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Zamach mmoiimeis» na pokoi Europy !
Niespodziewana rezultat wizyta Plac Donalda w Dżumie
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Rzym, 21. 3. (PAT). Mac Donald przyjął
Wczoraj dziennikarzy najprzód włoskich a po.
t«m angielskich i amerykańskich i innveh za
granicznych, oświadczając, że w grün sie rze
czy komunikat, wydany wczoraj dokładnie od
tworzył przebieg i skutki rozmów, prowadzo»
nych w Rzymie z Mussolinim.
„Przyjechałem tu ja i minister Simon nie
dla robienia aljansów lub paktów, a jedynie
dl?, uprzytomnienia sobie, że poglądy ogólne
Ha sytuację 1 jej rozwój są zbliżone. Spotka
nie rzymskie spowodowane jest potrzebą stwo.
rżenia atmosfery zaufania i współpracy mię.
dzy narodami. Chcemy zatem stworzy4 unję
^spółdzielczą dla pokoju, gdyż żaden naiód
nie jest w stanie sam jeden opracować PTOjektów pokojowych i konieczną jest do tego
współpraca wszystkich narodów."
„Jutro będę rozmawiał z premjerem Daladierem, któremu dokładnie opowiem prze
bieg rozmów rzymskich. Jadąc do Londynu,
gdzie muszę byś obecnym na posiedzeniu par»
lamentarnem, nie będę mógł jechać do Ber
lina, nie mniej jednak rząd berliński będzie
iokładnie o wszystkiem poinformowany.“
W deklaracji do Anglików Mac Donald
lodał, że wszystkie inne rządy będą o tem
Iokładnie powiadom’»“'“
jxa zapytanie dziennikarzy, Mac Donald
Opowiedział, że idee, cmawiane w Rzymie
>rzestudjowa<ne były juź dawniej i po przyeździe do Rzymu Mussolini wręczył minitrom angielskim krótką treść dokumentów,
ttóremj narzucone było ujęcie sytuacji i polejście do problemów w chwili obecnej.
.Podczas naszych konwersacyj — oświad»

czył Mac Donald — an- przez chwilę nie œyśleliśmy, aby narzucić komukolwiek nasze
rozważania. Myślę jedynie o lepszym sposo.
b-e poinformowania zainteresowanych co do
potrzeb sytuacji.“
Mac Donald twierdzi dalej, że Stany Zje
dnoczone mogą odegrać wielką rolę w dys
kusji na temat zapewnienia pokoju w świę
cie
Na następne pytanie, co rozumieć pod tym
ustępem komunikatu, gdzie s>ę mówi o zape
wnieniu pokoju na czas dłuższy, premjer am
gieiski odpowiada, że nie chodzi mu 3 pokój
łatany, ale o naprawdę zadawalający. Konie
czne jest zaufanie wszystkich i współpraca
wszystkich narodów.
Wreszcie premjer Anglji zaznacza ’az je
szcze, że wszystkie te wyjaśnienia są raczej
deklaracjami przyjacielskiemi, gdyż kom uni.
kat mówi wszystko to, co właściwie ->n powi
nien był powiedzieć dziennikarzom. N’?m? ża
dnego powodu do zdenerwowania, gdyż wiel
kie mocarstwa nie mają zamiaru narzucać
komukolwiek rozważań problematów pokojo»
wych, ale dążą do współpracy wszystkich na
podstawie wzajemnego zaufania.
Na pytanie, czy Rosja przystąpi do pioj-jrfco-wanej konwencji, Mac Donald odpowie,
dział, że użyteczne jest, aby wszystk’e naro,
dy przystąpiły, to też będą czynione wysiłki,
aby tak się stało.
Na pytanie, czy rozważana była sprawa re
wizji traktatów, Mac Donald odpowiedział:
„Omówiliśmy i rozważaliśmy problematy, mo
gące się przyczynić do rozszerzanej pacyfika
I cji Europy."

„Paki porozumienia 1 współpracy
czterech
mocarstw"
Paryż, 21. 3. (PAT)
Według astwtnich
lformacyj projekt jak’ Mussolini przedłożył
'CBOraj Mac Donaldowi jest zatytułowany
pakt polityczny porozumienia i współpracy
iędzy czterema mocarstwami zachodniemi"
zewiduje on pewnego rodzaju rozojm na
kres 10'letni bez użycia siły.
Projekt opracowany jest całkowicie przez
C, S.
:efa
rządu włoskiego i zawiera jedynie kilka
.etnia
itkań •tytułów, składając się z pięciu stron pisma
aszynowego.
acz z Projekt ten przewiduje głównie procedurę
il. T« •zyjaznego uregulowania między czterema
Iną z (•carstwami „t. j. Francją, W. Brytanją,
'lochami i Niemcami" zasadniczych kwestyj,
kie mogą wypłynąć w bliższym lub dalszym
asie, procedurę opartą na układzie lokarI
ńskim, pakcie Ligi Narodów, pakcie Briand
Kellog oraz deklaracji, jaką Mac Donald
r spor »żył ostatnio w Genewie. Poparcie gabinetu
cht w ndyńskiego ma być zapewnione 'eoz żadna
eyzja nie będzie powzięta przed zbadaniem
ę mię
u mię
yć się
Rzeczypospolita —
zawie.
,-ch za V chronię swuiłi obywateli
ZutfOw w Niemczech
•orania
iiizowa Lipsk, 21. 3. (PAT). Dowiadujemy się, że
u spor ięki energicznym zab egom konsula Rzeczy
łpolitej Brzezińskiego znaczna część żydów
Iskich, aresztowanych swojego czasu przez
lerowców i przebywających od tygodnia
Kamienicy, Zwickau i Falkenstein, wypu
izonych zostało na wolność.
Berlin, 21. 3. (PAT). Poseł Rzplitej Po
lej w Berlinie Alfred Wysocki penowme
erwenjował w urzędzie spraw zagramczch w sprawce poszkodowanych obywatepolskich wyznania moiżeszowego w zajach, jakie ostatnio miały miejsce w wielu
eisccwościach niemieckich.

sEczegółów projektu przez rząd francuski
niemiecki.

i

Likwidacja Ligi
Narodów...
Genewa, 21. 3. (PAT) Projekt dyrektor
iatu wielkich mocarstv Europy, będący re
zultatem rzymskich rozmów Mac Donalda z
Mussolinim przyjęty został bardzo chłodno w
kołach L*gi Narodów, które zdają sobie spiawę z tego, że realizacja tej idei pociągnęłaby
za sobą osłabienie instytucji genewskiej.
„Journal de Geneve" omawiając projekt,
podkreśla, że zmierza on do poddania więk»
szóści państw europejskich, jak Belgji, Szwaj-

carji, Polski, państw małej ententy Hd. djk.
taturze czterech wielkich mocarstw. Zdaniem
dziennika, projekt ten musi napotkać w Eu
ropie na sprzeciw, który uczyni go całkowicie
nierealnym.
Paryż, 21. 3. (PAT). Z depesz, j-ikic na
deszły ze stolicy Włoch wynika, że Mac Do
nald stosownie do przj rzeczenia danego w
czwartek premjerowi Daladier, nie przyjął
żadnych zobowiązań definitywnych, natomiast
” czasie swego dzisiejszego pobytu w Paryżu
gdzie zatrzyma się w drodze powrotnej do

Londynu, przedstawi premjerowi francuskie
mu plan dyrektorjum europejskiego, opraco.
wany przez Mussoliniego.
Główne mocarstwa Europy: W. Brytanja,
Francja, Włochy i Niemcy mają — według
Pertinaxa — utworzyć pewnego rodzaj .1 „per
manentną konferencję" względnie „najwyższą
radę". Jednak, podczas gdy najwyższa rada
z roku 1918/19 miała za zadanie czuwać nad
stosowaniem postanowień traktatów, rada z
r. 1933 miałaby za zadanie rewizję tych trak
tatów — pisze z ironją Pertinax-

Prolekï rzymski

tfz’Hi Furopę na dwa wrogie obozu
Paryż, 21 .3. (PAT). Projekt organizacji
europejskiej, wysunięty przez Mussoliniego
podczas rozmów rzymskich, jest omawiany na
podstawie posiadanych informacyj przez
wszystkie dzienniki z wielką rozwagą i ostro»
żnością.
Prasa podkreśla, iż uczestnicy rozmów
rzymskich postarali s’ę o to, by Parvż nie
pozostał pominięty o ile chodzi o poruszane
w Rzymie tematy.
Dzienniki wskazuią również na oświadcze
nia Ma« Donalda, mające na celu uspokojenie
małych narodów. Jednocześnie jednak prasa
zwraca uwagę na fakt, iż projekt stworzenia
instytucyj dyrektorjatu czterech wielkich mo.
carstw z punktu widzenia francuskiego tru
dno dałby się pogodzie z jej sojuszem z Małą
Ententą i z Polską.
Dzienniki dodają, iż w swej istocie PRO
JEKT MUSSOLINIEGO ZMIERZA DO
ZMIAN TERYTORIALNYCH W EUROPIE.
Tendencja ta jest równoległa z dążnością do
rozbrojenia i zagraża Francji odosobnieniem

w łonie tego „klubu pokoju", niszcząc w spo
sób niebezpieczny wszytkie hamulce, mogące „
powstrzymać ofenzywę rewizjonistyczną.
Dzienniki zwracają uwagę, iż „klub" o
którym jest mowa w projekcie Mussol'niego
mógłby stać się INSTYTUCJĄ KONKUREN
CYJNĄ DLA LIGI NARODÓW zamiist być
jej zwykłym organem, jak byś powinno.
Wreszcie prasa zaznacza, iż pomysły Mu»
ssoliniego każą przypuszczać, iż uprzednio
nastąpiłaby odbudowa przyjaźni francuskowłoskiej, co według wszelkiego prawdopodo
bieństwa dałoby się łatwo zrealizować, ale
również i przyjaźń francusko-niemiecka tru
dna do pomyślenia z Niemcami hitlerowski
mi wobec kampanji frankofobskiej prowadzo
nej przez narodowych socjalistów.
Wszystkie te zastrzeżenia i zarzuty zosta»
ły sformułowane przez prasę z całym spoko
jem w oczekiwaniu dokładniejszych informa
cyj, które prawdopodobnie zostaną podane do
publicznej wiadomości podczas pobytu Mae
Donalda w Paryżu.

Francia — wydana na łup
Niemiec, Anglii i Włoch

Autor stawia niepokojące pytanie. JA
KIE STANOWISKO ZAJMIE FRANCJA
STANĄWSZY OKO W OKO Z TRZEMA
KONTRAHENTAMI. Utraciwszy swoich
dotychczasowych sprzymierzeńców, izolo
wana i rozbrojona wydana byłaby na łaską
trzech innych wielkich mocarstw. Propozy
cja Mussoliniego zdaniem autora nie leży
w nteresie Francji. Poza tem ażeby propo
zycja Mussoliniego mc-gła być przyjęta, ma

siałaby być poprzedzona rozwiązaniem 2-ch'
problemów, a mianow.cie francusko-niemieckiego : francusko-włoskiego. Pcnieważ
dla łatwo zrozumiałych powodów Francja
przy całem dążeniu do pojednania nie zechciałaby uczynić ustępstw, których dotych
czas wzbraniała się uczynić, nće można wy
obrazić sobie, ażeby problemy te mogły
być rozwiązane dzU lub jutro.

Polska nigdy nic pozwoli
na takie „uchwały“ za id plecami!

Londyn, 21. 3. (PAT). „Manchester Guar
dian“, omawiając plan Mussoliniego, dotyczą
cy konwencji czterech mocarstw, pisze:
„Jeżeli proponowany pakt istotnie obiecuje
wszczęcie poważnych rozważań nad sprawą
rewizji traktatów, to byłoby to dużym plusem.
Niemcy są zgodne z tym rozejmem rozbroje
niowym, widząc w nim nadzieję na rewizję
traktatów. JAKA JEST POZYCJA POLSKI
WOBEC PROPONOWANEGO NOWEGO
PAKTU NIC O TEM NIE WIEMY - pisze
i dziennik — ALE POROZUMIENIE CZTE
RECH MOCARSTW ZACHODNICH NIE MO
ŻE POKRYWAĆ REWIZJI, DOKONANYCH
KOSZTEM
POLSKI
BEZ
PEŁNEGO
WSPÓŁUDZIAŁU SAMEJ POLSKI."
„Manchester Guardian“ stwierdza, że Mac
Donald i Simon nie dali Mussoliniemu jeszcze
odpowiedzi, albowiem wpierw muszr naradzić
się z rządem francuskim
I

W kołach francuskich w Rzymie panuje
I uczucie
niezadowolenia oraz nadziei, Da po

myślny wynik narad, jakkolwiek podkreśla»
ją tam, że POLSKA JEST BARDZO ZAIN
TERESOWANA W WYSUNIĘTYCH ZAGA
DNIENIACH POLITYCZNYCH I NALEŻY
SIĘ Z NIĄ NARADZIĆ. Prawdopodobnie
projekt przewiduje późniejsze przyjęcie go
przez wszystkie kraje europejskie. ■
JEŻELI POLSKA ZNAJDUJE SIĘ W
SPECJALNEJ SYTUACJI, TRUDNO ZALI
CZYĆ JĄ DO MNIEJSZYCH MOCARSTW.
Niewiadomo także, jaki mechanizm jest zapreponowany dla takiej dyskusji. W kfżdym
razie powinno być pewne prowadzenie obrad
w ramach 8 państw przez Ligę Narodów, któ
rej zadaniem jest obrona traktatów.
O ie
cztery mocarstwa zobcwiątą się nie powię
kszać zbrojeń i nie uciekać się do przemocy
w rozwiązywaniu preteneyj i nie roaoatzywai II

rewizji, będzie to plus, ale nie jest to ich rze<
czą, lecz sprawą Ligi Narodów chronić porzą
dek publiczny w Europie, proponować zmiany
i sankcjonować je.
Paryż, 21. 3. (PAT). „Paris Midi“ uważa,
że propozycja Mussoliniego zmierza do po.
dzielenia Europy na dwa obozy. Z jednej stro
ny stać będą silne państwa, które będą two
rzyć prawa, z drugiej słabe, które będą musiały im ulegać. Pozatem wbrew celom, ja»
kie sobie wytknął Mussolini, propozycja jego
zmierza bezpośrednio dc wojny i to w dwoją»
ki sposób. Przedewszystkiem TRUDNO JEST
SĄDZIĆ, AŻEBY TE PAŃSTWA, KTÓRE
NAZYWAJĄ SIĘ „MAŁEMI",, MIANOWI
CIE POLSKA Z 30 MILIONAMI LUDNO
ŚCI ORAZ MAŁA ENTENTA Z 45 MILIO
NAMI LUDNOŚCI
POZWOLIŁY
SIĘ
OGRABIĆ, NIE UCZYNIWSZY ANI JŁ
DNEGO ZASTRZEŻENIA.
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Realizacja planu robót publicznych
Wywiad u posła na Sejm inż. Sowińskiego
Wotec zbliżającego się terminu roz
poczęcia robót publicznych według planu
opracowanego na podstawie ustawy o
funduszu Pracy, — przedstawiciel nasz
zwrócił się do jednego z współtwórców
tego planu, posła inż, Zygmunta Sowińsliego, z prośbą o informacje co do rea
lizacji pierwszej serji robót publicznych.
— Kiedy, panie pośle, Fundusz Piacy
przystępuje do uruchomienia I-ej serji
robót publicznych według opracowanego
5>lanu?
— Roboty rozpoczną się już w najbliż
szym czasie — odpowiedział pos. Sowdński. — Oczywiście, ze względów tech
nicznych nie będzie można rozpocząć
wszystkich planem przewidzianych robót
jednego dnia. W każdymbądź razie w po
czątkach kwietnia r. b. znaczna część za
projektowanych prac zostanie już rozpo
częta. Przedewszystkiem rozpoczęte zosta
ną roboty koło budowy nowej linji kole
jowej Warszawa — Radom. Uruchomie
nie ich nastąpiło w dniu 19 marca r, b.
Początkowo znajdzie przy nich zatrudnie
nie około 500 bezrobotnych, przyczem
liczba to będzie wzrastać w miarę postę
pu robót i osiągnie 3.000 robotników. Ro
zpoczynamy więc roboty publiczne w ter
minie dość wczesnym.
— Czy fundusz Pracy rozporządza już
odpowiednim kapitałem, potrzebnym do
sfinansowania rozpoczęcia robót?
— W marcu kredytujemy roboty w
ministerstwie komunikacji. Potem dnia 1
kwietnia r. b. ma nastąpić wpłata dota
cji w wysokości 20 miljonów złotych z
budżetu ministerstwa opieki społecznej.
Pozatem Fundusz Pracy otrzyma rema
nent w wysokości kilku miljonów złctych
po zlikwidowaniu Funduszu Pomocy Bez
robocia. Z sumą więc dwudziestukilku mi■jonów zł. przystępujemy do uruchomie
nia I-szej serji robót.
— A na jakie wpływy liczą Panowie
w najbliższych miesiącach poza dotacją
państwa i czy przewidywany wpływ Fundu-zu Pracy oparty jest na realnych ob
liczeniach?
— Wpływy Funduszu Pracy oblicza
ne były bardzo ostrożnie. Ogółem przy
nieść mają one w ciągu roku około 100
miljonów złotych. Składają się na nie na
stępujące pozycje: — 20 miljn. zł. z 1%
opłaty od pensyj, płaconych przez praco
dawcę, — 20 miljn. zł. z 1% opłaty, pła
conej przez wszystkich pracowników od
swych poborów. Obie te cyfry oparte zo
stały na dotychczasowych wpływach Fun
duszu Bezrobocia, ściąganych od pracow
ników fizycznych, oraz na wpływach, śc;ą
ganych od pracowników umysłowych
przez Z. U. P, U. Opodatkowanie urzęd
ników państwowych przyniesie w ciągu
roku sumę 10 miljn. zł., — opodatkowa
nie urzędników samorządowych 1 miljon
zł. Miasta i samorządy powiatowe oraz
wojewódzkie wpłacą pewną część swych
budżetów, co ogółem przyniesie 10 miljn.
zł. Skarb Państwa z budżetu wpłaca dota
cję w wysokości 20 miljn. zł. Opłaty
wprowadzone na Fundusz Pomocy Bez
robotnym przez dekret P. Prezydenta,
które ściągane obecnie będą na rzecz Fun
duszu Pracy, przyniosą (licząc według
dotychczasowych wpływów) sumę około
10 miljn. zł. Wreszcie p. minister skarbu
zgodził się przekazać na rzecz Funduszu
Pracy część zaległości podatkowych, któ
re będzie można spłacać świadczeniami
szarwarkowemi, czyli każdy podatnik bę
dzie mógł wykonać pewną pracę przy ro
botach publicznych, prowadzonych przez
Fundusz Pracy, przyczem każda dniów
ka tego świadczenia zaliczona będzie od
powiednio na zaległość podatkową, Poza
tem zaległe podatki spłacać będą mogli
podatnicy materjałami budowlanemi, potrzebnemi do budowy prowadzonych ro
bót. Fundusz Pracy przyjmować będzie
także i inne materjały, np. włókiennicze,
— prowadzić będzie on bowiem aJ<cję do
raźnej pomocy dla bezrobotnych, których
nie da się zatrudnić. Ministerstwo skrrbu
przewiduje wpływ z płaconych w ten spo
sób zaległych podatków na sumę 50 miljn.

