spółdzielnie oszczędno
ściowo-pożyczkowe inne, 4) spółdzielnie rol
ników: a) spółdzielnie zakupu i zbytu ogól
ne, b) spółdzielnie zakupu i zbytu specjalne,
c) spółdzielnie mleczarskie, -d) spółdzielnie
inne przetwórcze, e) spółdzielnie pomocni
cze; 5) wiejskie spółdzielnie wytwórcze ro
botników i chałupników, 6) wiejskie spół
dzielnie pracy; 7) spółdzielcze domy ludowe;
8) spółdzielnie rzemieślników.

Obrady zarządu okręgowego
Związku Rezerwistów
Zebranie zakończono o godz. 20.
W dniu 3 kwietnia br. o godz. 17 odby
ło się okresowe posiedzenie plenarne zarzą
du okręgowego Związku Rezerwistów w lo
kalu własnym w Toruniu przy ul. Strumy
kowej nr. 19 pod przewodnictwem wicepre
zesa p. nacz. Grzanki Wiktora.
W programie obrad znalazły się sprawy
organizacyjne, WF i PW., sprawy wycho
wania obywatelskiego, opieki społecznej i
sprawy bieżące. Na zebraniu powierzono
funkcję referenta prasowego p. Janowi Frąc
kowiakowi. Nadto funkcję skarbnika za
rządu okręgowego Z. R. objął p. insp. Humięcki w miejsce ustępującego z tego sta
nowiska p. Sempińskiego Tadeusza. Poza
tern omówiono plan pracy na najbliższą
przyszłość.

błąd przez demagogów partyjnych, wydając
niepotrzebnie pieniądze na polecone listy.
W sprawie obniżenia waloryzacji rent,
osobiście przeprowadziłem przed dwoma la
ty w Sejmie odpowiednią uchwałę, na pod
stawie której Rząd wydał rozporządzenie o
obniżce waloryzacji rent, które to rozporzą
„Wesele Kaszubskie“
dzenie, w mojem przekonaniu, godzi inte
resy osadników rentowych województw za
Wielkie widowisko regionalne
chodnich z interesami Skarbu Państwa, a
Wejherowo, jako stolica powiatu
specjalnie Funduszu Obrotowego Reformy
Rolnej, Stąd czerpie się dalsze środki ma morskiego, tętni życiem regjonalnem.
terialne na prowadzenie intensywnej, par Ostatnio z ogromnym nakładem pracy
celacji na terenie ziem zachodnich.
(—) Zygmunt Tebinka, poseł na Sejm. pod kierownictwem działaczki społecz

Redaktor „Obrony Ludu“
skazany na pół roku aresztu
Sąd Hagwyźszy odrzucił kasaefę

Sąd Najwyższy w Warszawie rozpatry
wał ostatnio kasację Mieczysława Bagiń
skiego, odpowiedzialnego redaktora „Obro
ny Ludu“, oskarżonego o to, że w nr. 118 te
go czasopisma w artykule „Tymczasem uDelegacja Gdańskiego Towarzy bogogminni
żyją w skrajnej nędzy“, pomó
stwa Naukowego
wił referendarza starostwa pow. lubawskie
u Pana Prezydenta R. P.
go Cz. Budnika o szkodliwe załatwienie
P. Prezydent Rzplitej przyjął na au wniosków ubogich w sprawie wsparć, bez
diencji delegację Gdańskiego Towarzy wnikania w położenie petentów i wbrew b

stwa Naukowego w osobach prof. Mar
cina Dragona, Adama Czartkowskiego
i dyr. Wacława Konderskiego.
Delegacja wręczyła Panu Prezyden
towi tom rocznika Gdańskiego Towa
rzystwa Naukowego, poświęcony dzia
łalności naukowej P. Prezydenta z oka
zji 30-lecia tej pracy.

Kol. Prac. Dróg., który już przed 9 laty roz
począł współpracę z Rządem stanowi dziś
potężną organizację zawodową, zdolną do
obrony pracownika drogowego i jego praw,
pracującą nad polepszeniem jego bytu.
Przykładem dla organizacji jest samo Pań
stwo Polskie, które kierowane silną dłonią
Wodza, licząc na własne jedynie siły, kon
sekwentnie dąży do mocarstwowości. W
dalszym ciągu głos zabierali jeszcze pp.
Kilanowski z Warszawy i Nowakowski,
który wyjaśnił kilka spraw dotyczących ka
sy emeryta-lnej, oraz przedstawicieli władz
administracyjnych p. kpt. WoyCiechowski,
życząc Związkowi, a zwłaszcza tut. okręgo
wi pomyślnoci w pracy dla dobra i potęgi
ukochanej Rzplitej.
Po udzieleniu pokwitowania zarządowi
— marszałek zjazdu zarządził przerwę obia<dową, po której nastąpiły sprawozdania z
obrad poszczególnych komisyj, oraz wy
bory.
Sprawozdanie z tej części obrad, oraz
treść uchwalonych rezolucyj podamy w nu
merze jutrzejszym.

Okręgowy Związek Spółdzielczy
w Toruniu

przykazaniom Boskim.
Sprawa oparła się o Sąd Okręgowy w
Toruniu, który wymierzył red. Bagińskie
mu za ten czyn 6 miesięcy aresztu bez za
wieszenia. Sąd Apelacyjny wyrok ten jako
słuszny zatwierdził.
Obecnie Sąd Najwyższy, do którego oskar
żony się odwołał uznał winę jego również
za udowodnioną i kasację w całości oddalii.

nej prof. Marji Kręckiej przygotowano
piękne widowisko regjonalne „Wesele
Kaszubskie“.
Autorem widowiska jest znany poeta,
kaszubski sędzia Jan Karnowski z Choj
nic, piszący pod pseudonimem Woś Bu
dzisz. „Wesele“ dnia 13 bm. w pięknej
oprawie scenicznej wystawione zostanie
w Warszawie przez zespół regjonalny
młodzieży gimnazjalnej z Wejherowa.
Muzykę do widowiska skomponował,
opierając się na motywach ludowych
p. Kamiński.
„Wesele“ jako obraz życia wsi ka
szubskiej jest jednem z najbardziej efek
townych widowisk ludowych i stanowi
niezwykle cenny nabytek w naszym
dorobku kulturalnym na Kaszubach

Hussein Ali broni marynarzy
wyzyskiwanych przez kapitana Halida
Awantury na tureckim statku „Erol“ w Gdyni
Jak już donosiliśmy, przed dwoma
dniami do portu gdyńskiego zawinął
rzadki gość — statek turecki.
Od czasu istnienia naszego portu był
to trzeci zaledwie wypadek zawinęcia
do jej nadbrzeży statku pod banderą tu
recką. Statek „Erol“ o pojemności 2478
ton należy do firmy istambulskiej „Lufti“, której właściciel jest jednocześnie ar
matorem i kapitanem tego statku i no
si imię Halid. Statek stanął przy nad
brzeżu duńskiem i począł ładować wę
giel taśmowcem „Skarbopolu.“
Uwagę wszystkich zwracał wygląd
zewnętrzny tureckiej załogi statku. Ma
rynarze byli przygnębieni i co chwila na
pokładzie statku wybuchały jakieś awan
tury i kłótnie, w czasie których rozle
gał się groźny głos kapitana Halida.
Kapitan Halid żądał posłuszeństwa a
marynarze żądali pieniędzy i papiero-

Żądania te były powodem dojrzewa
jącej na pokładzie „Erolu“ awantury.
Przyznać trzeba, że żądania załogi
„Erolu“ nie były pozbawione pewnej ra
cji, gdyż kapitan Halid istotnie nie pła
cił załodze a w dodatku robił jeszcze
duże oszczędności w jej odżywianiu.
Załoga doprowadzona do ostateczno
ści, zwróciła się po pomoc i radę do 1
mechanika statku „Erol“ inż. Husseina
Ali prosząc go, aby przekonał kapitana
Halida.
Nie wiadon|o o czem rozmawiali w
kabinie kapitańskiej kapitan Halid i I
mechanik Hussein Ali, ale rozmowa by
ła w każdym razie tak głośna, że niezro
zumiałe jej urywki dolatywały do robot
ników, pracujących na nadbrzeżu.
Nagle z kabiny kapitańskiej wybiegł
Hussein Ali i zwoławszy załogę oznaj
mił, że jedynem wyjściem dla niej, io
natychmiastowej ; porzuceni/ pracy.

Hussein Ali nie skończył jeszcze
swych słów a już po trapie zbiegł na
nadbrzeże kapitan Halid i szybkiemi sko
kami podążył do komisarjatu portowego
prosząc o natychmiastowe aresztowanie
dobroczyńcy marynarzy Hussein5.a Ali.
Przybyła na pokład statku policja zli
kwidowała zajście wezwawszy energicz
nego mechanika do Komisarjatu, celem
przesłuchania i zawiadomiła konsulat
turecki w Gdańsku. Kapitan Halid żąda
jednak uwięzienia Husseina Ali, którego
obawia się mieć dłużej na swoim stat
ku.
Obecnie sprawę tę łagodzić będzie
konsul turecki, który prawdopodobnie
przekona kapitana Halida, aby jednak
wypłacił marynarzom zaległe pensję 1
poczęstował ich papierosami.
W każdym razie czerwona bandera,
z półksiężycem wprowadziła duże zamie
szanie w Gdyni.
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łeczeństwo pomorskie, okręg pomorski
LOPP otrzyma dwa samoloty turystycz
ne typu R. W. D., z których jeden zo
stanie przydzielony aeroklubowi pomor
skiemu, założonemu w ub. roku w To
runiu, drugi zaś aeroklubowi gdańskie
Zgłoszenia na uczestnictwo w wy mu.
cieczce przyjmuje p. J. Kunert w Izbie
Omawiając najbliższe zadanie okrę
gu pomorskiego LOPP. p. wicewojewoda
Przemysłowo-Handlowej w Gdyni.
Ilość miejsc w wycieczce jest ograni Starzyński zaznaczył, że zarząd będzie
czona i z tego względu Izba uprasza o dążył w dalszym ciągu do redukcji wy
wczesne nadsyłanie zgłoszeń uczestnic datków administracyjnych, przeznacza
twa, które będą przyjmowane podług jąc pieniądze na właściwe cele, dalej
okręg będzie popierał modelarstwo, szy
kolejności wpływów.
bownictwo i właściwe lotnictwo, będzie
się starał zaopatrzyć jeknajwiększą ilość
kół szybowcowych w aparaty, celem wy
szkolenia pilotów kat. A i B.
Hasłem najbliższej działalności za- ■
rządu oraz wszystkich członków okręgu 1
LOPP. będzie: „uczmy się latać.“
z 86.000 do 98.000, co stanowi już 9 proc,
Po p. wicewojewodzie zabrał głos wi
ludności Pomorza.
ceprezes zarządu p. sędzia Herman, któ
Stały wzrost ilości członków, postęp ry m. inn. z przykrością zwrócił uwagę
prac organizacyjnych, który postawił na fakt, że koła szkolne LOPP. nie pod
Pomorze na pierwsze miejsce między 19 porządkowują się przepisom organiza
okręgami LOPP. w Polsce, nie pozostał cyjnym. Następnie p. dr. Łukowicz zdał
bez wpływu na finanse. Wiadomo, że sprawozdanie finansowe, p. kpt. Krajew
są one podstawą działalności LOPP ski omówił działalność sekcji lotniczej,
p. ppułk. Baran dał szkic prac wydziału
obrony przeciwlotniczo-gazowej, poczem
p. dyr. Wojciechowski w imieniu komi
sji rewizyjnej, stwierdziwszy wzorowość
prowadzonych przez skarbnika i sekre
tarza ksiąg, postawił wniosek o udzie
lenie zarządowi absolutorjum. Wniosek
ten, po krótkiej rzeczowej dyskusji nad
sprawozdaniami, przyjęto.
Również jednomyślnie przyjęto wnio
sek p. sędziego Pikora, aby byłemu do
wódcy OK. 8, a obecnemu wojewodzie
białostockiemu, p. generałowi Pasław
skiemu złożyć podziękowanie i słowa
najwyższego uznania za jego 6-letnią o' wocną działalność na stanowisku prze| wodniczącego okręgu pomorskiego L. O.
, P. P. Takie same podziękowanie zebrani
wyrazili ustępującemu zarządowi.
Ostatnim punktem porządku obrad
były wybory nowych władz okręgu. Do
zarządu weszli pp. wicewojewoda Sta
zasadami obrony biernej przeciwlotniczej.
rzyński, sędzia Herman, inż. Getler-GirPrzychód nie licząc subwencyj od za tler, dr. Łukowicz, inż. Zagórski, ppułk.
rządu głównego, wzrósł o 16°A> i przekro dypl. Kuźmiński, ppułk. Baran, dyr.
czył ćwierć miljona zł. Dominującą po Prauziński i inspektor Roszczyk. Komi
zycją były wpływy ze składek, które w sję rewizyjną będą tworzyli ks. pro
porównaniu z rokiem poprzednim wzro boszcz dr. Jank, p. dr. Bogocz i p. dyr.
Wojciechowski. Delegatami na walne
sły ze 172.000 zł. do 228.000 zł.
Społeczeństwo pomorskie wykazało zgromadzenie LOPP zostali pp. wicewo
również wielką ofiarność w zbiórce na jewoda Starzyński i inż. Zagórski.
Na zakończenie obrad p. sędzia Her
„Challenge r. 1934“, składając ogółem
46.961 zł. 73 gr., tj. największą sumę ja man zaapelował do zebranych o popar
ką w 19 okręgach LOPP zebrano. Za cie budowy „Domu Społecznego“, w któ
miast samolotu challenge‘owego zaku rym będzie miał również swą siedzibę
pionego za pieniądze, zebrane przez spo zarząd okręgu pomorskiego LOPP.

