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Hitlerowcu organizowali pucz
przeciw Hindcnburgowi

Nr. 61
Zwycięstwo dolara!
Po otwarciu gleldu t banków
w Amrruce

Londyn 14. 3. (tel. wł.) Przy otwarciu gieł
dy dolar notowany był 3,43 i %. Transakcje
dolarami, które rozpoczęły się vr południe u»
jawriły odraza bardzo mocną tendencję dolaa Notowania te zaczęły się od kursu 3,44 za
wych wpływów i oddanie zarzędu teatru w rę gracja polityków lewicowych, artystów publi« funt, ł więc o % centa n’żej od kursu, jaki
był p- zed ogłoszeniem moratorjum bankowego.
ce narodowych socjalistów.
cystów, dziennikarzy i wogóle inteligencji z
Poejęt# notowania dclara amerykańskiego
Wiedeń 14. 3. (PAT). Dzienniki tutejsze N.emiec do Austrji i Czechosłowacji. M. Innewywołamy konyitne wrażenie na tutejszej gieł
donoszę, że daje się zauważyć masowa emi. mi osięść ma w Wiedniu Maks Reinhardt.
dzie i chociaż podniecenie europejskie w dal
szym ciągu przyczynia się do ograniczenia tran
zakcyj, jednak przy zawieranych tranzakcjach
da się ł auważyć duże zaufanie.
Nony Jork 14. 3. (PAT). Przy otwarciu
banków nowojorskich niedało się zauważyć ża
w strefę zdemłliiaruzowanel
dnego podniecenia. Większość instytucyj ban.
Londyn 14. 3. (PAT). Dzienniki obszernie
Paryż 14. 3, (PAT)- Policja’ francuska za
donoszę o opanowaniu miasta Speyer przez u. aresztowała w strefie fortyfikacyj wojskowych kuwych nie spodziewa się specjalnego napły»
zbrojonych hitlerowców, pokreślajęc, iż Speyer obozu ćwiczebnego w okolicy Strasburga osob wu klientów, wycofujących swoje wkłady.
Waszyngton 14. 3. (PAT). Federal Reserve
leży na lewym brzegu Renu i znajduje się w nika narodowości niemieckiej, który przyznał
Boaid ogłosił listę 52 banków o kapitale 7
zdemilitaryzowanej strefie, gdzie jest tńedo. się do uprawiania szpiegostwa.
zwclone pojawienie się uzbrojonych sił.
Londyn 14. 3. (PAT). Incydenty w Kehl, miljardćw dolarów, które w dniu wczorajszym
„Daily Ekspres“ wspomina przytem o cha Speyer i Kolonji sę przedmiotem narad kół u. rozpoczęły operacje.
rakterystycznym wypadku, a mianowicie, że rzędowych Wielkiej Brytanji, które uważają,
Również wczoraj otwarto w Nowym Jorku
w a dom ość o zbrojnem opanowaniu Speyer że incydenty te winny być rozpatrywane z przeszło 20 banków, nie należących do syste
przez hitlerowców, wysłana przez agencię pra punktu widzenia, CZY STANOWIĄ ONE PO mu Fedtral Reserve oraz nowojorską Kasę 0sowę Tewgr Union, należącą do HugenLerga GWAŁCENIE PRZEPISÓW
TRAKTATU >zczędr»ści. Według oficjalnych danych dc ay»
została nastęnt?« po upływie godziny zapew WERSALSKIEGO ORAZ PAKTU LOKAR »temu federal Reserve należy 6780 banków
ne wskurek żądania Auswertiges Amt zaprze NEŃSKIEGO.
narodowych i 824 banki stanowe- Pozatem w
czono.
St. Zj<dn jest 18768 banków stanowych, nie
należących do systemu Federal Reserve,
Pewi-e ograniczenia w operacjach banko
wych bęctą obowiązywały jeszcze nadal . p»o o.
twarda banków. Termin odwołania tych ogra,
niczeń nie został dotychczas oznaczony.
Berlin 14. 3. (PAT). Z Monachium wanego zamachu na Hitlera. Hr. Arco.
donoszą, że ujawniony został PLAN ZA
:ak wiadomo, w r. 1919 zastrzelił ówczes
MACHU NA KANCLERZA HITLERA nego premjera Bawarji Eisnera. należące
Zamach ten projektował hr. Arco, »tory go do niezależnej partji socjal - demokra
został przez policję w niedzielę areszto tycznej.
Niemcu »Icwcaml niepokoju
wany. Arco przyznał się do przygotuwyw Europie
Nowy Jork, 14. 3. (Pat). „Washington
Star" we wstępnym artykule p»sze, iż dyk
tatura H-tlera zawróciła w giowie niemie
ckim faszystom. O ile chodzi o Polsky,
wywołuje to sytuacją, przypominającą sy
tuacją wojenną. Sam Hitler jest odpowie
dzialny bezpośrednio za wywołanie pol
skich obaw. Rząd warszawski musi przed
sięwziąć środki ostrożności daleko idące
przeciwko niemieckim zaknaom, zagraża
iifiaie się x daicę 19 marca br.
jącym „korytarzowi“. W ten sposób zo
n> obfitości 30—hO stron.
stały posiane ziarna rozpaczliwie poważ
te3° numeru złotą się wywiady i artykuły najwybitniejszych mętów stanu,
nego kryzysu we wschodniej Europie, za
poutykow i ekonomistów l aństw Bałtyckich, poraź pierwszy w prasie poskiej
nim wysechł atrament na dekrecie nomi
na łamadi naszej prasg pomorskie/ zabiorą glos w sprawach polskonacyjnym Hitlera.
catońsbo-totensbicb :
„New York Times" pteee: .J’od panc.
X ffolsOi:
wan-em hitlerowców aietylko dla Niemiec,
Rzecznicy porozumienia z Państwami Baltyckiemi, wybitni dziaiacze
ale i dla pokoju europejskiego otwiera s>ę
polityczni, przedstawiciele naszego iycia gospodarczego.
nowa
poważna i smutna epoka. Obecne
Osobny dział w tym numerze zajmle jport ^duńsIM.
wybuchy nienawiści rasowej przez długi
Z tstonji;
czas będą plamą r.a opinji narodu, który
był tak dumny ze swej wysokiej kultury.
ojz/y naczelnik Państwa, Prezes Parlamentu, Prezydent Tönntson,
Minister Spraw Zagranicznych Reia, Minister Spraw Gospodarczych
Dopóki ta plama a.e aostan-e usunięta,
Jiirmann. Minister Wirąo 1 inni.
Niemcy nie będą mogły mósmć o zaoofaX Æotwvy:
nych narodach. Doktryna głoesoua w
Niemczech od czasu dojścia do władzy Hit
Prezes Raay Ministrów i Minister Finansów Sku/eneeks, Minister
lera
może być porównana jedynie do za
Wojny Balodis, Minister Qrosvatd, Dyrektor Zattz i inni.
sad,
na
jakich opierał się rząd carski w
W numerze tym m. i. zamieścimy nieznany artykuł śp- Üadeussa Jdołónłlki
Rosji.
poświęcony nspółptacn Polubi x Państwami óSałfucfMesni’
Nasz specjalny Numer Bałtycki wydany będzie w powiększonym nakładzie i obejmie
wszystkie nasze wydawnictwa na Pomorzu i w Wielkopolsce, od Gdańska, Gdyni at
po Bydgoszcz i Inowrocław.
Monierende pol»ko>ltlewskic
Numer ten niewątpliwie o^bije się głośn m echem zarówno w Polsce jak i zagranicą,
w sprawie ruchu kranscznefio
streszczenia artykułów i enuncjacyj wybitnych mętów stanu podane będą w językach:
Wilno, 14. 3. (PAT). Przygotowania do o«
andiehkim i francuskim.
twarcia
małego ruchu granicznego na pograrr
Dla firm przemysłowo-handlowych, instytucy/ gospodarczych
czu polskoditewskiem dobiegają końca W koń
numer ten posiadać ftędsie specjalne znaczenie.
t
cu bieżącego mies ąca odbędzie się kilka kon
Zamówienia ogłoszeniowe do tego numeru przyjmujemy
ferencyj
lokalnych pobko«litew»k.ich, których.
do cznartku. dnia 17-go b. m., tod*. 12.
wynik przedłożony będzie władzom central
nym obu państw.

Sprawcą podpalenia Reichstagu — Goerlnź
Sensaculne rewelacje „Dailu Telegraph“

Londyn 14. 3 (PAT). „Daily Telegraph"
ogłasza sensacyjną wiadomość, przywiezioną
przez pewnego Anglika z Berlina, stwierdzają,
cego na podstawie informacyj z miarodajnych
kół nacjonalistycznych, iż nacjonaliści pr-eko=
nan: sę, że PODPALENIE REICHSTAGU
ZORGANIZOWAŁ GOERING, aby zapewnić
Hitlerowi zwycięstwo w wyborach.
Informator „Daily Telegraph“ stwierdza
również, że tuż przed samymi wyborami HIT
LEROWCY ZAMIERZALI DOKONAĆ ZA.
MAOBU NA PAŁAC PREZYDENTA W CE
LU ZMUSZENIA HINDENBURGA DO RE
ZYGNACJI NA RZECZ HITLERA- Zamach
udaremnił Stahlhelm, którego członkowie w li.
czhie 25.000 strzegli wszystkich ulic, otacza*
jętych pałac prezydenta.
Ten sam Anglik stwierdza, że Niemcy znaj
duię się obecnie w stanie tyranji, w której opozycja jest całkowicie steroryzowana nawet
nacjonaliści, współdziałajęcy z Hitlerem, jak
Hugenberg i Papen sę zastraszeni i nie wiedzą,
co robić,
•
•
•
Berlin 14. 8. (PAT). Biuro Conti komuni
kuje: W niedzielę o świcie do zamieszkałego w
Kilonji adwokata Spiegla nieznani osobnicy
poczęli się dobijać do drzwi wołajęc: „Otwo
rzyć, tu policja". Gdy Spiegel uchylił drzwi,
padł strzał raniąc go śmiertelnie, tak, ze w
czasie transportu do szpitala adwokat zmarł.
Zabójcy zbiegli.
Spiegel był członkiem partji socjal
de
mokratycznej i występował często jako obroń
ca socjal demokratów w procesach politycz
nych. W ostatnich wyborach komunalnych kan
dydował on z listy socjalistycznej
Wrocław 14. 3. (PAT). Dnia 10 bm. w go.
dżinach przedpołudniowych do mieszkania in
tendenta teatru wrocławskiego Barnaya wtar
gnęło 12 umundurowanych członków bojówki,
którzy go następnie wywieźli samochodem do
podmiejskiego lasu, gdzie go pobili gniwwni
pałkami.

Narodowo - socjalistyczna „Tagesztg." w
komentarzu wyjaśnia, że Barnay jest Żydem
i zajście całe miało wprawdzie charaktei sa
mowolny, lecz zostało przez większość przyjęte
» uznaniem. Pismo to tłumaczy dalej fakt ten
koniecznością uwolnienia teatru z pod niezdrc

..Szlezwik — bleibM
deutsch“
Hamburg 14- 3, (PAT) W granicznych mia
stach duńskiego Szlezwiku daje się zauważyć
wzmocniona agitacja przeciw ustalonej pokoem wersalskim granicy niemiecko - duńskiej
.omagająca się autonomji dla północnego Szle.
iwiku.

Pawilon polski
na wystawie w Chicago
Chicago 11 3. (PAT). W dniu wczorajszym
lodpisany został kontrakt na budowę pawilo.
tu polskiego między spółkę dr. Kalisza, buowniczego Łazarewicza oraz Person Jonstr.
lomp. Budowa rozpoczyna się w dniu dzisiej.
zym, skończona zaś będzie dnia 15 maja.
Polish day Association, tj. oficjalni, repre’ntacja naszego wychodźtwa zgłosiła współ
racę z wystawę eksponatów polskich w naro.
owym pawilonie. Dotychczas Polska jest dru
im narodem, który pozytywnie załatwił spra
'ę własnego pawilonu, chociaż 14 innych
aństw zapowiedziało uczestnictwo.

Nad granicami francji
hitlerowcu osadza rą bojówki

Zamach na życie Hitlera
przygotowywał rzekomo hr. Arco

Gromy potępienia

z za Oceanu na Hitlera

Jlasz fpecjalm/

Xumer ßaltyiki

Pierwsze laskólki...

a
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Austria w przededniu przewrotu?
„Król“ Olio, Mussolini i Hiller
sehen Nation „Völkischer Beobachter“ wadzone w tej sprawie, stwierdziło „zu
przyczem rzuca znów hasło „Ein Staat— pełną bezpodstawność tych pogłosek“.
ein Volk“ — jedno państwo jeden naród Rząd i.ustrjacki zamierza wystąpić prze
— i stwierdza, że chorążowie hitlerow ciwkc lutorom tej złośliwej iinsynuac”
skich sztandarów nie sprzeczają się już szerzonej głównie zagranicą, z wyraźnym
dziś o to, czy są Wielkoniemcami czy też celem szkodzenia interesom republiki auDolnoniemcami bo wiedzą że są „tylko strjackiej. Równocześnie główny organ
Niemcami“; powołuje się pozatem na chrześcijance . społeczny „Reichspost“,
wielki wiec hitlerowski w Wiedniu w pisze że rząd niema zamiaru wprowadze
dniu 6 marca b. r. i pragnie w imieniu nia dyktatury, ani nie jest wrogo usposo
tych „tylkoniemców“ niemieckiego naro biony wobec parlamentu. „Reichspost“
dowego Państwa, które by reprezentowa zaznacza dalej, że „idealem katolików auło nazewnątrz interesy Niemiec jako „ein strjackich nie jest konstytucja centrali
styczna w duchu narodowych socjali
Ganzes, unerschuetterlich einig.“
Powrót „Trzeciej Rzeszy“ do prasta stów, lecz powrót do iooo-letniej tradycji
rych tradycyj „świętego cesarstwa“ nie pierwszego cesarstwa niemieckiego.
Naprężenie polityczne między rządem
jest więc bynajmniej wykluczony. Nasu
wa się tylko pytanie jakie projekty ma austrjackim a opozycją socjal - demokra
nowe państwo w stosunku Prus? Prusy tów i narodowych socjalistów zaostrzyło
bowiem pod berłem Habsburgów nie bar się -kutkiem zwołania posiedzenia Rady
dzo byłyby... tradycjonalne. Tradycja Narodowej na środę 15 bm. przez posła
Prus jest uwieczniona na pewnym słyn wielkoniemieckiego Straffnera. W odpo
nym obrazie, znanym każdemu dziecku w wiedzi na zwołanie posiedzenia — rząd oPolsce, a który nosi miano: „Hołd Pru głosił komunikat, w którym powiedziane
ski“. Po długotrwałej hegemonji Prus jeH, że samowolne zwołanie izby jest
nad krajami Rzeszy może przyjść i odwet sprzeczne z konstytucją, gdyż żaden po
w zamierzeniach twórców „świętego“ im. seł nie ma prawa zwoływania plenarnego
perjum, odwet, który uczynił by z Prus posiedzenia. Rząd uważa za swój obowią
jedno z państw podległych imperatoro- zek przeciwdziałać temu złamaniu kon
wi wiedeńskiemu. Chyba, że historja stytucji, Poseł Straffner natomiast upiera
stworzyłaby ten odwet w formie bar- się przy swym zamiarze i grozi doniesie
dziej... tradycjonalnej.
niem karnem przeciwko każdemu, kto mu
W każdym razie na wypadki w Au- będzie stawiał przeszkody w zwołaniu par
strji należy patrzeć po przez zawoalowa- lamentu. W jaki sposób rząd zamierza
ną i gęstą zasłonię hitlerowskiej „Trzeciej przeszkodzić odbyciu posiedzenia plenar
Rzeszy* ‘i pod tym kątem widzenia oce nego, nie jest jeszcze wiadomo.
Mimo zakazu 73 zgromadzeń socjali
niać rozgrywające się tam wypadki. Otóż w Wiedniu krążyły przed paru dnia stycznych panował w Wiedniu spokój. Po
mi pod wpływem doniesień z Paryża po licja i zwiększony garnizon wojskowy by
głoski, jakoby Otton Habsburg przybył ły w ścisłem pogotowiu. Gmachy publiez
do
Przedarulanji. Urzędowo jednak za ne były pilnie strzeżone.
W sprzeczności z powyższemi rewela
Charakterystycznym, bardzo dla tych
komunikowano,
że dochodzenie, przeprocjami „Daily Herald“ należy podkreślić,
że w kolach politycznych Londynu obie
gają pogłoski, iż Mussolini nie sprzeciwia
się już Anschlussowi Austrji z Niemca
mi, o czem miał zawiadomić Hitlera.
„Sprzeczności“ te doskonale możnaby po
godzić z sobą, gdybyśmy na „Trzecią
Rzeszę“ Hitlera spojrzeli przez pryzmat
może fantastyczny, może zaś... istotny
W Rzymie odbyło się pierwsze posie da widzi w ruchu faszystowskim, rozwija
koncepcji o „świętem cesarstwie rzym- dzenie sesji marcowej wielkiej Rady Fa jącym się poza granicami Włoch, stwierdzę
skiem narodu niemieckiego“. Określenie szystowskiej. Pierwsza część porządku nie istnienia nowego ducha, czerpiącego
to brzmi niezwykle „sympatycznie“ dla dziennego zawierała kwestje, dotyczące sy pokarm bezpośrednio, czy też pośrednio z
hitlerowskich uszu, może dlatego, że jest tuacji międzynarodowej. Premier Mussolini Rzymu w całokształcie doktryn i instytuw nim mowa o Rzymie temsamem zaś o wygłosił dwugodzinne przemówienie, po cyj, które uczyniły z Włoch państwo współ
braterstwie duchów „Euehrera“ i “II Du którem nastąpiła dyskusja. Dyskusję za czesne, państwo narodowe. Rada wzywa
ce“. Niejednokrotnie można się z tern okre kończył premjer składając następujące po faszystów w całej Italji w przeddzień 14-tej
śleniem spotkać w prasie hitlerowskiej, a świadczenie:
rocznicy faszyzmu, by z uczuciem dumy, a
ponieważ nikt nie wie do tej pory, co
Wielka Rada Faszystowska, rozpoczy zarazem świadomi wielkiej odpowiedzial
właściwie kryje się pod mglistem poję nająca sesję wiosenną w 11-tym roku istnie ności chwdi obecnej pracowali niestrudze
ciem „Trzeciej Rzeszy“ możemy snuć nia, po zbadaniu sytuacja, jaką wytworzyły nie nad zapewnieniem potęgi partji i nad
przypuszczenie, że „TRZECIA RZE- ostatnie wypadki, ośw>adcza raz jeszcze rozwojem idei faszystowskiej na całym
SZA“ — to właśnie „święte cesarstwo narodowi włoskiemu i narodom innych kra świecie“.
rzymskie niemieckiego narodu“ tj. Zjed jów, że polityka zagraniczna Włoch faszy
Niewiadomo, czy rozwój faszyzmu nie
noczone Niemcy i Austrja, może nawet stowskich kierowana jest zdecydowaną mieckiego długo będzie napawał Mussoiipod berłem Habsburgów ze stolicą w Wie wolą niezamącania pokoju i współpracowa niego — dumą, W każdym razie stwier
dniu gdzie rządziłby młodziutki Otto o- nia nad reorganizacją polityczną, gospodar dzić należy, że tym razem II Duce nie
żeniony z królewną włoską i... Hitler, — czą i moralną Europy; Rada stwierdza, że wspomniał ani słówkiem o konieczności
prorok jego jak wiadomo „madę im Au Konferencja Rozbrojeniowa nie może osią rewizji traktatów, co lubi podkreślać z o
gnąć wyników pozytywnych, jeżeli nie I akzji swych przemówień,
strja“.
Niemniej warto na tem miejscu podNiedalej jak 13-go marca pisze znów przyjmie iedynych konkretnych propozyo tem „Hl. Römischen Reich der Deut- cyj, które są propozycjami włoskiemi. Ra-1 kreślić znamienne stwierdzenia jednego z