czeniami w naturze na rzecz Funduszu
Pracy. Zarząd Funduszu oblicza, że z te
go źródła wpłynie w ciągu roku około
15 miljn. zł. Jak z tego wynika, prelimi
narz wpływów jest dokonany bardzo ostrożnie.
— Czy cała suma 100 miljn. zł. zuży
ta będzie na produktywne zatrudnienie
bezrobotnych?
— Nie. Z sumy tej 30 miljn. zł. prze
znaczamy na prowadzenie pomocy doraź
nej, a pozostałe 70 miljn. zł. na produk
tywne zatrudnienie bezrobotnych.
— Ile ogółem bezrobotnych znajdzie
pracę przy I-szej serji robót publicznych?
— Według naszych przewidywań, w
kwietniu znajdzie pracę 38 000 bezrobot
nych, w maju około 45.000, a w czerw
cu 54.000 robotników.
— Jak została rozplanowana I sza selja robót?
— Na wykonanie I-szej serji robót
przewidziana jest suma 31 miljn. zł w
czem na drogi bite 33,2% na roboty wo
dne 30,7 proc., na ulice i place 11,7
proc., na roboty kolejowe 8,7 proc o-

raz reszta robót drobniejszych. Podkreślić
należy z naciskiem, że są to roboty prze
widziane w planie, realizacja zaś ich za
leżna będzie od rozwoju całej akcji. Nale
ży spodziewać się częściowego przesunię
cia robót w tym planie. Głownem zada
niem Furiduszu Pracy będzie bowiem bu
dzenie inicjatywy do rozpoczynania rotót. Fundusz Pracy oczekiwać będzie ini
cjatywy takiej zarówno od instytucyj pu
blicznych i społecznych, jak i od insty
tucyj i osób prywatnych. Roboty publicz
ne wszczęte będą najpierw w tych miejs
cowościach, w których przejawi się ta inicjatywa; będzie więc to pewnego ro
dzaju premjowanie miejscowości za wy
kazaną inicjatywę. Fundusz Pracy pizyjrnować będzie pod uwagę wszelką in.cjatywę co do rozpoczęcia odpowiednich ro
bót publicznych, przyczem inicjatorzy po
winni przyjść z pomocą w realizowaniu
tych robót. Pomoc może być wszelkiego
rodzaju, bądź to w dostarczeniu potrzeb
nych materjałów do budowy danego objektu, bądź w gotówce, bądź w pracy
ludzkiej. Fundusz Pracy każdą taką ini-

X takim nosem...
— „Atoli wszakże — zagaił kolega Fąfel,
młodszy obożny podhalańskiego OWP — oczy
całej macierzy wpatrzone są w narodową mło
dzież na rubieżach. Bo i w kogóż faktycznie ma
ją być wpatrzone? Za jedną rubieżą — pruska
buta, krzyżacka pycha. Za drugą rubieżą — czer
wane miazmaty, nihilizm i gangrena moralna.
A co w środku?
— „Hańba1' — krzyknęli zebrani narodow
cy. Tak bowiem nakazuje dyscyplina obozowa:
na retoryczne pytania mówcy należy odpowia
dać chórem; „hańba“ albo „precz"!
Obożny Fąfel odchrząknął z zadowoleniem i
przemówił podniośle w te słowa:
— „Dziś, kiedy młodzież, przyszłość i na
dzieja narodu, jęczy pod jarzmem żydowsko—
masońskiem, a pachołkowie Mędrców Sjonu
gwałcą autonomje-.''
, — „W kwestji formalnej“., przerwał jeden z
młodych słuchaczów, — „a kto to jest właści
wie ta autonomja?''
— „Dokładnie wam powiedzieć nie mogę, co
ona jest za jedna — wyjaśnił obożny Fąfel, —
ale w każdym razie musi to być kobieta. A zre
sztą to do sprawy nie należy. Gwałcą i basta!
Taki okólnik przyszedł z Poznania, żeby uświa
damiać naród, to sie uświadamia. Ale o czem to
ja mówiłem?”
— „Hańba"! — krzyknęli młodzi.
— „Aha! już wiem. Dziś, gdy Anonimowe
Mocarstwo czyni zakusy, aby pluć nam w twarz
i znieprawiać dusze młodzieży z jednej strony,
a z drugiej wrogowie Obozu szargają świętości,
kalają, bezczeszczą, szarpią łono, tłumią w za
rodku, dziś, w tej historycznej godzinie, co wi
nien uczynić każdy narodowo myślący oby
watel?“
— „Hańba"!
— „Nie, nie o to chodzi"! — wyjaśnił oboż
ny. — „Każdy narodowo myślący obywatel po
winien porzucić żmudną prace na niwie dążenia
do ideałów i wziąć udział w walce o lepsze ju
tro- Innemi słowy, co powinien?"
— „Bić Żydów"! — odpowiedział chór bez

wahania. Zebranych ogarnął entuzjazm- Okrzy
kom radości nie było końcaPo krótkim wspólnym paciorku, obożny Fą
fel rozdał rozkazy i palki. Obozowcy ruszyli ła
wą na miasteczko...
*
ą
*
Kiedy do stolicy przyszły wieści o splondrowaniu żydowskich sklepików w kilku miejsco
wościach podhalańskich, — w redakcji pewnego
organu „narodowego" zapanowała radość. Od
czasu pogromu w Kiszyniowie nie było tam ta
kiego entuzjazmu. W przeciągu paru minut
przygotowano komunikat o zajściach:
— „Nasz korespondent podhalański, młod
szy obożny Fąfel, donosi nam o niesłychanej
napaści, ofiarą której padla grupa młodzieży
narodowej.
„Podczas gdy kilkunastu członków OWP
przechodziło najspokojniej główną ulicą miaste
czka. na dany znak ze wszystkich sklepików ży
dowskich wybiegli właściciele Żydzi, głośno prze
klinając i ostentacyjnie szargając świąt ości. Na
stępnie rozwydrzeni kupcy usiłowali zmusić mlo
dzież do natychmiastowego zakupienia żydow
skich towarów, znajdujących się na wystawach.
Spotkawszy się ze zdecydowaną odmową. Ży
dzi rzucili sią na narodowo myślących młodzień
ców przyparli ich do muru i tłukli ich głowami
tak mocno, że szyby wszystkich sklepików zo
stały wybite„Temu niesłychanemu bestjalstwu przyglą
dał się bezczynnie posterunkowy, który następ
nie zaaresztował poturbowanych narodowców.
Żydzi uszli bezkarnie. Oto do czego" itd. itd.
*
*
ą
Tęga samego wieczoru również bardzo się
cieszył poseł Klubu Narodowego, imć pan Sta
nisław Loeuy-Stroński. Poprostu nie posiadał
się z radości- Wymachując gazetą stanął przed
lustrem i mówił sam do siebie:
— „Widzisz, biją Żydów na Podhalu! A wła
śnie tam chcialeś sobie pojechać na parę dni!
Ładnie byłbyś się wybrał: — z takim
nosem!"

Hitlerowcy
obiecają „rozraclnuaek“
z mniejszością polską

W następstwie wewnętrznych zmian poli
tycznych w Rzeszy oraz dojścia do steru rzą
dów partji hitlerowskiej wzmógł się na tere
nie całych Niemiec niesłychany terror wewnę
trzny, zwrócony przeciwko ugrupowaniom opo
zycyjnym, obywatelom innych państw i mniej
szościom narodowym.
„Front Zachodni“ z 15 bm. przytacza wy*
wody przedwyborcze wychodzącej w Szczy
tnie na Mazurach „Orteisburger Zeitung",
poświęcone polskiej liście do sejmiku pcwia.
towego. Oto dosłowny tekst:
„Wystawienie listy polskiej stanowi dla
zł. Ministerstwo skarbu ustali w najbliż nas, którzy nad granicę patrzymy na gospo
szym czasie, jakie podatki zaległe i z ja darkę polską, przysłowiową w całej Euro.
kiego okresu wpłacać będzie można świad pie(!) niaałychaną obelgę(ll). Tym Leidin-1

cjatywę poprze swemi kapitałami. W ten
sposób instytucja Funduszu Pracy speł
niać będzie rolę pobudzania w społeczeń
stwie ruchu w kierunku „odmrażania“ konjunktury. Inicjatywa prywatna bowiem
pod wpływem kryzysu niemal zamarła.
Jasne jest, że przy takiem traktowaniu
sprawy przewidziany plan I-szej serji ro
bót może ulec zmianie oczywiście na ko
rzyść, t. zn, może być znacznie rozsze
rzony w zależności od wykazanej inicja
tywy ze strony instytucyj publicznych i
prywatnych.
Drugą zasadą, jaką kierować się bę
dzie przy całej akcji Fundusz Pracy, jest
t. z w. „odpłatność“, t. j. zasada, iź po
moc finansowa, okazywana ze strony Fun
duszu Pracy przy prowadzeniu robót pu
blicznych, traktowana będzie jako po
życzka. Kredyt ten będzie udzielany na
różne terminy krótkie lub długie, w za
leżności od znaczenia przeprowadzanych
robót i celów, dla jakich mają służyć.
Kredyt ten będzie nisko oprocentowany,
a w pewnych wypadkach nawet bezpro
centowy. Chodzi tu o to, alby zebrany w
ciągu bieżącego roku fundusz w wysoko
ści 100 miljn. zł, na walkę z bezrobociem
nie został skonsumowany bez zwrotu. Nie
wątpliwie bowiem po pewnym okresie lat
nadejdzie następna zkolei fala dekonjunktury, a wówczas sumy zwrócone Fundu
szowi Pracy pozwolą na powtórną walkę
z ewentualnem bezrobociem w przyszło
ści.
— Jakie główne roboty przewidywa
ne są w I-szej serji?
— Poza budową linji kolejowej War
szawa — Radom, w pierwszych dniach
kwietnia rozpoczęte zostaną roboty przy
budowie szosy twardej Warszawa —
Kraków przez Radom i Kielce. Będzie to
wielka magistrala łącząca stolicę z Kra
kowem. Część tej magistrali wybudowa
nia została już w roku zeszłym praw’ie pod
sam Radom. W tym roku wybudowany
zostanie odcinek pod Radomiem oraz ca
ła trasa od Radomia przez Kielce do Kra
kowa. Również w początkach kwietnia
rozpoczęta będzie budowa szosy Kraków
— Zakopane. Następnie w tym samym
czasie rozpoczną się roboty budowlane
przy budowie linji kolejowej Miechów —
Kiaków. W roku zcadym 480 hezrobotnych z Zawiercia wykonało 28 kilome
trów nasypów kolejowych wzdłuż trasy
tej linji. W tym roku zatrudnionych zo
stanie przy robotach 1000 bezrobotnych.
W pierwszych dniach kwietnia urucho
mione zostaną dwa kamieniołomy na
koszt Funduszu Pracy, a mianowicie w
Zagnajsku pod Kielcami i w Janowej Do
linie w Lubelskiem. Podkreślić należy,
że do Zagnajska wyjechała już pierwsza
lartja bezrobotnych z Zawiercia w licz
bie 100 osób, w pierwszych dniach kwie
tnia ilość robotników wzrośnie do 300, a
następnie dojdzie do 1000 osób. Kamie
niołom w Janowej Dolinie zatrudni kil
kuset robotników. Materjały budowlane,
wydobywane w tych kamieniołomach,
przewożone będą przez koleje państwo
we na kredyt do miejscowości w któ
rych prowadzone będą roboty. Pozatem
jeszcze w ciągu kwietnia rozpocząć s.ę
mają prace przy przebudowie na szosy
twarde (wykładane klinkierem lub ba.
zaltem) wszystkich dróg wyjazdowych
z Warszawy w promieniu 50 kim. od sto
licy. Również w Warszawie prowadzone
będą prace przy obwałowaniu lewego
brzegu Wisły. Będą to przygotowawcze
roboty związane z regulacją rzeki. Z in
nych prac wymienić należy budowę por
tu w Płaszowie na Wiśle pod Krakowem,
oraz dokończenie budowy wielkiej tamy
na Sole pod Porąbką. Wybudowanie tej
tamy posiada duże znaczenie gospodar
cze, gdyż Sola corocznemi wylewami wy
rządzała miljonowe straty.
Wreszcie Fundusz Pracy popierać bę
dzie akcję budownictwa mieszkaniowego.
Jak wynika z zamiarów Funduszu
Pracy, roboty publiczne, o ile tylko dopisze inicjatywa ze »trony społeczeń
stwa i instytucyj, przybiorą pokaźne roz
miary. Fundusz Pracy posiada już sze
reg konkretnych propozycyj prywatnych.
Oczywiście, liczyć się trzeba także z tern,
że prowadzone na wielką skalę roboty
publiczne wpłyną na zwiększenie stanu
zatrudnienia w przemysłach związanych
bezpośrednio i pośrednio z ruchem budo

gom, Barwińskim i ich towarzyszom mówimy
dlatego otwarcie: My żyjemy w Prusach już
nie pod Braunem i Severingiem, za rządów
których wy, Polacy, zadużo niestety dokazywaliście(l) My zanotujemy sobie każdego,
który jeszcze dzisiaj daje się przekupić za
pieniądze z Polski. Kiedy zaś wybory miną,
przyjdzie rozrachunek. A wtedy zrobi się z
Wami to samo, co z komunistami. Wy zaś,
rodacy Niemcy, wiedźcie, że należy już za=
wczasu pamiętać w Waszych gminach o tych,
którzy głosowali na listę polską, względnie
trzymali w swoich domach gazety polskie.
Czasy są poważne. Należy mieć się na baczności, należy wszystkich zakłócają^ cli ąo. wlanym“ —- zakończył swe wyjaśnienia
kój »awozaau uniaażfcodliwić.“
go», Sowiński.
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Polska świadoma swych praw
i swej siły —miłuje pokój