Wycieczka sfer gospodarczych do Anglii
organizowana przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Gdyni
W związku z niedawnem podpisa
niem traktatu handlowego pomiędzy
Rzeczypospolitą Polską a Wielką Brytanją, Izba Przemysłowo-Handlowa w
Gdyni, dążąc do wyzyskania tego trak
tatu, celem ożywienia stosunków han
dlowych między obydwoma krajami dla
obopólnych korzyści, zamierza zorgani
zować w połowie maja b. r. wycieczkę
sfer gospodarczych do Anglji.
Wychodząc z założenia, że pierwszym
krokiem dla rozwoju stosunków handlo
wych jest nawiązanie kontaktu osobi
stego pomiędzy sferami gospodarczemi
Polski i Wielkiej Brytanji, co daje mo
żność bezpośredniego omówienia intere
sujących obie strony spraw, Izba Prze
mysłowo-Handlowa liczy na jaknajwiększy udział sfer gospodarczych swego
okręgu w projektowanej wycieczce.
W wycieczce, której obiecał przewo
dniczyć p. dyrektor Jnljan Rummel,
przewodniczący Komisji Morskiej Izby,
mogą przyjąć udział osoby na kierowni
czych stanowiskach w handlu, przemy
śle i żegludze, oraz w instytucjach pań
stwowych, samorządowych i prywa
tnych, związanych z życiem gospodarczem, oraz osoby interesujące się han
dlem, przemysłem i żeglugą w Anglji.
W wycieczce mogą wziąć udział również
małżonki wyżej wskazanych osób.
Wycieczka odbędzie się pod egidą i
kierownictwem Izby Przemysłowo-Han
dlowej w Gdyni i będzie miała za zada
nie bezpośrednie zetknięcie przedstawi
cieli życia gospodarczego Polski z przed
stawicielami sfer gospodarczych lmperjum Brytyjskiego, celem wzajemnego za
poznania się, omówienia istniejących
możliwości gospodarczych i nawiązania
współpracy w dziedzinie eksportu, im
portu, oraz innych dziedzinach z teni
związanych. W nawiązaniu stosunków
z Anglją, główna rola przypadnie nie
wątpliwie Gdyni, jako portowi, który
jest i będzie najważniejszym łącznikiem
pomiędzy Polską a Zjednoczonem Króle
stwem oraz jego dominjami i kolonjami
i gdzie zostaną niewątpliwie skoncentro
wane w przyszłości znaczne interesy pol
sko-angielskie.
Wycieczka korzystać będzie z szeregu
ulg i udogodnień (paszportowych, tary
fowych etc) i koszt jej wynosić będzie od
osoby:
Przejazd I-szą klasą statkiem z Gdy
ni do Londynu i z Londynu do Gdyni (6
dni podróży morskiej), 4-rodniowy po

byt w Londynie, pełne utrzymanie w
czasie podróży i w Londynie, łącznie z
kosztami paszportu zł. 430,—
W razie, gdyby ktokolwiek z ucze
stników wycieczki pragnął pozostać dłu
żej niż 4 dni w Londynie, kierownictwo
wycieczki poczyni starania, celem uła
twienia pobytu i powrotu po cenach ul
gowych.

Uczmy się latać

Z walnego zebrania okręgu pomorskiego LOPP.
W niedzielę odbyło się w Toruniu
doroczne walne zebranie sprawozdawcze
okręgu pomorskiego Ligi Obrony Po
wietrznej i Przeciwgazowej. Wzięło w
niem udział około 50 delegatów z całe
go Pomorza. Obecny był również przed
stawiciel dowódcy OK. 8 p. pułk. dypl.
Dzwonkowski.

Toruńska młodzież szkolna zapoznaje się z

Obrady zagaił przewodnicz, okręgu p.
wicewojewoda pomorski Mieczysław Sta
rzyński, na którego wniosek przewod
nictwo w obradach powierzono pomor
skiemu staroście krajowemu p. Wincen
temu Łąckiemu.
Ogólne sprawozdanie z działalności
zarządu w ub. roku przedstawił p. wi
cewojewoda Starzyński. Skreśliwszy w
krótkich słowach znaczenie i cele LOPP.
p. wicewojewoda zwrócił specjalną uwa
gę na fakt, że w ciągu 1934 r. ogólny stan
członków w porównaniu z r. 1933 wzrósł

Ze sportowcami pomorskimi w Królewcu
Wrażenia z podróży po Prusach Wschodnich
Poniżej ogłaszamy feljeton jednego z
uczestników wyprawy bokserów pomor
skich do Królewca. Autor fcljetonu, je
den z oficjalnych opiekunów drużyny,
tak opowiada najpierw o podróży, a
następnie o przebiegu rewanżowego spot
kania bokserskiego Pomorze — Prusy
Wschodnie.
Stanąwszy samochodem, — który łaska
wie oddał nam do dyspozycji p. radca Wit
kowski u słupa granicznego w Gardeji, odrazu zwróciło naszą uwagę życzliwe i sprę
żyste załatwienie formalności związanych
z przekroczeniem granicy niemieckiej.
Urzędnicy celni dowiedziawszy się, że jedziemy na mecz do Królewca, życzyli nam
powodzenia. Podczas postoju w Gardeji
wszyscy ci z któremi zetknęliśmy się mó
wili o spotkaniu rewanżowem, co zgóry na
sunęło nam przypuszczenie, że i Niemcy nie
uważają meczu na rozegranie którego jedziemy za zwykłe spotkanie, lecz przypisu
ją mu specjalną ważność.
W banku kwidzyńskim, gdzie mieliśmy
do załatwienia sprawy pieniężne, zaskoczy
ła nas również uprzejmość i sprężystość ob
sługujących nas urzędników. Spotkawszy
w banku kilku znajomych, dowiedzieliśmy
się, że kilkanaście rodzin z Kwidzyna wybie
ra się do Królewca, chcąc zobaczyć szumnie
zapowiadany mecz. Według ogólnego
zdania nie przewidywano zwycięstwa
Polaków, spodziewano się przeważnie wy
niku remisowego.
Na pytanie skąd pochodzi tak wielkie
zainteresowanie meczem rewanżowym, od
powiedziano nam, że od 14 dni nie mówi

się o niczem innem, jak o ponownem spot
kaniu obu reprezentacyj; dzienniki, nietylko królewieckie, lecz wszystkich bez mała
miast i miasteczek wschodnio-pruskich roz
pisują się szeroko o mającym się odbyć me
czu. Nawiasem mówiąc, reprezentacja Pru<
Wschodnich nie mogła przeboleć porażek
doznanych w Grudziądzu w stosunków 5:11
i w Bydgoszczy 7:9, dlatego też dokłada
wszelkich starań, aby się zrehabilitować na
własnym terenie. .
Wyjeżdżając z Kwidzyna obraliśmy okrężną drogę do Elbląga przez pow. Sztum
ski, chcąc wykorzystać okazję i odwiedzić
kilku rodaków, mieszkających w wioskach
mazurskich.
Jedno spostrzeżenie zaobserwowane tam
przejęło nas szczególną obawą. Dzieci szkol
ne rwą się do organizacyj t. zw. „Hitlerju
gend“, znajdując upodobanie w rozlicznych
rozgrywkach, jakie ta organizacja daje, a
mianowicie wycieczkach, musztrach i ćwi
czeniach. Tu leży właśnie niebezpieczeń
stwo powolnego, lecz skutecznego wynaro
dowienia młodzieży. Oczywiście nie można
tego uogólnić, jednakże sporadyczne wy
padki mówią już dużo.
Zajechawszy w godzinach popołudnio
wych do Elbląga, stanęliśmy przed wykwitną restauracją, by spożyć w niej obiad.
Lokal był przepełniony. Na odgłos głośnej
polskiej rozmowy zainteresowano się nami
natychmiast. Ze wszystkich stron było sły
chać słowa: „Die Herren fahren nach Kö
nigsberg zum Bokskampf“ (Panowie jadą
do Królewca na zawody bokserskie).

Z Elbląga udaliśmy się prostą drogą do
Królewca, w którym stanęliśmy około godz.
5 popołudniu. Pokoje w hotelu „Deutsches
Haus“ były już zarezerwowane. Powitano
nas bardzo uprzejmie, przyczem natych
miast poznać można było, że doświadczona
ręka zajęła się organizacją.
Z powodu spóźnionej pory nie mogło być
mowy o zgłoszeniu się tego samego dnia w
Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej,
poczyniliśmy więc wszystkie przygotowania
potrzebne do przyjęcia naszej drużyny, któ
ra w sobotę w południe miała zjechać do
Królewca.
Krótko po przyjeździe powitała nas dele
gacja królewieckiego Związku Bokserskie
go, która na wyraźne życzenie zobowiązała
się dostarczyć do hotelu wagę, by zawodni
cy wcześniej mogli pokonać wymagane for
malności, a potem swobodnie odpocząć do
wieczora.
W godzinach wieczornych udaliśmy się
na przechadzkę po mieście. Gdzie się spoj
rzało, wzrok padał na wielobarwne plakaty,
zapowiadające kilkakrotnie najrozmaitszym
tekstem „Bokskampf Pommerellen, Ostpreus
sen“ (mecz bokserski Pomorze — Prusy
Wschodnie. Podtytuły głosiły: „Bokserzy
Prus Wschodnich przed ciężkiem zadaniem.
Silna drużyna pomorska. Wielki rozmach
pięściarzy polskich itp.“
Opisywano również poszczególnych za
wodników, rozpisując się bardzo szeroko
na ich temat.
Wobec tak silnego i umiejętnego zarekla
mowania, zainteresowanie w mieście było
olbrzymie. Przechodnie na ulicach na
dźwięk polskiej mowy stawali, a oglądając
się za nami szeptali: „Sio sind schon da“
(oni już są).
Pogoda, która była do tej pory dość znoś