Od pewnego czasu na terenie Austrji
występują bardzo podejrzane objawy. Agitacja nacjonalistyczna godzi coraz sil
niej w strukturę ustrojową „Deutsch Oesterreich“. Widocznie akcja na tym te
renie trafiła na grunt podatny, skoro rząd
auctrjacki był zmuszony do wydania bar
dzo poważnych zarządzeń ochronnych
Kanclerz Austrji, dr. Dollfuss, wydał sze
reg „Notverordnungen“, mających prze
ciwdziałać rozpasaniu się agitacji hitle
rowskich bojówek. Zakazał zgromadzeń
publicznych, ograniczył wolność prasy itd
stworzył niejako pogotowie ochronne dla
obrony Austrji przed zamachowemi po
mysłami z Niemiec.
Jakie są jednak właściwe cele kancle
rza Dollfusa nie wiadomo: są one w ka
żdym razie zagadkowe. Faktem jest, że
kanclerz Dollfuss postawił Austrję jakby
na stopie wojennej; zmobilizował ją —
pokojowo, a co z tym fantem dalej uczy
ni, to dopiero zobaczymy. Zapewne nie
zadługo. „Daily Herald“ podaje sensacyj
ną wiadomość, że Austrja znajduje się w
przededniu przewrotu, planowanego wła
śnie przez nie kogo innego jak kanclerza
. Dollfussa i szefa Heimwehry Starhemberga. Celem tego przewrotu jest restytuo
wanie Monarchji, aby się uchronić przed
hitleryzmem (?) Książe Otto ma być
proklamowany królem Austrji. Równocze
śnie nastąpiłaby proklamacja Ottona na
króla Węgier. W ten sposób dawna monarchja Austrowęgierska byłaby odro
dzona. Wszystko to, jak twierdzi „Daily
Herald“, dzieje się za zgodą Mussolinie
go, którego życzliwe stanowisko wobec
monarchji austrjacko - węgierskiej trzy
małoby w szachu Małą Ententę.

nastrojów jest ostatni odczyt hr. Bethlena
w Berlinie na temat „Węgry w nowej
Europie“. Na wstępie hrabia Bethlen
wskazał na braterstwo broni Węgrów i
Niemców w czasie wojny światowej a na
stępnie mówił o powojennej polityce Wę
gier. Przy pomocy Włoch, Węgrom uda
ło śię uniemożliwić polityczne i dyplo
matyczne otoczenie Węgier. Świadomość
wspólnych interesów Węgier i Włoch,
jak również nowa zagraniczna polityka
Mussoliniego doprowadziła ostatecznie do
zawarcia traktatu przyjaźni pomiędzy
Włochami i Węgrami a fakt ten stal s'ę
ważnym czynnikiem w polityce środkowo-europejsikiej. W interesie Włoch leży,
— mówił hr. Bethlen — aby uniemożli
wić połączenie się Słowian północnych z
południowymi. Włochy powinny przyjść
z pomocą Węgrom i pomagać Austrji a z
Runumją utrzymywać przyjacielskie sto
sunki, czyli krótko: wzmacniać nad Du
najem te narody, które chcą stać na wła
snych nogach i pozbawione są tendencyj
słowiańskich. Temu sprzeciwiać się nie
mogą Niemcy, którym również zależeć
powinno na tem, aby miały otwartą dro
gę na wschód. Przed tysiącami lat naród
węgierski wytworzywszy własne państ
wo oddzielił Słowian północnych od po
łudniowych. W historji już dwukrotnie
starali się Słowianie połączyć, czemu jed
nak przeszkodziły wojska niemieckie i
węgierskie Dziś niebezpieczeństwo to jn't
o wiele większe niż kiedykolwiek i dlate
go Węgry — zakończył hr. Bethlen —spełniają swe posłannictwo dziejowe, je
żeli dążą do rewizji tych postanowień
traktatów paryskich, z których niebezpie
czeństwo to wypływa“.
Jak widać "Trzecia Rzesza“, realizu
jąca się w chwili obecnej na terenie Nie
mi: c Austrji i Węgier, tak samo jak i
poprzednie państwa niemieckie wymie
rzona jest przeciw Polsce i przeciw Słowiańszczyźnie a w myśl odwiecznego ha
sła germańskiego „Drang nach Osten“:
| „aby mieć drogę otwartą na Wschód“.

Sztandary faszyzmu na całym święcie
chce rozwinąć llussolini

„Niech żyjc rcwolucfa narodowa!
Nowe orędzie Hindenburga w wydaniu flsilera
Hitler z naszej partji, iub na całe cddziały, należy
Kanclerz Hitler ogłosił przez radio na partji narodowo - socjalistycznej
stępujące orędzie prezydenta Hmdenbur- podkreślił, że zarządzenie prezydenta sym niezwłocznie _ bezwzględnie iamać opór
tych elementów. (O ile niema oporu —
bolizuje zwycięstwo rewolucji narodowej.
„W tej histerycznej chwdi — mów i wódz nakazuje łagodność!). Zwycięstwo
„W dniu dzisiejszym, kiedy ku czci na
szych poległych w całych Niemczech wy kanclerz — obok uczucia wdzięczności, ja nasze jest tak wielkie, że obcem nam po
wieszone są opuszczone dc połowy masz kie żywimy dla feldmarszałka, wszyscy winno być niskie pragnienie zemsty. Gdy
tu dawne flagi czarno - b.ało czerwone, przepojen. jesteśmy pełnem dumy zadów >- i by wrogowie odrodzenia narodowego pró
zarządzam, aby począwszy od jutra aż do leniem, Z dniem dzisiejszym, gdy symbo bowali stawiać jakiś opór, wola rządu na
definitywnego uregulowania sprawy barw licznie cała władza wykonawcza przeszia rodowej rewolucji w okamgnieniu ich zła
Rzeszy, wywieszane były wspólnie sztan w ręce narodowych Niemiec, rozpoczyna mie. Wówczas otrzymacie rozkazy.
dary czarno - biało - czerwone oraz flaga s ę drugi okres naszej walki. Od tej chwili
Strzeżcie się jednak prowokatorów
ze znakiem swastyki. Te flag: łączą chwa walka o oczyszczenie Ù uporządkowanie
szpiclów, którzy, jak stwierdzają dewody,
lebną przeszłość Rzeszy niemieckiej z pel- Rzeszy prowadzona będzie planowo i kie
zostali odkomenderowani przez partję ko
nem mocy odrodzeniem narodu niemiec rowana z góry. Rozkazuję wam podpo
munistyczną do naszych formacyj. Potrafi
kiego. Połączone z sobą mają one symbo rządkować się jak najsurowszej i s inej dy
my ich wkrótce unieszkodliwić"
lizować władzę państwową i wewnętrzną scyplinie. Zaniechane muszą być wszelkie
Okrzykiem: „Niech żyje rewolucja na
spoistość wszystkich kół narodowych Nie go rodzaju akcje samorzutne. Tylko tam,
miec. Gmachy wojskowe : okręły wywie gdz'e wrogowie narodowego odrodzenia rodowa, niech żyją Niemcy**1 zakończył kan
przemocą stawią opór naszym zarządze clerz mową.
szają tylko flagi wojenne Rzeszy“.
Zwracając się następnie do członków niom, albo napadną na pojedynczych ludzi

pism angielskich, które powtarza słowa
wypowiedziane rzekomo przez dyktatora
Italji do Grand!ego: „Nie nudźcie mnie
już tą aferą hirtenberską, bo wobec całego
świata powiem, że mam prawo zbroić Wę
gry, mam prawo zbroić Bułgarję, mam pra
wo zbroić kogo mi się podoba!

Linia Śląsk - Gdunia
w prasie ezeskiei
Wszystkie tutejsze pisma czeskie notują
fakt otwarcia linji kolejowej G. Śląsk—Gdynia
z prawdziwem zadowoleniem. Prasa stwierdza,
że dla przemysłu ostrawskiego i całego kraju
morawsko.śląskiego, Slowaczyzny i Rusi Pod
karpackiej otwierają się w ten sposób nowe
możliwości eksportowe przy użyciu najkrót
szego połączenia z morzem polakiem, którego
kraje te są naturalnem zapleczem.

Czcrwoni goście
w Rzeszy
„Voelkischer Beobachter“ donosi, że istnie=
ją uzasadnione poszlaki, iż bawi obecnie w
Niemczech osławiony przywódca komunistów
węgierskich Bela Kuhn oraz Maks Hoelz, któ
ry w r. 1921 stał na czele powstania komuni
stycznego w Niemczech środkowych. Hoelz
delegowany miał zostać przez Trzecią Między
narodówkę dla objęcia kierownictwa walki po
aresztowaniu przywódców komunistycznych
w Niemczech.

lOmhdrdowa
pożgcztaa francuska
Senat francuski uchwalił 241 głosami prze
oiwko 6 konsolidacyjną pożyczkę w wysoko
ści 10 miljardów franków.

Emigranci <lo Sianów
Zicdnoczonych
W dniu 15 bm- odpływa z Gdyni na pokła
dzie okrętu „Pułaski" transport emigrantów w
liczbie 110 osób z Polski do St. Zjeda.
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Czarne dni na giełdach światowych
Zdetronizowany dolar — odpływ zioła z Ameryki
Światowe giełdy papierów wartościowych
znajdowały się w tygodniu ubiegłym nadal
pod przemożnym wpływem katastrofy finan
sowej w Stanach Zjednoczonych, która przy
biera coraz ostrzejsze formy.
Wiadomości
hiobowe z Ameryki wywołały silną depresję
w europejskich sferach giełdowych.
Sytuacja w Stanach Zjednoczonych ulegh
w ciągu tygodnia dalszemu znactanemu pogor
szeniu. Wypadki na tamtejszym rynku rozwi
nęły się w błyskawicznem tempie. Po olbrzy
mich krachach instytucyj pieniężnych nastą
piło ogólne moratorium bankowe. Dolar zo
stał zdetronizowany: obroty banknotami i de.
wizą New-York na wszystkich giełdach św'ata
przejściowo wstrzymano i waluta amerykań
ska była przez kilka dni bez kursu; obecne
notowania dolara są znacznie niższe, aniżeli
przed krachem. Odpływ złota z banków fe
deralnych przybiera zastraszające rozmiary,
w ostatnim tygodniu wyniósł on znów prze
szło 101 miljonów dolarów, podczas gdy ró
wnocześnie obieg biletów bankowych wzrósł o
818 miljonów. Giełdy amerykańskie są nadal
zamknięte i niewiadomo jeszcze, kiedy rozpo.
czną swe czynności.
Trudno przewidzieć, jaki będzie dalszy
rozwój wypadków w Ameryce. Narazw Fide,
rai Reserve Banki wznowiły częściowo swą
działalność i według wszelkiego prawdopodv
bieństwa otrzyma pozwolenie podjęcia nor
malnych operacyj około 500 największych
banków prywatnych- Gorączka złota narazie
ustała i publiczność amerykańska wymienia
w dość znacznych ilościach złoto na banknoty,
co w pewnej mierze przypisać należy także
ogłoszeniu sankcyj karnych za przechowywa
nie złota.

W——————

Prace oarlamcnfarne
B. B. W. R.

Sprawy pritmusłowo-rolne
i admlnlslracijinc
Poszczególne sekcje parlamentarne Bezpar
tyjnego Bloku Współpracy z Rządem prowa»
dzą bez przerwy obrady nad bieżącemi aktual
nemi zagadnieniami. Pod przewodnictwem
posła dr. Czernichowskiego obradowała grupa
przemysłowo-handlowa nad rządowym projek
tem ustawy o kartelach.
Na tle obszernego referatu, obrazującego
ustawodawstwo kartelowe w innych krajach,
omówiono zasadnicze tezy projektu. Przyjęto
jako tezy podstawowe ujawnienie umów kar
telowych w rejestrze kartelowym, przekazanie
nadzoru nad kartelami ministrowi przemys.u
i handlu, oddanie orzecznictwa sądowi karte
lowemu przy Sądzie Najwyższym, oraz przy
jęto szereg poprawek, m. in. poprawki, które
rozszerzają nadzór ministra przemysłu i han
dla.
Grupa rolna pod przewodnictwem posła
Swieżawskiego obradowała nad rządowym pro
jektem ustawy w sprawie zmiany rozporządzę
nia Prezydenta Rzpłitej z dnia 22 marca 1928
roku o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. Gru
pa wypowiedziała się przeciwko wprowadzeniu
zmiany w art. 8, orzekającym, że w miastach
od 5 tysięcy ludności, czynności kontroli zwie
rząt rzeźnych i mięsa mają obowiązkowo wy»
konywać fachowi weterynarze zamias ogląda»
czy mięsa.
Natomiast grupa stanęła na dotychczaso
wem stanowisku, że to obowiązuje jedynie w
miejscowościach, liczących powyżej 10 tysięcy
ludności. Pozatem zaprojektowano niższą o>
platę za sprawdzanie badania mięsa po prze
wiezieniu go do miejsca konsumeji. Mianowi»
cie oplata ta nie może przekraczać 10°/o kosz
tów uboju, stosowanych w danej miejscowo«
ści, gdzie odbywa się sprawdzanie badania.
Obradowały również łącznie grupy rolna i
administracyjna pod przewodhictwem posła
Świeżawskiego nad rządowym projektem usta»
wy o rzeźniach z prawem wyłączności

Pociągi wycieczkowe

a

Wobeo wielkiego powodzenia, jakiem cie»
szą się pociągi wycieczkowe, uruchomione 0«
statnio w dyrekcjach kolejowych warszaw
skiej, krakowskiej i lwowskiej, ministerstwo
komunikacji wystosowało do wszystkich dy
rekcyj kolejowych okólnik, polecając im or»
ganizowanie tego typu wycieczek po niskich
cenach.
Wycieczki te oparte być muszą oczywiście
na kalkulacji dochodowej. O każdej ziarnie*
rzonej wycieczce ministerstwo powinno być
zawiadomione przez właściwą dyrekcję kole
jową.