Wykłady uczonego
włoskiego w Warszawie

Rezolucja Fidac’u i Ctamac’u

. W niedzielę odbył się w Genewie zjazd
zolrcjs, w której reprezentanci 8 miljonów
Jyłych ui zestników wojny zorganizowany byłych kombatantów oświadczają, że po s’enia tego wszystkego, co udaremnia wza
przez.dw e wielkie federacje nrędzynarodo kój może być utrzymany tylko przy posza jemne zrozumienie się narodów.
Rezolucja kończy się wezwaniem, s.kiew* F*<Iac i Ciamac, grupujące przeszło 8
nowaniu traktatów i równości praw wszyst
milionów b. kombatantów. Organ zacje te kich państw i przy przestrzeganiu zasad rowanem do konferencji, by zamiast próbo
wać uczynić wojnę bardziej humanitarną
poraź pierwszy wystąpiły wspólnie.
arbitrażu bezpieczeństwa i rozbrojenia mc
W zebraniu tern wzięły udział delega ralnego i materialnego. Rezolucja stwier stworzyła organizację pokoju, zdolną zapo
cje 14 państw. W skład delegacji eolskiej dza, że rozbrojenie moralne wymaga znie- biec, a w razie czego ukarać wszelką agre
sję.
wchodzą: generał Górecki, prezes Fidac'u
i federacji Związku Obrońców Ojczyzny, pc
słowie na Sejm Karkoszka, mjr. Wagner i
*
Walewski, dyrektor biura sejmowego Dzia
dosz, rtm. Ryszkiewicz, .pp. Skórewicz, GoVreczysla końsckracla ks. bHknpa Oawltny
ścimski i Smogorzewski.
\ konsekraci<ł księdza biskupa , zentant Pana Prezydenta R. P. i
i gen, SosnPierwszy przemawiał generał Górecki Gawliny, odbyła się w Królewskiej Hucie
w imieniu Fidac'u, który rozwnął w>obec uroczystość kościelna, w której wzięło udział kowski, jako reprezantant Marszałka Piłsud.
Skiego.
Uroczystej konsekracji dokonał ks.
słuchaczy ideę zorganizowanego pokoju za ok. 100.000 osób.
kardynał Hlond. Po konsekracji ks. b’skup
gwarantowanego sankcjami, przeciwko te
Całe miasto przybrano sztandarami pań Gawlina udzielił błogosławieństwa zabranym
mu, ktoby go zakłócił. Mówca stwierdził,
stwowymi i kościelnymi. O godz. lO-tsj rano w kościele, jak również i przed kościołem, Na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego
że od wyniku obecnych obrad w Genewie
nastąpiło powitanie ks prymasa Hlonda, oraz
w sprawie ograniczenia i redukcji zbrojeń dostojników kościelnych biskupów Tymieniec gdzie w imieniu P. Marszałka Piłsudskiego przybył do Warszawy profesor Uniwersytetu
Rzymskiego, 6. minister Oświaty Balbino Giulionominata powitał gem Sosnkowski.
zależy w dużej mierze przyszłość cywiliza
kiego i Adamskiego przez prezydenta rriasta
Po zakończeniu uroczystości dostojnicy no. Prof- Giuliano wygłosił wykład na Uniwer
cji. Konieczne jest zapewnienie sankcji na
oraz ks. biskupa Gawlinę. Następnie cdbyła kościelni, wojewoda ’ generalicja oraz zapro sytecie Warszawskim w dniu 16 bm. na temat
wypadek pogwałcenia prawa międzynaro
się w kościele Św. Barbary UROCZYSTA
szeni goście wzięli udział w śniadaniu na pro „Duch historji Włoch • Drugi wykład na temat
dowego, gdyż bez sankcji nie może być ani
KONSEKRACJA.
Na uroczystość przybył bóstwie.
„Wytyczne historji włoskiej'' wygłosi prof. Giu
bezpieczeństwa, ani arbitrażu, ani reduk
liano w Tow- Polsko — Włoskiem.
cji zbrojeń. W szczególności niemożliwe również wojewoda dr. Grażyński ,jak-> repre.
jest rozbrojenie, gdyż narody wyrzekną się
swoich sił zbrojnych tylko wówczas, jeżeli
W dniu Świcie narodowego
zapewni się im wzamian siłę międzynaro
Persil
dową, która przyjdzie im z pomocą w ra
Z okazji perskiego święta narodowego prze
zie napaści.
siał p. Prezydent Rzeczypospolitej życzenia na
stępującej treści: Jego Cesarska Mość Szach
Generał Górecki podkreślił dalej, że
Pahlewi, cesarz Persji, I Teheran: Proszę Wa
Wieczór Legionistów czeshich w Pradze
organizacja pokoju i rozbrojenia wymaga
szą Cesarską Mość o przyjęcie mych gorących
Niezależny Związek Czechosłowackich Le.
istnienia zaufania. Niektórym chodzi nie c
ryczną rolę Marszałka Piłsudskiego w dziele
organizację pokotu dla dobra wszystkich, Syjonistów urząd-ił w Pradze wspaniały wie odzyskania i utrwalenia niepodległości Pań» życzeń z okazji święta narodowego. (—) Igna
lecz o zapewnienie samym sobie hegemo czór czechosłowacko polski, który przem enił stwa Polskiego. Przemówienie swe zakończył cy Mościcki.
Na to otrzymał p. Prezydent następującą
nii i o zmianę status quo. To też nie można się w potężną manifestację przyjaźni obu bra mówca okrzykiem na cześć Pana Prezydenta
się dziwić, że zaufanie nie jest wielkie. Po taiich narodów. Po odegraniu prologu do ope» Rzeczypospolitej i narodu polskiego. Na prze odpowiedź:
„Jego Eksc. Prezydent Rzeczypospolitej
szanowanie traktatów musi być podstawą ry „Libusze“ Fr. Smetany i arji z opery „Hal mówienie to odpowiedział poseł R. P. w pra_
organizacji pokoju. Nie znaczy to, że trak ka St. Moniuszki, piękne przemówienie wy dze dr. W. Grzybowski, wskazując, że atak Polskiej Warszawa. Głęboko wzruszony serdecznemi życzeniami Waszej Ekscelencji, pro
taty są wieczne, gdyż, jeżeli sygnatarjusze głosił generał Rudolf Medek, wybitny puwieprowadzony przeciwko traktatom pokojowym szę o przyjęcie mego szczerego podzdękowaniajakiegoś traktatu są zgodni co do tego, że ściopisarz czechosłowacki. Generał Medek w
stawia sobie nieosiągalne zadanie zmiany rze (—) Roza Szach Pahlewi.
jest on szkodliwy dla ogółu, to go zmienią. płonnemnych słowach zobrazował braterstwo
czywistości europejskiej, opartej już obecnie
JNIGDY JEDNAK NIE NASTĄPI REWI broni Czechosłowaków i Polaków w (masach
■ i ■ 'i
na
mocnych podstawach. Dalszą część pro.
ZJA T. ZW. POKOJOWA DLA ZADOŚĆ dawniejszych i nieda-.nió minionych i gorąoo
Anłuniemieckie manlfestfacle
graniu
wiec
z
oru
wypełniły
produkcje
muzycz

UCZYNIENIA CZYIMKOLWIEK INTERE wskazywał na konieczność najściślejszej Współ
k<>mun*vrów francuskich
SOM EGOISTYCZNYM ZE SZKODĄ DLA pracy obu tych słowiańskich narodów w cza ne i wokalne. Na wieczorze obecnych, było
Francuska partja komunistyczna urządzi*
OGÓŁU“ — dodał generał Górecki. Doty sach obecnych, kiedy przeżywamy chwile prze około 1000 osób z pośród kół wojskowych, or ła w Paryżu szereg manifestacyj przeciwko
ganizacyj społecznych i gospodarczych oraz
czy to w szczególności granic nowej Euro łomowe.
zaaresztowaniu w Niemczech Thaelmanna,
sfer politycznych i korpusu dyplomatycznego.
py. Generał Górecki podkreślił dalej, że
Torglera i Puecka oraz innych przywódców
Gen. Medek scharakteryzował dalej histoci, którzy chcą zmieniać granice, zmierza
niemieckiej partji komunistycznej.
ją do wznowienia dawnej polityki domino
wania nad innymi.
Generał Górecki zakończył, wyrażając
w imieniu 61 stowarzyszeń, należących do
10-ciu narodów reprezentowanych w Fi
dac'u nadzieją w nadejście okresu history
cznego, w którym pokój będzie zapewnio
W niedzielę wieczorem opublikowany zo
ny dzięki układom międzynarodowym, o- stał następujący komunikat oficjalny o roz glądów na sytuację ogólną został, zwłasz nia współpracy... w dudhw zabezpieczania
cza w tych rozmowach omówiony projekt pokoju... przy pcmocy paktu Kelioga i t. d.‘‘
partym o sprawiedliwość. Przemówienie
mowach pomiędzy Mac Donaldem a Musso
porozumienia co do najważniejszych kwegenerała Góreckiego było gorąco oklaski linim;
■ bardzo to mglista i płynna deklaracja
wane.
styj politycznych, projekt przygotowany oficjalna!
„Szef rządu odbył wczoraj od godzinyl8
Następnie złcźyli deklaracje przedsta
przez szefa rządu włoskiego dla zamicjowa
, N.emniej za „mgłą owej deklaracji
do 19,30 w pałacu „Wenecja“ i dziś od go
wiciele poszczególnych delegacyj narodo dżiny 14,30 do 16 w siedzibie ambasady nia współpracy 4 mocarstw zachcdnich w kryją się może konkretne i aktualne wyni
duchu zabezpieczenia przy pomocy paktu
wych. Pierwszy miał przemawiać delegat
wielkobrytyjsk ej rozmowy z premjerem Kelioga i deklaracji „nieuciekania się do ki...
Niemiec, ale przewodniczący zakomuniko
angielskim Mac Dcnaldem i sekretarzem siły" długiego okresu pokoju dla Europy •
Z Rzymu donoszą do prasy francuskiej,
wał, że na skutek znanych okoliczności nie
stanu dla spraw zagranicznych Simonem. świata.
że
w rzymskich kołach niemieckich przeja
mógł on przybyć do Genewy. Delegatem
Po wyczerpującej szerokiej wymianie powia
się pewne zaniepokojenie, aby MussoProjekt
porozumienia..,,
dla
zainicjowa
Niemiec miał być mianowicie
generał
! lini nie dał się przekonać Mac Donaldowi i
Schoenaich, który, jak wiadomo, został za
nie rozpoczął akcji porozumienia z Francją
aresztowany przed paroma dniami.
Lotewscy „Obrońcy” w Polsce
poza plecami Niemiec. Dlatego też krążą
Imien-em delegacji polskie, przemawiał
pogłoski, że Niemcy me chcąc być nieobec
p. Skórewicz, który przypomniawszy tra
ne w momencie tak donioełym przyspiesza
dycje pokojowe, zapewnił zebranych, że
ją przybycie Hitlera do Rzymu, co ma na
POLSKA ŚWIADOMA SWYCH PRAW 1
stąpić z końcem marca, lub początkiem
SWEJ SIŁY POZOSTANIE ZAWSZE *GŁĘ
kwietnia.
BOKO POKOJOWA i że umiłowanie pokoRównież węgierski minister spraw zagrn
ja stanowić będzie zawsze jeden z głów
nicznych
Kazimierz Kanya, przebywający
nych czynników jej działalności.
obecnie
w
Rzymie spotka gię z Mac Donal
Ostatni przemawiał prezes Ciamac'u.
dem w celu zwrócenia mu uwagi na kwePc przemówieniach uchwalona została re
stje specjalnie dotyczące Węgier. Według
innych wersyj Mac Donald zamierza suge
rować wzmocnienie traktatu locarneńskiego
Prolckl usławy
w celu zmniejszenia pewnych obaw fran
o ochronie rzemiosła
cuskich i uzyskania od rządu paryskiego po
szewskiego
ważnych ustępstw rozbrojeniowych.
Ministerstwo przemysłu i handlu nadesłało
izbom Przemysłowo-Handlowym do zaopinjo
wania projekt ustawy o ochronie rzemiosła
Korpus kadelów
szewekiego i cholewkarskiego. Projekt ten
im. Marszałica Piłsudskiego
przewiduje możność ustalania rocznych kon
Marszałek Józef Piłsudski na prośbę
tyngentów mechanicznej produkcji obuwia, w
celu ochrony produkcji ręcznej w razie nad
towarzystwa Przyjaciół Lwowa, Korpusu
Kadetów oraz młodzieży kadeckiej wyra
miernego rozwoju przemysłu fabrycznego. _
Izby Przemysłowo-Handlowe ustosunkowały
ził swą zgodę, aby korpus ten nosił jego
się do projektu tego rozporządzenia negatyw W sobotę przybyli do Warszawy - jak jut o tern donosiliśmy - wybitni kierownicy łotew imię. Odtąd więc korpuą kadetów nr. 1
nie, uznając za szkodliwe regulowanie produk skich „obroncow : główny komendant gwardji cywilnej „Aizsargów" DDlk. dypl- Prauls i poseł nazywać s:ę będzie Korpusem Kadetów
cji drogą przymusu administracyjnego.
imienia Marszałka Piłsudskiego,

Pasltrz Wojska Polskiego

Potężna manifeńacia pohh
czeskiej przyjaźni

Mgliste wyniki wizyty Mac Donalda
w Rzymie

Ta Sejm A. Btrzinat.
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Sowiecka „przebiegłość”
Charakterystyczny obraźcie z życia rosyjskiego

Puder Bebe Szofmana

w luksusowem opakowaniu w blaszanych
1177
pudelkach.

Nowy sposób
leczenia epilepsji

— Powiedzcie raczej: Dzięki Bogu, że nie
— Dlaczego nie rozumiecie, to takie pro
Znany sowiecki pisarz-humorysta Michał
postanowiono
wyrabiać jeszcze większych
Zoszczenko napisał w ostatnim czasie sze ste. Powiedzmy np., że według planu fa
Ostatni numer „Mucnchner Medizinische
żarówek
tak
przynajmniej
na tysiąc świec.
bryka
ma
wykazać
produkcję
na
miljon
reg opowiadań, w których udatnie i dowci
Nachrichten" ogłasza prace dr- Romana Grota
To już mnie podrażniło.
pnie obrazuje charakterystyczne rysy życia świec. Teraz wyobraźcie sobie: poczną wy
i dr. Borysa Jegorowa o nowej i dającej nie
rabiać ten miljon w małych żaróweczkach.
w ZSSR.
— Co mi tu — powiadam — opowiada
zwykły efekt metodziê leczenia epilepsji- Obaj
Przecież,
djabli,
ani
za
rok
by
tego
nie
wy

W opowiadaniu „Mała chytrość" zgry
cie bajki. Raczej poradźcie mi, gdzie mógł
lekarze używają djatermji (toków dużej czę
źliwie ironizuje „postęp" sowieckich fabryk konali. A więc wezmą się do wielkich żaró bym otrzymać małe żarówki.
stotliwości), która wywołuje w tkance efekty
w wykonywaniu planu „na papierze", bez wek. Małe czy wielkie żarówki — praca
— Nie darmo służę przy elektryce, ale cieplne. Przykładają elektrody do obu stron
zawsze
ta
sama.
Ale
sztuk
trzeba
mn>ei.
liczenia się e tem, jak „postęp" ten odbija
małych żarówek już dwa lata nie widzia szyji pacjenta; siła toku — od jednego do pół
Tak poczęli wyrabiać wielkie lampy. Wy
się w życiu praktycznem.
łem.
tora ampera, długość seansu — 30 minut; kurs
*>
Nie wiem jak w Moskwie, ale u nas w piekają je iak kołacze. Plan jest spełniony,
leczenia — od 20 do 30 seansów co drugi dzień.
Temi
słowy
się
pożegnał
ć
odszedł.
A
Leningradzie sprzedaje się tylko wielkie a dusza ma spokój.
Lekarze
oznajmiają, że udało im się wyleczyć
ja
zgasiwszy
w
pokoju
światło,
położyłem
—
Ależ
to
świństwo.
My
z
tego
mamy
żarówki elektryczne. Tak na 150, 200 lub
400 świec. A którzy konsumenci śniliby o mało pożytku, a państwo traci drogocenną się do łóżka : wśród ciemności myślałem 40 chorych. Powodzenie swojej metody przy
tem, jakby sprawić sobie żarówkę o sile energię. U mnre naprzykład w pewnej u- o przebiegłości, jaką niekiedy ludzie posłu pisują dobroczynnemu działaniu ciepła djaterdziesięciu czy dwudziestu świec, rychło btkacji pali się bezużytecznie aż 400 świec. gują się przy spełnianiu swej pracy biu micznego toku na nerw sympatyczny.
rowej.
przekonają się o niemożliwości marzeń. Ta Wstydzę się wprost tam chodzić.
kich żarówek się nie sprzedaje. No, myślą
łem, widać żarówki o mniejszej sile wysy
łają na wieś. To mn'e uspokoiło.
Pewnego dnia stwierdziłem, że moja
stara żarówka się spaliła. Otrzymałem trzy
nowe żarówki po 400 świec każda i byłem
zadowolony z ich siły światła. Swoją drogą
jest to'szkodliwe. Miałem zbyt dużo świa
która odbywała się ostatni raz przed 60
Ojciec Święty interesuje się żywo roz Święty.
tła. Na korytarzu, w dyskretnem miejscu
laty. Przebieg tych wspaniałych uroczy
Jednakże
jedną
z
największych
transwojem
radjofonji
i
jej
praktycznem
wyko

jest tak olbrzymie światło, że źle mi się
misyj jakie zna historja radjcfonji świato stości na życzenie Ojca Świętego ma być
rzystaniem
dla
celów
Kościcła
katolickie