na, nagle przeobraziła się w wielką śnie
życę, która pokryła ulice grubą warstwą
śniegu. Zaniepokoiło to nas w wielkiej mie
rze, bowiem śnieżyca mogła łatwo przyczy
nić się do poważnego opóźnienia przybycia
naszej drużyny, a temsamem do skrócenia
tak bardzo potrzebnego odpoczynku.
Nazajutrz pierwsze nasze kroki skiero
waliśmy do okna. Śnieg padał w dalszym
ciągu, pokrywając piękne miasto białą sza
tą zimową. Nie byłoby to nic strasznego,
gdyby nie na złość około godz. 10 śnieżyca
przemieniła się w drobny kapuśniaczek de
szczowy, tak, że brnęło się po kostki w bło
cie.
W południe udaliśmy się do Konsulatu
Generalnego R. P. Przyjął nas z nadzwy
czajną uprzejmością p. Dr. Marchlewski,
który tę ważną placówkę objął przed 4 ty
godniami, pełniąc przedtem przez 6 lat obo
wiązki Konsula Generalnego w Nowym
Jorku.
W swobodnej i miłej pogawędce, p. Dr.
Marchlewski podkreślił czego wymaga od
poszczególnych zawodników obowiązek,
przedewszystkiem zwracając uwagę na ko
nieczność rycerskiej i mężnej walki. P. kon
sul wspomniał przytem o życzliwem nasta
wieniu prasy niemieckiej, oraz władz spor
towych w samym Królewcu.
Po przeszło półgodzinnej rozmowie po
żegnaliśmy reprezentata Rzplitej, udając się
z jego polecenia do referenta sportowego w
Generalnym Konsulacie p. Stefana Weso
łowskiego, który funkcję tę piastuje w Kró
lewcu już od 15 lat.
Z nadzwyczajną uprzejmością zaznajomił
nas p. Wesołowski z całością przygotowań
do meczu i całokształtem przewidzianego
prokramu.
G.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Poniedziałek; Dyonizego b. — Wtorek: Marji Kleofas.

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY
w dniu 8 kwietnia br.
W dalszym ciągu pogoda o zachmurze
niu zmiennem. Miejscami przelotne opady.
Nieco cieplej. Umiarkowane wiatry połu
dniowo-zachodnie.
NOCNY DYŻUR APTEK
Dziś i jutro dyżurują: w śródmieściu Ap
teka pod Orłem Rynek Staromiejski: na
Bydgoskiem Przedm. — Apteka św Anny:
.11 Mickiewicza 98 (od godziny 22 do rana);
na Mokrem — Apteka pod Łabęd«:-.m, ul.
Kościuszki (od godz. 22 do rana).
TEATR ZIEMI POMORSKIEJ.
— Dziś o godz. 18 — ,Rew ja Harcerek i
Zuchów“.
— Jutro o godz 20 — „Most“.
REPERTUAR KIN:
MARS: „Muszę być młody".
ŚWIATOWID: „Kwiaciarka z Prateru"
LIRA: „Zuzu“.
ARJA: „Jej wysokość całuje“ i „Rasputin“
ZEBRANIA.
— Dziś o godz. 11 w sekrctarjacie R. W.
przy ul. Dobrzyńskiej —- zebranie zarządu
koła toruńskiego Rodziny Wojskowej.
— Dziś o godz. 17 w lokalu p. Pawlikow
skiego przy ul Chełmińskiej 15 — zebranie
miesięczne Stowarzyszenia Emerytów.
— Dziś o godz. 19 w Schronisku przy ul.
Legjonów 24 — walne zebranie Towarzy
stwa Krajoznawczego.
— Dziś o godz. 19 w lokalu p. Pawlikow
skiego przy ul Chełmińskiej 15 — nadzwy
czajne walne zebranie Związku Lokatorów.
— Jutro o godz. 20 w hotelu „Polorja“ —
zebranie dyskusyjno-towarzyskie Stowarzy
szenia Polsko-Francuskiego.
ODCZYTY.
— Dziś o god/.. 20 w auli gimnazjum im.
Kopernika — odczyt pt. „Polska wyprawa
polarna na Spitzbergen“, wygłosi uczestnik
wyprawy p. Stanisław Siedlecki.

informator II

Ma przyjezdnych ||
np doruniu
Polecamy restauracje i Kawiarnie
Dwór Artusa, teL 19-62. Restauracja o naj
wykwintniejszej kuchni na Pomorzu pod
kierownictwem znakomitych kuchmistrzy
wydaje na miejscu i do domu znakomite
potrawy na wesela, rauty, przyjęcia.
Smaczne i obfite obiady i kolacje. Sale
pięknie odrestaurowane na zebrania,
bale i zjazdy. W obiad matine, wieczo
rem dancing towarzyski. Ceny przy
stępne.
Restauracja „Do Gracjana“ ulica Szczytna
róg Szerokiej tel. 1996. Poleca zdrowe do
mowe śniadania, obiady, kolacje znane ze
swej dobroci. Specjalność — flaki po
warszawsku, nogi, ucho, ryjki wieprzo
we, kura w rosole, grochówka. Fachowo
pielęgnowane piwa, skora i rzetelna ob
sługa, ceny niskie. — Nowocześnie urzą
dzony lokal.
„Alhambra“, uL Małe Garbary 13, tel. 1078.
Wykwintna restauracja, kawiarnia, dan
cing, kabaret artystyczny. Początek kon
certu od godz. 8 wiecz Początek występów
artyst. od gedz. 9 wiecz W każdą niedzielę
i święta od godz. 5—7 popoł. dancingi to
warzyskie. Ceny przystępie.
Adria, Kawiarnia, Cukiernia, Restauracja,
Chełmińska 11, tel. 2006 poleca jako no
wość: pierwszorzędne warszawskie wy
roby cukiernicze. Dostawy poza dom —
punktualnie i szybko. Pierwszej jakości
śniadania, obiady i kolacje. Specjalność
potrawy z kociołka po 70 gr. Codziennie
od godz. 16,30 wielki koncert i dancing.
Dobrze pielęgnowane piwo, wino i li
kiery.
Najlepsza oKazja Kupna
B. Hozakowski, ul. Mostowa 28, tel. 1174 —
Najlepsza i najtańsza. Herbata — Na
siona — Cebulki kwiatowe.
Schwenkgrub-Radjo, Łazienna 17, teŁ 1665.
Radioodbiorniki, głośniki nowoczesnych
typów, oszczędnościowe żarówki po re
welacyjnych cenach. Przyjmuje asygna
ty Kredytu Kupieckiego.
Browar Okocim, reprezem. 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 i bandużysta obok pocztv. staro
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: Radjosprzęt — montaż — naprawy — ładow
nia — sprawna fachowa obsługa — ceny
niak-iel

Z miasta

— Akademja ku uczczeniu pamięci Ada
ma Skwarczyńskiego, przygotowana przez
zespoły „SP“, odbędzie się we czwartek, 11
kwietnia br. o godz. 18 w auli państw, gim
nazjum im. Kopernika w Toruniu.
Za zmianę terminu przepraszamy i na
akademję (czwartek, godz. 18) zapraszamy
wszystkich wielbicieli śp. Adama Skwar
czyńskiego oraz Przyjaciół i Sympatyków
Organizacji „Straż Przednia.“ — Toruńskie
zespoły „SP.“
■— Odczyt o wyprawie polarnej. O pol
skiej wyprawie polarnej na Spitsbergen (z
przeźroczami) mówić będzie p. Stanisław
Siedlecki, uczestnik polskiej wyprawy po
larnej. Ciekawy ten odczyt odbędzie się w
auli państwowego gimnazjum męskiego im.
Kopernika dziś w poniedziałek o godz. 20.
Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. Dochód
na zakup książek w bibljotekach Towarzy
stwa Czytelni Ludowych w Toruniu.
— Ciekawy bardzo odczyt. Rektor Se
minarium Zagranicznego w Potulicach, ks.
profesor Ignacy Posadzy wygłosi w piątek,
dnia 12 kwietnia br. w godzinach wieczor
nych w auli tut. gimnazjum państwowego
odczyt, ilustrowany 200 oryginalnemi prze
zroczami, na temat: „Polacy w Północnej
Brazylji“.
Ceniony prelegent poruszy z własnych
wrażeń podróżowych takie tematy: Na mo
rzu — Rio de Janeiro, miasto wiecznej wio
sny — W głąb kraju — W dolinie Słodkiej
Rzeki — Wśród Indjan Ay Mores — W ko

Ionji jasnogórskiej — Polskie nabożeństwo
— W „Orle Białym“ — Synowie odwiecznej
puszczy — Kawowe pola — Polskie banany
i polski ryż — Ułańskim szlakiem — Pol
ski patrjarcha — Wielka zawierucha — W
stronę Atlantyku.
Pamiętajmy o 8 miljonach naszych Ro
daków zagranicą!
— Cykliści WKS Gryf w Toruniu or
ganizuje sekcje kolarską. Zapisy na człon
ków przymuje sekreta-rjat klubu w Domu
Żołnierza przy ul. Wola Zamkowa, II ptr.
— Rekolekcjo dla oficerów, podoficerów
i ich rodzin odbędą się w kościele garnizo
nowym w Toruniu w nast. porządku: dnia
15 bm. o godz 19.30 pierwsza konferencja,
dnia 16 bm. o godz 19 druga konferencja,
dnia 17 bm. o godz 19 trzecia konferencja,
poczem spowiedź w wielki czwartek, dnia18 bm., od godz. 7 komunia św.
Konferencje rekolekcyjne wygłosi ks.
dr. Jan Mauersberger. kanclerz Polowej
Kurji Biskupiej.
— Kurs dla sióstr pogotowia sanitarnego
P. C. K. w Toruniu. Wobec odbyć się ma
jącego kursu sanit. P. C. K. dla pań i roz
poczęcia wykładów około 15 kwietnia br.,
uprasza się o spieszniejsze zgłaszanie się na
powyższy kurs i złożenie wraz z podaniem
wymienionych w nr. tego*, czasopisma z
dnia 26 marca br. dokumentów — do Za
rządu Oddzia-łu P. C. K. Toruń, św. Ducha
14, I ptr.
— Z Teatru Ziemi Pomorskiej. W po
niedziałek o godz. 18 na scenie toruńskiej
„Rewji Harcerek i Zuchów“, w wykonaniu
toruńskiego Hufca Harcerek i Zuchów. —
Program przedstawienia obejmie szereg
pieśni, piosenek i tańców regjona-lnych i
fantastycznych. Bilety na dzisiejszo przed
stawienie są do nabycia w kasie teatru od
godz. 16,30.
Jutro, we wtorek, wieczorem dana będzie
sztuka Jerzego Szaniawskiego „Most“ z pp.
Mazarekówną. Oranowską, dyr. Brackim,
Koczanowiczem, Szyndlerem i Tatarkiewi
czem, w reżyserji Jerzego Szyndlera.
W środę wieczorem, na przedstawieniu
popularnem po cenach zniżonych, od gr. 30
do zł 2,10 wystawiona zostanie komedja W.
I.ichtenberga ,,Mecz małżeński“.