Tendencja giełd europejskich zależna by
ła, jak wyżej wspomnieliśmy, w dużej mierze
od wypadków amerykańskich. Obok tego bar
dzo niekorzystnie wpłynęły na usposobienie
rynków akcyjnych ostatnie wydarzenia w Niem
czech, a więc mianowanie komisarza Rzeszy
w Bawarji, bezprzykładny teror hitlerowców
w całej Rzeszy, pogromy żydowskie, krwawe
walki między hitlerowcami a komunistami.
Alarmujące wiadomości z Ameryki wzmo
gły podaż dolarów na rynkach naszych. Tak

zwykle w ostatnich latach punkt ciężkości
przeniósł się do kas Banku Polskiego, który
zadecydował o dalszem kształtowaniu się
kursu dolara. Ze względu na wstrzymanie
oficjalnych operacyj banknotami dolarowemi
i dewizą Ne w York, kurs dolara w obrotach
prywatnych spadł przejściowo do 8,35, a na
wet sporadycznie płacono 8,30 i niżej. W k< fi
cu tygodnia banknoty dolarowe notowano:
8.69—3.70.

5 miliardów dcfrcqlii w czterech
lalach
rrniderf Poo»-vH rauow’»»’« «•raWoAcWle
Wobec prawdopodobnego deficytu w nrljonów dolarów krótkoterminowych dłu
bieżącym 'oku, wynoszącego około mi gów rządowych. Prezydent zamierza prze
liarda dolarów, co ogólny deficyt za 4-y rwać wypłatę zaopatrzeń znacznej ilości b.
lata podniesie do sumy 5 miijatdów, pre żołnierzy, którzy nie są całkowicie nie
zydent Roosevelt wystosował do kongresu zdolni do pracy, lub których niezdolność
orędzie, domagając się obszernych pełń >- nie nastąpiła bezpośrednio w związku ze
mocnictw, pozwalaiących mu na wydanie służbą wojskową podczas wojny
Roosevelt pragnie również obniżyć udrakońskich zarządzeń w celu przywróce
posażenia funkcjonariuszy państwowych,
nia równowagi budżetowej
Niedawno dokonane oszczędności — o- cywilnych oraz wojsku, przypuszczalnie z
św adcza w swem orędziu Roosevelt — są tych dwóch tytułów udałoby s>ę otrzymać
niewystarczające, by podołać obecnym ko- oszczędności bardzo znaczne.
Członkowie kengresu przyjęli projekt
niecznościom. Pilność zagadn enia uwydat
nia xię jeszcze bardziej przez fakt, iż na obniżki swoich djet o 8.500 do 10.000 do
wiosnę przypadają terminy płatności setek larów rocznie.

Ostry porachunek Sowietów
z Niemcami
Prasa sowlrtna olsze o „k’ownarh" w roll dijn'omatftw
Cała prasa sowiecka cytuje rewelacje
wiedeńskiego organu narodowych socjali
stów (grupa Strassera) „dsr schwarze
Sender". Rewelacje te dotyczy konferen
cji pomiędzy pruskim ministrem spraw za
granicznych Goeringiem a ambasadorem
francuskim w Berlinie Francois Poncet, w
czasie której Goering miał proponować po
moc niemiecką w dziedzinie oderwania U
krainy od związku sowieckiego, jeżeli wza
mian za to Francja będzie popierała Niem
cy w kwestji Pomorza.
„Prawda" w dłuższym komentarzu re
dakcyjnym, zatytułowanym „klowni w roli
dyplomatów“ ostro atakuje nietylko oso
bę Goeringa, lecz całe N emcy i ich obec
ny regime. Nazwisko Goeringa, znane jest
przedewszystkiem od chwili podpalenia
Reichstagu przez prowokatora van der
Luebbego, pisze „Prawda". Pismo oświad
cza, że projekt Goeringa pokrywa się z
dawnemi, zupełnie nieukrywanemi piana

mi Rechbergera. Pismo przypomina na
stępnie, że „niemieccy imperialiści byli już
na Ukrainie i musieli się stamtąd wynosić,
bynajmniej me w tak uroczysty sposób,
jako to sobie wyobrażano w Poczdamie •
na Wilhelmslrasse". „Prawda" zapytuje
wreszcie, czy niemieckie mnisterstwc
spraw zagranicznych przeprowadziło s ę
do gabinetu Goeringa i oświadcza, że
„metody policyjne, stosowane przez Goeringów wszelkiego rodzaju, mogą jedynie po
gorszyć i tak bardzo ciężką sytuację mię
dzynarodową Niemiec“. Mówiąc o artyku
łach niektórych prorządowyoh pism nie
mieckich m. in. „Boersen Ztg.", nawołują
cych do zachowania przyjaźń, niemieckosowieckiej, „Prawda" oświadcza, że „ar
tykuły te nikogo nie wprowadzą w błąd *
i kończy wykrzyknikiem, skierowanym pod
adresem Goer nga: „wszelkie błazeństwo
ma swoje granice".

Cto pasta do ruębóu)
ODOL Pasta do zgbówjlosowana codirannie • zapobiega
brzydkiemu zabarwieniu aąbów
i przykremu zapachowi z ust.

Świadectwa prze*
mgsłowe
Liczba . świadectw przemysłowych dla
przedsiębiorstw handlowych wedłng ostatecz
nych danych za lata 1926—1930 i danych
prowizorycznych za lata 1931, 1932 — przed,
stawia się następująco: w roku 1926 — 416
tysięcy, 1927 — 449 tysięcy, 1928 — 466 »ty
sięcy, 1929 — 461 tysięcy, 1930 — 455 tysiç»
oy, 1931 — 444 tysiące, 1932 — 429 tysięcy.
Jak wynika z powyższego, liczba świadectw
przemysłowych dla przedsiębiorstw handlowyoh w roku 1932 w stosunku do roku po
przedniego spadła o 3 proc. ,w stosunku do
roku 1930 o 6 proc., a w stosunku do 1928,
kiedy osiągnęła maximum 466 tysięcy, spadek
w roku 1932 wyniósł zaledwie 8 proc.

Wywóz węgla
Wywóz węgla w lutym rb. wynosił 736 tys.
ton, mniejszy byl od wywozu styczniowego o
86 tys- ton, na co jednak wpłynęła przedewszy
stkiem mniejsza o dwa ilość dni roboczych. Z
okręgu śląskiego wywieziono o 75 tys. ton
mniej a z okręgu dąbrowskiego o 11 tye. ton
Na rynki środkowo - europejskie wywieziono
111 tys. ton, czyli o 25 tys. ton mniej, przy
czem spadek wywozu dotyczył Austrji i Czecho
slowacji- Na rynki skandynawskie wywóz węgla
spadl o 89 tys- ton do kwoty 290 tysięcy ton,
przyczem najwięcej zmniejszyły się wysyłki do
Szwecji ; Danji- Eksport na rynki zachodnio—
europejskie utrzymał się na poziomie poprzed
niego miesiąca, natomiast wzrósł wywóz do kra
jów południowo — europejskich. Węgla okręto
wego sprzedano 16 tys. ton, a do Gdańska wy
wieziono 20 tys. ton.

i Pamiętni zawczasu
I zahUDlC mashc gazowa

Gdy obroty handlowe wszędzie malcty
Polskie towary wędralą na rynki zamorskie
W lutym nastąpił dalszy spadek przywozu
i wywozu. Zaznaczyć należy, że po pTzejścio
wem ożywieniu, jakie zaznaczyło się w handlu
międzynarodowym w połowie roku ubiegłego,
upadają ostatnie obroty handlowe wszystkich
nieomal państw świata. Przyczyny tego zja»
wiska tkwią w ogólnem położeniu gospodar»
czem, głównie jednak w utrudnieniach impor
towych, stosowanych przez poszczególne pań
stwa w coraz szerszym zakresie. Wywóz z
Polski dotknięty jest temi zarządzeniami szcze

gólnie dotkliwie, natomiast nasze ograniczenia
przywozowe okazują się obecnie nader skrom
nemi w porównaniu z innemi krajami. Obo
wiązujące w Polsce zakazy przywozu obejmują
zaledwie % wartości przywozu, a pozwolenia
przywozowe udzielane są bardzo liberalnie.
Tem więcej na uwagę zasługuje stale posiada»
ne przez nas saldo dodatnie. Wyniosło ono
w lutym powyżej 10 miljonów zl, a więc wię
cej niż w styczniu.
Zaznaczyć należy, że celem polityki wszyst

Rolnictwo, przcmusl 1 niciuchomości
miejskie
w projekcie ust<rwu o rodailcu malalhowum
Sejmowa komisja skarbowa obradowała nad
rządowym projektem ustawy o podatku mająt
kowym.
Poseł Wierzbicki (BBWR) jako referent te
go projektu zgłosił do niego szereg poprawek.
Propozycje referenta szły w kierunku umorzę
nia dawnego i wprowadzenia zastępczego po
datku tylko na lat 5. Do wymiaru zamiast za»
sady szacunku zaproponował zasadę klasyfika
cji. Projekt z poprawkami referenta bierze
za podstawę klasyfikację dlia rolnictwa podat
ku gruntowego, dla przemysłu i handlu obrót,
d'a nieruchomości miejskich przychód brutto.
Podatek ustala się na lat 5„ do końca 1937 r.
po 24 miljony zl rocznie, z czego na rolnictwo

10 miljonów, przemysł — 10 miljonów, nieru*
10 miljonów, przemysł — 10 miljonów, nieru»
chomości miejskie — 3 i pól miljona. Wolne
od podatku są gospodarstwa rolne do 7 ha i
płacące do 25 zl podatku gruntowego, obroty
przemysłowe do 20 tysięcy, względnie 27 ty
sięcy rocznie i nieruchomości, których przy»
chód nie przekracza tysiąca złotych rocznie.
Gdyby wymiar na tej podstawie nie dal prze*
widywanej sumy 24 miljonów zl, będzie od
powiednio powiększony. Referent zapropo»
nowal zmianę tytułu projektu, a mianowicie
„projekt ustawy o nadzwyczajnej daninie ma
jętkowej“.

kich państw jest obecnie wyrównywanie przy
wozu z wywozem. Salda bilansów handlowych,
tak dodatnie, jak ujemne, spadają do sum
coraz mniejszych. Tem samem utrzymanie
tego stanu czynnego, jakie Polska stale posia
da, wymaga coraz większych wysiłków. Dotąd
utrzymywaliśmy Je przez podtrzymywanie wy
wozu na możliwie wysokim poziomie, podczas
gdy rozmiary importu pozostawione były w
gruncie rzeczy swobodnemu działaniu praw
ekonomicznych i kurczyły się nie pod wyły»
wem zarządzeń administracyjnych, a pod
wpływem malejącej siły kupczej spoleoeeń*
stwa i zastępowania towaru zagranicznego
krajowym.
W nadchodzących miesiącach moółiwości
wywozu nie sę pomyślne. Cały szereg t«wa*
rów wchodzi w sezon martwy, w którym wy
wóz zawsze maleje. Spotkaliśmy się ostatnio
z nowemi utrudnieniami importu z Polaki, za»
stosowanemi przez Niemcy, Rumunję, Francję
i in. Wymaga to zwiększenia czujneści ze
strony eksporterów. Coraz więcej toż uwagi
poświęcać należy rynkom zamorskim, z które
mi posiadamy bilans ha'ndlowy wybitnie hier»
ny. W dziedzinie tej czyni się dożu. Nawię.
zane lub już wykonywane są poważne tranz
akcje eksportowe z Brazylją, Japonję, Persję,
Marokko, czynione są wysiłki w kieruuku wy
wożenia‘niektórych towarów do Indjł Bryty j.
skich i Indji Holenderskich, do Afryki Po
ludniowei Araentwjy i t. d.
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Rewolucyjna moda
faszystowska

Bydgoscy Powstańcy i Wojacy
nic chcą togi na usługach żadnej partii
Cala placówka Towarzystwa, wraz z sztandarem przystąpiła samorzutnie
do Związku O. K. VIII.
üb. soboty odbyło się na Szwederowie w
Bydgoszczy nadzwyczajne walne zebranie
członków Oddziału Tow. Powstańców i Woja
ków, na którem zgromadzeni, po wysłuchaniu
nowego statutu Związku Powstańców i Woja
ków 0- K. VIII. (t. zw. statutu grudziądzkie
go), grcmjalnie przystąpili do Związku, chcąc
nadal współpracować z armją czynną. Fakt,
iż cała placówka, wraz ze sztandarem i ma
jątkiem — jednomyślnie i samorzutnie powró
ciła do Macierzy, świadczy chyba najlepiej o
wartości ideowej Związku Powstańców i W<f
jaków, którego członkowie współpracując z.
armją czynną, stanowią poważne jednostki
wielkiej armji rezerwowej.
Ostatnie zebranie zwołane zostało z inicja
tywy kilku członków Oddziału Tow. na Szwe
derowie, którzy zrozumiawszy intencje kierów
ników placówki, postanowili poświęcać swą pra
cę dla dobra Państwa, nie mając ani chęci, ani
aaasu wysługiwać się partji. Na nadzwyczajne
zebranie zaproszono również prezesa Zarządu
Powiatowego Zw. Powstańców i Woj. OK.
VIII. p. nacz. Deję, oraz oficerów P. W.
Zgromadzonych w komplecie członków Od
działa Tow. Bydgoszcz — Szwederowo powitał
dh. Liptal, zapraszając jednocześnie do stołu
prezydjalnego obecnego na sali przedstawicie,
la Związku P. i W. OK. VU, p- Deję, który w
krótkiem przemówieniu przedstawił zebranym
obecne stanowisko i zasady współpracy Związ
ku z władzami wojskowemi.
Nad przemówieniem p. Deji wywiązała się
ożywiona dyskusja, w której zabierało głos kil
kunastu członków. Przemawiających cecho
wała, jedna myśl: chęć jaknajwoześniejszego
połączenia wspólnych sił i rozpoczęcia racjonal
nej pracy, w imię wyższej idei, t. j. pracy dla
Państwa. W toku dyskusji przybył na zebranie
komendant PW. na m. Bydgoszczy por. Lind
ner, którego powitali zgromadzeni gromkim o
krzykiem na cześć armji czynnej.
Po odczytaniu przez przewodniczącego sta
tutu Związku Powstańców i Wojaków, cała

Nowy składnik krwi
Nowy składnik krwi odkrył prof. Seyderheim
z Frankfurtu n- M. Jest to pewien odczynnik
drażniący, który staje się „aktywnym“ po na
świetleniu promieniami ultrafioletowemi- Spe
cjalną funkcją tego czynnika jest przyspiesze
nie tworzenia się czerwonych ciałek krwi t- jhemoglobiny i wydzielania się ich z mlecza pa
cierzowego. źródła ich powstawania- Profesor
Seyderheim nazwał ten odczynnik „Cytageniną“. Zdaniem prof. S-, Cytagenina może mieć
pewne zastosowanie w leczeniu anemji, gruźli
cy, raka itd. wówczas, gdy podziała się na nią
promieniami ultrafioletowemi w celu wzmoże
nia jej aktywności.

Wstąp w szeregi

łopp.

placówka, w liczbie 105 członków, wraz ze
sztandarem i kompletnym majątkiem — jed
nogłośnie przystąpiła do Związku OK. VIII.
Wyjątek stanowił niefortunny prezes placów,
ki, p. Sika, który nie tak dawno jeszcze agito,
wał w szeregach powstańczych za wstąpieniem
do..,. 0. W. P.
Nowych członków Związku Powst. i Woj.
OK. VIII. powitał zkolei prezes p. nacz. De-

ja, przedstawiając program zewnętrznej pracy
organizacyjnej. Kmdt. PW. por. Lindner za=
poznał nową placówkę Związku z programem
pracy wyszkoleniowej PW., co przyjęli obecni
oklaskami.
Na zakończenie wzniesiono okrzyk ma cześć
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Jej Prezyden
ta i Marssałka Piłsudskiego, poczem po od
śpiewaniu „Roty" zebranie zakończono.