robi.
go, zwłaszcza od chwili, gdy stolica waty wej, będzie niewątpliwie transmisja prze transmitowany na cały świat, aby za po
Ale cierpiałem.
kańska posiada do dyspozycji własną sta biegu uroczystości Roku Świętego, którym średnictwem radja umożliwić wszystkim
W tym miesiącu przyszedł do mnie funk
cję nadawczą. Stacja ta wybudowana pod jest rok bieżący. Świat chrześcijański ob wiernym świata wzięcie udziału w tem
cjonariusz elektrowni, obliczyć, ile spostrze
osobistym nadzorem „Ojca radjcfonii" Mar chodzić będzie 1900-rocznicę śmierci Chry wielkiem święcie Kościoła katolickiego.
bowałem światła.
coni'ego, już niejednokrotnie transmitowa stusa. Dnia 2 kwietna otwarte zostaną
Uroczystości transmitowane będą do
— Oho, — powiada — u was co miesiąc ła przebieg różnych uroczystości watykań ■wrota katedry Św, Piotra — ceremonja, w słownie przez wszystkie radiostacje świa
ilość zużytych kilowatów powiększa się. skich, podczas których przemawiał Ojciec której uczestniczyć będzie Ojciec święty L, ta. Obecnie omawiana jest szczegółowo
Czy kartofle pieczecie na elektryczności,
sprawa technicznego rozwiązania tej gi
czy co?
gantycznej transmisji. Stacje zamorskie 0— Nie, palą się wielkie żarówki. Cóż
trzymają
transmisję za pośrednictwem
mam robić. Sam nie rozumiem. Sytuacja bez
krótkofalówek, zaś stacje europejskie dro
wyjścia.
gą kablową.
dziękuje Marszalkowi Piłsudskiemu
Wywiązała się rozmowa. Piąte przez
Mile wspominam sobie chwile, w któ
W dniu 2 kwietnia, dzięki mikrofonom
„Dziennik (Poznański" pisze pod powyż
dziesiąte! Wypił u mnie filiżankę herbaty.
rych zbliska oglądałem wielką a zarazem i rozgłośni watykańskiej zainstalowanym w
szym tytułem co następuje:
Bułkę zjadł. A potem powiada.
skromną postać Marszalka w Kielcach, a katedrze Św. Piotra w Rzymie, cały świat
„Leży przed nami list ks. Pawia Bazgiera,
— Wiecie dlaczego niema małych żaró misjonarza salezjańskiego w Indjach Poludnio
drugi raz w Krakowie, na Wawelu, w cza radiowy obecny będzie przy uroczystoś
wek? Mam wam to powiedzieć?
sie uroczystości J. Słowackiego.
ciach towarzyszących przybyciu Ojca Świę
wych, wysiany do sekretarjatu osobistego Mar
— Tylko powiedźcie. Chcć napewno nie szalka Piłsudskiego, z gorącem podziękować
Pamiętam te momenty, w których nic tego, cały świat słuchać będzie chórów ka
niem za książki dla polskich księży w Indjach.
ulży to moim cierpieniom.
mnie naokoło nie obchodziło — tak byłem tedry Św. Piotra.
— Tu widać wielką przebiegłość. Tu — List ten jest w swej treści tak szczery i bez
wpatrzony w Tego, którego za Wodza dała
Radjofonja polska transmitować będzie
mówi —całą przyczyną złego są n;esumien pretensjonalny a zarazem tyle z niego przebija
nam Wszechmocna Opatrzność Boża.
również przebieg uroczystości drogą kablo
tęsknoty do ukochanej a dalekiej Ojczyzny,
ne obliczenia kancelaryjne.
Modły nasze płyną codzień ku niebu — wą. Dokładne godziny tej transmisji oraz
—- To znaczy? — mówię — jak to wła że niepodobna przejść nad nim do porządku
za Polskę i Tych, którzy nami rządzą.
jej program podane zostaną dc wiadomości
dziennego.
ściwie mam rozumieć?
Na zakończenie jeszcze raz powracam radjosłuchaczów przez mikrofon oraz za
Oto wyjątki z listu ks. Bazgiera:
do słów podziękowania za książki, które pośrednictwem prasy. Dzięki radiu, wy
On mówi dalej:
„Trudno wyrazić mi na tem miejscu
pełnione zostanie życzenie Ojca świętego,
tak mi przypadły do gustu.
— Fabryka, na przykład, ma wykonać
mą radość a jeszcze trudniej, godnie po
Pewnie tam znów kiedyś jaka książka aby „cala ludzkość za pośrednictwem ra
swój plan. Nu, więc plan wykonali.
dziękować!
w
przyszłości
puści się ze Sekretarjatu O. dja mogła uczestniczyć“ w uroczystościach
— Wiecie, — powiadam — od czasu,
Jestem bardzo od Ojczyzny daleko, ale
M. Spr. W ku Indjom, zawsze przyjmiemy otwarcia Roku Świętego.
kiedy u mnie świeci tak olbrzymie św.atło,
codzień ją wspominam w modłach moich.
Tempo i szalony postęp techniczny ży
ją uroczyście!“.
,
mózg mój źle pracuje, nie rozumiem co tem
Tembardziej żem tam przed odjazdem tyle
cia
współczesnego sprawiły, iż za szybko
Tak oto pisze do Marszalka jeden z tych
chcecie powiedzieć.
cudów oglądał.
przyzwyczajamy
się dc najcudowniejszych
licznych
synów
Ojczyzny,
których
święty
obo
Byłem tam, gdyśmy obchodzili Dziesię
ciolecie Niepodległości Polski i dziesięcio wiązek odwiódł daleko od braci, jeden z tych wynalazków naszych czasów. To też zbyt
lecie naszej miłości ku Wodzowi Narodu którym danem jest tylko cieszyć się myślami mało może doceniamy dobrodziejstwa, któ
naszego, Panu Marszalkowi Józefowi Pib o naszem szczęściu w wolnej i Niepodległej re są nam tak łatwo dostępne, dzięki cu
downym falom radja.
Ojczyźnie.
sudskiemu.

Walykan na fali Swiala
Transmisja uroczystości „Świętego Roku“

Flisionarz polski w Indiach

W czasie ataku lotniczo
gazowego gai światło
w mieszkaniu
WILLIAM J. LOCKE

Dziki
Amos
”
(liic coming of Amos)
Przedruk wzbronionv
Tych informacyj udzielono mi telefonicznie.
—Powinien pan być rad — rzeki uprzejmy glos
w telefonie — że on się stąd wyniósł.
I rzeczywiście byłem rad, a jeszcze bardziej z
tego, że Amosowi nastręczył się nareszcie cel.
Przed rozmową z nim naradziłem się z Bene«
dyktem Hamiltonem. Jest to człowiek młody, ale
mądry i doświadczony.
— Czyby pan pojechał do Argentyny?
— Dlaczego nie? — odpowiedział.
— Czy pan zna język hiszpański?
— Mówię siedmioma językami. Hiszpańskim
także.
— Siedmioma? Gdzie i kiedy zdołał się pan
ich nauczyć?
Uśmiechnął się.
— O, różnie. Niektórych nauczyłem się w mi»
łych okolicznościach, innych w ciężkich. Ot, jadło
się chleb z niejednego pieca. Hiszpański datuje się
z ciężkich czasów. Mogę zawieźć Amosa wszędzie,
byleby nie do Meksyku. Popierałem słabszą stro»
nę — dodał po pauzie — i dostałem się do więzie»
nia. Kiedy wybuchła wielka wojna, udało mi się
uciec. Alvaro Obregon nie żywi dla mnie sympatji
Ale to już inna historja. Bądź co bąd źod Buenos
Aires do granicy meksykańskiej jest dość daleko.
Paskudny kraj.

Roześmiałem się.
l
— A gdyby zwierzyna drapnęła do Meksyku? 1
— To ostatecznie musiałbym się pogodzić z lo»
sem — odparł. — Jestem opiekunem Amosa i mu»
szę mu towarzyszyć. Mówi się trudno.
Hamilton był prawdziwym dżentelmanem»a»
wanturnikiem, gotowym sprzedać swoje usługi ka»
żdemu, lecz raz je sprzedawszy, nie zdradził. Gdy»
by się urodził pięć lub sześć wieków wcześniej, był»
by kondotjerem. Nic dziwnego, że tak mu było
trudno o pracę w powojennej Anglji. Na towa»
rzysza Amosa nadawał się doskonale.
Wspomniałem o dodatkowem wynagrodzeniu.
Wymienił cyfrę.
— Zwarjowałeś pan — rzekłem.
Wyprostował się z godnością.
— Ja nie uważam, żeby moje żądanie było
wygórowane.
— Zwarjowałeś pan — powtórzyłem z naci»
skiem. — Żyjemy w wieku handlu i pan posiada
wartość handlową, której pan nie docenia. Proszę,
niech pan weźmie pióro i napisze dwa razy więk»
szą sumę, to pogadamy.
— Jestem w rękach pana dobrodzieja — rzeki,
wzruszając szerokiemi ramionami. — Zgadzam się
na wszystko- Mnie to nie dotyczy.
Początkowo myślałem, żc on taki gluDi, ale
potem zrozumiałem, że przecież niema miary war»
tości na ocenienie duszy artysty lub honoru żol»
nierza.
W dwa tygodnie później Amos i Hamilton od»
płynęli do Buenos Aires. Hamilton dostał od na»
szej policji dokument polecający do policji argen»
tyńskiej, a Dorota zaopatrzyła Amosa wjkwipu»

nek podróżny, obliczony na wszystkie strefy. On
poddał się potulnie jej inicjatywie, mówiąc, że ko»
bieta najlepiej wie, czego potrzeba mężczyźnie, a
ja pomyślałem:
— Oj, ty potrójny ośle, e»y nie widzisz, że
najlepiej dla ciebie byłoby, gdybyś się okrzesał,
poduczył i ożenił z Dorotą? Dziewczyna kocha się
w tobie nazabój, jak ta gąska.
Ale nie mogłem tego powiedzieć. Odwieźli»
śmy go do Southamptonu. Był w świetnym humo»
rze i wyobrażał sobie, że w Buenos Aires napewno
dopadnie Garcię i wydusi mu z gardła listy księ»
żnej Nadji. Naszego makjawelskiego planu edu»
kacji podróżniczej wcale nie podejrzewał. Cieszył
się na przygody jak gimnazjasta. Kosmopolitycz»
ny tłum w porcie, czarne oczy kobiet z Ameryki
Południowej, dźwięki języka hiszpańskiego, okręt
gotowy do drogi, ruch tragarzy, morze, na które
miał wypłynąć — wszystko to działało na niego
podniecająco. To też śmiał się niedorzecznie i ści»
skał nas za ręce. Raz tylko spoważniał, kiedv Do»
rota zapytała:
— Co zrobisz z głową Gard, przywiózłszy ją
jako trofeum?
— Ja go nie chcę zabić — zaprotestował. —
Niech Bóg broni.
Dorota wybuchnęla śmiechem, który przeszedł
w płacz. Pobiegła więc do balustrady i ukryła
twarz w ramionach. Publiczność wzięła ją za roz»
paczającą żonę lub narzeczoną. Amos otworzył
szeroko oczy, ja zaś poszedłem za nią i zacząłem
prosić, żeby się uspokoiła.
(Ciąć dalszv nastaniu
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Ruch hiwcslQdlRo - budowlany
w roku bieżącym
Obok uruchomienia z nadchodzącą wiosną
robót publicznych, o czem mówi zamieszczo
ny przez nas na str. 2 wywiad z p, posłem
Sowińskim, — istnieje jeszcze drugi niemniej
ważny czynnik, od którego w olbrzymiej mie
rze zależy zarówno ożywienie życia gospodaroaego, jak i powodzenie akcji w kierunku
zwalczania bezrobocia.
Czynnikiem tym jest uruchomienie należy
tej akcji budowlanej.
Zagadnienie to zasługuje na baczną owaWNależy przedewszystkiem zaznaczyć, że w
tegorocznym ruchu inwestycyjno-budowlanym
poważne miejsce zajmą inwestycje kolejowe.
Najważniejszą pozycję w tym zakresie sta*
nowi budowa i przebudowa węzłów i stacyj
kolejowych, na które przeznaczono z budżetów
nadzwyczajnych około 16 miljonów złotych.
Na pierwszy plan wybija się tu węzeł war
szawski, którego przebudowa podjęta w celu
usprawnienia ruchu w tym ważnym ośrodku
kolejowym, zbliża się do końca. Dotychczas
wydatkowano na ten cel około 82 miljonów
zł., w roku bieżącym zaś preliminowane wy.
datki wyniosą około 6 miljonów zł. Należy
następnie wymienić częściową rozbudowę sta
cji W Krakowie w związku ze stale zwiększa
jącym się ruchem (turystycznym, — dalej bu
dowę linji Kraków — Miechów i rozbudowę
stacyj w Zakopanem i Krynicy. Na Górnym
Śląsku przewiduje się w roku bieżącym otwar
cie odcinka Wisła — Głębice jako przedłużę*
nie linji Ustroń — Wisła. W budowie znaj
duje się linja Cieszyn — Zebrzydowice —
Moszczenica, jak również linja Rybnik —
Żory. Na budowę nowych linij przeznaczono
2,2 miljony zL, a na rozbudowę i przebudo.
wę istniejących linij 4,3 milj. zł. Wchodzi tu
w grę linja Kraków — Miechów, której koszt
budowy, rozpoczętej jeszcze w r. 1931, ma wy
nieść 21 miljonów zł. Dotychczas wydatko.
wano na budowę około 1 miljona zł. Bud
żet na rok 1933 przewiduje na tę linję 750
tys. zł., pozatem zaś istnieją możliwości pod
jęcia robótt kredytowych na sumę około 9-ciu
miljonów zł., z czego w roku 1933 wydatko
wanych ma być 5 do 6 milj. zł. Na budowę
linji Kock — Sierpc przeznaczono w roku
bieżącym 500.000 zł- Ogółem inwestycje kole
jowe w roku bieżącym mają wynieść przeszło
31 miljonów zł.
Jeśli dalej chodzi o akcję finansowania
budownictwa mieszkaniowego, prowadzoną
przez Bank Gospodarstwa Krajowego z prze
znaczonych na ten cel funduszów publicznych,
to mieścić się ona będzie w zakresie stosun
kowo szczupłych środków. W roku bieżącym
rząd przeznaczył na akcję popierania budo
wnictwa mieszkaniowego 15 miljonów zł. Ze
względu na szczupłość tej sumy — w stosun
ku do zapotrzebowania — finansowanie bu*
downictwa mieszkaniowego, obejmie przedeWBaystkiem miasta, w których istnieje bezro.
bocie, oraz okolice podmiejskie, położone w
aferze interesów mieszkaniowych tych miast,
pieiwszeństwo w uzyskaniu kredytu będą mieK ci budujący, którzy w stosunku do kosztów
budowy będą potrzebowali najmniejszego kre
dytu. Kredyt będzie bowiem udzielany w
wysokości ?0 proc, kosztów budowy, z item
jednak '■graniczeniem, że nie przekroczy on
kwoty 4000 zł. na jeden budynek, przyczem
granica ta będzie mogła ulec obniżeniu dla
poszczególnych miast, z uwagi na niższe ko
szty budowy, w Warszawie zaś — w wyjąt
kowych wy;,rdkach — będzie mogła być pod*
wyższona do zł 5000 na jeden domek. Szcze
gólniejszego poparcia dozna zbiorowe budo
wnictwo -łomów pracowniczych.
Wreszcie
rząd zamierza wydać szereg zarządzeń, zmie
rzających do pobudzenia ruchu budowlanego
przez udzielenie mu — prócz pomocy kredy
towej — ulg podatkowych, ułatwień w spra
wie nabywania terenów, spowodowanie obni
żenia wszelkiego rodzaju opłat itp.
Warto ću na marginesie nadmienić, że dla
Pomorza, zwłaszcza zaś dla Torunia, z uwagi
na projektowane przeniesienie gdańskiej Dy«*
rekcji Kolejowej, sprawa ta nabiera szczegól
niejszego znaczenia. Zarówno w interesie roz
woju ruchu budowlanego i zwalczania temsamtm bezrobocia, jak i w interesie praco
wników Dyrekcji, sprawa budowy dla nich
pomieszczeń mieszkalnych powinnaby przez
powoif.ne ku temu czynniki możliwie być szyb
ce rozpatrzoną i zdecydowaną pod kątem tych
właśnie warunków i możliwości, o których
mowa

Nn specjalną uwagę zasługuje również
iziałaltuść komisji rozwoju ruchu budowla
nego irzy Banku Gospodarstwa Krajowego.
Komisja ta powzięła szereg uchwał które w
razie ich zrealizowania wpłyną niewątpliwie
na ożywienie budownictwa mieszkaniowego.
Komisja postanowiła zaproponować obniż'enie
oprocentowania pożyczek z 4 proc, do 2 proc,
kosztem skarbu państwa, wobec obniżenia
oprocentowania listów zastawnych i obligaeyj
do 5 proc- Uchwalono wprowadzenie b. zw.
drugiej hipoteki. W myśl tej koncepcji po«
życzki ulgowe B. G. K. byłyby zabezpieczone
w wysokości 50 proc, na drugiej hipotece, a

*■<
na pierwszą hipotekę byłyby udzielane kisdyty prywatne do wysokości 15 proc. Budujący
wnosiliby zatem pozostałe 35 proc.
Komisja zaproponowała dalej ujęcie w je
dnej ustawie wszystkich ulg poprzednie przy«
znanych, oraz ich rozszerzenie przez: — 1)
przyznawanie ulg niezależnie od przeznaczenia,
użytkowania i położenia nowego budynku, —
2) zwolnienie nowych budynków od wszelkich
podatków, których podstawą wymiaru są nie
ruchomości, — 3) przyznawanie tych ulg rów
nież osobom, udzielającym pożyczek na budo
wę, wreszcie 4) zakaz badania pochodzenia
kapitałów, ulokowanych w «nowych domach.