Najpotężniejszy film wszystkich czasów

GOLGOTA

Już w najbliższych dniach na ekranie

Kina „MARS”.
P. B. K. i C. W. Art.

ku czci Marszałka Piłsudskiego
W C. W. Arcie na Mokrem odbyła się
urządzona staraniem Polskiego Białego
Krzyża i Szkoły Podchorążych Art. akadem
ja ku czci Marszałka Piłsudskiego.
Na piękny i zajmujący program złożyły
się: przemówienie wygłoszone przez kpr.
Słomiana, marsz I-szej Brygady, odegrany
przez orkiestrę Szkoły Podch., „Brygadjer
Piłsudski“ — deklamacja wiersza Edw.
Słońskiego — wygł. kpr. Słomian, „Tytus"
uwertura Mozarta — odegrana przez orkie
strę Szkoły Podch., recytacja utworu „Opówiedz mi bracie“ w wykonaniu żołnierzy
III-31 p. a. 1. i obsługi Szkoły Podchorążych
Artylcrji, „Stary legun“ — melo-deklamacja
przy akompaniamencie skrzypiec wypowie
dziana przez żołnierza, a dalej orkiestra lu
dowa wykonała „Kujawiaka“ Wieniawskie
go, a „Czardasza“ Brahmsa odegrali na
skrzypcach z towarzyszeniem harmonji wy
soce utalentowani pp. podch. Gerard, Pabich i Kossacki; chór żołnierzy z C. W. Art.
pod kier. p. podch. Rudnickiego odśpiewał
„Wiązankę pieśni legjonowych“; jednoak
tówkę „Zaręczyny pod kulami“ odegrali pp.
ze Zw. S. i żołnierze z C. W. Art. oraz członk.
P. B. K. a fragment ze sztuki „Kapral Szcza... ..........

pa“ odegrali żołnierze.
,
Wreszcie krakowiaka odtańczyli pp. z p.
B. K. i Z. S. oraz żołnierze a orkiestra Szko
ły Podch. z niezwykłą muzykalnością i
wprawą odegrała marsza „Wiwat Europa“
F. Bloona.
Po zakończeniu programu delegacja żoł
nierzy w gorących słowach, ofiarowując
kosz kwiatów i laurkę z podpisami — po
dziękowała Opiekunce Świetlic żołnierskich
C. W. Art. na Mokrem z ramienia Polskiego
Białego Krzyża, p. pułk. Kaliszkowcj za jej
ofiarną i pełną zrozumienia pracę dla dobra
żołnierzy.
P. pułk. Kaliszkowa opuszcza Toruń ku
wielkiemu żalowi tych wszystkich, którzy
poznali jej społeczną działalność.
Akademję zaszczycili swoją obecnością
komendant Szkoły Podch. Art. p. pułk.
C-noiński oraz dowódca 31 p. a. 1. p. pułk. La
tawiec z małżonką, prezeską Koła P. B. K.
na Podgórzu, instr. P. B. K. p. Kossakowa
oraz pp. oficerowie z rodzinami z miejsco
wych formacyj.
Wspólna fotografja zakończyła tę miłą i
podniosłą uroczystość.

—■—»♦«i

Roczne zebranie sprawozdawcze placówki toruńskiej
Związku Powstańców i Wojaków
Wczoraj w godzinach południowych od
było się w Dworze Artusa doroczne walna
zebranie sprawozdawcze placówki toruń
skiej Związku Powstańców i Wojaków O.
K. 8. Obradom przewodniczył prezes okręgu
pomorskiego Związku p. Zgrzebniok.
Na wstępie przewodnicząca Rady Okrę
gowej Rodziny Rezerwistów p. mjr. Makow
ska mówiła o współpracy Rodziny Rezer
wistów ze Związkiem Powstańców i Woja
ków. Następnie p. prezes Krygier zdał spra
wozdanie z działalności zarządu w ub. ro
ku, poczem na wniosek komisji rewizyjnej
udzielono zarządowi absolutorjum.
Zkolei p. prezes Zgrzebniok w dłuższem
przemówieniu przedstawił znaczenie i cele

Związku Powstańców i Wojaków, przyczem
szczególny nacisk położył na konieczność
współpracy organizacji ze Związkiem Re
zerwistów, z Rodziną Rezerwistów, ze Zwią
zkiem Strzeleckim i Związkiem Harcerstwa
Polskiego.
Na wniosek p. prezesa Zgrzebnioka ze
brani wybrali poprzedni zarząd placówki
z p. prezesem Krygierem na czele ponownie
na okres 3-letni.
Obrady zakończono oddaniem zmarłym
członkom placówki hołdu przez powstanie
i wzniesieniem okrzyku na cześć Najjaś
niejszej Rzeczypospolitej, Jej Prezydenta
oraz Marszałka Piłsudskiego.

Sprawa Dworkowskiego i innych kiniarzy
Głośna swego czasu na gruncie toruń
skim sprawa sprzedaży w kinach toruń
skich sfałszowanych biletów wstępu, w któ
rej wmieszani byli właściciele kin Dworkowski, Kochowa, kier, kina „Lux“ Rusz
kowski, urzędnik magistratu m. Torunia
Franciszek Wamka i inni, znalazła się osta
tnio na skutek apelacji wyżej wymienio
nych na wokandzie Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu.
Na rozprawę stawili się oskarżeni Rusz1« wski i Wamka. Dworkowski odsiaduje
obecnie karę za inny czyn w więzieniu w
Grudziądzu. Oskarżonych bronią adw. Przy-

siecki z Torunia i Bieszk w Poznania.
Pc zeznaniach oskarżonych, którzy w
ostatniem słowie prosili o uniewinnienie
oraz po przemówieniach stron, Sąd posta
nowił ogłosić wyrok w dniu dzisiejszym
(8. 4.) w południe.
Jak wiadomo, Sąd Okr. w Toruniu na
rozprawie w dniu 22 grudnia 1934 r. skazał
Dworkowskiego na 3 lata więzienia oraz
grzywnę w kwocie 2000 zł., Kochową na 1%
roku więzienia z zawieszeniem i 1000 zł.
grzywny, Ruszkowskiego na 1% roku wię
zienia z zawieszeniem i Wamke‘go na 2 la
ta więzienia bez zawieszenia.

KINO „LIRA“
ul. Strumykowa 3.

II! Rewelacja nad rewelacjami II
Największe arcydzieło francuskiej produk«
cji ostatnich tygodni na ekranie Torunia!

Józefina BAKER
w najwspanalszej pełnej dowcipu i senty»
mentu komedji. — Przepysznem arcydzie«
le o królewskiej luksusowej wystawie

zuzu

— FOLIŁS BERGERE —
Arcydzieło, które mało jest raz zobaczyćl
Nadpr.: Najnowszy tygodnik aktualności.
Początek o g. 5, 7 i 9. W niedzielę o g. 3, 5. 7 i 9.

Z Korporacji Kupców Ctirzefcijańskich
Nowi sędziowie handlowi

Postanowieniem p. Ministra Sprawie
dliwości mianowani zostali następujący
członkowie Korporacji sędziami handlowemi: 1) Gośliński Andrzej, 2) dyr. Ja
nuszkiewicz Edmund; 3) dyr. Kociurski
Roman; 4) Katafjas Władysław; 5) Kłopocki Franciszek; 6) Kotliński Włady
sław; 7) Mroczkowski Aleksander; 8)
Merdas Hieronim; 9) Neumann Zyg
munt.
Zebranie propagandowe

Ostatnio odbyte w Toruniu wielkie
zebranie propagandowe kupiectwa to
ruńskiego było jednem z, najpoważniej
szych zgromadzeń. Sala była wypełnio
na po brzegi, przyczem większa część
uczestników stanowiła kupiectwo 000zrzeszone, dla którego właśnie zebradk.
to zorganizowano. Referat o podsta
wowych dla kupiectwa postanowieniach
prawa przemysłowego wygłosił przed
stawiciel Izby p. Stobiecki. W zebraniu
wziął również udział wicedyrektor Izby
p. Cieśliński. Dyskusja utrzymana była
na wysokim poziomie, a liczny udział
świadczył o szerokiem zainteresowaniu
się życiem kupiectwa.
Ostatnie przedświąteczna ze
branie Związku Pań Domu
W środę, dnia 10 kwietnia o godz. 17 przy
ul. Kopernika 7 odbędzie się ostatnie przed
świąteczne zebranie klubowe Związku Pań
Domu z herbatką towarzyską oraz sprawo
zdaniem przewodniczącej p. Marji Turskiej
ze Zjazdu delegatek w Krakowie.
Pierwsze zebranie po świętach odbędzie
się w środę, dnia 24 kwietnia. Inspektor
szkolny p. Myjak wygłosi na niem referat
o oświacie pozaszkolnej.
Cykl wykładów p. kpt. Strobla o obronie
przeciwlotniczo-gazowej rozpocznie się w
dniu 26 kwietnia o godz. 18. Kurs jest bez
płatny i będzie trwał 12 godzin, co piątek
od godz. 18—19. Zarząd prosi członkinie o
liczny udział w wykładach. Goście mile wi
dziani.
Zarząd Z. P. D. projektuje urządzenie za
bawy dla dzieci w dniu 5 maja o godz. 15,30.
Program będzie bardzo urozmaicony. Wstęp
20 gr. Członkinie, chcące wziąć udział, pro
szone są o wcześniejsze zgłaszanie swych
dzieci Zarządowi Związku.

Tylko dla dorosłych!
W czwartek, 11 kwietnia (dla pań ponad
18 lat) i w piątek, 12 kwietnia (dla męż
czyzn) odbędą się w Toruniu w „Dworze
Artusa“ o godzinie 8 wieczorem dwa popu
larno-naukowe odczyty prof. wiedeńskiego
p. Morawitza — w języku niemieckim.
Liczne anatomiczne przezrocza uwypuklą
wszystkie zagadnienia tych dwóch odczy
tów, które wygłoszono już prawie we
wszystkich państwach Europy a których
wysłuchało przeszło 200.000 osób.
Również i w Polsce odczyty te doznały
niezwykłego powodzenia a w kilku wię
kszych miastach zostały powtórzone.
P. prof. Morawitz omawiać będzie: „wa
żne zagadnienia życiowe kobiety i mężczy
zny a mianowicie: racjonalną pielęgnację
zdrowia kobiety, choroby kobiece i zapobie
ganie im, niewłaściwe uwzględnianie praw
natury, niebezpieczeństwo okresu przejścio
wego, niebezpieczne lata, depresje duchowe,
niezrozumiana kobieta, ciało kobiece i jej
dusza, prawo życia ciała kobiecego, życie
uczuciowe kobiety, higjena mężczyzny, nie
moc męska, szkoła małżeńska i naturalne
pożycie w małżeństwie.
W obydwóch odczytach uwypuklone bę
dą specjalnie: „Zdrowa kobieta i czasokres,
w którym niedoznaje poczęcia oraz „normo
wanie urodzeń, niesprzeciwiające się ani
obyczajom ani religji“, według prof. dr.
Knaus-Ogino, w świetle racjonalnej polityki
rozwoju ludzkości.
Te same odczyty wygłoszone w Poznaniu
doznały przychylnej oceny tak ze strony
bardzo licznej publiczności, jak również
tamtejszej prasy.
Zwraca się uwagę na osobne ogłoszenie
w niniejszym numerze naszego dziennika,
na afisze i osobne zaproszenia.
(821®

PONIEDZIAŁEK, 8 KWIETNIA 1935 R.

X colero fcraiu
WYNIKI KONKURSU POETYCKIEGO
POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ.
„Jury Konkursu Poetyckiego Pożyczki
Inwestycyjnej“ w składzie pp.: prof. Włodzi
mierzą Antoniewicza, Juljusza Kaden-Bandrowskiego, mjr. Karola Krzewskiego, Leo
polda Staffa i Melchiora Wańkowicza, po
rozpatrzeniu prac, nadesłanych, przyznało
nagrody, które po otworzeniu kopert przy
padły następującym autorom: 1-sza nagro
da w kwocie zł. 750,— Tadeusz Hollender;
2-ga nagroda w kwocie zł 500,— Władysław
Sebyła; 3-cia nagroda w kwocie zł 350,—
Antoni Bogusławski; 4-ta nagroda w kwo
cie zł 250,— Tadeusz Łopalewski; 5-ta na
groda w kwocie zł 150,— Marjan Hemar,
5-ta nagroda w kwocie fcł 100,— Stanisław
Młodożeniec. Praca, oznaczona godłem
„Grosz do grosza“ wobec zastrzeżenia, że
może być otwarta tylko w wypadku przy
znania 1-szej lub 2-giej nagrody, ponieważ
nie otrzymała ani pierwszego, ani drugiego
miejsca, została wycofana z Konkursu.