Zalecany przez lekarzy dla dzieci l dorosłych w wypad
kach KRZYWICY, POWIĘKSZENIA GRUCZOŁÓW I WYCIEŃ
CZENIU OGÓLNEM
I E
O
I
J E w Wf K gfeP UB

b

Mag. H. Bukowskiego
(stosowany zamiast tranu)

znacznie staniał
Cena detaliczna za flakon zamiast Zł. 4 tylko Zł.
w nowym flakonie o podwójnej zawartości tylko Zł.

3.20
5.50

II

Bezwiednie czy lekkomyślnie?
W żargonie kryminalnym słowo „paser" oznacza handlarza kradzionemi przedmiotami. —
Jest to zawód przestępczy, ponieważ kupowa
nie lub zbywanie kradzionych przedmiotów
podlega karze- To też dla człowieka nieposzla
kowanej uczciwości wiadomość, że przedmiot
przez niego nabyty pochodzi z podejrzanego
lub zgoła kryminalnego źródła, jest niewątpli
wie bardzo przykra. A fakty nieświadomego na
bywania kradzionych przedmiotów są może nie
co częstsze, aniżeli nam się oozornie wydaje. Weźmy — naprzykład — dość rozpow
szechniony handel papierosami „swojej roboty“.

Dostawca takich papierosów gotów zawsze
dowodzić, że legalnie nabył tytoń, a rolę swoją
Ograniczył wyłącznie do wyprodukowania pa
pierosów. Czasem tylko bardziej zaufanym klij en tom przyznaje, że właśnie okazyjnie dostał
transporcik doskonałego tytoniu zagranicznegoW rzeczywistości drogi nabywania tytoniu przez
takich pokątnych fabrykantów są wielorakie. —
A więc przemyt tytoniu z Niemiec, dalej tytoń
krajowy z nielegalnych plantacyj i wreszcie
tytoń, skradziony w fabrykach Polskiego Mono
polu Tytoniowego. Wszystkie trzy wyliczone
tutaj źródła są nielegalne. Nie potrzebujemy
dodawać, że polegają one na pasożytowaniu na
Skarbie Państwa. Walka z odnośnemi przestęp
stwami jest dość trudna, ale zadecydować o jej
ostatecznych rezultatach mogą tylko sami oby
watele — palacze- W społeczeństwach o Wyso
kiem uświadomieniu obywatelskiem tego rodza
ju przestępstwa są niemożliwe. Poprostu prze
mytnik, nieuczciwy plantator tytoniu, czy zło
dziej fabryczny nie mają gdzie zbyć swego ty

WILLIAM J. LOCKE

mos
”
„Dziki
(Ike coming ot Am u s)
Przedruk wzbroniony
— Zgadzam się z Kingsleyem — rzeki — że
chrześcijaństwu potrzeba muskulów, ale kościół po
winien im wyznaczyć pewne granice.
— I dodałem — niedobra to rekomendacja dla
przyszłego wikarego, że go wyrzucono z karczmy
po bijatyce.
— Racja — rzeki biskup. — Ja osobiście nie
chciałbym, żeby on byl mniej muskularny, a nie
wiem, czy mógłby być więcej chrześcijaninem. W
tem tkwi sęk.
— Mówiłeś przed chwilą, że kościół powinien
wyznaczyć muskulom pewne granice.
— Mój drogi — odparł. — Zaczepiasz o zagad
nienia, będące źródłem wszelkich herezyj. Niewie»
lu ludzi rozumie, że kościół i chrześcijaństwo to
dwa pojęcia zupełnie różne.
— Domyćlam się, co chcesz przez to powie
dzieć — odrzuciłem na chybił trafił. — Jednem sło»
wem potwierdzasz moją opinję, że Amos lepiej się
przysłuży chrześcijaństwu jako partyzant, franc ti*
reur, niż jako kapłan.
— Zgadzam się z tobą — rzeki Tom.
— A więc? — zapytałem.
— Zabierz go i postaraj się wykształcić. Jeże
li będzie chcial kiedy wstąpić w szranki kościoła.

w opracowaniu FlarlnefllcU«»
Wybitny przywódca futurystów włoskich, —
Marinetti, który bawi obecnie w Polsce, opubli
kował w największych dziennikach włoskich
manifest, w • którym w płomiennych słowach
wzywa do stworzenia nowej mody futurystycz
nej. W pierwszym rzędzie objąć ma ta moda
futurystyczna kapelusze męskieMarinetti stwierdza, że moda i źle pojęte
względy zdrowotne, propagujące chodzenie bez
kapeluszy, zadały poważny cios włoskiej pro
dukcji kapeluszniczej. Dlatego też należy za
stąpić obecne kapelusze nowemi modelami, —•
których Marinetti wylicza 20: kapelusze „poś
piechu“ dla codziennego użytku, kapelusze radjowe, kapelusze zawierające promienie ultrł
czerwone itd
Jako materjał na te futurystyczne kapelusze
Marinetti poleca nietylko filc, aksamit i słomkg
ale i lekkie metale, szkło, futra, gąbki, rury
neonowe etcW manifeście swym proponuje Marinetti ir
rządzenie konkursu nowych form kapeluszy- —
Nagrodzone projekty mają być przedstawione
na pokazie mody w Turynie, a następnie maso
wo produkowane w fabrykach włoskich-

Król Ugandy koronnie
się corocznie
Król Ugandy obowiązany jest co roku ko
ronować się na nowo. Ceremonja rozpoczyna
się od kazania biskupa Ugandy, poczem król
staje na wzniesieniu i najprzód po angielsku *
potem w miejscowem narzeczu dziękuje rządowi
angielskiemu za opiekę- Następnie król udaje
się do swego pałacu, składającego się z kilku
prostych chat. Tam oczekuje go prezes mini
strów i wkłada mu na głowę koronę, w której
król pod wielkim parasolem odbywa spacer po
swoich włościach. W ceremonji tej przyjmują
udział wszyscy obecni europejczycy oraz szef
kowie arabscy.

toniu, ponieważ żaden ceniący swe dobre imię
obywatel tego kradzionego tytoniu, ani wyro
bionego z niego papierosa nie kupi.
Jak widzimy więc, źródłem samego prze
stępstwa jest gotowość palacza do nabycia kra
dzionego, czy przemycanego tytoniu- To też or
ganizacje paserskie na tem wyliczeniu opierąją
całą swoją kalkulację.
Dlatego uświadomiony i dbający o swe do
bre imię obywatel winien być bardzo ostroż Shaw w drodre do Honolulu
nym przy nabywaniu papierosów nieznanego
Bernard Shaw wyjechał do Honolulu. Mab
pochodzenia- Bardzo łatwo bowiem stać się mo żonka znakomitego pisarza cały czas pobytu
że uczestnikiem przestępstwa kryminalnego z w Japonji spędziła na pokładzie okrętu, nie
wszelkiemi konsekwencjami karnemi.
S. K- opuszczając go zupełnie z powodu ohotoby.

Pieczara śmierci
Tysiące ludzi w niej zginęło
Inżynier górniczy Ernest Schefard znalazł
nowe wejście do znajdującej się w pobliżu
Pretorji w poł. Afryce „śmiertelnej pieczary
Ireny“, w której tysiące ludzi znalazło śmierćPieczara owa znajduje się na szczycie łań
cucha gór, ciągnących się równolegle do linji
kolejowej Johannesburg — Pretorja. Studjując
i badając te góry, natknął się Schefard na
wgłębienie, podobne do krateru wulkanu- Ze
brał tedy garstkę Idzi, którzy zaopatrzywszy
się w świece i zapałki, zeszli do krateru. Po
śród wielkich korzeni drzew znaleźli z trudem
wejście do korytarza gdzie .panował nieopisany
zaduch.
Po jakimś czasie natknęli się na ludzkie sz.kie
lety które za dotknięciem rozsypywały się w proch 1

to zawsze będzie mógł to uczynić. Człowiek, posia»
dający taką wiarę jak Amos, mógłby dokazać wiel
kich rzeczy. Ale on musi się jeszcze kształcić przez
kilka lat i nie wiem, czy się przez ten czas nie
zmieni. Dorota jest dziwnie uprzedzona do pasto
rów i przedstawiła ci rzecz w fałszywem świetle.
— Rad jestem, że to słyszę — rzekłem. Ale
dlaczegoś mi tego wczoraj nie powiedział? ?
— Jeżeli mi kto przykłada rewolwer do głowy,
to nie budzi to we mnie chrześcijańskich uczuć
Mój drogi — ciągnął z filuternym błyskiem w o>
czach — przysłałeś mi dziwny okaz, muskularną
masę czarnej dobroci, oświeconą przenikliwym mó
zgiem i ożywioną potencjalnie potężnemi namięt»
nościami. Co ja miałem z nim robić? Naturalnie
eksperymentowałem, ale nic z tego nie wyszło... Z
drugiej strony Amos nie zmarnował tutaj czasu.
Wszedł w kontakt z surowem środowiskiem, nad
którem kościół nie może utrzymać kontroli, a w
przyszłości potrafią tylko tacy jak Amos.
— Dziwny z ciebie biskup, Tomie — rzekłem.
— Co ty przez to rozumiesz?
Uderzył się ręką w piersi.
— My będziemy mieli ostatnie słowo. Możesz
być tego pewny. A tymczasem à bon entendeur
salut.
Więcej nie chciał powiedzieć.
W rezultacie zabrałem Amosa do Londynu i
ulokowałem w małym pokoiku w mieszkaniu na
Melbury Road. Mając sporo roboty z wykończe
niem obrazów i z odnawianiem znajomości w świe»
cie artystycznym, postawiłem Dorocie pytanie?

Podziemne korytarze rozchodziły się w różne
strony, a wszędzie pełno było ludzkich szkiele
tów. Droga Schefarda i jego towarzyszy trwała
długo. Okazało się, że wszystkie drogi wiodły
do pieczary, która stanowiła olbrzymie cmen
tarzysko. Schefard dal znak do odwrotuPo tygodniu 5 uczestników wyprawy zmarło
na tyfus. Ocalał jedynie sam Schefard. Przy
puszcza on, że tubylcy ukryli się w pieczarze
przed napadem buszmenów- Z braku powietrza
poprostu zadusili się a może też buszmeni wy
mordowali ich. Gnijące trupy zatruły powietrze
i zaraza wciąż wisi w powietrzu podziemnych
korytarzy. Śmierć grozi każdemu śmiałkowi, —
który odważy się na wędrówkę po „pieczarze
śmierci“.

— Co z nim, u djabła, zrobimy?
Amos, zawsze łagodny jak baranek, włóczył
się po Londynie, nie spóźniał się nigdy na posiłki
i gdy nie miał nic lepszego do roboty, spał. Z tem
wszystkiem czuł się zupełnie szczęśliwy. Od cza
su do czasu Dorota brała go ze sobą do teatru.
Raz rzekłem do niej trochę ironicznie:
Poczciwa jesteś, że zadajesz sobie z nim tyle
trudu.
— To tylko przez poczucie obowiązku wzglę*
dem ciebie. Proszę tylko tego fałszywie nie zro
zumieć, bo się pokłócimy. Obowiązek jest najgor»
szą plagą ludzkości.
— Ale w przeciwstawieniu do abstrakcyjnej
cnoty jest zawsze nagrodą dla kogoś innego.
Nasze oczy spotkały się na jeden magnetycz»
ny moment.
— Tatuśku — rzekła — jesteś pięszczoszek.
Kolega Cardew, który trwoni życie na mało»
waniu kóz, polecił mi swego szwagra, Benedykta
Hamiltona, uczonego i żołnierza, odznaczonego na
wojnie, na której stracił oko. Amos zyskał men
tora, przyjaciela i pogromcę, a mnie spadł z sumie»
nia ogromny ciężar. Kurs nauki miał obejmować
poprawną angielszczyznę, historję malarstwa i ar»
chitektury, współczesną światową sytuację poû»
tyczną, wiosłowanie, boks oraz instrukcje wyści
gowe i policyjne. Dorota czuwała nad paznokciami
i kołnierzykami ucznia, a ja miałem ogólny nadzór
nad wszystkiem.
'Ciąg dalszy nastąpi)
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Sprawa obniżenia cen za prąd
I gaz

r»
Wielka sensacyjna pram jera!

Najwytworniejsza kobieta Hollywood

Constance Bennet I Joel Mc
Crea
w dramacie wielkiej i nieznającej przeszkód
miłości

Małżeństwo
dla opinii

Bogaty nadprogram.

Początek seansów o godzinie 17. 19 i 21,
w niedzielę od godziny 15. 17> 19 ' 21.

Twórczość artystyczna i Kulturalna
Torunia w wiekach dawnych

KRONIKA
TORULI
Kalendarzyk rzym.»kat>

Wtorek Matyldy
Środa Klemensa
— Stan wody w Wiśle z dnia 13. 3.;
chost +1,48; Warszawa +2,242; Płock
Toruń +2,53; Fordon +2,42; Chełmno
Grudziądz +2,36; Korzeniewo +2,15;
+ 1,52; Tczew +1,27; Einlage +2,02;
wenhorst +2,18.

na Donadku obrad Radu
Akcja naszego pisma w sprawie obniż gospodarczych, reprezentowanych przez
ki dotychczasowych zbyt wygórowanych Związek Zrzeszeń Gospodarczych wpłynę
opłat za prąd, gaz i wodę, spotkała się ło r.a zmianę stanowiska, zajętego w tej
z uznaniem i poparciem nietylko sfer go sprawie przez Magistrat, który jak s ę do
spodarczych naszego miasta, ale całego wiadujemy, na najbliższ. posiedzeniu Rady
społeczeństwa czego wyrazem były głosy i Miejskiej ma wystąpić z odpewiedn m
uchwały szeregu organizacyj zawodowych, wnioskiem.
przyłączające się do naszej akcji.
Rada Miejska przystąpi na swem śroSprawa obniżki cen za prąd, gaz i wo dowem posiedzeniu do obrad nad budże
dę znajduje się, jak nas inf rmują, na do tem miasta na rok 1933-34.
brej drodze. Zdecydowane stanowisko sfer

Zawis
+1.97;
+2,22;
Piekło
Schien

— Nocny dyżur aptek. W śródmieściu dy
żuruje do środy dnia 15 bm. włącznie apteka
Pod Orłem, Rynek Staromiejski; na Bydgo,
skiem Przedmieściu; św. Anny ul. Mickiewicza
98; na Mokrem: Pod Łabędziem.

Repertuar kin:
Mars — „Małżeństwo dla opinji".
Światowid — „Madame Butterfly“.
Palace — „Miłość i zemsta dońskiego ko»
żaka“.

Pragnąc uczcić jak najgodniej jubileusz
700 lecia naszego miasta Komisja Jubileu
szowa urządza w czasie od czerwca do
września rb. w salach Muzeum Mieisk ego wielką wystawę, która odzwierciadl:
całokształt twórczości artystycznej i kul
turalnej Torunia w wiekach dawnych.
Pośród niezmiernie ciekawych ekspizycyj różnych świadectw dawnej sztuki i
kultury nie zabraknie zabytków sztuki ko
ścielnej, która w tak znacznej mierze świad
czyła o wysokim poziomie kultury miasta.
Wystawa obejmować będzie w pierw
szym rzędzie kulturę piśmiennictwa toruń
skiego z rękopisami i drukami od 13-go
wieku począwszy. Z ciekawszych ekspona
tów wym enić należy przywilej chełmiński
z r. 1251, przywilej Konrada Wallenroda
na budowę Ratusza z r. 1393. niezmiern e
ciekawy dokument Związku Jaszczurcze
go z r. 1440, akt inkorporacyjny Kazimie
rza Jagiellończyka z r, 1454, na mocy któ

rego, jak wiadome, Toruń wcielony zost-d
do Rzeczypospolitej, przywilej prawa skła
dowego z r. 1457, przywilej religijny z r.
1557, reformatio Zygmunta Starego z t.
1523, listy z „Hansą“ i miastami polsk’etr.i
ć t. d.
Osobny dział stanowić będzie jak juz
zaznaczyliśmy na wstępie, sztuka kościel
na Torunia, na co łaskawie zgodę swą wy
raził J. E. Ks. Biskup Chełmiński Dr. Oko
niewski.
W dziale kultury artystycznej miasla
wystawione będą fragmenty rzeźby, obra
zy burmistrzów i rajców miasta od 15-go
wieku począwszy wytwory cechów toruń
skich, sztychy, plany i rysunki miasta. Nie
zmiernie ciekawe pamiątki cechowe wraz
z d kumentami znajdą pomieszczenie w
specjalnym dziale zabytków cechowych.
Przygotowania do tej ciekawe; wysta
wy są w pełnym toku.