Eksport trzody i przetworów
mięsnych z Polski

Eksport żywej trzody chlewnej w roku
1932 wyniósł zaledwie 179.202 sztuki, podczas
gdy w roku 1931 — 345.987 sztuk, a w roku
1930 — 653.659 sztuk. W szczególności wy
wieźliśmy w ostatnim roku 158.124 sztuki do
Austrji, 14.646 do Czechosłowacji, 4.418 sztuk
do Grecji i 2.012 sztuk do Włoch. Jak widać
jedynym poważnym odbiorcą na żywą trzodę
jest obecnie Austrja i w niewielkim stopniu
Czechosłowacja. W każdym razie eksport
żywca należay uznać za w znacznej mierze
zlikwidowany.
Eksport trzody bitej w roku 1932 wyniósł
16.102 sztuki, wobec 101.304 sztuk w roku 1931
i 116 sztuk w roku 1930.
Eksport szynek peklowanych, wędzonych i
‘w puszkach równał się w r. 1932 — 76.771 q,

w roku 1931 — 80.412 q, i w 1930 r. — 36.242 q.
Wreszcie eksport wędlin wyniósł w kolej
nych latach, od ostatniego poczynając: 2288 q,
2509 q i 889 q.
Po przerachowaniu całego eksportu na sztu
ki świń okaże się, że w roku 1932 wyekspór
towaliśmy 1.360.900 sztuk, w roku 1-931 —
1.632.200 sztuk i w roku 1930 — 1.254.700 szt.
W eksporcie 1932 r świnie żywe stanowiły
12,2 procent, świnie bite — 1.1 proc., bekony
— 74.1 proc., szynki 11.3 proc i wędliny 0,3
proc.
Głównym odbiorcą w roku 1932 była
Anglja, która odebrała 85,4 proc, wywozu, na
stępnie Austrja — 12,7 proc., Czechosłowacja
1.1 proc., a wszystkie inne kraje — 0.8 proc.
Również należność za tereny rządowe winna
być podzielona na 15 rat rocznych, przyczem
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cena placu, nabytego nie w celach jpekula#
cyjnych, winna stanowić 20 proc, jego rzeczy
wistej wartości.
Jeśli chodzi o inne gałęzie budownictwa,
— to w programie budowlanym poczt i tele
grafów przewiduje się na rok bieżący rozpo
częcie lub prowadzenie w dalszym ciągu bu
dowy urzędów pocztowych, głównie dla stwo
rzenia odpowiednich pomieszczeń w związku
z będącą w toku automatyzacją linji telefo
nicznych. Na ten cel Ministerstwo pov.: i te*
legrafów przeznaczyło przeszło 3 miljony zło- ,
tych.
Poważną pozycję stanowią następnie rów.
nież sumy na budownictwo, przewidzitne i
budżetu nadzwyczajnego ministerstwa spraw
wojskowych. Wynieść one mają w roku bie
żącym przeszło 28 miljonów zł.
Ponadto Fundusz Kwaterunku Woj kowe.
go wynosi 4 miljony zł.
Ministerstwo przemysłu i handlu przewi
duje w r. b. na urządzenia portowe w Gdyni
i na rozbudowę mola północnego około 6 milj.
zł- Ministerstwo spraw wewnętrznych na ró
żne budowle około 2 milj. zł. Przewidywane
są wreszcie fundusze na budownictwo samo«
rządów miejskich, zwłaszcza w związki z za
trudnieniem bezrobotnych.

Ogółem fundusze na uruchomienie robót
publicznych i podjęcie akcji budowlanej nu»,
ją wynieść w roku bieżącym około 250 milj.
zł. Suma ta jest oczywiście dość nieziaczna
w stosunku do ogromu zapotrzebowania. Tern
niemniej inwestycje te przyczynią się w nie
wątpliwej mierze do ożywienia życia gospo
darczego i do złagodzenia skutków kryzysu.
Warunkiem jednak, ażeby się to stało, jest :
— jaknajbardziej celowe i jaknajbardzioj eko
nomiczne podejmowanie każdej, czy to ofólnej
czy lokalnej, akcji budowlanej.

Targi Poznańskie

przeciwko dardanarjatowi
Żyjemy w niezwykłych czasach. Wszy
stkie prawie państwa w Europie za wy
jątkiem Polski i 4-ch innych krajów, za
prowadziły surowce przepisy dewizowe,
które, jeżeli nie zahamowały całkowicie,
przynajmniej b. poważnie ograniczyły mię
dzynarodową wymianę towarową. Delega
ci państw, którzy w Genewie wygłaszają
hymny pochwalne na cześć liberalizmu w
międzynarodowych stosunkach gospodar
czych po powrocie do ojczyzny pierwsi
podnoszą stawki celne. Ta dążność do autarchji idzie równocześnie w parze z dardanarjatem, który dla podniesień:a cen to
warów dokonuje z punktu widzenia społe
cznego szkodliwego niszczenia towarów.
Jesteśmy świadkami, jak winem gasi się
pożary, a kawę albo topi w milionach ki
logramów w morzu, albo opala się nią lo
komotywy w momencie, gdy tysiące ludzi
ginie z łodu.
Większość państw europejskich, chcąc
się bronić w dcbie obecnego kryzysu przed

ujemnem saldem bilansu handlowego, do
puszcza z całym szeregu wypadków z z?
granicą jedynie obroty kompensacyjne.
Nowa ta forma handlu międzynarodowego,
chcć bardzo się zbliża do wymiany suro
wej. nie jest oznaką postępu, lecz dostoso
wania polityki państwowej do zmienionych
warunków bytowania. Międzynarodowe
Targi Poznańskie, w pełnem zrozumieniu
chwili, jak i w interesie polskiego ekspor
tu, podjęły nową, niestosowaną dotych
czas na żadnych targach międzynarodo
wych akcję w kierunku specyficznie pomy
ślanej rozbudowy handlu kompensacyjnego.
Na najbliższych Międzynarodowych Tar
gach Poznańskich, które odbędą się w cza
sie od 30 kwietnia do 7 maja 1933 r. wysta
wione będą produkty polskiej wytwórczo
ści, które z uwagi na swą jakość i konku
rencyjną cenę najbardziej nadają się do
obrotów w handlu clearingowym.
Nie chodzi tu tylko o artykuły corocz
nie wystawiane na targach, lecz •‘ówmeź

Bilan» roczne! działalności
Państwowego Banku Rolnego

i

Dnia 14 bm. odbyło się pod przewodni
ctwem prezesa K. Stamirowskiego posie
dzenie rady nadzorczej Państwowego Ban
ku Rolnego. Na posiedzeniu tem rada nad
zorcza przyjęła sprawozdanie prezesa i dy
rekcji Banku, zatwierdziła zamknięcia ra
chunkowe i bilans Banku na 1. I. 1933 r.
oraz przyjęła proponowany podział zysków.
Bilans netto Banku na dzień 1 stycznia
br, zamknięty został sumą 1.414 miljonów
złotych. Ważniejsze pozycje po stronie
czynnej stanowią (w miljonach złotych):
Kasa ’ sumy do dyspozycji — 11.7, pa
piery wartościowe własne — 100,6, akcje
i udziały 7,7, papiery procentowe funduszu
rezerwowego listów zastawnych i obligacyj
7.8, dyskonto weksli — 116, pożyczki za
bezpieczone — 86,1, pożyczki towarowe —
8,3, dłużnicy za nabyte grunty — 14,5, ró
żni dłużnicy — 10,8, należności w dochodzę
niu sądowem — 14,8, pożyczki w listach za
stawnych i obligacjach melioracyjnych —334.8, majątki własne w parcelacji — 26,8,
nieruchomości — 11,5, fundusze rządowe ad
ministrowane przez Bank — 478,6.
Po stronie biernej: kapitał zakładowy
130. Ogólny fundusz rezerwowy 17,1, fun
dusze rez( '«owe listów zastawnych i obli-

gacyj 17,1, fundusz specjalny na pokrycie
wątpliwych należności — 3,6. Inne rezer
wy specjalne 1,9, fundusz amortyzacyjny
2.8, lokaty skarbowe — 48,2, wkłady —
33.8, rachunki czekowe — 26,4, redyskonto
106,9, banki „Nostro" — 14,1, emisja listów
zastawnych i obligacyj — 334, różni wierzy
ciele — 15, fundusz obrotowy reformy rol
nej — 11,9, fundusze rządowe administro
wane przez Bank — 478,6.
Po dokonaniu odpisów na fundusze re
zerwowe na straty, na amortyzacje oraz po
powiększeniu funduszu na wątpliwych dłu
żników, czysty zysk Banku Rolnego za rok
1932 wyniósł — 585.404 zł. 11 gr.
Zysk ten podzielony został w sposób na
stępujący: 35 proc. tj. 204.891 zł. na ogól
ny fundusz rezerwowy Banku, 30 proc. tj.
175.621 zł. na zasilenie funduszów rezerwo
wych listów zastawnych i obligacyj Banku,
15 proc. tj. 87.810 zł. na obniżenie oprccen
towania pożyczek Banku z tytułu kredytu
krótkoterminowego i 15 proc. tj. 87.810 zł.
na zasilenie funduszu obrotowego reformy
rolnej, 5 proc. tj. 29.270 zł. na cele podnie
sienia kultury rolnej, badania naukowe
związane z rozwojem- gospodarczym wsi i
inne cele społeczna.

o wszystkie inne, które pragniemy sprze
dawać zagranicy. Dlaczego?
Na Targi Poznańskie przybędą przed
stawiciele 16 państw z Francją, koFmiam:
francuskiemi, Hiszpanją, Irlandją, Kanadą
i Indjąmi na czele, celem zorjentowan a sie
na miejscu w rodzaju i skali artykułów, któ
re właśnie w dzisiejszych kryzysowych cza
sach mogą po konkurencyjnych cenach
światowych nadawać się do transakcyj
kompensacyjnych. Szczególnie Francja mi
sję swoją pojęła b. poważnie, występując
na Targach Poznańskich z kolektywnym
udziałem kojonij, przedstawi» artykuły na
dające się dc obrotów kompensacyjnych z
Polską, sama zaś pragnie zapoznać się z
identycznemi artykułami, które mogłaby
kupować w Polsce.
Dlatego na Międzynarodowych Targach
Poznańskich winny się znaleźć nietylko
ciekawe eksponaty 1 próbki towarów, lecz
również upoważnieni do "petraktacyj przed
stawiclele ciężkiego przemysłu, górnictwa
(węgiel i pochodne, sól kamienna, wyroby
walcowane, stal, gwoździe, drut, łańcuchy),
przemysłu spożywczego (alkohol), drzew
nego (kopalniaki, materjał tarty, dykty,
(włókienniczego) wyroby bawełniane (che
micznego) wyroby farmaceutyczne (mydło,
chemikalia), metalowego, mineralnego (ce
ment), garbarskiego (boxcalf, skóry lakie
rowane) l konfekcyjnego. Przedstawiciele
ci na miejscu żywem słowem à kontaktem
osobistym z zagranicznemi sferami zainte
sowanemi mogą dokonać poważnych obro
tów dla swych przedsiębiorstw i całych
gałęzi naszego przemysłu.
Jesteśmy pewni, że te działy pclskir
wytwórczości, które nie potrzebowały n
gdy dotychczas brać udziału w Targar
zaprezentują się we własnym interesie i
prezentantom 16 państw, którzy pragną
Polski importować, a przyjadą tylko do Pc
znania, by w skrócie ujrzeć możliwości pc
sklej produkcji. Izby Przemysłowo - Han
dlowe całej Polski winny w intere, ie na
szego eksportu, a co za tem idzie i bilansu
płatniczego, zwrócić szczególną uwagę na
wszystkie artykuły w ich okręgach, kwali
fikujące się do obrotów clearingowych.
Od otwarcia Targów Poznańskich dzie
lą nas już tylko niespełna 2 miesiące! Stąd
wynika nakaz gospodarczy racji stanu, ja
ka wymaga, by cała zainteresowana kom
pensacją produkcja polska bez zwłok
sprawę te poddała rozwadze i reaJi*»ty;
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Wgbrzdc-ictnlsklcni dla całej Polski
Wybrzeże polskie w chwili powrotu do
Polski przedstawiało jakgdyby surowy mate
rjał, który czeka na rękę twórcy, któryby
wlał weń życie i zamienił go na kwitnący i ra
dujący oko i serce szmat kraju. Wybrzeże za
czasów zaborczych zabudowane pod kątem
widzenia interesów garstki ludności miejscowej z chwilą powrotu do Polski zaczęło podle
gać innym prawom. W miejsce chaotyczne,
zabudowy musiało nastąpić racjonalne rozpla
nowanie wszystkich osiedli na wybrzeżu, przy
czem uwzględniać należało różnorodne zagad
nienia z punktu widzenia interesów już całego
kraju. Nie odrazu wprawdzie przy rozbudo
wie wybrzeża zaczęto kierować się ustalone
mi zgóry wytycznemi wskutek czego nie unik
njpto i za naszych czasów pewnego chaosu. —
Kres chaotycznej zabudowie wybrzeża położyło
utworzenie biura zabudowy wybrzeża w We;
herowie, tak iż w tej dziedzinie nastąpiła pew
na stabilizacja. Obecnie po opracowaniu
szczegółowych planów na piaskach wybrzeża,
wśród lasów i wzgórz nadbałtyckich wyrastają
osiedla, które jak perły podniosą urok naszego
nadmorskiego skrawka, stwarzająo zeń jedno
wielkie letnisko dla całej Polski.

tfłaafu starego Zielmta

Jarosza Derdowskiego, poety kaszubskiego. —
nowanie nowych osiedli pozostałej części po
Inicjatorem budowy parku są p wojewoda Kir wiatu morskiego.
tiklis, b. starosta pow. morskiego Henszel i
O DOGODNĄ KOMUNIKACJĘ.
płk. Bagiński. Projektowana jest tutaj rów
nież kolon ja dla 1000 uczniów szkół średnich
Dalej opracowywany jest schemat komuni
sumptem 400.000 zł.
kacji dalekobieżnej i tranzytowej, jednego z
najważniejszych czynników rozkwitu gospo
AUTOSTRADA.
darczego wybrzeża. Za podstawę schematu
Bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju arterji dalekobieżnych, wzięto pod uwagę sehe
Wybrzeża będzie projektowana autostrada, mat regjonu warszawskiego, który dominuje
która połączy wszystkie osiedla półwyspu. — na całe państwo. Gdynia promieniuje jako
W ramach planów zabudowy wybrzeża w oko ośrodek na całe wybrzeże, zawdzięczając to
licach bulwaru nadmorskiego stanął piękny ruchowi z głębi kraju.
hotebpensjonat Rosset'a nad „Lisim Jarem".
Racjonalne rozbudowanie wybrzeża przez
Jednem z najbardziej uroczych miejsc na planowe zrealizowanie konkretnych projektów
szego wybrzeża jest Jastrzębia Góra, posiada przyczyni się w wielkiej mierze do utworzenia
jąca piękne zalesione stoki, z przepięknym na wybrzeżu z istniejących i nowo powstają
widokiem na modry Bałtyk. Oprócz szeregu cych
osiedli, pierwszorzędnych uzdrowisk
will prywatnych i pensjonatów, wybudowano klimatycznych, dających letnikom i turystom
tutaj ostatnio dom wypoczynkowy dla nauczy maksimum wygód i komfortu, niezbędnego do
cieli szkól powszechnych. Biuro Zabudowy rozwoju wybrzeża. Zrealizowanie tych planów
wybrzeża przystępuje już do wykonania pla i rozwój wybrzeża zależny jest od inwestycji
nów, dotyczących terenów przyległych do Ja które winny iść nietylko ze strony Rządu, ale
strzębiej Góry.
przedewszystkiem powinny zainteresować ka
Dokładne studjum właściwości terenowych pitał prywatny, mający tutaj wszelkie warunki
ruchu ludności itd. umożliwi racjonalne rozpla dobrej i rentownej lokaty.