NIEMA ZŁODZIEJI W ZAKOPANEM.
W następstwie energicznej akcji komi
sariatu policji państwowej i licznych rewizyj w melinach złodziejskich oraz ścisłej
inwigilacji podejrzanych osobników udało
się zlikwidować na terenie Zakopanego nie
mal wszystkie szajki złodziejskie, które w
ostatnich miesiącach dały się silnie we zna
ki mieszkańcom miasta. Znaczną część skra

9
gów; 2) Schubert — Marsz wojskowy; 8) Berlioz —
Rakoczy marsz; 4a) Fucik — Powitanie gladiato
rów, b) Fucik — Pożegnanie gladjatorów; 5a) Holcman — Celuj, pal!, b) Novacek — Marsz Castaldo.
19,07 Program na dz, nast. 19,15 Wiadom. gospod.
19,25 Wiadom. sport, z Pomorza. 19,30—42.00 Tr.
z Warszawy. 22,00 Koncert reklamowy. 22,15—23,05
Transmisja z Warszawy.

dzionych przedmiotów zwrócono poszkodo
wanym.
ŚMIERTELNY WYPADEK W KOPALNI.
Na jednym z filarów kopalni „Jacek“ u
Chorzowie masy węgla zasypały 48-letniego
górnika Jana Kolarczyka. Po kilkugodzin
nej akcji wydobyto z pod gruzów zwłoki
ofiary wypadku. Ś. p. Kolarczyk Jan pozo
stawił żonę.

Panie Domu radzą
400 delegatek z całej Polski bierze udział w walnym zjeździe
W dniu 4 bm. rozpoczął się w Krakowie
4-ty Walny Zjazd delegatek Związku Pań
Domu przy udziale przeszło 400 członkiń z
całej Rzeczypospolitej. W zjeździe po raz
pierwszy biorą udział przedstawicielki orga
nizacji gospodarstwa domowego ze śląska,
która ostatnio zgłosiła akces do Związku.
Zjazd rozpoczął się nabożeństwem w ko
ściele św. Anny, poczem w sali Rady Miej-

skiej nastąpiła uroczysta inauguracja obrad
które zagaiła przewodnicząca zarządu głów 
nego Związku p. Iza Mandukowa. Po ukon
stytuowaniu się prezydjum wygłoszono sze
reg przemówień powitalnych, które rozpo
czął prezydent miasta Krakowa dr. M. Kapłicki. Na odczytaniu szeregu depesz powi
talnych, część oficjalną Zjazdu zakończono.
Obrady trwać będą 4 dni.

KATASTROFA AUTOBUSOWA.
Autobus komunikacji zamiejscowej, ob
sługujący linję Nowowilejka — Wilno uległ
„DWÓR ARTUS A“!
katastrofie. Autobus tej linji jadąc z Nowowilejki do Wilna na piątym kilometrze
przed Wilnem skręcił gwałtownie i wpadł
W czwsrteK, dnia 11 kwietnia o godz 8-meJ wlecz.
do rowu. 5 pasażerów doznało lekkich obra
tylko dla kobiet
żeń, przyczyną katastrofy było złamanie się
I w piętek, dnie U kwietnia o godz. l-mej wlecz,
kierownicy wskutek nadmiernego jej zuży
tylko dla mężczyzn
cia.
Słynny prelegent Hans Morawitz z Wiednia mówić będzie w Języku niemieckim popularnie-naukowo
vhvP»oi’Łdr’ £na“8? (Austrja) l prof. dr. Ogino (Japonfa) na temat i „raojonalnej pielęgnacji
MAŁŻEŃSTWA W POLSCE WEDŁUG
zdrowia- u kobiet, ohorobach kobiecych 1 zapobieganiu im, niewłaściwe uwzględnianie praw natury, tra
WYZNAŃ.
gedia okresu przejściowego, histerii, zazdrości, higienie, okresu przejściowego i t. d.
W odczyoie dla mężczyzn prelegent mówić będzie o ciele 1 duszy kobiecej, o nrawach żyda ciała
Jak wynika z ostatnich obliczeń, z ogól
kobiecego, o życiu uozuolowem kobiety, o uczuoiu ozlębłośol, która jest Jedną z głównyoh przyozyn cier
pień kobiety, o higjenle mężczyzny, o słabości 1 neurastenii, o szkole małżeńskiej i t. d
T
nej liczby 277.255 małżeństw, zawartych w
W tyoh dwooh Odojytaoh uwypukli się speojaluie: „Zdrowa kobieta 1 czasokres: w którym nledoPolsce w roku ubiegłym, na wyznanie rzym
znaje poczęoia, normowanie urodzeń, niesprzeofwlająoe się ani obyozajom. ani religji, oraz naturalne
sko - katolickie przypada 181.347 małżeństw,
szczęśliwe pożycie małżeńskie, według Knausa-Ogino. —
Przedsprzedaż biletów w cenie od zł 1.— do zł 8.— w składzie cukierków p. F. Lewandowskiego
na grecko - katolickie 32.122, na prawo
ul. Szeroka 46 1 wieczorem w dniu odczytów przy kasie w Dworze Artusa.
3Z71
sławne 33.036, na ewangelickie 7.066, na wy
znanie mojżeszowe (oprócz małżeństw ry
tualnych nie zarejestrowanych we właści
wych urzędach stanu cywilnego) 21.861, oraz
na inne wyznania 1.226 małżeństw.
Największa stosunkowo liczba małżeństw
Bezpłatne ciągnienie gwiazdkowe w 33 Loterji
przypada na wyznanie grecko - katolickie,
W
piątek,
dnia 5 bm. odbyła się w Ge łała już prawie wykorzenić „zwyczaje“, ja
mianowicie 9.1 małżeństw na 1.000 miesz
kańców. Na takąż liczbę wyznania ewange neralnej Dyrekcji Loterji Państwowej kon kie pod tym względem panowały dawniej
lickiego przypada 8.9 małżeństw, rzymsko ferencja, na której dyrektor płk. St. Markus nagminnie, ale i gracze powinni ze swej
katolickiego 8.7, prawosławnego 8, oraz moj- zaznajomił licznie zebranych przedstawicie strony przyczynić się do ich całkowitego
żeszowego 7.1 małżeństw.
li prasy ze zmianiami, jakie zostały wpro wytępienia, zawiadamiając Generalną Dy
wadzone do nadchodzącej 33-ciej Loterji rekcję o usiłowaniach wyzysku.
RUCH CUDZOZIEMCÓW W WAŻNIEJ
Państwowej.
Następnie płk. Markus omówił raz je
SZYCH OŚRODKACH POLSKI.
Zmiany te zmierzają do zapewnienia gra szcze sprawę 50-cio zlotowych wygranych,
Według ostatnich zestawień Głównego
Urzędu Statystycznego, w ostatnim kwar czom loteryjnym nowych korzyści. Właści które wywołały wiele sprzecznych poglą
tale 1934 r. przybyło do ważniejszych miast wie nie są to w ścisłem tego słowa znacze dów. Płk. Markus podkreślił, że jeżeli uPolski 21.130 cudzoziemców, w tern 6.758 o- niu zmiany, gdyż zarówno ilość, jak i wy trzymuje te wygnane, to dlatego, że są one
sób z Niemiec, 2.486 z Austrji, 1.798 z Czecho sokość wygranych w poszczególnych kla
słowacji, 1.107 z Gdańska, 902 z Francji, sach, także liczba emitowanych w 33-ciej bezwzględnie korzystne dla graczy i w naj
mniejszym nawet stopniu nie wpływają na
850 ze Stanów Zjednoczonych A. P., 729 z
Anglji. 667 z Węgier, 541 z Łotwy, 561 z Ru Loterji losów, nie różni się od poziomu do zmianę normalnych szans zdobycia więk
tychczasowego.
munj i i t. d.
szych wygranych.
Największa ilość cudzoziemców, miano
Nowość polega na wprowadzeniu dodat
Wkońcu płk. Markus pokazał zebranym
wicie 7.452 osób przybyło do Warszawy. Do kowego ciągnienia gwiazdkowego. Na pier nowe koło loteryjne, które zastąpi dotych
Katowic przybyło 2.181 cudzoziemców, do
Krakowa 1.703, do Poznania 1.373, do Łodzi wszy rzut oka wygląda to, jakmy przywró czasowe, funkcjonujące już przeszło 100 lat.
1.274, do Lwowa 1.255, do Bydgoszczy 1.127, cono piątą klasę, ale między nową klasą, a Nowe koło w niczem nie zmieni dotychcza
do innych miejscowości poniżej 1.000 osób dodatkowem ciągnieniem istnieje bardzo sowego systemu ciągnienia, które jest o ty
Z ogólnej liczby cudzoziemców 2.604 osób zasadnicza i nader pożądana dla gracza róż le lepsze od mechanicznego, że mieszanie
zatrzymało się w Polsce krócej niż 1 dzień, nica: nowa klasa byłaby oczywiście płatna, zwitków odbywa się stale bez przerwy na
7.969 osób od 1 do 4 dni, 5.751 osób od 5 do natomiast dodatkowe ciągnienie jest bezpłat oczach publiczności. Jeżeli dodamy, że w
30 dni, 2.010 osób od miesiąca do 5 miesię ne. Suma wygranych poszczególnych klas, przeddzień ciągnienia I-szej klasy każdy
cy, reszta dłużej.
oraz ilość losów w 33-ci.ej Loterji są te sa ma możność sprawdzenia, czy dany numer
me co i w 32-giej, a dzięki dodatkowemu jest wsypany do koła, to można śmiało
SPŁONĘŁO 14 GOSPODARSTW.
ciągnieniu i towarzyszącym mu wygranym,
We wsi Zagórze, pow. opoczyńskiego, w szanse graczy w 33-ciej Loterji znacznie się twierdzić, że gracze mają maksimum gwa
rancji.
zagrodzie Adama Antczaka wybuchł pożar,
Generalna Dyrekcja nabyła nowe koło
który następnie przeniósł się na sąsiednie pod każdym względem zwiększają.
budynki, niszcząc ogółem 14 domów miesz
Ciągnienie dodatkowe odbędzie się 20 dlatego, że niejednokrotnie gracze, zapomi
kalnych wraz z zabudowaniami gospodarcze grudnia, a wygrano wypłacane będą już nając, iż po każdej wyciągniętej setce koło
mi. Straty wynoszą zgórą 30.000 zł. W cza p 'ząwszy od dnia następnego, tak, iż każ
było obra-cane, twierdzili, źe jedni mają
sie akcji ratunkowej uległ silnym popa
rzeniom Adam Antczak, którego w stanie dy, kto wygra, będzie mógł wydatkować większe szczęście od drugich, gdyż sierotka
oiężkim przewieziono do szpitala. Kilka o- pieniądze jeszcze przed świętami.
zawsze z jednego miejsca wyciąga zwitek.
sób doznało lżejszych poparzeń.
Wygrane dodatkowego ciągnienia będą Otóż nowe koło będzie się obracać przez ca
przyznawane tym tylko numerom losów, na ły czas ciągnienia i zwitki będą ciągle zmle
NAPAD BANDYCKI NA WSI.
które w ciągu całej Loterji nie padła ani niać miejsce.
We wsi Syski gminy Grabica pod Kali
Zaznaczyć należy, że nowe koło jest wy
szem trzej bandyci napadli na osiedle Józe jedna wygrana, a wypłata nastąpi za oka
zaniem
losu
IV-tej
klasy
33-ciej
Loterji.
nalazkiem
polskim i że oczywiście jest w
fa Rzepeckiego i zażądali pod groźbą rewol
Od wygranej „gwiazdkowej“ potrącane całości wykonane w kraju, że zaś powierzch
werów pieniędzy. Wobec odmowy Rzepec
kiego rozpoczęli bezładną strzelaninę, w będą normalne 20 proc, na rzecz skarbu. nia oszklona jest w niem większa, niż w
której Rzepecki został ciężko raniony w Poza tem żadnych innych potrąceń, ani ko dawnem kole, więc też i kontrola jest ułat
piersi. Matka Rzepeckiego odniosła dotkli lektorom, ani komukolwiek innemu, doko wiona.
we obrażenia ciała. Bandyci zbiegli, zarzą
nywać nie wolno. Generalna Dyrekcja zdodzono za nimi pościg.