Tragiczny wypadek przy uf. Nadbrzezie
Sezon 1932/33

We wtorek dnia 14 bm.

o godzinie 20.tej
„Co on robi w nocy"

Farsa w 3 aktach E. Engla.
Leg. zniżk. 33Ï,
W środę dnia 15 bm.

o godzinie so»tej
Tylko jeden wielki Festiwal Gwiazd
Ekranu i Sceny p. t

Parada Gwiazd
Leg. zniżk. »5X

o godzinie 2o.tej

„Co on robi w nocy"

a

Ziazd urzędników
gospodarczych
W ub. niedzielę odbył się w Toruniu w sa
li Dworu Artusa okręgowy zjazd urzędników
gospodarczych z powiatów: toruńskiego i wą
brzeskiego.
Obecni zostali poinformowani o sprawach
bieżących Komisji Urzędników Gospodarczych
przy Pomorskiem Towarzystwie Rolniczem, O
ustawie scaleniowej i placach robotniczych, o
raz otrzymali nową tabelę ustaloną przez Za
kład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
w Poznaniu.

Słonecznic i ciepło
Przewiduwanu przebieg po*
eo<1u w dniu 14. bm.
Pogoda słoneczna o niewielkiem zachmu
rżeniu nieba Rano miejscami lekkie mgły.
W nocy przymrozki na wyżynach. W ciągu
dnia znaczniejsze ocieplenie. Słabe wiatry
miejscowe lub cisza.

Siatą opiekę nad młodzieżą polską
w Niemczech

W czwartek dnia 16 bm.

Farsa w 3 akf E. Engla
Leg. zniżk; 33%

Na walnem zebraniu kola toruńskiego Zwiąi
ku Inwalidów Wojennych, które odbyło się w
ub- niedzielę, dokonano wyboru nowego Zarzą
du- Prezesem wybrany został p. Bronisław
Maciejewski. W skład zarządu weszli ponadto
pp-. Izydor Roman — sekretarz, Józef Podlasiński — skarbnik. Stefan Makarucki — zastprezesa. Medard Duliński — zast. skarbnika;
Ksawera Olszewska — zast- sekretarza.
Poczet sztandarowy wybrano w składzie pp.
Wronkowski Stanisław, Miąckowski Józef. Ja
siński Bolesław.
Jak delegatów na Zjazd wybrano pp. Maciewskiego Romana, Podlasińskiego, Wierzchów
skiego, Franc. Jarockiego, Jana KruszewskiegoDo Komisji Rewizyjnej weszli pp- Jan Ka
niewski, Franciszek Lewandowski, Hieronim
Wójtecki; Antoni Kochowicz, Bronisław Pawli
kowski, Artur Schmak, Franciszek Zielaskowski.
Do Sądu koleżeńskiego pp. Paweł Katamaiski, Antoni Lewandowski, Bronisław Woźniew
ski, Andrzej Drygalski, Katarzyna Uzarewlczowa-

4-Ielni chłopiec utonął w Wiśle
właściciel berlinki. Chłopiec wydobyty z wo
dy dawai już jednak słabe oznaki życia. Za
wezwana w międzyczasie karetka pogotowia
odwiozła dziecko do lecznicy miejskiej, gdzie
mimo natychmiastowej opieki zmarlo.
Tragiczny ten wypadek winien być przestro
gą dla rodziców, by małe dzieci nie puszczać
samopas na ulicę Dzieci ze szkól przygoto
wawczych winny wracać po skończonej lekcji Zc sportu
do domu pod opieką rodziców względnie służ
Ping-pong
by.
T. I, S. ..Orlęta” - „Jedność”
W ubiegłą niedzielę odbył się mecz ping-po»
gowy między najlepszymi drużynami Torunia.
T. T. S. Orlęta i Jednością- Mecz zakończył
się zwycięstwem Orląt w stosunku 9 : 5Wyniki szczegółowe są następujące: Macie
organizuje Homilet Wolcwtidzki Tow. Pom. Dz. i Itlodz.
Polskie! w Ntemczeeo
jewski (Or) — Sadowski II (J) 21 : 10, 22 : 20.
W lokalu Związku Obrony Kresów Za Działalność Towarzystwa obejmować bę Kazik (Or.) mistrz Torunia — Pyrzewskj (Mi
chodnich odbyło się w dniu wczorajszym dzie organizowanie stałej opieki nad mb'- strz Jedności) 21 : 13 22 : 20- Najciekawsza gra
zebranie Komitetu Wojewódzkiego Tow. dzieżą polską w Prusach Wschód :ch, or z której zwycięsko wyszedł mistrz Torunia.
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w ganizowanie kolonii letnich dla dzieci pol
Reding (Or) — Katlewski (J) 21 : 21, 16 : 21Niemczech. Zebranie zagaił prezes Z, O skich z Niemiec na Pomorzu, wycieczek Reding zapowiada się doskonale, stylowe ude
K. Z. Okręgu Pomorskiego p, starosta kra w głąb kraju, zwłaszcza do miejsc history rzenia rokują temu zawodnikowi świetną przy
jowy Łącki.
cznie związanych z dziejami Polski itd.
szłość- Herman I (Or) — Sadowski I J) 14:21,
Sprawozdanie z działalności Woje
Po obszernej dyskusji d konano wybo 10 : 21- Sadowski sprawił wszystkim milą nie
wódzkiego Komitetu Kolonij Letnich^ dla ru Komitetu Wojewódzkiego, w skład któ spodziankę. Meller (Or) — Kamiński II (J) 18 :
dzieci polskich z Niemiec w roku 1932 rego weszli pp. starosta krajowy Łącki, 21, 11:21. Kamiński wybija się do czołowej
przedstawił p. Frąckowiak, poczem p, dyr. nacz. dr. Pietraszewski, nacz. PospieszU, klasy ping-pongistów.
Olech w obszernym referacie przedstawił dyr. Dutkowski i dyr. Z. O. K. Z. Olech.
Kilichowski (Or) — Polakiewicz (J) 23:21,
cele i zadania Towarzystwa Pomocy Dze- Do Komisji Rewizyjnej wybrano pp. nacz.
22 : 20. Herman II (Or) Wicemistrz Torunia —
cicm i Młodzieży Polskiej, w Niemczech, Michałowskiego, nacz. Kirsteina i prezesa Szumski (J) 21 : 12, 21 : 17oraz program pracy Tow. na Pomorzu. Malinowskiego.
Przechodnie ul. Nadbrzezie byli w dniu
wczorajszym w godzinach popołudniowych
świadkami tragicznego wypadku, którego ofia
rą padł 4 letni chłopczyk Julek Meszyński, za
mieszkały przy ul. Poniatowskiego 1.
Chłopiec wracał ze szkółki przygotowaw
czej do domu ul. Nadbrzezie. U wylotu ulicy
Mostowej wszedł na wal wiślany. W pewnej
chwili poślizgnął się, spad! do Wisły. Dziecku
pospieszył natychmiast na ratunek naoczny
świadek tragicznego wypadku p. Rudnicki,

Kier.: Józef Cornobis.

Nowy Zarząd
Kola toruńskiego Związku
Inwalidów Uolcnnuth
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Z mtasia
— Nowa placówka handlowa. Z uznaniem
należy powitać przedsięwzięcie energicznego i
przedsiębiorczego kupca p. Feliksa Jarocińskie
go, który otwiera przy uJ. Szerokiej 32 skład
bławatów pod firmą „Dom Bławatów“. Przed
sięwzięcie p. Jarocińskiego powinno poprzeć
cale zdrowo myślące społeczeństwo, kierując
się hasłem „Swój do swego“.
Nowej chrześcijańskiej placówce handlowej
„Szczęść Boże“.

— Pp. Oficerowie rezerwy baczność! W śro
dę, 15 bm. o godz. 20 dalszy ciąg ćwiczeń apli
kacyjnych w „Strzelnicy“, ul. Przedzamcze 9
I piętro Obecność pp. Kolegów konieczs
na.
(1185)

— Z organizacji PWK. do OK. We wtorek,
dnia 14 bm o godz. 17 odbędzie się walne ze»
branie organizacji w lokalu przy ul. Łaziennej
nr. 24.

Ł teatru

Z walnego zebrania Związku
Pań Domu

W Państw. Szkole Zawodowej żeńskiej
— Na Fundusz Szkolnictwa Polskiego za_- (ul. Strumykowa 4) odbyło się w tych
dn’aeh Walne Zebranie Zw. Pań Domu,
granicą. Grono nauczycielskie państwowego
któiemu przewodniczyła p. prezydentowa
seminarjum nauczycielskiego żeńskiego w To
Boltowa,
czynność sekretarki pełniła p.
runiu złożyło kwotę 10 zl na Fundusz Szkolnie
Turska.
twa Polskiego Zagranicą.
Ze sprawozdania prezeski Zw. Pań Do
— Oddział konny Związku Strzeleckiego. mu p. Ginett-Wojnarowiczowej wynika, że
W związku z wystawieniem Szwadronu Konnte Związek liczy 59 członkiń. Mimo krótkie
go na defiladę w dniu 19 aimrca 1933 r., odbędą go istnienia Związek okazuje wielką ży
się w dniach 13, 14, 15, 16 i 17 bm. w koszarach wotność i ruchliwość. Od maja do końca
Szkoły Podchorążych Artylerji na Mokrem grudnia odbyło się 6 zebrań prezydium, 6
od godz. 18 min. 45 do godz. 20 ćwiczenia kon. zebrań zarządu, oraz 5 zebrań miesięcz
ne. Odbycie ćwiczeń dla mogących wziąć nych, których frekwencja była liczna.
udział w defiladzie obowiązkowe. Zbiórka
Na zebraniach miesięcznych wygłoszo
każdego dnia o godz 18,30 przed główną bra» ne zostały następujące referaty: „O zdo
mą vis a vis przejazdu kolejowego. Komen» bieniu balkonów“ wygłosił p. Lewandow
dant szwadronu.
(dl 186) ski „Sprawozdanie z pokazu gosp. domo
— Zgony. Dnia 13. marca 1933 r. zmarli wego w Warszawie" wygłosiła p. Ginettw Toruniu: Katarzyna Kłosińska z domu Ha» Wo narowiczowa, „Normujmy pracę domo
czińska, ur. 5. 5. 1859; Jadwiga Hoffmiann, ur wą" p. Rżyska, „O rachunkach pani do
24 9 1932: Zdzisław Kiedewicz, ur 11 12 1932
mu' p. Dobrowolska. Pozatem urządzono

w Państw. Szkole Zawodowej żeńsk. pokaz
pieczenia pierników. W listopadzie zorginizował Zw. Pań Domu odczyt, który wy
głosiła p. Antklewiczowa z Warszawy pt.
„Estetyka życia codziennego“, który zgro
madził 160 osób.
Biblioteka założona przez Zw. Pań Do
mu liczy 51 książek, przeważnie gospodar
czych, oraz 2 pisma „Pani Domu" i „Mat
ka : Dziecko". Z bibljoteki korzystać mo
gą członkinie bezpłatnie. U 11 firm wyje
dnał Zarząd rabat dla członkiń sięgający
15 procent. Od grudnia r. z. redaguje Zw.
Pań Domu specjalny dział w miejscowe«;
piśmie „Dzień Pomorski" pt. „Dla Panl
Domu".
Ze sprawozdania skarbniczki p. Soko
łowskiej wynika, że dochód wynosił do koń
ca grudnia u. r. 476 zł — rozchód 476 zł.
Komisja rewizyjna stwierdziła zgodność
księg kasowych.
Po uzupełnieniu zarządu przez wybór |

- f

„Co on robi w nocy“. Dziś we wtorek, 14
hm. o godz. 20 niewyczerpane źródło humoru,
którym przez cale 3 akty darzy hojnie rozba»
wioną publiczność St. Jaworski w głównej roli
kapitalnej farsy E. Engki p. t, „Co on robi
w nocy“ — jedyne lekarstwo na kłopoty i
smutki doby dzisiejszej.
•
„Parada gwiazd“. W środę, dnia 15 bm.
o godz. 20 wielki festiwal gwiazd ekranu i see«
ny p. t. „Parada gwiazd“.
1 członka i po wyborze komisji rewizyjne*,
członkini p. pułk. Wolszlegierowa poinfor
mowała zebrane o korzyściach na eżinia
do Związku, któremu chodzi o udzielnme
wzajemnych porad gosp., c informowań u
tanich polskich źródeł zakupu, wreszc.e o
utworzeniu w przyszłości kursu dla p
mocnie domowych.
Pogadanki . pokaz 'robót ręcznych ad
bywają się na zebraniach klubowych Zw
Pań Domu w cukierni p. Smoleńsk eg
ul. Szeroka 37 w piątki od 5—6 p ’poł
wę środy od 12—1, gdzie również Korz\
stać można z bibłj teki '■ pism

6

ŚRODA, DNIA 15 MARCA 1933 R.

Nadmorski park im. Dcrdowskśedo
w Hallerowie
będzie całkowicie nkokczonii w 1936 roku

W Towarzystwie Przyjaciół Hallerowa po»
wstała myśl założenia parku im. zasłużonego
działacza i poety kaszubskiego Derdowskiego.
Inicjatywę tę poparł gorąco Wojewoda Kirti»
k.'is, przeznaczając na ten cel stałą subwencję
na wykonanie prao wstępnych. Pomiędzy To
warzystwem Przyjaciół Hallerowa a Skarbem
Państwa została zawarta umowa wydzierżawi
nia towarzystwu około 30 ha z majątku pań»
6twowego Poczernino, wyłącznie na urządzę
nie parku. Park ten ma być całkowicie ukoń»
ozony w r. 1936
Onegdaj w sali Starostwa w Wejherowie
odbyło się zebranie organizacyjne Komitetu
budowy, na które z ramienia p. Wojewody
przybył nacz. Wydziału Rolnictwa p. Cece»
niowski. Zebraniu przewodniczył starosta p.
Wendorff. Po przedstawieniu szkicu projektu
przez prof. Wallocha i jego realizacji, wywią»
zała się bardzo żywa dyskusja, w wyniku któ
rej zebrani doszli do przekonania, że budowę
parku aż do czasu wprowadzenia w życie usta
wy o gminach zbiorowych i utworzeniu na Wy
brzeżu gminy nadmorskiej o specjalnym cha
rakterze uzdrowiskowym z komisją klimatycz»
ną jako ciałem doradczym, będzie prowadz’é
następczo Powiatowy Związek Komunalny
Uchwalono ustalić granice przyszłego parku
Ogrodzić go tymczasowo drutem kolczastym,
zasadzić pasem szerokości 15 mtr granice par

ku, celem ochrony roślinności wewnątrz parku
od wiatrów oraz wytyczyć oś głównej aleji,
która zostanie wysadzona drzewami i dopiero
przystąpić do technicznego .rozplanowania par
ku.
Wybrano komisję w składzie pp.: pułk. Ba«
gińskiego, inż. Kiepala, inż Kowalskiego, dr.
Teisseyre oraz prof. Wallocha, która ma zia
zadanie omówić szczegóły techniczne rozpla
nowania parku oraz ustalić te fragmenty, które
będą podstawą przeprowadzenia planów. Ko»

UWA6A!

Wszelkie mniejsze wygrane
nie zamieszczone w poniższym wykazie należy
sprawdzić w najszczęśliwszej kolekturze „Uśmiech Fortuny”, Bydgoszcz, Pomorska 1, tel.
nr. 39. Tamże natychmiastowa wypłata wszel
kich wygranych, względnie zamiana wygra
nych losów na inne-

misja po kilku godzinnych debatach i wyjeź
dzie na miejsce przyszłego parku ustaliła swo
je poglądy na podstawie których prof. Wal»
Warszawa, 14. 3. (PAT). Wczoraj w czwai
loch przystąpi do opracowania projektu budo tym dniu ciągnienia piątej klasy 26 Polskiej
wy parku. Należy nadmienić, że budowa par Państw. Loterji Klasowej następujące większe
ku będzie rozłożona na szereg lat gdyż przy« wygrane padly na numery:
puszczalnie koszta budowy wyniosą około 300
20.000 z! nia nr. 15812.
tysięcy złotych. Park w przyszłości będzie
10.000 zl — 15 176, 87 831, 65 278.
niewątpliwie chlubą kultury polskiej na Wy»
Po 5.000 zl — 21 786, 55 499
brzeżu i ośrodkiem wypoczynkowym licznych
Sprawdzajcie iwo'C loty w Kolekturze Sz'zęłcla
rzesz letników.

Kio w wgra!?