Nasze zdrowie
a czosnek

Przeglądając parę dni temu codzienną ga
zetę zauważyłem, a raczej rzuciło mi się w o^1, ogłoszenie jednego z Laboraitorjów war
szawskich, o ile się nie mylę Apteki Mazo
wieckiej, polecające swój preparat czosnku.
Z braku czasu przerzucałem tylko gazetę i
byłbym nawet nie zauważył tej reklamy gdy
by artystyczny rysunek kliszy, ładnie odbija
jący od sąsiednich, nie zajął mej uwagi. Ale
nie o to chodzi mi w tej chwili. Nie jestem wła
ścicielem biura propagandowego ani też akwi
zytorem ogłoszeń- Nie będę mówił więc o re
klamie. Chodź; mi o sam czosnek.
Jako stary praktyk w dziale lecznictwa zio
łowego interesuję się czosnkiem już od prze
szło lat trzydziestu. Mało kto wie, że roślina
ta znana już była jako lek w czasach starożyt
nych, szczególnie w Egipcie i Grecji- Zajmuje
się nią nawet Talmud polecając przeciw niemo
cy płciowej i jako środek dezynfekcyjny, chro
niący przeciwko chorobom zakaźnym. Żydd
dotychczas trzymają się wiernie tego przepisu
i dzięki niemu cieszą się naogól lepszem zdro
wiem i dużym zapałem do pracy.
RUCH BUDOWLANY.
W wiekach średnich lecznictwo ziołowe doZ Osiedli nowopowstałych na półwyspie,
I szło do największego rozkwitu, a ówczesna mewybija się „Jurata", którą subwencjonuje
•1 »J
! niezbędny dla utrzymania ftenpuk
! dycyna stawia czosnek na pierwszem miejscuSpółka Akcyjna. Wybudowano tam dotych
'täte
"J || delikatnej i pięknej cery ?ozn*n
I Słynny polski lekarz-botanik Szymon Syren-iusz
czas około 20 will, w tem duży hotel o 150
I (w. XVII) podaje sam około 120 przepisów na
pokojach. Na miejscu własna elektrownia,
kurację czosnkową.
wodociągi, chłodnia, własna bocznica kolejo=
Z rozwojem przemysłu chemicznego leki ro
wa. Nowopowstałe osiedle dominuje obecnie
I ślinne poszły w zapomnienie. Jedynie jeszcze
nad wszystkiemi miejscowościami klimatycz
I czasami na wsi stare gospodynie przechowywanemi tak pod względem położenia jak i kom
I ły z pokolenia na pokolenie stare przepisy zafortu.
Młodzież szkolna w Radzynie obchodziła formalnie tonęło w powodzi sztandarów o bar I warte na pożółkłych kartach lub często tylko
Jednem z największych osiedli, mającem
I w ustnej tradycji.
dzień
Imienin Marszałka Piłsudskiego w sobo wach narodowych.
wielką przyszłość — to Hallerowo — Wielka
*
Dopiero w ostatnich czasach, kiedy praktyWieś, którą zawdzięcza budowie portu rybac tę dnia 18 bm. O godz. 8 odbyło się w kościele
Wieczorem o godz- 17 odbyła się na sali
kiego na Bałtyku, przeznaczonego dla polo farnym uroczyste nabożeństwo szkolne, które „świetlicy“ uroczysta akademja na cześć do ! ka wykazała, że nie zawsze lekarstwa wytiwawów dalekich. Osiedle to ma mieć charakter odprawił ks. radca Wojciechowskistojnego Solenizanta. Obie sale świetlicy były I rżane sposobem chemicznym dają odpowiednie
I rezultaty zwrócono się z powrotem do natural
przemysłowohandlowy oraz letniskowy. Let
Po nabożeństwie zgromadziła się dziatwa w przepełniane po brzeginisko ma powstać na dawnych terenach Hal
Akadem ję zagaił wstępnem przemówieniem I nych- Szczególnie Francja i Niemcy, a więc
pięknie udekorowanej sali szkolnej, gdzie od
kraje o najwyżej stojącym przemyśle chemicz
lerowa, oddzielonych od terenów przemysło
zakończonem
okrzykiem na cześć Pierwszego
był się uroczysty poranek z udziałem przedsta
wych pasami zieleni i parkami.
nym zajęły się zbadaniem właściwości leczniMarszałka, p. burmistrz Gibas, poczem chór
wicieli miasta, członków Rady szkolnej oraz
I
czych
różnych ziół a przedewszystkiem czosn
Na zachód od Hallerowa, w Cetniewie,
przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego. Na szkolny odśpiewał na głosy, wiązankę pieśni ku. Tacy lekarze jak prof- Roos, dr. H- Schulz,
gdzie mieści się ośrodek wychowania fizyczne
legionowych,
a
młodzież
wygłosiła
bardzo
udatprogram poranku złożyły się śpiewy chóru
I dr. M. Vlaicovitsch, dr- J. Vincent podkreśla
go DOK VIII powstanie niebawem park im.
szkolnego, stosowne do uroczystości deklama nie kilkanaście deklamacji okolicznościowych. I ją zgodnie doskonałe wyniki otrzymane dzięki
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cje pojedyńcze i zbiorowe prelekcja nauczyciela Referat o życiu i działalności Marszałka Piłsud I kuracji czosnkowej w leczeniu chorób przemiap. Truskowskiego, oraz końcowe przemówienie »kiego wygłosił nauczyciel p. TruskowskiNowe zdobycze Ino
Na zakończenie akademjj odśpiewano wspól I ny materji jak reumatyzm, artretyzm, sklero
kierownika Szkoły p. Klimka- Wspólnem od
I za. Własności te zawdzięcza czosnek głównie
wrocławia
śpiewaniem „Roty ' zakończono podniosłą uro nie „Boże coś Polskę". Nadmienić należy, że zawartości siarki, której zasługi w medycynie
miejscowy Oddział Związku Strzeleckiego w
Zdrojowiska nasze dokładają wszelkich czystośćdniu tym brał udział w uroczystościach w Gru podkreśla wielu uczonych.
atarań, aby jaknajwięcej ulepszyć i udosko
W niedzielę dnia 19 bm. miasteczko nasze dziądzu.
Dużą zaletą czosnku jest szybkość działa
nalić warunki leczniczo-kuracyjne, a pobyt
nia- Już na drugi, trzeci dzień po zażyciu
udostępnić. Dc nowoczesnych i wszech
pierwszych dawek odczuwa się zmianę samopo
stronnych urządzeń zdrojowych w Inowroc
czucia, człowiek czuje się jakby odmłodzony :
ław.u przybywa w tym roku źródło solanbóle reumatyczne czy też artretyczne tracą na
kowe-pitne. Źródlaną wodę solankową
sile. Jest to szczególnie ważne dla osób pra
przeprowadzono do odnowionego pawilonu
cujących a nie mogących sobie pozwolić na
5
■*<>■«•
Zw
.
Osadniköw
w
Chojnicach
wód mineralnych. Źródło to wskazane w
Ubiegłej niedzieli o godz. 13 odbyło się PTR p. Glówczewski, dyr. Wodecki dając na dłuższą kurację.
chorobach przemiany materji, atretyzmie, w <
Chojnicach walne zebranie Pomorskiego leźną odprawę jednemu z partyjników z Tu i
W moim małym podmiejskim ogródku mam
chorobach przemiany materji, artretyzmie
Związku Osadników Rolnych. Na zjazd przy
górnych dróg oddechowych dokona niewąt byli pp. starosta Mieczkowski, poseł Rząsa, choli oraz kierownik Urzędu skarbowego p. trzy grządki oddane specjalnie czosnkowiZbiór z tego poletka przenaczam wyłącznie na
Sosenko.
pliwie wielkich zmian w charakterze kuranaczelnik Urzędu skarbowego Sosenko i dyr.
własny
użytek i twierdzę stanowczo że dobry
W
końcu
obrad
uchwalono
dwie
rezolucje.
cyj inowrocławskich, życie zdrojowe w Kasy Chorych J. Wodecki.
W pierwszej rezolucji zebrani wyrażają p. wygląd i ochotę do pracy zawdzięczam jedynie
Inowrocławiu, które koncentrowało się w
Zasadniczy referat o sytuacji wygloosił p. wojewodzie Kirtiklisowi podziękowanie za za« spożywaniu dziennie po parę kropel wyciska
kąpielach solankowych i borowinowych, oposeł Rząsa podnosząc konieczność konsoli jęcie się sprawami osadników i zapewniają go nych z tejże rośliny. Znam pewną starszą panią
kcło wodolecznictwa i wziewalnl przenie dacji osadnictwa, gdyż tylko zdała od poli
sie się w dużej mierze do pawilonu wód mi tyki partyjnej można pracować nad poprawą jako przedstawiciela Rządu, że gdyby zaszła która zachowała świeżą cerę i młodzieńczy wy
konieczność obrony Pomorza z bronią u nogi, gląd jedynie dzięki pilnemu pobieraniu czosn
neralnych.
doli osadnika polskiego. Anormalne rozdrob to może liczyć na rzesze osadnicze, które kar ku przez przeszło lat dwadzieścia. Podobnych
Nowością są w Inowrocławiu kuracje ry nienie organizacyjne osadnictwa na Pomorzu
przykładów mógłbym podać kilkanaście, gdyż
czałtowe. Prowadzi się także w tym roku i wyzyskiwanie go do celów partyjnych przez nie staną w szeregach obrońców.
W drugiej rezolucji do Ministerstwa Skar wielu znajomych idąc za mokn przykładem za
kurs dietetyczny dla pań z miasta i wła różnych panów Zielińskich i Ziemków nie do
bu zebrani wysunęli postulaty osadnictwa po czyna stosować czosnek nawet przy pełnym
ścicielek pensjonatów.
prowadzi nigdy do twórczej pracy wśród tego morskiego, o których podamy w jednym z naj zdrowiu jako kurację zapobiegawczą.
Warunki kuracyjne i lecznicze są w tem elementu i poprawy jego położenia gospodar
bliższych numerów.
Dużą przeszkodą jest niemiły smak i zapach
zachodnio-pdskiem
zdrojowisku
dosko czego.
Z zjazdu wśród oklasków licznie zebranych i roliny. Dla usunięcia tej wady należy poddać
nałe.
Następnie przemawiali p. starosta Miecz uchwalono wysłać depeszę z życzeniami imię
ją specjalnej preparacji.
kowski, ptezes Związku p. Huzarek, prezes ninowemi do Marszalka Piłsudskiego.
Dobrze się stało, że znalazła się choć je
Ekspansja gospodarcza
dna apteka w kraju, która zamiast się bawić
Polski
modnemi teraz specyfikami zagranicznemi,
zwróciła uwagę na środek tak prosty a przyStaraniem p. Z. Maciejewskiego, b. konsu
tem skuteczny jakim jest czosnek.
la R P. w Galacu, zostało zorganizowane przy
notnocy Warszawskiej Izby Handlowej i Związ
J. KW pewne; instytucji bankowej, czekając skarb dziś jeszcze preliminuje dochód z tyto
« Przemysłu Chemicznego R. P. „Polskie Biu- dość długo na załatwienie sprawy, przeglądałem
niu w wysokości 350 miljonów zł i nietylko nie
Farmaceutyczne", mające na celu propagan- z braku lepszego zajęcia wiszące na ścianach
skłania instytucji prywatnych do zniesienia za
m-ukową polskich specyfików i ich zbyt na tabliczki z najróżnorodniejszymi napisami.
kazów palenia, ale pozwala kierownikom in
aku greckim.
Akurat spojrzałem na taką ścianę, na której stytucji państwowych wprowadzać te zakazy na
szereg napisów wisi«! nieomal obok siebie. A swoich terenach?...
W dniu 17 bm. zma»ł w Poznaniu jeden
Siła kUDicclwa polskiego
więc: „Nic pluć na podłogę“, „Nie przeszkadzać
z wysokich dygnitarzy dawnej Rosji carskiej
we Franci«
Jest
to
widoczne
nieporozumienie,
które
rozmową ', „Nie trzaskać drzwiami“, „Nie pa
polega zdaje się, na tem, że poprostu nikt nie general-senator Korostovetz, jeden z bliskich
Jak donosi Rada Organizacyjna Pola lić“, i Bóg wie jeszcze nie co!
pomyślał,
że podobne, powszechnie stosowane przyjaciół cara Mikołaja II i b. gubernator
ków z Zagranicy, Polacy posiadają w sa
Czytając te napisy ma się wrażenie, że Po
zakazy
sztucznie
wpływają na kurczenie się Estonji. Korostovetz w czasie wielkiej wojny
mej północnej Francji 180 piekarń, 320 rxe- lacy to jacyś barbarzyńcy, których trzeba uczyć
światowej stal na czele komitetu pomocy
źnictw, 406 sklepów spożywczych, 860 ka chodzenia, otwierania drzwi, używania spluwa zbytu wyrobów tytoniowych.
wiarń, 250 magazynów różnego rodzaju, czek, czy chustek do nosa no i taki scherlaly
A trzeba o tem pomyśleć, bo zadużo pienię uchodźcom z Polski i na tej placówce położył
duże zasługi, dzięki czemu Rząd Polski w r.
pr nadto kilkuset Polaków posiada tam wła naród, który trzeba przymusami oduczyć od pa dzy w skarbie nie mamy.
1920 udzielił mu azylu w Polsce.
sne warsztaty pracy, jak: krawieckie, lenia...
Nieco mniej zakazów, a wypełnimy jedną z
Zmarły był rodzonym stryjem słynnego
szęwckie, kapelusznicze, zegarmistrzow
A propos... jeśli* idzie o ten ostatni nacisk,- luk w naszym budżecie, tem bardziej, że będzie
skie, garaże itd, Setki Polaków (głównie to w dobie ciężkiego kryzysu jest on dalibóg to udogodnieniem dla olbrzymiej większości Korostovetza, obecnie dziennikarza niemieckie
go, autora słynnego paszkwilu na Polskę, z
jednak wyznania mojżeszowego) trudni »ię niezrozumiały. Jakto? — pomyśli sobie czło społeczeństwa, która obecnie pali papierosy.
którym zerwał stosunki oo ukazaniu się jego
handlem domokrążnym.
wiek, ocjeurtujący sie w budżecie państwa:
L.X. — c.
książki.

Jak Radzyń obchodził Imieniny
Marszalka Piłsudskiego?

Osadnicy dziękują p. Wojewodzie
za opiekę

Nieco mniej zakazów

Zgon b. duéniïarza
carskiego

ŚRODA,

MARS
Motto: pizyszedł, pokochał, zwyciężył.
Wybuchy długo tłumionych namiętności,
orgjastyczny szal zabaw, miłość żywiołom
wą jak płomień i nagle rozkwitająca, jak
lilja w kałuży kryją w swym mroku.

NOCE PORTOWE
Helen Twelvetrees — Phillips
Helmes — Ricardo Cortez.
Bogaty nadprogram.

875

Początek seansów o godzinie 17, i9 i 21,
w niedzielę od godziny 15, 17, 10 i 21,

KRONIKA
środa

TORUŃ

22

Kalendarzy!« rzym.>&at.

Wtorek Benedykta
marca
Środa Katarzyny P.
— Nocny dyżur aptek. Do środy dnia
22 bm. włącznie dyżuruje: w śródmieściu —
apteka .Radziecka“ ul. Szeroka; na Bydgo
skiem — św. Anny, ul Mickiewicza 98; na
Mokrem — „Pod Łabędziem“ Kościuszki 15

Repertuar kin:
Mars — „Noce portowe“.
Światowid — „W cieniu krzyża“.

>

Sezon
Sezon 1932/33
1932/33

<

Kier.: Józet Cornobis.
We wtorek, dnia 21 bm. o g. 15.30
Występ Opery Teatru Wielkiego
w Warszawie
Przedstawienie popołudniowe po
cenach o 50 proc, zniżonych

„Slrasznu Dwór"
Opera St. Moniuszki.
We wtorek, dnia 21 bm. o godz. 20
Występ Opery Teatru Wielkiego
w Warszawie
Oponk&t:« Holtmana
Opera Ofenbacha.
Leg. zniżk. 25%.
W środę, dnia 22 bm. o godz. 20
Jedyny występ Chóru Revelersow
Teatru „Banda" w Warszawie

O

/ iniesta

— Wysokie odznaczenie. Pan wojewoda
pomorski Kirtiklis wręczył w imieniu pana
Prezydenta Rzeczypospolitej Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski pp. naczelnikowi
wydziału rolnictwa UWP Konstantemu Cece=
niowskiemu i komendantowi wojewódzkiemu
P. P. inspektorowi Witalisowi Olszańskiemu.
Doręczenia orderów dokonał pan Wojewo
da w swym gabineie w obecności pp wicewo
jewody dr. Seydlitza, naczelników wydziałów
UWP i oficerów PP.
Po doręczeniu orderów p. wojewoda Kirti
klis przemówił do odznaczonych, podkreślając
ich zasługi.
— Otwarcie świetlicy dla dzieci Szkoły
Pomocniczej, W nadchodzącą środę nastąpi
otwarcie świetlicy dla dzieci Szkoły Pomocni
czej, mieszczącej się w budynku szkoły przy
ulicy Szosa Chełmińska 40, a urządzonej sta
raniem komitetu Opiekuńczego Szkoły.
— Do Komitetu Obywatelskiego Obchodu
Imienin Marsz. Piłsudskiego zgłosił swój ak
ces również kurator Okręgu Szkolnego Pomor
skiego i Poznańskiego p. dr. Michał Pollak.
— Oddział żeński Z. S. w Toruniu zawiada
mia, że wykład ratownictwa gazowego od=
będzie się w czwartek 23 bm. o godz. 18, a me
we wtorek jak zapowiedziano.
(1473
— Na najbiedniejszych. W miejsce ży
czeń z okazji imienin dyrektora gimnazjum
p. Józefa Dutkowskiego złożył personel zak'a
du kwotę 5 zł na najbiedniejszych miasta.
— Wit Stwosz, w 400 Jecie śmierci mistrza.
We czwartek dnia 23 o godz. 20 w auli gim
nazjum im. Kopernika odbędzie się w ramach
Powszechnych Wykładów odczyt prof. U. P„
ks. dra Szczęsnego Dettloffa na temat: „Wit
Stwosz, w 400 lecie śmierci mistrza. Odczyt
ilustrowany będzie licznemi przeźroczami. —
Wstęp 50 groszy dla dorosłych, 20 groszy dla
młodzieży i wojskowych niższych stopni.
— Malownicza podróż po Francji — prze
śliczny film krajoznawczy, wyświetli się sta
raniem Tow. Krajoznawczego (na budowę
schroniska) w środę 22 bm. o godz. 18.30 w
auli szkoły powsz. ul Prosta. Bilety dla do
rosłych 60 gr dla młodzieży 15 gr.
Przed
tem (o godz. 16) wyświetlenie wyłącznie dla
młodzieży.
(1482
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I uroczystości ku uczczeniu Imienin

Wodza Narodu

Sirzelcu Torusiia w hołdzie Marszalkowi Piłsudskiemu
Dzień imienin Wodza Narodu obchodzili
strzelcy Torunia niezwykle uroczyście biorac udział w pclowej Mszy św., defiladzie
i t. d.
Wieczorem staraniem kierownictwa i
komendy grodzkiej przy wydajnej współpra
cy oddziału żeńskiego Z. S. odbyła się w
świetlicy przy ul. Jagiellońskiej uroczysta
akademja, którą zaszczycili swą obecno
ścią pp. przedstawiciel p. Wojewody Po
morskiego naczelnik Grzanka, prezes Okrę
gowego Komitetu Przyjaciół Z. S. ppłk,
dypl. Kolbuszewski, komendant miasta
ppłk, Matzenauer, zastępca dowódcy 63
p. p. ppłk, A. Grefner, komendant Okręgu
Z. S. kpt. J. Koc, mjr. Cieszkowski z 63 pp.
mjr, Hurczyń z Okręgowego Urzędu P. W.
i W. F., prezes kierownictwa Okręgu Z. S.
inż. Świeżawski, wiceprezes Okręgu Czar
nik, obwodowy kmdt. P. W. i W. F. kpt.
W, Kwiatkowski, prezes Zarządu Grodzkie
go nacz. Szanda, komisarz Głuchowski,
przedstawiciele Zw. Powstańców i Woja
ków O. K. VIII z prezesem Kriegerem,
przedstawiciele Zarządu Tow. Przyjaciół
Z. S. w Toruniu i inni.
Akademję zagaił kom. Stanisław Łu
czak, wygłaszając piękne okolicznościowe
przemówienie nacechowane gorącą miło
ścią Ojczyzny i przekonaniem, że pod kie
rownictwem Marszałka nie potrzebujemy
się bać zakusów na naszą pclską ziemię.
Następnie doskonałe w formie : treści
przemówienie wygłosił prof. Maślak. Mów
ca scharakteryzował prace Obozu Niepod
ległościowego pod kierunkiem Marszałka
Piłsudskiego przed wejną, bohaterskie zma
gania Legjonów, działalność POW. i twór
czą pracę Wodza Narodu nad odbudową

mocarstwowego stanowiska odrodzonej Pol
; ski,
Przemówienia przyjęli zebrani huczne
mi oklaskami, poczem orkiestra strzelecka
pod batuta ob. Pajączkowskiego odegrała
bardzo dobrze wiązankę p.eśni legiono
wych.