Dwa odczyty ilustrowane przeźroczami

Nowości w Loterji Państwowej

BANDYTA RANIŁ POLICJANTA.
W Wilnie rozegrała się onegdaj walka na
śmierć i życie między bandytą a posterun
kowym.
Policjant Szadujnis odwoził znanego
przestępcę Burnosa do więzienia.
W pewnym momencie Burnos uderzył
posterunkowego odłamkiem żelaza w potyUcę, powodując pęknięcie czaszki. Policjant
zwalił się ąa ziemię.
Wówczas bandyta wyskoczył z dorożki i
rzucił się do ucieczki. Przechodnie, którzy
byli świadkami zajścia, zaczęli go ścigać.
Przy Zielonym moście bandyta wpadł w rę
ce przechodzącego tam ułana. Tłum chciał
dokonać samosądu. Na szczęście nadeszła
rezerwa policji i wyrwała przestępcę z rąk
rozwścieczonego tłumu.
Okutego w kajdany Burnosa odstawiono
do więzienia centralnego. Policjanta odwie
ziono w groźnym stanie do szpitala.

Programy radiowe
’
I
'
i

Poniedziałek, 8 kwietnie
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA
6,30 Pleśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6,33 Po
budka do gimnastyki. 6,36 Gimnastyka. 6,50, 7,25
Muzyka z płyt. 7,15 Dziennik poranny. 7,45 Program
na dzień bież. 7,50 „Wskazówki praktyczne". 8,00
Audycja dla szkół. 11,57 Sygnał czasu z Warsz. Obserwatorjum Astron. 12,00 Hejnał z Krakowa. 12,03
Wiadom. meteorol. 12,05 Fantazje operowe i frag
menty chóralne z płyt. 12,45 „Wyprawka niemowlę
cia" — pogadanka — wygi. dr. Gliński, 12,55 Dzien
nik południowy. 13,00 Koncert solistów. Wyk.: S.
Szyfmanówna (śpiew), E. Felnstelnówna (forte
pian), T. Jaworski (skrzypce). Akomp. prof. L. Ursteln. 13,50 Wiadom. o eksp. polskim. 13,55 Przegląd
giełdowy. 15,45 Koncert ork. salonowo-Jazzowej P.
R. pod dyr. Z. Górzyńskiego. 16,30 Lekcja jęz. niem.
ze Lwowa. 16,45 Kwadrans słynnych artystów —
Jaques Thibaud — płyty. 17,00 „Przyleciały już pta
ki" — pogadanka (z piosenkami) dla dzieci M.
Styczkówny. 17,15 „Cały świat pod jednym dachem"
— audycja pocztowa. 18,00 Przegląd filmowy. 18,10
Arje i pieśni w wyk. G. Matjasiaka. Przy fortep.

ZAGRANICA
17,30 Moskwa (WC8PS). „Eugenjusz Onegln" -opera Czajkowskiego. 17,30 Rzym. Występ Quartette
dl Roma. 17,30 Budapeszt. Muzyka salonowa. 17,46
Praga. Duet na skrz. 1 wioloncz. 18,00 Leningrad.
„Verdi" — radjofilm muz. 18,15 Bukareszt. Muzyka
kameralna. 18,30 Moskwa (Kom.). Koncert. 19,00
Wrocław. „Wiosna“ — koncert rozrywk. 19,00 Ham
burg. Muzyka współczesna. 19,30 Brno. Dawne prze
boje. 19,30 Wiedeń. Utwory A. Jurka. 20,00 Moskwa
(Kom.). Koncert rozrywkowy. 20,00 Leningrad. Kon
cert wlecz. 20,10 Lipsk Kompozytorzy lipscy. 20,15
Oslo. Koncert symf. 20,15 Sztntgart. Pleśń 1 muzy
ka. 20,30 Paris P. T. T. „Ambasadorowi" — opera
Auberta. 20,40 Kolonja. Muzyka i pieśni włoskie.
20,45 Medjolan. Program życzeń. 20,45 Strasburg.
Koncert symf. 20,50 Wiedeń. Słuchowisko pasyjne.
21,00 Królewiec. Wesoły koncert. 31,00 Bratlsława.
Msza Hummla. 21,00 Moskwa (Stalin). Muzyka tan.
21.10 Monachjum. Koncert wokalny. 21,15 Brno. Mu
zyka rosyjska. 21,40 Wiedeń. „Das klagende Lied"
Mahlera. 21,40 Radio Paris. Melodje szwajcarskie.
22,00 Medjolan. Muzyka kamer. 22,10 Bukareszt.
Koncert nocny. 22,30 Kopenhaga. Muzyka kamer.
22,30 Monachjum. Utwory Schuberta. 22,30 Berlin.
Koncert wieczorny. 22,50 Budapeszt. Koncert wiecz.
23,00 Koenlgswust. Prosimy do tańca. 23,00 Ham
burg. Koncert nocny. 23,00 Kolonja. Muzyka nocna.
23.10 Regional. Muzyka tan. 23,40 Wiedeń. Muzyk«
tan. 24,00 Sztutgart. Koncert nocny. 24,00 Berlin.
Muzyka tan. (płyty).

ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA
Wtorek, dnia 9 kwietnia 1935 r.
6,30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6,83 Po
budka do gimnastyki. 6,36 Gimnastyka. 6,50, 7,25
Muzyka z płyt. 7,15 Dziennik por. 7,45 Program na
dz. bież. 7,50 „Wskazówki praktyczne“, 8,00 Au
dycja dla szkół. 11,57 Sygnał czasu z Warsz. Obs.
Astron. 12,00 Hejnał z Krakowa. 12,03 Wiadom. me
teorologiczne; 12,05 Koncert Trio J. Dworakowskie
go. 12,50 Chwilka dla kobiet. 12,65 Dziennik połudn.
18,00 Włoskie pleśni w wyk. Tito Schlpa i M. Wrońsklej — płyty. 13,45 „Z rynku pracy". 18,50 Wiadom.
o eksp. polsk. 13,55 Przegląd giełdowy. 15,45 Koncert
ork. P. R. pod dyr. J. Ozimlńskiego. 16,30 Audycja
dla dzieci młodszych. Pogawędka Starego Doktora
p. t. „Mały kawałek wiosny". 16,45 Kwadrans słyn
nych artystów — Ada Sari (sopran koloraturowy) —
płyty: 1) Rossini — Arja z op. „Cyrulik Sewilski";
2) Rimsktj-Korsaków — „Słowik i róża"; 3) Nie
wiadomski — Otwórz Janku. 17,00 „Skrzynka P.
K. O.". 17,15 Koncert kameralny w wyk. Kwartetu
Smyczkowego Członków Ork. Fllh. Warszawskiej
(I skrz. — M. Fliederbaum, II skrz. — J. Surowlcz,
altówka — P. Ginzburg, wiolonczela — B. Ginz
burg. Edward Grieg: Kwartet g-moll op. 27. .17,50
Skrzynka język. — omówi prof. St. Słoński. 18,00
Arje i pieśni w wyk. St. Podgórskiego. Przy fort,
prof. L. Urstein. 18,15 Fragment z „Poskromienia
złośnicy" — Szekspira (w teatrze Narodowym). 18,80
Koncert reklamowy. 18,45 Piosenki żołnierskie w
opr. S. Lldzklego-Sledzińsktego (płyty). 19,07 Pro
gram na dz. nast. 19,15 „Po sezonie zimowym na
kursach Staszica" — pog. roln. wygł. St. Jankow
ski, kierown. kursów. 19,25 Wiadom. sport, lokalne.
19,30 Wiadom. sport, ogólnopolskie. 19,35 Muzyka
lekka z płyt. 19,45 „Naprawa ustroju Rzeczypospo
litej rolskiej“, wygł. p. St. Car, wicemarszałek Sej
mu 1’. R. (przemówienie). 20,00 W pięćdziesięcio
lecie pierwszego koncertu kompozytorskiego Ignace
go Jana Paderewskiego w Warszawie. Tr. z Resur
sy Obywatelskiej. Wyk.: A. Szlemlńska (śpiew), E.
Umińska (skrz.), Z. Dygat 1 A. Brachockl (fort).
Słowo wstępne wypowie prof. St. Niewiadomski.
Program zawiera wszystkie utwory wykonane na
koncercie przed 50 laty. 1) Sonata na skrzypce i for
tepian — wyk. Eug. Umińska (skfz.) 1 Z. Dygat
(fort.); 2) Warjacjo fortepianowe a-moll z fugą —
wyk. Z. Dygat; 8) Album de Malt a) O 2mroku, h)
Pieśń miłości, c) Barkaroli», d) Scherzlno, e) Val
se caprice — wyk. Aleks. Brachocki; 4) 4 pleśni do
słów Asnyka: a) Gdy ostatnia róża zwiędła, b) Si
wy koniu, c) Szumi w gaju brzezina, d) Chłopca
mego mi zabrali — odśp. A. Szlemlńska; 5) Tańce
góralskie, fortepian na 4 ręce — wyk. Zygm. Dy
gat 1 Al. Brachocki. W przerwie Dziennik wiecz.
oraz „Jak pracujemy i żyjemy w Polsce", 32,00 FeIjeton z Poznania. 32,15 Koncert ze Lwowa. 22,45
„Tradycje 1 zwyczaje angielskie" (felj.) — wygł. A.
RościszewBkl. 23,00 Wiad. meteorol. dla kom. lotn.

prof. L. Ursteln. 18,25 Chwilka społeczna. 18,80
Skrzynka ogólna — omówi dr. M. Stępowski. 18,40
„życie kultur. 1 artyst. stolicy". 18,45 „Same polo
nezy..." — muzyka z płyt. 19,07 Program na dzień
nast. 19,15 „Skrzynka rolnicza" — omówi inż. W.
Tarkowski. 19,25 Wiad. sport, lokalne. 19,80 Wiadom.
sport, ogólnopolskie. 10,35 Audycja strzelecka. 20,00
„Coby było gdyby..." — „Koncert niespełnionych
marzeń". Gdybym był królem... Gdyby orłem być...
Gdyby ciocia miała wąsy... A gdybyśmy tak skoń
czyli...? 20,45 Dziennik wiecz. 20,55 „Jak pracuiemy
i żyjemy w Polsce". 21,00 Koncert symfoniczny w
wykonaniu ork. P. R. pod dyr. G. Fitelberga. 22,15,
23,05 Muzyka salon, w wyk. ork. P. R. pod dyr. Z.
Górzyńskiego. 23,00 Wiadom. meteorol. dla komu
nikacji lotn.

ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
6,30 Trar.sm. z Warszawy. 7,45 Program na dz. <
bież. 7,50 Wskazówki praktyczne. 8,00 Tr. z War
szawy. 11,57—13,55 Transm. z Warszawy i Krako
wa. 13,55 Przegląd giełdowy. 14,00 Muzyka popular
na (płyty). 15,45—18,25 Transm. z Warszawy 1 Lwo
wa. 18,25 Chwilka społeczna. 18,30 Skrzynka ogól
na —• omówi kier, rozgłośni St. Nowakowski. 18,40
życie kult, i artystyczne i naukowe na Pomorzu.
18,45 Marsze (płyty); 1) Wagner •— Marsz Nibelun-

PIERWSZY KONCERT

PADEREWSKIEGO

Piogram radiowy zawiera
wszystkie utwory wykonane
przed pół w i e k i e mWE WTOREK 9. IV. O GODZ. 20.00

ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
6,80 Transm. z Warszawy. 7,45 Program na dsleń
ble. 7,50 Wskazówki praktyczne. 8,00 Tr. i Warsza
wy. 11,57—12,00 Tr. z Warszawy. 12—13,55 Transm.
z Krakowa 1 Warszawy. 13,55 Przegląd giełdowy.
15.45— 18,15 Tr. z Warszawy. 18,15 „Zamek bierugłowskl" — feljeton, wygł. J. Wysocki. 18,80 Kon
cert reklamowy. 18,45 Utwory salonowe (płyty).
19,07 Program na dz. nast. 19,16 Skrzynka rolnlcia
— omówi inż. A. Mlksiewlcz. 19,25 Wiadom. sport,
z Pomorza. 19,30 Transm. z Warszawy. 19,35 Płyty.
19.45— 23,05 Tr. z Warszawy, Poznania 1 Lwowa.

ZAGRANICA
17,05 Bratlsława. Koncert b-dur Stamitza. 17,18
Wiedeń. Utwory Scherbera. 17,80 Moskwa (StalUn).
„11 quattro rusteghi" — op. Wolf-Ferrarlego. 17,45
Koenigswusterhausen. Pieśni współczesne. 18,15 Pra
ga. Piosenki filmowe i operetkowe. 18,30 Moskwa
(WCSPS). „Flet czarodziejski" — opera Mozarta.
19,00 Koszyce. Recital skrzypcowy. 19,15 Królewiec.
Utwory fortepianowe Skrjabina. 19,30 Stockholm.
Dawne melndje. 19,30 Wiedeń. Audycja pasyjna. 20,00
Bruksela franc. Festiwal muzyki francuskiej. 20,05
Wiedeń. Wesołe melodje tan. 20,10 Wrocław. Kon
cert wieczorny. 20,10 Berlin. Zagadki muzyczne.
20,10 Koenigswusterhausen. Muzyka taneczna 20,15
Budapeszt. Wieczór Beethovenowskl. 20,16 Frank
furt. Muzyka operowa. 20,15 Sstutgart. Kompozytorzy Szwabji. 20,30 Paris P. T. T. Wieczór oper.
20,45 Rzym. Kwintet es-dur Schumanna. 20,50 Brat!sława. Sonata g-moll Beethovena. 21,00 Kolonja.
Wesoły wieczór. 21,10 Palermo. „Purytanie" — ope
ra Bellinlego. 21,10 Monachjum. „Wiejskie wesele".
21,50 Budapeszt. ' Muzyka tan. 22,25 Wiedeń. Muzy
ka dęta. 22,40 Berlin. Utwory Bacha i Haendla. 23,00 Hamburg. Muzyka wieczorna. 23,00 Mona*
chjum. Koncert nocny. 23,10 Regional. Muzyka tan.
24,00 Frankfurt. Koncert nocny.
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Numer akt: III Km. 5561/34.
3075
WEZWANIE.
Turniej walk zapaśniczych o wielką nagrodę Narodów
Komornik Sądu Grodzkiego w Grudziądzu rewi
Dziś w poniedziałek o godz. 8.20
ru Iii-go Wojciech Janowski, mający kancclarję lat 33, energiczny, zdolny, Wielkopolanin władają
Biuro
wieczór -wielkich walk
w Grudziądzu, ul. Legjonów 15, podaje do publicz
jako pierwsza walka:
nej wiadomości, że dnia 30 kwietnia 1935 o godz. cy biegle niemieckim z długoletnią praktyką na
Pomiarowe
wznowienie emocjonującej walki rozstrzygającej
9-ej rano przystąpi do opisu nieruchomości Kitno- pierwszorzędnych stanowiskach, przyjmie posadę
St. Mars — Grabowski
przeniosłem na ul. Szeroką
następnie walczą:
wo, karta 2, położonej w Kitnowie, pow. Grudziądz, kierowniczą w poważnej firmie zbożowej lub
17 i wykonuję projekty par»
Miibus— Traraglini Tornow — Benold Schikat —Petrowicz
do której skierowana została egzekucja w poszuki spółdzielni rolniczej. Dobre świadectwa i refe
celacyjne, pomiary katastral«
Sensacyjna walka rozstrzygająca
waniu wierzytelności w kwocie 5.140,38 zł. plus %% rencje. Łask, zgłoszenia do A' m. „Dnia Byd
Oliweira — mistrz świata Schwarz
ne, wyłączenia z Reformy
i koszty przypadającej wierzycielowi Pawłowi MarPrzedsprzedaż
biletów
w
sklepie
cygar
Pietsoh.
1861
Rolnej. Czesław Ellmann,
3156
schlerowi od dłużniczki Elizy Müller i wzywa goskiego“ Bydgoszcz, pod „zbożowiec“.
mierniczy przysięgły, To«
wszystkie
osoby,
nieuczestniczące
w
postępowaniu,
ruń, ul. Szeroka 17. 3270
aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa Numer akt: Km. 633/34.
3276
W budującym się w Gdyni
do wymienionej nieruchomości lub jej przynależno
OBWIESZCZENIE
O
LICYTACJI
Notarjusz
DOMIE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ści, jeżeli prawa tych vsób stanowią przeszkodę do
NIERUCHOMOŚCI.
egzekucji.
Grudziądz, dnia 30 marca 1935 r.
poszukuje kierownika kan»
Komornik Sądu Grodzkiego w Nowem Kazimierz
będzie do wynajęcia
(
—
)
W.
Janowski,
komornik.
celarji od zaraz. Reflektuje
Zamojski, mający kancclarję w Nowem, ul. Sądo
się tylKo na pierwszorzędną
Km. 1058/34.
3283 wa nr. 8, na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje
silę, mogącą się wykazać
do publicznej wiadomości, żc dnia 11 maja 1935 r.
OBWIESZCZENIE.
dobremi świadectwami i kil«
Komornik Sądu Grodzkiego w Gdyni rewiru o godz. 10-tej w Sądzie Grodzkim w Nowem odbę
koletnią praktyką samodziel»
IV-go, urzędujący w Gdyni przy ul. Władysława IV dzie się sprzedaż w drodze publicznego przetargu
ną w notarjac;e na terenie b.
pod nr. 23, na zasadzie art. 679 k. p. c. obwieszcza, należącej do dłużników Franciszka i Klary Kaszudzielnicy pruskiej. Oferty z i I piętro nadający się na kawiarnię, restaurację że w dniu 11 maja 1935 r. od godziny 10 rano, w bowskich nieruchomości: Wielki Komórsk,. wieś
odpisami ś wiadectw, których lub biuro. Informacja: Z. U. S. Wydział Majątku sali posiedzeń Sądu Grodzkiego w Gdyni nr. 33 od gburska tom VII. karta 237 i Warlubie tom XIV
się nie zwraca, proszę skie»
będzie się sprzedaż z publicznej licytacji nierucho karta 391. Nieruchomość składa się z budynku mie
rować do administr. „Dnia Nieruchomego i Inwestycyj, Warszawa, ul. Czer mości Gdynia, tom XXIII wykaz L. 606 i Kamienna- szkalnego. ,stajni przybud. do budynku mieszkal
niakowska
231.
Zl.
1375
Pomorskiego“ Toruń, pod
góra tom IX wykaz L. 319, składającej się z parceli nego, stodoły wraz z spichrzem, drewkarni, ustępu,
X. Y. Z
3264
3282 oraz domu biurowego z garażem, położonej w Gdy eparkanienia, oraz 20 drzew owocowych, 38 mórg
ni przy ul. Lipowej, powiecie morskim, wojewódz roli. Odległą od najbliższej stacji kolejowej Warlu
PRZETARG DOBROWOLNY.
twie pomorskiem, oznacz, polic. nr. 7, obejmującej bie o 3 km. Nieruchomość ma urządzoną hipotekę,
Warsztat mechaniczny
W dniu 27 kwietnia 1935 r. o godz. 1-ej odbędzie powierzchni 796 mtr. kw., która stanowi własność księga gruntowa przechowana jest w Sądzie Grodz
specjalnie reperacje rowc» się w Gmachu Ubczpieczalni Społecznej w Wejhe firmy inż. T. Grobelski i II. Czaplicki, Sp. z o. o. kim w Nowem.
rów i cmaljowań A. Carski rowie przetarg dobrowolny najwięcej dającemu za w Gdyni w zarządzie konkursowym adw. dr. Turka
Nieruchomość oszacowana została na sumę zł.
Toruń, Grudziądzka 77. 3189 gotówkę na następujące przedmioty: 1 pianola, 180 Michała w Gdyni. Nieruchomość ta ma urządzoną 9.100,—, cena, zaś wywołania wynosi zł. 6.825,—
Przystępujący do przetargu obowiązany jest
wkładek do pianoli, 1 szafa z aparatem muzycznym księgę hipoteczną w Sądzie Grodzkim w Gdyni.
Powyższa nieruchomość została oszacowana na złożyć rękojmię w wysokości zł. 910,—.
„Romania“, wiatrówka, 1 bufet dwuczęściowy forKredyt!
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo w ta
na asygnaty na wszelkie to» nierowany na orzech i 1 dubeltówka zniszczona. sumę zł. 32.118,00. Sprzedaż zaś rozpocznie się od kich papierach wartościowych bądź książeczkach
ceny
wywołania
t.
j.
od
kwoty
zł.
24.088,50.
Wyżej
wspomniane
przedmioty
można
oglądać
na
wary świąteczne spożywczo»
Licytant przystępujący do przetargu powinien wkładkowych instytucyj, w których wolno umie
3284
kolonjalne, kawa, herbata, pół godziny przed licytacją.
Komornik.
złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie zł. 3.211,80 szczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe
kakao. Araczewski, Toruń,
albo w takich papierach wartościowych, bądź ksią przyjęte będą w wartości trzech czwartych części
Chełmińska.
3260
3185 żeczkach wkładkowych, instytucji, w których wol ceny giełdowej.
II. E. 115/34.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa
no umieszczać fundusze małoletnich, i że papiery
POSTANOWIENIE.
Ceter
runki licytacyjne, o ile dodatkowem nublicznem
przyjęte
będą
w
wartości
%
części
ce