=
KAFTALA ulica Ja- lelioflska 2
Ciągnienie V-ei klasy trwa do dn»a 11 kwietnia hr- Główne
wydana 1000000 zł padnie w ostatnim dniu clągnienlal

Krem! niezbędny dla utrzymania
delikatnej i pięknej cery

„Gazeta nogllcAska“

V. Okręgoww Zjazd uracowników
kolejowych w Grudziądzu

wchodzi w skład naszych
wydawnictw
W dniu dzisiejszym przejęliśmy wy
chodzącą od 9 lat „Gazetę Mogileńską“

którą łączymy z dotychczas wychodzą
cym ,Nadgoplaninem“. Pismo pod na
W imieniu komisji rewizyjnej zabrał głos p. główkiem „Gazeta Mogileńska“ dawn ej
W ub. niedzielę odbył się w Grudziądzu pią
ty Okręgowy Zjazd delegatów kół Związków Jan Nowakowski z Jabłonowa wnosząc o udzie „Nadgoplanin“ zasięgiem swoim obejmo
kolejowych pracowników drogowych na Okręg lenie absolutorium zarządowi co też jednogło wać będzie powiaty strzeliński i mog leński.
Dyrekcji Gdańskiej. Zjad był bardzo liczny, śnie uczyniono.
Dłuższy referat organizacyjny wygłosi, pgdyż reprezentowane były wszystkie ośrodki z
Trzosowski z Chełmżyrałego PomorzaPo przerwie obiadowej odbyły się w dal
Zjazd zagaił prezes okręgowy p. Bernard
Według ostatnich danych ministerstwa ko
Elkowski z Torunia, witając licznie zebranych szym ciągu obrady.
munikacji, polskie koleje państwowe przewioz
Wybrano nowy Zarząd w skład którego wchc ły w styczniu 7185246 podróżnych oraz 3135875
delegatów, oraz władze nadzorcze i przedsta
wicieli prasy, kończąc swe krótkie przemówie dzą: pp.: Nowakowski z Grudziądza, — prezes, ton towarów. Węgla naładowano w styczniu —
nie okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczy Fracz z Chełmna — I wiceprezes, Jakus z Gdy 127439 wagonów. Ogólny wywóz węgla przez
ni — II wiceprezes, Dąbkowski z Torunia — Gdańsk J Gdynię wyraził się cyfrą 657720 tonpospolitej Polskiej i Jej PrezydentaMarszałkiem obrad wybrano jednogłośnie p. sekretarz, Retze — zast- sekretarza, Piotr Fra
Skupina z Chełmży, wicemarszałkiem p. Gruen- jer z Bydgoszczy — ławnik. Dalszymi członka
tera z Grudziądza i p. Szymona Wiśniewskiego mi pp.: Wł- Szulc, St- Sabirtiarz, IL. Bartoszek,
Zurych, 13. 3. (Pat). Wczoraj odbył etą
z Chełmży- Sekretarzami pp. T. Nowakowskie R. Piosik , W- Jaworski, K. Retza. Do komisji
w
Zurychu mecz piłkarski pomięday Belgią
rewizyjnej pp- Wójcicki — Jabłonowo Ossow
go i Fr- Sławskiego z ChełmżyZ ramienia głównego zarządu wzięli udział ski — Tczew, Turpilowski — Gdynia i Iwański i Szwajcarją. Wynik był 3:3 (1:1).
w zjeżdzie p. prezes Trzosowski i wiceprezes — Toruń.
Na zakończenie zjazdu uchwalono następują
Skupin. Władze kolejowe reprezentował p. inż.
cą rezolucję:
Jurewicz.
„Zebrani w Grudziądzu z okazji V dorocz
Warszawskie notowania
P. inż. Jurewicz powitał zjazd w imieniu
walutowe.
Dyrekcji kolejowej, p- Trzosowski w imieniu nego Zjazdu Okręgowego Delegaci Związku Ko
Głównego zarządu, oraz w imieniu rozsypanych lejowych Pracowników Drogowych Okręgu D.
t dnia 13 III 1933 r.
1'ranzakcje Kups®
na przestrzeni pracowników drogowych p- Frań O- K. P- Gdańsk i obecni goście w ilości 115
kiewicz z Chełmna i w imieniu prasy p- red osób, protestujemy jaknajenergiczniej przeciw
WALUTY.
zachłannym zakusom na całość j nienaruszal Jolary 8Ł Zjedn.
Stanislaw Kunz senior.
• • • »
Przystąpiono do wyboru poszczególnych ko ność granic naszej Rzeczypospolitej ze strony
!
£JEWIZY,
I odwiecznego wroga Polski, Niemiec na czele z
misyj.
124,75-124,44
Następnie odczyta! sekretarz p- St. Dąbko- ich obecnym kanclerzem Hitlerem i oświadcza- Hańsk » • • « • 666 » 174,55-174,12
mi jaknajkategoryczniej, że swój dostatek oraz Bukareszt • • 1
wski protokół z poprzedniego zjazdu—
Sprawozdanie z działalności zdał p. prezes życie ofiarujemy Ojczyźnie w razie konieczno Holandia
360,50-359,65
» 4 • « • 1 ł
Elszkowski, sekretarz p. Uąbkowski oraz skar ści dla walki o prawa zabezpieczone nam trak Kopenhaga
—
tatem wersalskim“.
bnik p- Iwański.
30.77- 34.63
uondyn
. * » a • • • •
N owy kork
5 • » • • a »
—
—
Mowy York telegr. • • • • •
35.11-35,02
Paryż . . • *
• • • • •
26,45 -26,39
Praga . .
4 • • • 6 • »
• • 163,40-162,60
Sztokholm • 4 • 0 •
•tzwajearja • a a • • t • • 173.35—172.94
LekkomiłMna zobawa przutzu^a fraó‘«»neó® wij-adku
il
45,65-45,43
Wiochy .
Ub. niedzieli popołudniu zdarzył się w
Gdy służąca ś. p. Okrucińska czytała przy Berlin (w obrotach nieofic.) « •
212
Bydgoszczy, w mieszkaniu cukiernika Franci stole w kuchni gazetę, podszedł do uiej syn
Notowania ziemiopłodów
szka Strączkowskiego (Śniadeckich 57) wstrzą Strątezkowskiego, trzymając w ręku bębenko
w Poznaniu
sający wypadek śmiertelnego postrzelenia, spo wy rewolwer. Broń, przechowywana zwykle
Dostawa, bieżąca, parytet Poznań, handel
wodowany nieostrożną manipulacją rewolwe. przez ojca w stoliku — była nabita. W pew
hurtowy
rem bębenkowym, przez 12 letniego syna cu nej chwili padł strzał, który ugodził dziewczy
za 100 kg. z dn 13 111 1932 r
—
, f .»•••••
kiernika, ucznia II klasy gimnazjum Mirosła nę w prawą skroń. Lekkomyślny chłopiec, prze Z. vto
33,50—34 50
Pszenica
.
.
«
.
•
•
>
rażony skutkiem swej nieostrożnej manipula lęczrnień
wa.
14.00-14.50
Ofiarą tragicznego wypadku padła służąca cji wybiegł do przyległego pokoju, wołając na
14,50—15,23
„
zwycz prz. , • . > •
—
Saradela...............................
Strączkowskich, 23-letnia Marta Okrucińska, ratunek matkę.
—
Nieszczęśliwą dziewczynę, z przesi zeloną Owies pastewn........................, •
która w wyniku wypadku zmarła wczoraj
—
uąaa żytnie 06% . » » • >
przedpołudniem w Szpitalu Miejskim nie od» czaszką odstawiono natychmiast wozem po»
52,50-54,50
10.00-10,25
gotowia do lecznicy miejskiej, gdzie jednak mi Otręby żytnie ..........................
zyskawszy przytomności.
„
pszenne
..................
...
trio
pomocy
lekarskiej,
zmarła.
Jak wykazały przeprowadzone dochodzenia
—
„
..
grube...............
Wypadek ten wywołał w mieście bardzo Ziemniaki
wypadek powstał w następujących okoliczno
—
jadalne białe ■ ■ •
przykre wrażenie.
ściach.
czerwone
...

Przewozu na kolebach

Bclć*a — Szwajcaria

Programy radiowe
Wtorek, dn. 14 marca 1933 r-

Warszawa: 12,10 Płyty; 15.25 Chwilka lot
nicza i przeciwgazowa; 15,30 Komunikat; 15,35
„Wśród książek” — omówi prof. H. Mościcki;
15,50 Płyty; 16.20 Odczyt dla maturzystów
(Dział Historja); 16.40 Odczyt z Krakowa; 17,00
Popołudniowy koncert symfoniczny; 18,00 Od
czyt dla maturzystów (Dział literatura polska);
18,25 Muzyka lekka i tan-; 19.20 „Bieżące wia
domości roln."; 19,30 Feljeton muzyczny z Kra
kowa; 20,00 Koncert popularny; 21,35 Recital
śpiewaczy E. Mossakowskiego (baryton); 22,00
Kwadrans literacki „Zakochany księgarz“ no
wela hiszpańska E. Carrere w przekładzie p.
Esmanowskiego; 22,15 Muzyka taneczna.
Środa, dn. 15 marca 1933 r-

Warszawa: 12,10 Płyty; 15,30 Krotiika har
cerska; 15,35 Program dla dzieci; a) opowia
danie p- t- „Wodzowie“ (fragment powieści KMakuszyńskiego „Bezgrzeszne lata“), b) Zagad
ki i szarady podyktuje H. Ładosz; 16,00 Muzy
ka jazzowa; 16.20 Odczyt dla maturzystów —
dział Historja; 16,40 Odczyt w języku ukraiń
skim; 17,00 Odczyt dla nauczycieli; 17.20 Mu
zyka z płyt; 17.40 Odczyt; 18,00 Odczvt dia
maturzystów — dział Literatura; 18.25 Muzyka
lekka i tanj 19.15 Feljeton literacki p. t. ,,Za
kulisami naszych czytelń“, wygł- St. Dzikowski;
19,40 Audycje z okazji Święta Narodowego Wę
gier (Przemówienie wygłosi Pan Poseł Nadzwy
czajny i Minister Pełnomocny Węgier dr- P. de
Matuska); 20,45 Transmisja z Berlina; 22.00 Na
widnokręgu; 22,15 Recital fortepianowy AHoehna; 23,15 Muzyka taneczna.

Giełdy

12 leini chłopiec zabił służącą
swych rodziców

BYDOOSICZ
PRZETARG PRZYMUSOWY.
W dniu 15. 3. 33. o godz. 11 sprzedam najwięcej
dającemu za gotówkę przy uL Gdańskiej 14 n. nr :
większą ilość przedmiotów urządzenia restauracyjne
go jak to: stoły zwykłe i marmurowe, krzesła, radio
aparat Markoniego, 2 fortepiany, lustra, żyrandole,
shodniki, obrusy, fotele, firany, kuchnie gazowe, piec
„Strehla“, magle, lodówkę, obraz „Piotr Skarga“, ta
borety, fotele itd. oszacowanych na iączną sumę 35
tya zł, które można oglądać w dniu licytacji w miejaen sprzedaży w czasie wyżej oznaczonym.
(1198
Stężycki, komornik Sądu Grodzkiego Rewiru I.
w Bydgoszczy.
Zlec. nr. 488/8

PRZETARG PRZYMUSOWY.
We środę, dnia 15 marca 1933 o godz. 9,30 przed
poi. sprzedani przy uL Grodzkiej 21 najwięcej dające
mu za gotówkę: 5 ławek stolarskich, 100 hebli „Rau
bank“. 1 rw drfct.
(1197
Malak, komornik Sądu Grodzkiego w «’dtfoszczy.
Zlec. u»'. 584/F

PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 15 marca 1933 o godz. 9 sprzedam w Zielonce
u p, Bigalke najwięcej dającemu za gotówkę: krowę,
cielaka, konia, 5 świń i maszynę sztylkówkę; o godz.
9,15 w Zielonce u p. Schienemana: stadnika; o godz.
9,30 w B ałych Błotach u p. Krausego: 2 krowy; o
godz. 10,15 w Czersku Kraińskim u p Walendowskiej:
bufet i kredens, lustro tremo, stół okrągły i 6 krzeseł
pokrytych gobeliną; o godz. 10,30 w Sochowicach u
p. Demutha: ławkę stolarską i 10 kur; o godz. 11,30 w
Osowej Górze u p. Kutznerą: 4 świnie i 2 owce; o
godz. 12 w Zielonczynie u p. Murmiłło: 2 krowy; o
godz 14,00 w Trzemiętowie u p. Pokory: krowę. (1211
Wożniak, komornik sądowy w Bydgoszczy.
Zlec. nr. 593/8

PRZETARG PRZYMUSOWY.
We środę, dnia 15 marca 1933 o godz. 10,15 sprze
dam najwięcej dającemu za natychmiastową zapłatą
przy ul Jagiellońskiej 2: 1 bufet dębowy, 1 stół dla
ekspedycji, 2 kanapy, 12 stołów, 12 foteli, 60 tabo
retów.
(1199
Malak, komornik Sadu Grodzkiego w Bydgoszczy.
Zlets nr. 585/8

Olej

II. Paulus, dcntfgsla
przeprowadził sic
i przyjmuje 10—1

Toruh

3—7

ul. Szeroka 21.

(a om firmy Kałamajski),

1186

lniany, makuch lniany, olej
rzepakowy, makuch rzepa»
kowv poleca Antoni Piliń»
ski. oddział olejarnia, Byd<
goszcz.
1139

Kto

ma najlepszy i najtańszy
wogloi brykiety koka
i drzewo ? tylko

Firma „Tranzyt“

PRZETARG PRZYMUSOWY.
To;-uń, Przedz.imcze zo
Dnia 14 marca br. o godz. 10 sprzedam przy ul.
tel 24..
Podolskiej 7 za natychmiastową zapłatą: 3 pary sa
neczek, huśtawki, hulajnogi, oszczepy, rakiety „PingPianino
Pong", 74 par pantofli gimnastycznych, krawaty, ko
szule wierzchnie, pasy skórzane i inne przedmioty Jo pierwszorzędne sprzedam
uprawiania sportu.
(1300 'tanio byle zaraz. Toruń
Cz.erńiewicz, komornik Sądu Grodzkiego
"Kazim. .TauielLińczyką •.
w Bvdgoszczy
'drugie wei<>
-ter nawę.
1187
Zlec, nr 526/8

1

7

ŚRODA, DNIA 15 MARCA 1933 R.

Z prawami szkól państwowych 8056

8-klasowe tjîmnazjum żeńskie

O. Wlnogrodzkiego w Wajharowle
arsyjmuje zapisy do wszystkich Klas, poczynając od Klasy
2-diej.
x

Przy gimnazjum wstępne klasy koedukacyjne,
przygotowujące do gimnazjum nowego -typu.

PRZETARG PRZYMUSOWY. Nieruchomość po
łożona w Bydgoszczy przy ul. Ossolińskich i w chwili
uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze
gruntowej Bydgoszcz tom 81 karta 2784 na imię nie
zamężnej Haliny Gaszyńskiej w Bydgoszczy, ul. Gdań
ska 42 zostanie w drodze egzekucji dnia 11 maja 1913
o godz. 9 przedpoł. wystawioną na przetarg w niżej
oznaczonym Sądzie pokój nr. 4, Nieruchomość obej
muje wille i role przy ul. Adama Asnyka i Ossoliń
skich parcela mapa 2 nr. 2119/7. Obszar 09 90 ar, czy
sty dochód jako podstawa podatku gruntowego 0 15
talarów. Wzmiankę
o
przetargu
zapisano
w
księdze gruntowej dnia 10-go maja 1932 rokuNiniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w
chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w
księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi
zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwa
niem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodo
bnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie nieza
stosowania się do powyższego wezwania, prawa te
przy oznaczeniu najniższei oferty nie zostaną wcale
uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero pa
roszczeniu wierzyciela i innveh prawach. Zaleca s-ę
na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie al
bo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obli
czenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach
sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć
pierwszeństwo, którego się żąda. Tych, którym słu
ży prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się,
aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o
umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż ina
czej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieru
chomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.
(1208
Bydgoszcz, dnia 11 marca 1933 r.
Sąd Grodzki.
ÏV K. 20/32
Zlec nr. 603/8

WYWOŁANIE. Rolnicy Friedrich i Berta małżon
kowie Barbknecht w Jeziorkach powiat Świecie, po
stawili wniosek o wywołanie wierzycieli hipotecznych
Chrystyny Bojatzke, odnośnie do zapisanych na re
alności Kurlandja karta 9, w dziale III pod nr. l-szym
6,27,11 talarów i 7,22,6 talar, spadku po matce wraz z
5% odsetkami w stosunku rocznym, z roku 1854 i Jeziorki karta 41 w oddziale III edm pod nr 1. 16,20 gr
ceny kupna dla Wilhelma Göde, pod Nr. 2. 9,10,8 ta
dla wdowy Marie Göde, ur. Bartz, pod Nr. 2 gim 1,26 1
tal. dla Daniela Göde, pod Nr. 2-gim 1,261 tal. d a
Johanna Göde, pod
Nr. 2
1,26,1 tal. dla Da
wida Göde, pod Nr. 2. 1,26,1 tal. dla Wilhelma
Göde, pod Nr. 1,26,1 tal. dlaFlorentyny.
zamężna
Beyer z 1868 roku. Wierzycieli hipotecznych i intere
sowane osoby trzecie wzywa się, by najpóźniej na
terminie w dniu 23 listopada 1933 r. przed południem
o godz. 10 w podpisanym Sądzie pokój 17 odbyć się
mającym osobiście przybyli lub swoje prawa zgłosi::
w przeciwnym bowiem razie nastąpi wykluczenie >ch
praw.
(1207
Świecie, dnia 10 marca 1933 r.
Sąd Grodzki.
Nr. 737
3 F 7/32
OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu ogłasza
sprzedaż w drodze przetargu ofertowego materiałów
nawierzchni oraz urządzeń ochronnych z rozebranej
bocznicy kolejowej mai Grzybno, pow. chełmińskie
go, stacja kcleiowa Unisław.
'
Materiały sprzedane będą w całości lub częściowo
za gotówkę
« «->«
Oferty z podaniem ceny, należy składać do Okrę
gowego UrzęSłu Ziemskiego w Grudziądzu, do dnia
1 kwietnia 1933 r. w kopertach zamkniętych z napi
sem „Oferta na nabycie bocznicy kolejowej Grzybno".
Do oferty należy dołączyć dowód złożenia w Ka
sie Skarbowej wadium dla Okręgowego Urzędu Ziem
skiego w wysokości 5% zaoferowane! ceny.
Szczegółowe informacje odnośnie nabycia, oraz
wykaz materjałów otrzymać można osob'ście lub pi
semnie w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Grudzią
dzu, ul Ogrodowa 31.
Materjały obejrzeć można na składnicy odcinka
(1206
drogowego w Unisławiu
Zlec. nr. 239/GR
Nr. 738
Prezes
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu.