W dniu wczorajszym w sali lokalu ,.Bar Sa
tyr“ odbyło się pod przewodnictwem prezesa
p. Penkalli nadzwyczajne walne zebranie To
warzystwa Restauratorów w Toruniu, zwołane
celem zajęcia stanowiska w sprawie obniżenia
dotychczasowych cen za prąd i gaz.
Towarzystwo Restauratorów przyłączyło się
do ogólnej akcji, zmierzającej do obniżenia oplat za prąd, gaz i wodę, wszczętej przez nasze
pismo łącznie ze Związkiem Zrzeszeń Gospo
darczych.
Ponadto nadzwyczajne walne zebranie uchwaliło na wniosek zarządu zmianę statutu od
nośnie pobierania od nowowstępujących człon
ków tzw. wpisowego. Co do -wysokości wpiso;
wego pozostawiło zebranie decyzję zarządowi.
W związku z wydanym ostatnio przez wła
dze Centralne okólnikiem w sprawie zbyt wy
sokich cen w zaklâdach gastronomicznych, wdaś
ciciełe zakładów gastronomicznych na Pomorzu
w ostatnim czasie obniżyli wydatnie ceny. Nad
sprawą obniżki zaleconej przez wspomniany wy
żej okólnik wywiązała się dyskusja w czasie
której podkreślano że na Pomorzu ceny w re-

Port toruński budzi sic
do życia
Z nastaniem pierwszych dni wiosennych
wznowioną została żegluga rzeczna na Wiśle.
Port toruński budzi się do życiaW dniu wczorajszym przybyło do portu to
ruńskiego kilka parostatków, które przycholowały berlinki z Gdańska, Płocka Warszawy,
Bydgoszczy, — a nawet z Katowic. Kilka
berlinek odpłynęło w dniu wczorajszym po zabraniu ładunku mąkiW najbliższych dniach uruchomiony zostanie przewóz przez Wisłę.

Ł JeaSru
,
— Ostatnie występy opery warszawskiej.
Dziś we wtorek dnia 21 bm. drugi i trzeci
gościnny występ artystów opery Teatru Wiel
kiego w Warszawie pod dyrekcją T. Mazurkie
wieża z Marylą Karbowską, Marją Przemic
niecką, Ignacym Dygasem i Eugenjuszem Ma=
jem na czele. Z pełną orkiestrą opery stolecz
nej z pierwszym koncertmistrzem prof. Lewin
gierem i z chórem Opery warszawskiej.. —
O godz. 15.30 przedstawienie po cenach do
połowy zniżonych „Straszny dwór“ — opera
narodowa Stanisława Moniuszki O godz, 20
„Opowieści Hoffmana“ — opera Offenbacha
Będzie to pożegnalny wv6tęp znakomitych ar
tystów.
e

Pod koniec akademii Halinka Wojcie
chowska najmlcdsza członkini Z. S. w To
runiu bardzo udatnie zadeklamowała wier- .
szyk o Emilji Plater.
Uroczystość zakończono okrzykiem na
cześć Marszałka Piłsudskiego, poczem or
kiestra odegrała marsz Pierwszej Brygady.

Młn«lzteż szkól Średnich Torunia
w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu

Niezwykle uroczyście i podniośle wy I
pada tegoroczna akademja z ckazji imienin
Wodza i Duchowego Ojca młodzieży poiskiej Marszałka Piłsudskiego, urządzona
przez szkoły średnie w teatrze. Punktual
nie o godz 5 pc poi. witany hymnem naro
dowym zajął miejsce w loży reprezentacyjnei p. Woiewoda Pomorski wraz z Małżon
ką, oraz iczni goście z p. wizyt. Ćwikowskim, p. w'zyt, Wiśniewskim i p. dyr. Dutkcwśkim na czele.
Pierwszym punktem programu było od
czytanie historycznego rozkazu I kadro
wej, przez ucznia gim. A. Bitońskiego. Zko.
jei nastąpiła inscenizacja w wykonaniu uczeniic • uczniów Szkoły Handłcwej. Po
krótkiej przerwie uczeń gimn. W. Loser
wygłosił jedno z pięknych przemówień Wo

dza.
Bardzo udatnie wypadła scena ..Legjoniści na weselu" odegrana przez Seminaria
Żeńskie i Męskie. Na szczególne wyróżnie
nie zasługuje opowieść p. t. ,,W chacie Ka
szuby" odegrana siłami wychowanek i wy
chcwanków gimn. męsk. i żeńsk. W ostat
nim punkcie programu wystąpili uczniów e
g.mn. O. O. Redemptorystów w efektow
nym obrazku z życia górali. Całości te’
pięknej uroczystości dopełniła wspólnie od
śpiewana „Pierwsza Brygada".
W pone działek dnia 20 bm. odbyło się
przedstawienie dla młodzieży w teatrze
p. t. „Damy i huzary", zakupione specjal
nie przez p. Wojewodę. Poprzedziło je krót
kie, lecz piękne i treściwe przemówienie
p. prof. dr. Grefnerowej.

Uroczysta Akademja Związku Pracy
Obywatelskiej kobiet

Staraniem Z. P. O. K. odbyła się w ub.
piątek w Świetlicy Z. P. O. K. przy ul. Ła
zienne; 24 uroczysta akademja ku uczcze
niu Im’enin Marsz. Piłsudskiego.
Po przemówieniu wstępnem p. Rogow
skiej p. prof, Boszko w dłuższym referac e
,

Towarzystwo Restauratorów przyłącza
się do akcji obniżki cen za prąd i Raz

.iChór Odtia"

Legitymacje zniżkowe 25%.
o—BWIBI11 mil— —I
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stauracjach były w stosunku do innych dziel
nic znacznie niższe.

W zrozumieniu jednak konieczności obniże
nia cen z uwagi na ciężką sytuację gospodarczą
która spowodowała znaczne zmniejszenie się
frekwencji w lokalach restauracyjnych, restau
ratorzy toruńscy w miarę możności starać się
będą w dalszym ciągu ceny w lokalach obniżyć
W dalszym ciągu obrad poruszano sprawę
50 groszowych opłat pobieranych w lokalach po
godz- 24, sprawy podatkowe *m. in. kwestję
obniżenia podatku od muzyki, — pobieranego
przez Magistrat toruński- W sprawie tej wy
słano do Magistratu obszerne pismo, domaga5
jące się obinżenia nader wysokich stawek —
podatku od muzyki W razie nieuwzględnienia
prośby Tow- poszczególne zakłady, zatrudniają
jące orkiestry będą zmuszone zespoły muzyczne
zredukować.
I

zobrazował życie i działalność niepodległo
ściową Wodza Narcdu, poczem p. Piętowa
cdczytala rozkaz Marszałka Piłsudskiego
na pierwszą rocznicę wojny.
Dalszą część programu wypełniły pro
dukcje wokalno-muzyczne p. Kubaczówna;
Dudzińska odegrała na fortepianie „Walc
F-dur i E-moll, oraz „Czerwona fala" wła
snej kompozycji, które nagrodzone zostały
rzęsistemi oklaskami. Zkolei p. Borowska
przy akompaniamencie fortepianu p. Łyczywkówny odśp ewała „Pieśń dudarza"
Paderewskiego 4 „Skrzypki — swaty" —
Kratzera.
Całość dopełniła przemiła wiązanka
pieśni legionowych w wykonaniu orkiestry
63 p. p.
Wszystkim, którzy przyczynili się do
uświetnienia tej podniosłej uroczystości, za
szczycając ją swą obecnością, szczególn e
reprezentantowi p. Wojewody — p. nacz.
Łepkowskiemu, p. staroście Rogowskiemu,
p. naczelnikowi Szandzie, dyr. Kasy Cho
rych p. Zdanowiczowi, dyrektorowi Tar
gowskiemu i wielu innych składa Zarząd
Z. P. O. K. serdeczne podziękowanie.
Młodzież pozaszkolna zebrała się w so
botę w św:etlicy Z. P. O. K., by w podnio
słym nastroju uczcić dzień Imienin Wielkie
go Budowniczego Państwa Polskiego.

Wieczory teatralne

I napewno uśmiałby się pod wąsem Do
stojny Solenizant, patrząc na stylowo wyko
nane fochy dam, tych sławnych sióstr. Ch-go
„Damy i huzary”
nowej Zarembiny, Dyndalskiej — Małkowskiej
Komedia w 3-cïi ah tacti
i Anieli Zbierzowskiej, i napewno spodobały
At. tir. Irecirti
by mu się wszystkie ftrzy przemiłe, ferłyczne
Nie można było lepiej uczcić w teatrze
i ładniutkie pokojóweczki, „Józia" Porębska,
Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak odegra
„Zuzia“ Lemanówna i „Fruzia“ Łuczycka.
niem komedji starego Fredry, komedji nietylA i dla „Zosi“ Suchankównej zostałoby .je
ko autora polskiego, ale wyrosłej z polskiego
szcze dość sympatji w ojcowskiem jego sercu.
ducha i tradycji, — słowem: jednej z najbar
Ogromnie byłem uradowany, że ..Damy i
dziej polskich komedyj całego repertuaru na
szego, .owianej wspomnieniami dawnych na Huzary“ wystawiono t k dobrze, wyreżysero
szych rycerzy, co to byli i do szabli i do wano (brawo Cornobis!...), tak starannie ’ ce
szklanki, j Jo tańca i różańca — coprawda Iowo, że doprawdy nawet chcąc szukać, nie
do różańca pewnie najmniej ,aczkolwiek mieli znalazłbyś powodu do przygany.
Uważam za konieczne, by „Damy i Huza
kapelana na kwaterze.
ry“ powtórzono na scenie naszej kilka razy,
Grano już u nas „Damy i Huzary“ nieje
a napewno kierownictwo teatru znajdzie dla
dnokrotnie, ale dalipan wyznać muszę, że ni.
sztuki tej wdzięczną publiczność.
gdy -tak dobrze, jak wczoraj. Może sprawił
Komedję poprzedzono przemówieniami na
to dzień Dostojnego Solenizanta, któż wie il
cześć Dostojnego Solenizanta, o ozem w
Przekonany jestem, że gdyby Solenizant był
„Dniu“ pisano już na innem miejscu, a po
na widowni, ucieszyłby s’ę napewno widokiem
nadto orkiestra 63 pułku piechoty odegrała
sumiastego majora Comobisa, marsowego rot
bardzo dobrze i z zacięciem uwerturę „Fra
mistrza Mazanka, i rozradowałby się, widząc,
Diavola“ Aubera pod batutą kapelmistrza
Jak im serca grały, szczerze, uczciwie i po pol
Ptaszyńskiego.
Zoo.
aku. Przypuszczam, że miałby uśmiech 1 ula
porucznika „Edmund;-,“ Glińskiego i dla su.miastych wąsików starego „Grzesia“ Ilcewi.
,cza i d!a długiego jak tyka Rembosza MroRendez — vous całej Elity Torunia
żewskiego, bo wszyscy oni, nie wyłączając
jest codziennie w ESPLANADZ1E.
kapelana Jejdego, stworzyli przebajeewy ze
spół huzarów, że się doprawdy serce śmiało, Od 20-go bm,
.tyle było w nich werwv. dziarskości i term zmiana atrakcyjnego programu.
peramentu

ESPLANADA

8 ’
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Tragiczny epilog ichhomyśliicl zabawy
Czepiając sic wagonów poniósł śmierć pod kolami
pociągu
Niedaleko Bydgoszczy, tuż obok
miejscowości Stawidła. zdarzvł się na
torze kolejowym linji Rynkowo —
Kapuściska nieszczęśliwy wypadek,
który zakończył się tragiczna śmier«
cią 12 letniego Stefana Łukaszewskie«
go, zamieszkałego w Bydgoszczy, —
przy ulicy Pułaskiego 23.
Łukaszewski wraz z grupka swoich
kolegów, kilkunastoletnich wyrost«
ków. podmiejskich, zabawiał się na to
rze kolejowym.
Zabawa“ polegała
na ryzykownej sztuczce wskakiwania
do wagonów przejeżdżających tamte«
dy pociągów. Jak każda lekkomyśl«
ność, tak i ta, równie niebezpieczna
jak karygodna — zemściła się srodze.
Mianowicie w chwili dokonywa«
nia tej ewolucji, lekkomyślny chło«
piec upadł na tor, wprost na szynę,
po której przebiegały koła wagonów.
W jednej chwili, głowa nieszczęśliwe«
go. odcięta od tułowia potoczyła się

na żwir toru... Łukaszewski poniósł
śmierć na miejscu. Kilku innych chłop
ców, którym udała się niebezpieczna
sztuka wskoczenia na wagon, odje*
chało pociągiem dalej, nie wiedząc
nawet, iż kolega ich przestał sie z ni«
mi bawić na zawsze, przypłacając tę
przyjemność życiem.

Zwłoki chłopaka odstawiono do
kostnicy przy ulicy Szubińskiej.
Straszny ten wypadek niechaj bę«
dzie ostrzeżeniem dla wsnółodnowie«
dzialnych za takie wypadki rodziców
którzy z zimna krwią i spokojem po«
zwalaja swoim dzieciom na podobne
zabawy.
?

W CIĘŻKICH CZASACH
ZDROWIE
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Krwawił epilog
sprzeczki
w Hrzcmince port Swłeciem

Ujęcie groźnej szajki włamywaczy
w Nowem

W miejscowości Krzeminka pod Swieciem
doszło do ostrej sprzeczki pomiędzy 17 letnim
Walerjanem Jesikiem, a robotnikiem Leonem
Karczeżewskim. Sprzeczka przerodziła się
Od dłuższego już czasu kupcy Nowego p. p. leziony towar został przez poszkodowanych
następnie w bójkę w czasie której Je:ik strze
Borkowski Juljan. Bochytyn Franciszek i Klein rozpoznany jako ich własność.
lii z browninga do Karczeżewskiego raniąc go
waechter Emil, zauważyli, że są systematycz
Ustalono że prócz Kleina i Teod- Góreckiego ciężko powyżej serca. Stan rannego jest bar
nie okradani z różnych artykułów. Poszkodo kradzieży dokonywali jeszcze dwaj bracia Gó dzo groźny. Jesika aresztowano. Dalsze do
wani nie zgłaszali o tem policji, mając w po reckiego Edmund i Maksymiljan.
chodzenia w toku.
dejrzeniu swych domowników’.
Aresztowani nie przyznali się do winy po
Kradzieże jednak nie ustawały i w końcu dając, że przedmioty odnaleźli w kwietniu i
do wyśledzenia sprawców zabrała się policja.
Cenis orienłacyine
październiku 1932 r- pod mostem nad szosą No
Drogą wywiadu i ścisłej obserwacji uzyskano
we — Grudziądz. Ponadto udowodniono Góre
za Świnie bekonowe
pewność, że bezrobotny Teodor Górecką i jego ckiemu Teodorowi jeszcze kilka innych kradzie
za czas od 17 do 24 tom.
szwagier Edmund Klein są w posiadaniu więk ży, dokonanych przez niego w roku 1930- Przy
Komisja notowania cen przy Pomorskiej Iz
szej ilości skradzionych towarów.
trzymanych odstawiono do Sądu Okręgowego
bie Rolniczej podaje następujące ceny orjentaPodczas rewizji u podejrzanych odnaleziono w Grudziądzu, który zawiesił nad Góreckim T- cyjne za świnie bekonowe loco stacja załado
UWAGA! Wszelkie mniejsze wygrane
nie zamieszczone w poniższym wykazie należy większą ilość towarów ogólnej wartości około areszt śledczy, pzostalych zaś zwolnił oddając wania, obliczone na podstawie ostatniego noto
wania za bekony w Anglji, z uwzględnieniem
sprawdzić w najszczęśliwszej kolekturze „U- 6340 zł. które jak się okazało pochodziły z ich jednocześnie pod dozór policyjny.
kosztów przerobu, handlowych, transportu itip.
śmiech Fortuny'', Bydgoszcz, Pomorska 1, tel. kradzieży u wyżej wymienionych kupców. Znanr. 39- Tamże natychmiastowa wyplata wszel
Za świnie I klasy: o wadze od 85 do 95 kg
kich wygranych, względnie zamiana wygra
zł- 98—100 za 100 kg żywej wagi.
nych losów na inneZa świnie II klasy: o wadze od 75 do 85 kg
oraz o wadze od 95 do 100 kg zł. 94—96 za 100
A iednah tdiihfalurü w „Sokole** bulą**
Sprawa zajść w dniu Święta 3 Maja w dzialnego p. Szczukę i jego ojca jako wydaw kg żywej wa$.
Wąbrzeźnie znalazła swój epilog w Sądzie, a cę do Sądu.
Uwaga: Świnie bekonowe, są to świnie białe
Sąd po przeprowadzeniu rozprawy uznał, pełnomięsne, nie zanadto przetłuszczone i nie
Warszawa, 21. 3ź. (PAT). Ważniejsze wy. winni tej bezprzykładnej awantury skazani
że p. red. Szczuka dopuścił się tylko obrazy uszkodzone.
grane wczorajszego dnia 5 klasy Loterji Pań- zostali na kary więzienia.
W
związku
z
zajściami
na
łamach
„Gło«
formalnej przez użycie słów „sprofanowanie i
Cena odnosi się do zwierząt nie napasionych
stwowej :
su
Wąbrzeskiego
“
ukazały
się
dwa
artykuły,
nieuczciwość“ i skazał go na łączną karę 50
Za świnie dostarczone bezpośrednio do be10.000 zł. wygrały numery 21.907, 48.272,
w których pismo to napiętnowało stanowisko zł. grzywny. Od reszty punktów oskarżenia koniarni ceny orjentacyjne są o 5 proc, wyższe
112.497, 132.928.
po 5.000 zł. nr. 7689, 34.457, 92.956, 134.999 p. Bojarskiego jako prezesa miejscowego „So jako rzeczowej i zupełnie uzasadnionej kryty,
ki Sąd p. Szczukę uwolnił.
(na te numery padły premje, których wyso koła“.
P.
Bojarski
poczuł
się
dotkniętym
artyku