wartościowe
Sąd Grodzki w Wąbrzeźnie dnia 27 marca 1935 r.
*uKa jednoroczna, ulożo« w sprawie firmy Kazimierz Stiens, właściciel firmy ny giełdowej. Przy licytacji będą zachowane usta obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości
na, do sprzedania. Wiado» Centralna Drogerja w Wąbrzeźnie, postanowił umo wowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem pu- warunki odmienne.
Prawa ^'■ób trzecich nie będą przeszkodą do li
mość: Toruń, Mickiewicza rzyć postępowanie zapobiegawcze z powodu upływu blicznem obwieszczeniem nie będą podane do wia
domości warunki odmienne; że prawa osób trze cytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
7»32, godz. 13—15.
terminu odroczenia wypłat.
cich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
Sąd Grodzki.
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powódz
GDYNIA
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą two o zwolnienie nieruchomości lub jej części od
PRZETARG.
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieru egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego
Urząd Wojewódzki Pomorski ogłasza niniejszem chomości lub jej części od egzekucji i że uzyskały sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.
Szlachetne
przetarg na budowę domu administracyjnego o ku postanowienie właściwego Sądu, nakazujące zawie
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licyta
baturze około 1200 m3 i ogrodzenia siatkowo-dru- szenie egzekucji; że w ciągu ostatnich 2-ch tygodni cją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
tynki
własnej wytwórni do naby» cianego około 660,00 b. m. w Zakładzie Kwaran przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania
cia w każdej ilości. Pole» tannowym w Babim Dole pod Gdyniąpowszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postę egzekucyjnego można przeglądać w sądzie grodz
Oferty opieczętowane z napisem „Oferta na wy powania egzekucyjnego można przeglądać w Są kim w Nowem, ul. Sądowa, sala nr. 8.
camy również tynki myte,
Nowe, dnia 5 kwietnia 1935 r.
sztuczny granit we wszyst» konanie budowy domu administracyjnego i ogro dzie.
kich kolorach znany ze swej dzenia w Babim Dole pod Gdynią“ należy składać
(—) K. Zamojski, Komornik Sądu Grodzkiego.
Gdynia, dnia 3 kwietnia 1935 r.
dobroci naszej fabrykacji do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego ul. Kra (—) K. Błaszkiewicz, komornik sądowy w Gdyni.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI.
Do nabycia również mar» sińskiego Nr. 4 pokój Nr. 37 wraz z dowodem zło
3278
murki do lastrica — biały, żenia wadjum w wysokości 5% oferowanej kwoty. Numer akt 495/35/11.
W myśl 8 83 rozporządzenia Rady Ministrów z
zielony, czarny, czerwony, Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjKomornik Sądu Grodzkiego w Gdyni rewiru II nem Władz Skarbowych (D. U. R. P. Nr. 62/32 poz.
żółty, serpentyna carara.sto» 1935 r. o godz. 10-tej. a otwarcie ofert nastąpi o
Józef Penk, mający kancelarję w Gdyni przy ul. 580) Urząd Skarbowy w Wejherowie podaje do ogól
pnielastricowe. Adres „ELE» godz. 10,30.
,
Ślepe kosztorysy otrzymać można tamże w go Leśnej nr. 3 na podstawie art. 602 k. p. c. podaje nej wiadomości, że w dniu 14 kwietnia 1935 r. o
WACJA" Gdynia, Abraha»
do publicznej wiadomości, że dnia 8 kwietnia 1935 r. godzinie 11 na placu p. Markowskiego Brunona w
ma 35 telefon 22*73.
dzinach urzędowych za opłatą 3,— zł.
Obowiązują ogólne warunki budowy, zatwierdzo o godz. 11-tej w Gdyni ul. Morska, Spółdz. Mieszk. Wejherowie, przy ul. Sobieskiego, celem uregulowa
Biuro sprzedaży betonu
Adamas- Poszukujemy re» ne przez b. Ministerstwo Robót Publicznych rozpo nr. 42, odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, na nia zaległych należności Urzędu Skarbowego i ob
prezentantów. 2720 rządzeniem z dnia 24 kwietnia 1928 r. L. I — 1067 i leżących do Bronisława Bieniasz-Krzywiec i tegoż cych wierzycieli, odbędzie się sprzedaż z licytacji,
uzupełnione rozp. Min. Rob. Publicznych z dnia żony, składających się z 1 aparatu radjowego „Phi kantówek, desek i bali sosnowych ogólnej wartości
28 maja 1929 r. L. 1« — 1576 oraz okólnikiem Min. lipsa“ 3 lampk. na prąd z głośnikiem, oszacowa 11.600 zł. Zajęte przedmioty można oglądać dnia 13
Szofer
Rob. Publ. z dnia 21 czerwca 1932 r. L. BP 27/12/32. nych na łączną sumę zł. 200,—. Ruchomości mo kwietnia 1935 r. od godziny 10 do godziny 11-tej na
poszukuje pracy, może zło»
Zastrzega się dowolny wybór oferenta względnie żna oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie placu p. Markowskiego w Wejherowie ul. Sobie
żyć 100 zł kaucji na tak» unieważnienie przetargu.
wyżej oznaczonym.
skiego.
3281
sówce. Oferty do „Gazety
Gdynia, dnia 6 kwietnia 1935 r.
Za Wojewodę:
Zl. 229.
Urząd Skarbowy w Wejherowie.
Komornik: (—) Józef Penk.
Morskiej“ Gdynia pod nr.
(—-) inż. W. Tryliński,
3450.
(3288
p. o. naczelnika wydziału kom.-bud.
Numer akt: VI Km. 3111/34.
3272
3266 Do akt Nr. IV Km. 97/35 f 3101/34.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Zl. 229-9.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy, re
Zastępcy
Komornik Sądu Grodzkiego w Gdvni rew. IV, za wiru VI, Józef Szubartowski, mający kancelarję w
na wódki i likiery we
mieszkały
w
Gdyni,
na
zasadzie
art.
602
k.
p.
c.
Bydgoszczy, ul. Zduny nr. 13 na podstawie art. 602
podeszwowe
wszystkich większych mia»
ogłasza, że w dniu 10 kwietnia 1935 r. o godz. 10 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia
wierzchnie
stach Pomorza poszukiwani.
**
w Gdyni (zbiórka kupców przy ul. Świętojańskiej 15 kwietnia 1935 r. o godz. 10-ej w Bydgoszczy, Fir
blankowe
Oferty do „Gazety Mor»
»»
róg Kilińskiego) odbędzie się publiczna licytacja ru ma Hartwig, odbędzie się 1-sza licytacja ruchomo
surowcowe
skiej“ Gdynia pod „D. M.“ różnego rodzaju w solidnem
*•
chomości a mianowicie: 1 kanapa i 2 fotele skórą ści, składających sią z pianina f-my „Bernhardt“,
wykonaniu po cenach kon»
pantoflarskie
3287
kryte wartości 200,— zł. O godz. 10,30 w Gdyni
kurencyjnych poleca
oraz 11wszelkie przybory sze» (zbiórka kupców przy ul. Morskiej naprzeciw ko maszyny do szycia f-my „Durkopp“ nożna, oszaco
wskie, rymarskie i tapi» ścioła) 2 maszyny do pisania i 1 arytmometr, osza wanych na łączną sumę zł. 600,—. Ruchomości mo
Gdyńska
Torfiarz
cerskie poleca po cenach cowanych na łączną sumę zł. 1000,— które można żna oglądać w dniu licytacji w miejscu 1 czasie
wyżej oznaczonym.
Zl. 98-8-K.
z kopaczką i pewnym wkła» Centrala Mebli
1445
najniższych
oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w
Bydgoszcz, dnia 25 marca 1935 r.
dem potrzebny — dobre Gdynia Starowiejska 40,
Brunon Zubka
czasie wyżej oznaczonym.
Komornik: (—) Szubartowski.
warunki. P. Gąsocin, mają» telef. 2ó»25.
2345
Gdynia, dnia 6 kwietnia 1935 r.
Grudziądz, ul. Pańska 3
tek Łopacin.
3254
(—) K. Błaszkiewicz, komornik sądowy w Gdyni.
HURT. Telefon ig»8o. DETAL
UCHWAŁA. W postępowaniu upadłościowem
Słuiąca
względem majątku firmy Towarzystwo Eksploa
uczcrwa, pracowita potrze»
tacji i Handlu Żelazem „Tehaz“ Sp. z o. p. w Byd
bna od zaraz na wyjazd na
goszczy — wyznacza się termin do badania do
Hel. Zgłoszenia: Strzelczy»
sprzedaje
kowa, Wejherowo — Gazo» wszelkiego rodzaju oraz pa» datkowo zgłoszonych wierzytelności na dzień 26
wnia.
3286 sy zapędowe wnajwiększym kwietnia 1935 o godzinie 10 w podpisanym Sądzie
ftółtomięsne
pokój 3.
3274
wyborze po cenach
Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 1935 r.
bezkonkurencyjnych
Zl. 488-8.__________
Sąd Grodzki.
poleca
jadalne
3273
III. VI. 59/35.
50 kg. zł 2
Inteligentna Antoni Gehrmann
ZARZĄD SPADKU
Na wniosek generała Tadeusza Gałeckiego usta
przystojna panienka, lat 25,
dawn. Z. Balcerowicz
nawia się z dniem 14 marca 1935, odnośnie do spad
umiejąca wszelkie robótki,
ku po zmarłej w dniu 2 lutego 1935 Leonji Gałec
Skład Skór
poszukuje posady do dzie»
rakoodporne
kiej z domu Kowalewskiej zarząd spadku. Zarząd
ci, od i. V. br. Znajomość
GRUDZIĄDZ,
zł 3.5o na miejscu.
języka niemieckiego. Ofer» ul. Mickiewicza 22 cą masy spadkowej mianuje się adwokata Bolesła Roztargniony
___ ______
_ na ^supełek**,
marynarz, _patrząc
Poszukuje rybaka celem ty pod „Skromna“ do Ad«
tel. 1658.
2310 wa Chrzanowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 12.
zawiązany na linie okrętowej.
Bydgoszcz, dnia 14 marca 1935 r.
wydzierżawienia rybolóstwa ministracji „Dnia Grudziądz»
Żebym pamiętał, co miałem sobie przypomiej.
Zl. 486/8.
Sąd Grodzki.
3277
na wodach Domeny. 3285 kiego“.

TORUN

Hala Targów w Gdańsku

ZBOŻOWIEC

lokal parlerawy i lara»

MEBLE

Donim Góra

Skóry

SKÓRY

ziemniaki

sadzonki

OGŁOSZENIA:
0.20 zł
wiersz milimetrowy na stronie 7-tamowej
1.00 zł
w tekście na pierwszej stronie......................... a ■ « . 0.80
zł
w tekście na drugiej i trzeciej stronie « ■ • a • •
zl
w tekście na dalszych stronach ....•■•».•
.....
Pierwsze
słowo -1 wyrazy
Drobne za słowo 15 gr.•. ™c.
— -------------- tłustym drukiem liczymy podwójnie.
Za ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25% drożej.
Dla poszukujących pracy i nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki.
15 fen.
W Gdańsku za wiersz miłim. na stronie 7-łamowej
50 fen.
„
„
„
„
.....................
4-łamowej
10 fen.
,
drobne za Mowo 5 fen. — tytułowe .

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSI:,
W ekspedycji miejscowych agencyj . « a ■ ■ •
* 2.50 zi
2.80 zł
Z odnoszeniem do domu ....«« i ■ « • ■
■ 2.89 zł
Przez pocztę z odnoszeniem do domu « a a • • «
s «
9
« a 4.50 zł
Pod opaską
.................
Z32 gd; przez gońca
IV Gdańsku przez pocztę
a 2.00 gd
administracji
wprost w • -. 1.75 ~gd
„
„
_
__ _ __w_____________
_________
..
sz odbieraniem
Zagranicą.......................................
* « » 4.00 gd
W. razie wypadków «powodowanych 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 50 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, łub od daty otrzymania rachunku. Przy
sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy druk
i przepisane miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny:
Witold M ę ż u 1 e k 1, Toruń, ul. Mickiewicza 34.
RAHaktnr ednowiedzialny za «Drawy W M Gdańska: Wilhelm Grimsmann. Gdańsk, Kassubischer Markt 41, L p. — Redaktor odpowiedzialny na Bydgoszcz: Wacław Górnicki, Bydgoszcz, ul. Marsz.
li — Redaktor odpowiedzialny na Gdynie: Józef Dobrostańskl, Gdynia, ul. Kujawska. — Redaktor odpow. na Grudziądz: Wacław Gańcza, Grudziądz, ul. Sienkiewicza 90. — Redaktor
«ucua u-o.
K
odpowiedzialny na Tczew: Lubomski Wacław, Tczew, ul. Kościuszki Ł
Wydawca: Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza w Toruniu,
Za ogłoszenia odpowiada Administracja.
Czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej S. A. w Toruniu.