Zeznania do podat
ku dochodowego
dl» wszelkich branż sporzą«
dzam fachowo za niewielką
zapłatę. A. Krzyżanowski.
Toruń, ul. Most Pauliftski I.
mieszk. 2. w godzinach od
15-tej do 3o«tej.
[1189

PRZETARG PRZYMUSOWY. Nieruchomość po
łożona w Bydgoszczy i w chwili umieszczenia wzmian
ki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Byd
goszcz tom 66 karta 2341 na imię firmy „Ampol“ Tow
Ameryk. Polskie Spółka Akc. w Bydgoszczy zostanie
w drodze egzekucji dnia 5 maja 1933 o godz. 10 przed
połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym
Sądzie pokój nr. 4. Nieruchomość obejmuje dom fa
bryczny i podwórze obszar 2,04 ar, parcela mapa 3 nr
2774/234 matrykuła art 2341 księga podatku budynko
wego nr. 2355. Wzmiankę o przetargu zapisano w
księdze gruntowe’ dnia 30-go lipca 1932 roku.
Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w
chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w
księdze gruntowe: uwidocznione, aby się z niemi
zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwa
niem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodo
bnili. gdyby wierzyciel im przeczył. W razie nieza
stosowania się. do powyższego wezwania, prawa te
przy oznaczAiiu najniższej oferty nie zostaną wcale
uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po
roszczeniu wierzyciela i innych prawach. Zaleca się
na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie abo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obli
czenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach
sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć
pierwszeństwo, którego się żąda. Tych, którym słu
ży prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się
aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o
umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż ina
czej prâwo ich odnosić się będzie zamiast do nieru
chomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.
Bydgoszcz, dnia 6 marca 1933 r.
(1210
Sąd Grodzki.
IV. K. 51/31
Zlec. nr. 602<8
PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 18 maja 1933 o godz. 11,30 odbędzie się
w tut. Sądzie pok. 7 przymusowy przetarg celem
zn’esienia wspólności spadkowej nieruchomości
Dołożonej przy ul. Chrobrego 30 własnei spadko
bierców po zmarłych Adamie i Mariannie Krupeckich.
(1195
Toruń, dnia 8 marca 1933 r.
5 K 29/32
150/IX
Sąd Grodzki.

stą i luźną zakupuje na
dostawy wojskowe i dla
zrzeszeń rolniczych —
płacąc gotówką najwyż
sze cenv rynkowe, zara
zem poleca się jako hur
townik węelowy Górno
śląskiej Konwencji Węgl.
na dostawę wszelkiego
rodzaju węgla, koksu
I drzewa opałowe

mą

„TOANIYT“
w Toruniu

Niniejszem podaję do łaskawej wiadomości, że dziś otworzyłem
Specjalny skład bławatów pod firmą

LAWATOW"

II

Magistrat • Wydz. Op’eki
Spoi, zakupi 200 ctr. zdro»
wej, żytniej słomy. Oferty
należy złożyć w Wydziale
Opieki Społecznej, ratusz
pokój X13, do dnia 18 bm.
120$

Zasadą moją będzie, Szanownych Odbiorców obsłużyć towarem najprzedniejszej jakości: po cenach najniższych.
Proszę o łaskawe poparcie, kreślę się
z poważaniem

w Toruniu, przy ul. Szerokiej nr. 32.

Feliks Jarociński

pienista z accordéon wolny
od zaraz. Zglosz. pod nr
njo.
W rejestrze handlowym wpisano przy firmieOBWIESZCZENIE
„yxuomuwo Ł>uu
„.| Towarzystwo Techniczno - Handlowe Chełmiński
Komisja Wyborcea wmiuy
Gminy Wyznaniowej
Żydowskie; w Bvdgoszcey dla wyboru Zarządu Gminy poda-1i Załęski, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnos
• ■ •
’ wiadomości
- •
..............
cią w Toruniu w dniu 21, lutego 1933: F.rma wy
ie niniejszem
do
publicznej- aa zasadzie
(1194
par. 21 i 23 Rozporządzenia Ministra Wyznań Religij gasła.
nych i Oświecenia Publicznego z dnia 24. JO. 1930 r 154/IX________________ Sąd Grodzki Torun.
(De. U. R. P. Nr. 75 z 1930 r. poz. 592), że spisy wy
borców uprawnionych do głosowania na członków Za
rządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bydgoszczy
będą wyłożone do wglądu dla członków Gminy w lo
kalu Gminy przy ul. Wały Jagiellońskie 7, w okresie odda w drodze nieograniczonego przetargu dosta
od dnia 15 marca do dnia 23 marca roku 1933 włącz wę około 2500 kg mięsa i 240 do 300 kg tłuszczu
(słoniny) dziennie na II kwartał 1933 r.
nie, nie licząc sobót, w godzinach od 8 rano do 20.
iu lub
Oferty na dostawę dla całego garnizonu
W ciągu tego czasu uprawnieni do głosowana
im ce
cen
członkowie Gminy mogą wnosić reklamacje, dotyczą e poszczególnych formacyj z wyszczególnieniem
zarówno umieszczenia, jak i opuszczenia osób w spi za jeden kilogram mięsa wołowego, skopowegi(o,
sie. Zaznacza się, że tylko osoby wciągnięte do spisu wieprzowego, cielącego, boczku wędzonego, tłu
będą mogły brać udział w wyborach i, że po upływ-e szczu (słoniny) i kiełbasy, należy wnieść do Kan
oznaczonego terminu reklamacje nie będą uwzględ celarii 8 Dyonu Żandarmerii w Toruniu, do dnia
niane.
(1196 24 marca 1933 r. do godz. 9,30.
Warunki dostawy można oglądać w kancelarii
Komisja Wyborcza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
oficera żywnościowego 8 P. A. C. od godz. 11 do
w Bydgoszczy dla wyboru Zarządu Gminy.
14-tej.
Do ofert należy dołączyć:
W rejestrze spółdzielczym wpisano dnia 22. 2.
a) Potwierdzenie złożonego w Kasie Skarbo
1933 przy firmie „Strzecha Spółdzielnia Kredy-.twej — Toruń na rachunek 8 P. A. C. —
wo - Budowlana z ograniczoną odpowiedzialność.ą
Nr. 11 wadjum w kwocie 1000 złotych (tysiąc);
w Torunki*. W miejsce dotychczasowego członka
b) Świadectwo przemysłowe;
zarządu Władysława Staniszewskiego wybrano
c) Świadectwo fachowego uzdolnienia;
Michała Kowalskiego z Torunia.
(1192
d) Świadectwo solidarności kupieckiej.
156/1X
Sąd Grodzki Toruń.
Przetarg odbędzie się dnia 24 marca 1933 r.
Żandarmerji w
POSTANOWIENIE. W sprawie Towarzystwa o godz. 10 w kancelarii 8» Dyonu /.anaarmerp
Wydawniczego „Ziemia", Spółka z ogr. por. w Toruniu, ul. Prosta.
Komisja Wspólnych Zakupów zastrzega sobie
Toruniu: wobec zupełnej bezczynności spółki
______
wyboru
/„_____oferenta.
:____
jej organów i faktycznej likwidacji sąd zamierza Lr. prawo
Koszta niniejszego ogłoszenia ponosi oferent.
oferent,
mą z rejestru wykreślić po myśli § 141 ust. sąd.
niesp. Wyznacza się czasokres 3 miesięcy do który otrzyma do-stawę.
Przepisowe oferty wydaje
wyd-aje oficer żywnościowy
wniesienia sprzeciwu.
(1193
8 P. A. C. za opłatą 1-go złotego (jeden zł).
Toruń, dnia 24 lutegc 1933 r.
155/IX
Sąd Grodzki.
Przewodniczący Komisji Wspólnych Zakupów;
(—) Gromczakiewtcz, major.
Zlec. nr. 160/9
(1191

Kom i sia Wspólnyih
Zakupów Garnizonu Toruń

Rada Portu 1i Dróg Wodnych w Gdańsku ogtaogła
na dostawę okrąglaków i
sza niniejszem przetarg
.
‘
wej, bali, desek, krzyżówki i drzekantówki sosnowej,
drze
wa tartego dla Urzędów Budownictwa Portowego
i Budownictwa Wodnego — zapotrzebowanie na
rok bud. 1933/34. Warunki przetargu można otrzymać z Kasy Głównej Rady Portu, Gdańsk,
Neugarten 28/29 za uprzedn em nadesłaniem kw u
ty 2,— guld. i opłatą kosztów przesyłki. Rozpa
trywane będą w terminie przetargu tylko oferty,
do których dołączony został kwit Kasy Głównej
Rady Portu na gwarancje ofertową złożoną w
myśl rozdziału „A specjalnych warunków".
Termin przetargu: 27 marca 1933 godz. 10.
Termin przydziału: 4 tygodnie.
Gdańsk, dnia 10 marca 1933 r.
(1202
Rada Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku.
Nr. 106

jadalne i sadzonki,

go.

'w.j’v

1190

owies, groch,cebu*
te, ziemniaki

sl' me prasowaną, pro

Przetarg ofertowy

Pierwszorzędny

ÜtltiUllMï

DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH
w GDAŃSKU
odwołuje niniejszem przetarg publiczny na dzierżawę
restauracyj kolejowych na stacjach Terespol i Skar
szewy, ogłoszony w „Dniu Pomorskim" nr. 53 dnia
5 marca 1933 r.
(1203
Zlec, nr 1352
LICYTACJA PRZYMUSOWA
Dnia 16 marca br. o godz. 9 sprzedam w Kalmuzach u p. Kempki: radjoaparat, urządzenie domowe
oraz samochód, bryczkę i sanie; w Szembraku: 4 ja
łówki, — zbiórka licytantów przed oberżą Weicher
ts o godz 10; w Łasince o godz. 12 u p. Srpitcra: bi
bliotekę; w Hucie o godz. 13 u p. Ponczka: konia, kro
wi i jałówkę.
Nr. 740
Kowalski Józef, komornik Sądu Grodzkiego Rew. TH.
W Grudziądzu.

PRZETARG PRZYMUSOWY.
We środę, dnia 15 marca 1933 o godz. 12 sprzeda
wać będę za gotówkę najwięcej dającemu w Grudzią
dzu przy ul. Kościuszki 44: leżankę z nakryciem i 6
poduszek; o godz. 13 przy uL Lipowej 21: 1 fortepian,
o godz. 16 przy ul. Słowackiego 4: 2 sztuki 6 metrów
materjału na ubranie, torbę skórzaną i walizkę skó
rzaną; o godz. 16,30 przy ul. Koszarowej 10: 1 zegar
ścienny. We czwartek, dnia 16 marca 1933 o godz. 10
sprzedawać będę przy Placu 23 Stycznia na składnicy
firmy Schimmelłennig: biurko z fotelem, kanapę i 2
fotele gobelinowe.
Nr, 739
Dobrzański, komornik Sądu Grodzkiego Rew. II.
w Grudziądzu, u.

Postępowanie
upadłościowe.

ul. Przcdzamcze so tel.
242.

pierwszorzędni
gabinet kosmetyczny

„Mimoza“

(dypl, Université de beauté
Cedib w Paryżu) odmładza,
usuwa wszelkie wady cery
i włosów, przyciemnia brwi
i rzęsy. Toruń, Szeroka 37
II. p.
9182

OKazja!
Sprzedam korzystnie:
fortepian, salon stylowy,
cykl krajobrazów, oryginały
malarza Brochockiego, ma«
sarz elektryczny.
lorneta pryzmatyczna, ba*
ryton, lustra, obrazy, zega
ry, maszyny do szycia,_ ro
wery, płaszcze i dętki ro
werowe, urządzenie sklepo
we, sypialkę malowaną na
dąb, oddzielne szafy, łóżka,
stoły, krzesła, futra: piżmo
wce szopy i inne, garde
robę, obuwie i wiele innych
przedmiotów.
735

„SKlep OKazyjny“
ul. Groblowa Nr. 3, obol^
Rybnego Rynku, Grudziądz

MieszKania
wszelki komfort, centralny
ogrzewanie, Szopena 10,
7-pokojowe na parterze #
ogródkiem oraz 8-pokojowe
na I. piętrze nadające się
i na biura urzędowe wynajmę od i maja br. Bydgoska
46, Siudowski, Toruń. [1204

4
Co do majątku Wojciecha Patalasa, kupca w
5
Gdyni wdraża się z dniem dzisiejszym, tj. z dniem
6. 3. 1933 o godz. 12 postępowanie upadłościowe.
Zarządcą masy upadłościowej mianuje się adw.
Zięciaka w Gdyni.
Janiny Werny wyucza
'Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie naj- tańczyć bez względu na
później do dnia 23 marca 1933 r.
zdolności. Toruń, Prosta 3».
1188
Do powz ęcia uchwały, czy mianowany za
rządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wy
boru nowego zarządcy, dalej celem ustanowień a
wydziału wierzycieli a także celem powzięcia uchwał co do kwestyj, wymienionych w § 132 usta
wy o upadłościach oraz celem zbadania zgłoszo
nych wierzytelności wyznacza się termin na dzień
3 kwietnia 1933 o godz. 10 w niżej wymienionym
Sądzie.
Dziś we wtorek sensa
Wszystkim,
którzy posiadają jakiekolwiek
cyjny wieczór walk.
rzeczy należące do masy upadłościowej, lub któ Ponowne walki decydu
jące
rzy tej masie są cokolw ek dłużni, zakazuje się
Badtirsk
-tilw
owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu wzglę
pozatem
dnie uiszczać się z długu a nawet poleca się im,
SiejfriOiihjki
aby najpóźniej do dnia 23 marca 1933 r. donieśli
Torno-d Oliveira
zarządcy masy o posiadan u takich rzeczy i o tem,
Wielka walka rozstrzyczy przysługują im jakie wierzytelności, z pow Schwarz ir.-SnurBtff
du których mieli by prawo żądać odrębnego za
Pried zapasami pierwszo
spokojenia z owych rzeczy.
‘
(1182
rzędny program Variete.
7 E 95/33
Sad Grodzki.
■BRI

Szkoła
dańrów

Zapasy
atletów
„Scala“ Gdańsk

8

ŚRODA, DNIA 15 MARCA 1933 R
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X ostataiej tfmffi_____

Dzisiaj sprawa Westerplatte w Genewie
s

Ostatnia posługa Prze
myśla

Sprawozdawca sir Simon stwierdza, że Polska ma prawo
powiększać swą załogę w Gdahsku
(o) Genewa, 14. 3. (T. wł.) Zapowiedziane
na wczoraj posiedzenie Rady Ligi Narodów
■w sprawie Westerp’atte zostało odroczone do
wtorku, wskutek tego, iż tekst raportu referen
ta tej sprawy Johna Simonsa został przygoto
wany dopiero w niedzielę wieczorem. Tem sa
mem dyskusja wczoraj była niemożliwa.
Genewa, 14. 3. (PAT). Całodzienne wysiłki
sprawozdawcy spraw gdańskich w Radzie Ligi
reprezentanta Wielkiej Brytianji sir Johna Si»
mona i prowadzone do wieczora narady ze
stronami pozwoliły sprawozdawcy ustalić wy
tyczne załatwienia dwóch spraw, przedłożo.nych Radz'e Ligi, t. j. sprawy policji portowej
■ i sprawy Westerplatte.
Jak słychać z kół zbliżonych do sekretarja.
tu Ligi, załatwienie to ma przedstawiać się na
stępująco: Senat gdański miałby cofnąć swoje
zarządzenia, dotyczące policji portowej, t. j.
wycofać z portu policję gdańską, której miejsce
zajęłaby z powrotem policja, podlegająca Ra»
dzie portu. To przywrócenie status quo stwo
rzyłoby odpowiednie warunki do wszczęcia
rokowań co do definitywnej organizacji policji
portowej. Prezydent Ziehm ma pozatem zlo»
żyć przed Radą Ligi oświadczenie, w którem
zapewni, że W WYKONANIU PRZEZ POL.SKĘ JEJ PRAW NA WESTERPLATTE NIC
NIE ZAGRAŻA.
Wobec tak zmodyfikowanej sytuacji rząd
polski uznałby za możliwe przywrócenie nor*
malnego stanu liczebnego załogi polskiej na
Westerplatte,
prowizorycznie powiększonej
w dniu 6 maTca r b.
Sprawozdawca ma pozatem zwrócić uwagę
Rady, iż POWIĘKSZENIE ZAŁOGI POL
SKIEJ MOŻE BYĆ ZAWSZE DOKONANE,
przy zachowaniu normalnej procedury, prze»
widzianej przez Radę Ligi w roku 1925.

Paryż, 14. 3. (PAT). .Matin“ donosi z Ge.
newy: Po raz pierwszy Rada Ligi zajmie się
wypadkiem, mającym swe bezpośrednie źródło
w prowokującej agitacji hitlerowców, miano.wicie sprawą wzmocnienia garnizonu polskiego
na Westerplatte Sprawa wywołała ożywione
i liczne komentarze, gdyż ujawni genewską pro
cedurę w kwestji bezpieczeństwa.
Sprawa jest zupełnie jasna. Ponieważ se,
nat gdański zlikwidował policję, której obo
wiązkiem było czuwanie nad bezpieczeństwem
portu, rząd polski zmuszony był wobec atmoi
sfery chaosu, wytworzonej przez agitatorów
hitlerowskich, zdecydować się na natychmia
stowe wzmocnienie swego garnizonu na We*
sterplatte, czego dokonał celem zapobieżenia

Dwa piękne zwiicżcstwa
Jcdrzclowsklcf w Anglii

być może poważhym wypadkom.
festację lub prowokację. Zresztą polski mini
W Genewie stwierdza się zgodnie że rząd ster spraw zagranicznych Beck dal dowody
pokki skorzystał ściśle z prawa przewidziane* uczuć i chęci pojednawczych, skoro w listopa»
go w układach z roku 1924, że akt ten ma cha dzie ub. roku podp sal z senatem gdańskim
rakter czysto praktyczny i nie może być w żad pewnego rodzaju gentleman agreement, który
nym wypadku uważany za jakąkolwiek mani* jednak natrafił na opór szowinistów Rzeszy.

Zakaz przelotu samolcioiu
nad Wesierolalte
Położenie w Gdańsku zasadniczo nie zm>e
n lo się. Patrole wzmoenione, złożone i z po»
licji i ze straży obywatelskiej krążą po ulicach
Wolnego Miasta. Patrole policyjne z karabi»
nami przedewszystkiem widzi się przed gma
chami publicznemi na przedmieśc:ach.
Wobec wielkiej „ciekawości“ Niemców
przelatujących aerop'anami często bardzo ni.
sko nad Westerplatte, notą z dnia 10 marca
RZĄD POLSKI ZAKAZAŁ PRZELATYWA*
NIA AEROPLANOM NIEMIECKIM NAD
TERENEM POLSKIEGO PLACU AMUNL
CYJNEGO. Chodzi tu głównie o aeroplany
niemieckie towarzystwa lotniczego gdańskiego.
Prasa niemiecka w Gdańsku i w Niemczech
oburza się na zakaz i protest noty polskiej.

„Danz’ger Allgemeine Zeitung“ da je do zrozu
mienia, że Polska założyła druty kolczaste i
wybudowała pkopy na Westerplatte i nie chce
aby te rzeczy z aeroplanów niemieckich szpie«
gowano. „Danziger Allgemeine Zeitung“ i
„Danziger Neueste Nachrichten“ podają poza
tem jeszcze cały szereg fnnych fantastycznych
wiadomości o ciągiem pogotowiu rzekomem
polskiej floty wojennej, której okręty stale
mają być trzymane pod parą, o koncentracji
ułanów w Gdyni i wojsk polskich wzdłuż gra
nicy niemieckiej.
Tego rodzaju bzdury i brednie mają przy»
gotować „odpowiedni“ nastrój na genewskie
obrady ligowe.

może liczyć nie fylko na Francie ale 1 Anglię
i Rosie

I PogoA 1 Legia

walitl z faszyzmem
do walki

h

RAZ WIĘCEJ FALĄ FASZYZMU. Kon-uni.
ści proponują socjalistom, aby urządzali współ
no demonstracje, wiece, zgromadzenia, przyczem zwracają uwagę na sytuację w Niemczech
i na groźbę wojny. Jeśli propozycja ta zostai’e przyjęta przez socjalistów, nastąpi między
temi partjaini zawieszenie broni.
♦—m—

»

—

Robolu publiczne w Wicikopolsce
i na Pomorza

(o) Warszawa, 14. 3. (Tel. wł.J. Okrę ię. M. in. przystąp: sJę do uregulowania
gowe urzędy ziemskie p djęły obecnie Strugi toruńskiej na Pomorzu oraz szeregu
Londyn, 14. III (PAT) Mistrzyni Polski w
przy pomocy kredytów, przekazywanych rzek w Poznańskiem. Na wiosną program
tenisie Jędrzejowska, bawiąca obecnie w Anglji
przez Ministerstwo Opieki Społecznej tych robót zostanie rozszerzony.
odniosła tam dwa piękne zwycięstwa, bijąc ze
szereg robót publicznych na większą skaszłoroczną mistrzynię Anglji p Harvey w sto
sunku 4 :6, 6:4, 6:2, i następnie p. Mudford 6:2, 2:6, 6:3. Zwycięstwa te wska
zują na ówietną formę Jędrzejowskiej,

Fałszywy ksiądz
i oszust —
delegatem ..rządu** nicralftsic.
Wiedeń, 14, III. (PAT) Policja wiedeńska
aresztowała wczoraj poszukiwanego oddawna oszusta Włodzimierza Jana Bodnika, urodzonego
w Malopolsce, który podawał się za księdza,
zbiegłego z Meksyku i Brazylji. Bodnik wyłu
dzał od osób duchownych znaczne sumy pienię
żne. Podejrzewany on jest również o uprawia
nie handlu kobietami. Bodnik twierdzi, że otrzymal iwięcenia kapłańskie od metropolity
Szeptyckiego, jak również, że w r- 1918 ówcze
sny rząd ukraiński wysłał go ze Lwowa w spra j
wach bankowych do Ameryki.

Poseł Z. Hadeyskl —

FRANCJA, ANGLJA I ROSJA STA
Nominacte w sadownictwie .
NĘŁYBY U BOKU POLSKI. Muret
(o) Warszawa, 14. 3, (T. wł.) Prezydent
podkreśla w szczególności wzrost sympaRzplitej podpisał szereg nominacyj w sądów
tji dla Polski w Anglji, jak również wro
n ctwie. M. in. sędzia Sądu Apelacyjnego w
gie stanowisko Rosji do Hitlera i jej zbli Toruniu Tadeusz Stefański został mianowany
żenie do Polski.
sędzią Sądu Najwyższego, sędzia Sądu Okrq»
i _
gowego w Bydgoszczy Zygmunt Wolski mia
nowany został sędzią śledczym apelacyjnym
dla spraw wyjątkowego znaczenia w Poznaniu.

Komuniści proponują socjalistom
wspólny Iron!
(o) Warszawa 14. 3. (tel. wł.) W myśl ostatnich instrukcyj kominternu POLSKA PAR
TJA KOMUNISTcOZNA ZGŁOSIŁA SIĘ Z
PISMEM DO PPS. — CKW. i DO CENTRAL
NYOH KOMITETÓW SOCJALISTYCZNYCH
MNIEJSZOŚCIOWYCH Z PROPOZYCJĄ UTWORZENIA JEDNOLITEGO FRONTU
DLA WALKI Z OGARNIAJĄCĄ ŚWIAT CO
■
■ i——p

plicy szpitala okręgowego otworzył oddział
wojskowy garnizonu przemyskiego, za którym
niesiono 200 wieńców m. in. od p. Prezydenta
Rzplitej i p- Marszałka Piłsudskiego. Za tru
mną postępowała rodzina zmarłego, dalej ma
jor Gasperi - Ohraszczewski, reprezentant p.
Prezydenta Rzplitej, generał Langner jako re
prezentant p. Marszałka Piłsudskiego, woje,
woda lwowski Belina . Praźmowski, generał
Popowicz i Wieczorkiewicz, korpus oficerski,
przedstawiciele władz, reprezentanci urzędów,
Związku Legjonistów, Związków Strzeleckich
itd.
Kondukt przeciągnął do katedry, gdzie ks.
biskup sufragan Barda odprawił nabożeństwo
według obrządku łacińskiego, a ks. biskup dr.
Kocyłowski według obrządku grecko . kato
lickiego.
Następnie kondukt wyruszył na dworzec ko
lejowy, gdzie trumnę umieszczono w specjal
nie przygotowanym wagonie. O godz. 15,52
zwłoki ś. p. generała Tessaro odwieziono po
ciągiem pospiesznym do Warszawy.

durrtoforem „funduśzu Pracy'
(o) Warszawa, 14. 3. (Tel. wł.). W ko
łach politycznych utrzymują, że dyrekto
rem „Funduszu Pracy“ ma być mianowany
poseł Zbigniew Madeyski.
*

Polska w razie zatargu z Niemcami

Berlin 14. 3. (PAT), Znany publicysta
1. Muret wyraża w „Gazette de Lansonne" przekonanie, że W RAZIE, GDYBY
HITLER CHCIAŁ DZIŚ WYSUNĄĆ
PROBLEM KORYTARZA POLSKIE
GO, NATYCHMIAST POWSTAŁABY
POTĘŻNA KOALICJA W KTÓREJ

6. O. sten. Z«*« h Trssarze
Przemyśl 14. 3. (PAT). Wczoraj w Przemy»
ślu odbyła się eksportacja zwłok ś. p. generała
Zosik-Tessaro, dowódcy 0. K. 10.
Kondukt pogrzebowy, który wyruszył z ka

mistrzami Polski w hohelu
lnów nierozstrzugnlęlu w«otk <lc<w<*«laccÊo spotkania
Katowice, 14. 3. (PAT). Z niedzieli na po»
niedziałek o godz. 2 w nocy odbył się w Ka
towicach na sztucznem lodowisku drugi decy
dujący mecz hokejowy o mistrzostwo Polski w
hokeju na lodzie pomiędzy Pogonią i Legją.
I tym razem walka zakończyła się wynikiem
nierozstrzygniętym. Przez pierwsze dwie ter,
cje wyniki były bezbramkowe. W trzeciej ter
cji Pogoń zdobywa bramkę ze strzału Hammer
linga. Legja wyrównuje przez Materskiego.
Mimo trzykrotnego przedłużania gry, wynik
1:1 nie uległ zmianie. Żadnej z drużyn nie
udało się zdobyć decydującej bramki.
Polski Związek Hokeja na lodzie postano»
wił więc przyznać pierwsze miejsce w tegorocz
nych rozgrywkach i Pogoni 1 Legji.

Rząd Oomaga sic pełnomocnictw
dla Prezydenta Rzplitej

(o) Warszawa 14. 3. (tel. wł.) Do sejmu
wpłynął rządowy projekt ustawy o pełnomoc
nictwach dla Prezydenta Rzeczypospolitej
Art- 1 tego projektu upoważnia Prezyden
ta R. P. do wydawania rozporządzeń z mocą
r-stawy do dnia, na który zostanie zwołany
sejm na najbliższą sesję zwyczajną w zakre
sie ustawodawstwa państwowego z ograniczę,
ni am, zawartym w art 42 ust. 6 konstytucji.
(Ustęp ten brzmi; Ustawa może upoważnij Pre
zydenta RP. do wydawania rozporządzenia z
mocą ustawy w czasie i w zakresie przez tę

Ogłoszenia: wiersz mlllm. ni stron« 7-lamowcJ .-. 0.20 2I
w tekiele n« pierwsze) stronie.......................................................1.00 z>
na drugie) 1 trzecie) stronie 0,80 zł — w tekście
- . . ,
0.50 zj
Ze •głoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25*/* drożej.
Drobne za słowo 15 gr. pierwsze <«łowo podwójnie,
Ole poszukujących pracy I nekrologi 25% zniżki, komunikaty 50 gr.
Za ogłoszenia skomplikowane 1 z zastrzeżeniem miejsca 20% nadwyżki
W Gdańsku za wiersze m/m na stronie 7-łamowej. . . » . . 15 fen
w
a
•
•
■
•
’
• •
50 fen
Lrobaa xa słowo 5 fen. — tytułowe • L • • •
. .
. , . 10 fen
Przy sądowe» fcląganlu należności rabat upada. Za terminowy druk
przepisane miejsce ogłoszenia administracje nie odpowiada.

z wyjątkiem rzają dla Polski takie warunki, w których mo.
że się ujawnić konieczność najszybszego dzia
W myśl art. 2 projekitu wykonanie niniej łania władz państwowych w szczególności ce
szej ustawy porucza się prezesowi Rady Mlni- lem osiągnięcia zamierzonych rezultatów może
stów i wszystkim ministrom, każdemu we wła» w tych warunkach zajść potrzeba wydania ak
śeiwym mu zakresie działania. Ustawa wcho tu o charakterze ustawy.
W związku ze zgłoszeniem projektu usta
dzi w życie z dniem ogłoszenia.
wy' o pełnomocnictwach dla Prezydenta Rzpl>
W uzasadnieniu do tego projektu czytamy tej rozeszła się wczoraj w kuluarach sejmo
że ogólna sytuacja ekonomiczna na terenie wych pogłoska, że należy spodziewać się zam
świata, jak również æereg ostatnich wydarzeń knięcia sesji zwyczajnej Sejmu około 25 bm.
w innych dziedzinach życia publicznego «twa.
ustawę wskazanych, jednakże
zmiany konstytucji).

Raaaktor oapowiaaxiaim Wacław Górnicki w Torunia, Mickltwicta 3.
I
Rea. odpowiedzialny na Bvdqostoi Józef Dobrostańaki Mostowa 6
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W*. M. Gdańska Wilbetm Grimsmann, I
Jjdańsk, Kassublscber Markt 21, l. p.
I
Redaktor odopwieaz. na Gdynię Wiktor Mielników Gdynia, Swiętotańsko | I
Redaktor odpowiedzialny na lnowroo<aw, Bronisław Jędrzejczak,
I
Inowrocław, plac Kasprowicza 4a,
Redaktor odpowiedz, na Grudziądz. Józe, Stanaub Grudziądz, Rynek 10łll. I 1
Za ogłoszenia odpowiada admtelstracla
I
Wvdawnietwoi ^Dz>ert Pomorrk•,’, . Dzień Bydgoski,'*
Gazeta Morska*
,JJzień Grudziądzki** „Dzień Kulawski"

i

Nakładem i czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej 3. A.
w Toruniu

I

ftbönament miesięczny wvno»l

1
orzez poczt« z odnoszen.am...................... r. . » . a _ , . 3.36 il 1
pod opaską........................................... .......
• « •
m
. 4-50 zl f
w Gdańsku przez pocztą . . 2.50 gd przez chłopca
■.
. 2.30 ii 1
i odbieraniem w administracji wprost gd 2, zagranicą 4 gd . . 7,— at 1
W razie wypadków, spowodowanych silą wyższą (np. przeszkody w za- 1
kładzie strajki). Administracja nlo odpowiada za niedostarczenie pisma 1
* ekspedycll miejscowych agencjach........................ b. * Ł . . S.— u
z odnoszeniem do domu w Toruniu . ... .
rg »
, 3.40 at |