P. Bolesława Szczukę jako wydawcę uwol
kość oznaczona będzie w ostatnim dniu c’ą«
łami
„Głosu
“
i
zaskarżył
redaktora
odpowie.
nił
Sąd zupełnie od winy i kary.
gnienia V-tej klasy).
Warszawskie notowania
po 2.000 zł. wygrały numery 13.332, 17.583,
walutowe.
32.061, 48.133, 52.658, 70.516, 84.424, 97.997,
c dnia 20 HI. 1933 r.
104.093, 105.345, 106.323, 109.471, 114.823,
Tnwzakńje Kupno
115.138, 116.123, 124.210 i 134.588.
WALUTY.
Czersk. Dnia 9 bm. odbyło się przy udzia Mówca stwierdził, że w debacie budżetowej,
Ie przeszło 200 osób walne zebranie BBWR. tak jak i w dyskusjach komisyjnych opozycja Dolary 8t Zjedn. . . • • o
Sprawdzajcie swoie losy w Kolekturze Szczęicla
DEWIZY.
===== W AET Al A BYnGOSZcz Obrady zagaił p. Kulas, poczem marszałkiem nie wykazała rzeczowego ustosunkowania się
IBk 4M ■ I
Ba M ulica Jagiellońska 2
Belgja
••••..
wybrano
p.
burmistrza
Trybulla.
Po
sprawo
do
budżetu,
ani
też
cienia
myśli
twórczej,
któ
Ciągnienie V-e| klasy trwa do dnia 11 kwietnia br. Główną
Hańsk
174,45-174.02
wygrana 1000000 ił padnie w ostatnim dniu ciągnienia l
zdaniach i dyskusji wybrano nowy zarząd w raby wskazywała jakieś nowe drogi gospodar Bukareszt . . . . «
—
• * «
skład którego „weszli pp. Kulas Józef — prze ki państwowej Następnie omówił ustawę o Holandia
.....
360,00—359,10
—
wodniczący; Cichosz Jan — zastępca; Kali« funduszu pracy i akcję rządową oddłużenia Kopenhaga.................. • 9 t
Odznaczenie p. insp.
uondyn
. » • • • » • •
30.78 - 30.63
szanka Helena — sekretarka, Naganowska He rolnictwa.
Nowy Stork
. . . . a • •
Dunina Wąsowicza
8,89—8.87
Iena — zastępca, Szopjński Antoni — skarb !
W drugiej części swego przemówienia pre
telegr. . > • » •
8.90—8.88
Pan Prezydent Rzeczypospolitej nadal Zło nik; Szreiber Karol — ławnik I; Siuda Józef I legent zajął się niebezpieczeństwem niemiec Nowy York
• * ï. • • • •
35.09-35,00
ty Krzyż Zasługi p Wiktorowi Dunin Wąsowi — ławnik II; Chylewski Jan — ref. oświato I kiem na tle ostatniego wywiadu kanclerza Hit Praga . .
.... • • •
czowi, okręg, msp. Straży Granicznej w Byd wy I; Czapiewski Feliks — ref. oświatowy II. lera i zakończył swe przemówienie rezolucją, Sztokholm .....
• 4
goezczy, — za zasługi na polu zwalczania prze Do komisji organizacyjno^propagandowej zo przyjętą z entuzjazmem przez zebranych. — szwttjcarja » • • • » • • » 172,70-172,27
—
Wiochy....................... •
mytnictwa.
stali wybrani pp. Wierszoch Teodor, Tylicki
Zkolei prezes Guz w ostrych słowach na Berlin (w obrotach nieoflc.l « .
212,50
Antoni, Pruski Jan. Ćwikliński Jan, Krajewski piętnował akcję tych czynników, które usiłują
Notowania ziemiopłodów
Jan. Biały i Kasprzak Franciszek.
rozszerzać wśród społeczeństwa polskiego po
Obniżka cen
w Poznaniu
W końcu zebrania uchwalono rezolucję prze tworne bajki na temat Pomorza i wyraził przy
powroinijcli biletów lotni*
Dostawa bieżąca, parytet Poznań, handel
ciwko prowokacjom niemieckim.
puszczenie,
że
tkwi
w
tej
robocie
myśl
i
pie
czyclB
hurtowy
Lubiewo, pow. tucholski. W dniu 5 bm niądze niemieckie. W końcu wezwał zebra«
Polskie Linje Lotnicze „Lot" wprowadziły odbyło się w naszej wiosce zebranie Koła BB
za 100 kg. z dn 20 III 1932 r
nych, by tych mącicieli bezwzględnie odda-wali
rto
...... • • •
30 proc, zniżkę dla pasażerów, wykupujących WR, na które z Tucholi przybyli pp. prezes w ręce władz państwowych, gdy tylko pojawią
—
.'szenica ....
•
bilety na drogę powrotną.
'ęezmień
—
Guz i sekr. Danek. Po otwarciu zebrania pre się na terenie gminy,
—
Ponieważ ceny biletów samolotowych od zes Lewandowski udzielił głosu p. Dankowi,
„
zwycz prz. ,
• 1 *
Po załatwieniu następnych punktów porząd
a—
... • •
powiadają mniej więcej biletom kolejowym II który w godzinnem przemówieniu przedstawi! ku dziennego p. prezes zamknął zebranie ha Saradela . .
—
Owies pastewn. . . . • t •
klasy, przy przejeździe w obie strony, podróż obecną sytuację polityczną i gospodarczą. — słem: prawem naczelnem dobro Państwa.
vtąka zyt.ni» «5% . . • • •
samolotem jest tańsza niż podróż II klasą po=
„ pszenna 85% ■ »
Otręby żytnie...............
—
ciągiem.
—
„
pszenne . . . .
Środa, dnia 22 marca
—
„ . •.
grube . . • • •
Warszawa 11,40 Codz. Przegląd Prasy Pol Ziemniaki jadalne białe • • 4
2,30—2,60
Wtorek,
dnia
21
marcaNapad
,
czerwone . . • • •
—
Warszawa 11,40 Codz. Przegląd Prasy Pol skiej; 11,57 Sygnał czasu. 12,10 Płyty gramof.
na „Kurier Lwowski“ skiej;
13.20
Komunikat
PIM.
15,10
Komunikat
Państw
11,57 Sygnał czasu 12,10 Płyty gramof
Notowania ziemiopłodów
Onegdaj około północy do gmachu mieszczą 13.20 Komunikat PÏM. 15,10 Komunikat Państw Instytutu Eksportowego; 15,15 Komunikat gosp.
w Berlinie
15,30
Kronika
harcerska;
15.35
Program
dla
cego redakcje i drukarnię „Kurjera Lwowskie Instytutu Eksportowego; 15,15 Komunikat gospen
y
w
K.M.
Zboże
i naałona oleiste za 1000 kg.
dzieci;
16,00
Muzyka
góralska;
16,20
Odczyt
go“ wtargnęła grupa, złożona z kilkudziesięciu 15,25 Chwilka lotnicza i przeciwgazowa; 15,30
inne za 100 kg. z dnia 20 III. 1933.
osób, która wyważywszy bramę, wpadła do Komunikat Państw. Urzędu Wych. Fiz- i Państw. dla maturzystów „Rewolucja francuska" 16,40
198-200
*
> 0
środka, powybijała szyby, uszkodziła linotypy Zw. Sport. 15,35 Wśród książek — omówi- prof Wrażenia z Sewilli i Kordoby — wygłosi p- A. Pszenica nowa
155 -157
• •
Sliziński;
17,00
Koncert
z
płyt;
17
40
,,Jak
zor

i podpaliła zmagazynowany papier. Wezwano H. Mościcki; 15 50 Koncert życzeń (płyty); —
172—180
tęu&mień browar.
o a
straż pożarną, która ogień ugasiła. Sprawcy 16.20 Odczyt dla maturzystów: „Ludwik 14 ly ganizowano w Wiedniu pomoc społeczną nad
ięezmieti prze™ pastewni 0 »
163-171
124-127
zbiegli. Władze policyjne przeprowadzają na 16,40 Odczyt z Wilna. 17,00 Popołudniowy kon młodzieżą bezrobotną“ — wygłosi p. J- Ryngma iwies marchijski
.
o
Jąka pszenna
23.25—27,20
• •
•
•
•
miejscu dochodzenia.
cert symfon. w wykonaniu Ork. Filhm. Warsz- nowa 18,00 Odczyt dla maturzystów „Prusy
Mąka żytnia 70% • • • • •
20.20—22.20
Wschodnie
a
Polska
“
wygłosi
prof.
H.
Mości
5
18,00 Odczyt dla maturzystów „Powieść histo
Itręby pszenne . » • • • •
8.75— 9,00
cki;
18,25
Muzyka
lekka
19,00
Rozmaitości;
8,75- 9,00
„
żytnie
ryczna w 19-tym wieku“ 18,25 Muzyka lekka
•
0
• f
*
Rozprawa KruczuA* z kawiarni „Ziemiańska" 19,00 Rozmaitości; 19.20 Skrzynksf poczt, rolnicza 19,30 Kwadrans Iroch Victoria . • • • » » 21.00—24.00
troch drobny jadalny . • » >
19.00—21.00
skiedo odroczona
19,30 Feljeton literacki „Rewolucjonizm w lite literacki — opowiadanie egzotyczne C. Straszę troch pastewny ..»»st
13.00—15.00
Sensacyjna rozprawa przeciwko b. burmi raturze i sztuce“ wygłosi p- R. Zrębowicz; — wieża pt- „Na śniegu dojrzewa ryż". 20,00 Kon Peluszka . . .
.....
13,00—13,75
cert
„Powitanie
wiosny
“
21,15
Wiadomości
Bób
. .
strzowi Wejherowa Kruczyńskiemu i towarzy 20,00 Pieśń; estońskie. 20,25 Koncert popularny
13.50—13,50
szom oskarżonym o nadużycia w Magistracie 21.15 Wiadomości sportowe; 21,25 Dalszy ciąg sportowe; 21.25 Koncert ze Lwowa; 22,15 Na Wyka
Lubin niebieski .
....
9,25— 9,50
i KKO m. Wejherowa została odroczona z koncertu; 22,00 Kwadrans literacki: Fragment widnokręgu; 22,30 Muzyka taneczna z płyt. — Lubin żółty
{ •
—
22,40
Odczyt
w
języku
nowogreckim
WSieropowodu niedoręczenia niektórym oskarżonym z powieści Z- Marynowskiego pt.; „Okręt bez
Seradela nowa
......
17,22—
sze-skiego
pt„Józef
Piłsudski'';
23,00
Kom.
wezwań.
Kuchy z orzecha ziemnego. . .
—
kotwicy“; 22,15 Muzyka taneczna; 22,55 Kom.
,.
lniane
...
, ,
10,90—
Nowa rozprawa odbędzie się prawdopodob Meteor- 23,00 Muzyka taneczna z kabaretu „No Meteor. 23,05 Muzyka taneczna.
Wytłok' suche kraj, . ,
8,70—
nie w maju.
wv Mnmus“
Wytłoki Soya H.
. , , , .
9,30—1(130 t

Echa zajść 3 maja w Wąbrzeźnie

Kio wugrał?

Giełdy

Ruch w kolach B. B. W. Ił.

Programu radiowe

12,50—14,50

ŚRODA, DNIA 22-GO MARCA 1933 R.

-

_

Z prawami szkól państwowych 8056

ZDROJOWISKO Inowrocław |

§

Otwiera sezon 1 kwietnia

|

Kąpiele inowroclawiKio leczą: artrctyzm, reumatyzm, podagrę

=
choroby kobiece, dzieci, schorzenia serca i naczyń (skleroza), nerwowe
=
porażenia.
=
Źródło solanKowe do picia. — Wsiewania solankowe. — =

=i

9

Kto chce założyć SAD

8-klasowe gimnazjum żeńskie
G. Winogrodzkiego w Wejherowie

ten powinien zapoznać się z nowoczesnemi me<
todami w sadownictwie i tym celu przeczytać
B. GAŁCZYŃSKIEGO

jrzrimuje zapisy do wszystkich Klas, poczynając od Klasj
2-Żiei.

Przy gimnazjum wstępne klasy koedukacyjne,
przygotowujące do gimnazjum nowego typu

„Sadownictwo dochodowe“,
a przynajmniej sprowadzić sobie bezpłatnie
katalog szkółek, prowadzonych pod kierunkiem
B. Gałczyńskiego. W katalogu tym znajdzie
dużo cennych wskazówek, Adresować
J

Kuracje ryczałtowe. — Ema nator jum radowe. — Wo» =
dolecznictwo. — Kuchnie dietetyczne.
PRZETARG.
Doskonale warunki kuracyjno lecznicze.
1463 a
W środę dnia 22. III. 1933 roku sprzedawać będę
Informacyj udziela: Zarząd Zdrojowiska Inowrocław, tel. 329. = w drodze przetargu przymusowego najwięcej dające

s
£

I

VluminiiiiH<imiin>imiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKii„i„i<Hiiiimiiimnn»Hiiiiiiiiitinimiiiitmiimiiiiiiiiiii,iii,miiłimiiHiil^
Ogłoszenie przetargu.

Komenda Miasta Toruń ogłasza przetarg nieograni
czony na sprzedaż łomu:
1) ca 190 ton blachy falistej;
2) ca 12 ton blachy żelaznej 3X150 m/m. X10 m. b.
Łom ten znajduje się w Podgórzu w 31 pułku artylerji poi., gdzie można go oglądać po uprzedniem
«głoszeniu się w D-twie 31 p. a. 1.
Oferty należy składać do dnia 4 kwietnia br. w Ko
mendzie Miasta Toruń z dołączonym dowodem wpła
ty wadjum w wysokości 50 zł.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Komendzie
Miasta Toruń w dniu 4 kwietnia b. r. o godzinie 11-tej.
Komenda Miasta zastrzega sobie prawo dowolnego
wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu.
1481
Komendant Miasta Toruń:
K. Matzenauer,
ppułkownik.

W rejestrze handlowym wpisano w dniu 31 stycz
nia 1933 r. firmę: Toruńska Spółka Budowlana Harwot
Mr-owiec i Ska Toruń, a jako jej właściciele inż. Karol
Harwot, inż. Paweł Mrowieć i Józef Boruta, wszyscy
z Torunia. Jawna spółka handlowa. Spółka rozpoczę
ła swe czynności z dniem 1 stycznia 1933 r. Do eastępstwa spółki są wyłącznie upoważnieni spólnicy
inż. Karol Harwot i inż. Paweł Mrowieć.
171/IX
1477
Sąd Grodzki Toruń.
W rejestrze handlowym wpisano w dniu 23 lutego
1933 r. firmę: Stanisław Grelewicz, a jako jej właści
ciela kupca Stanisława Grelewicza e Torunia.
172/IX
1478
Sąd Grodzki Toruń.

PRZETARG PRZYMUSOWY. Nieruchomość poło
żona w Grzegorzu i w Dubielnie powiat Chełmno i w
chwili nceynienia wzmianki o przetargu zapisana w
księdze gruntowej Grzegorz powiat Chełmno tom III
karta 18 na imię Anny Machyni z domu Znamirowska
wdowy z Grzegorza powiat Chełmno eostanie w dro
dze egzekucji dnia 19 maja 1933 r. o godz. 10 wysta
wioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój
Nr. 9. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze
gruntowej dnia 17 lutego 1933 r.
1479
175/IX
. . Ä
1- K> 6/32
onefmża dnia 10 marca 1933 r.
Sąd Grodzki.

Zwózki

Transport
mebli

,(I

$

to zwiastun zrzucenia z siebie pokryć zimowych a
przyobleczenie się w szaty wiosenne — a zatem
i zmiana mody.

W
Szeroka 36

Ł
Orcholski i Rosiński
TORUŃ

Szeroka 36

<«1_

■3S
PIERWSZORZĘDNY

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 innveh
przedmiotów.
735

Ogród

jadalne i sadzonki,
Sł t me prasowaną, pro«
stą i luźną zakupuje na
dostawy wojskowe i dla
zrzeszeń rolniczych —•
płacąc gotówką najwyż«
sze cenv rynkowe, zara«
zem poleca się jako hur«
townik węglowy Górno«
śląskiej Konwencji Węgl.
na dostawę wszelkiego
rodzaju węgla, koksu

Węgiel
górnośląski
brykiety, koks, drzewo do<
starcza każdą ilość, firma
J. Szczepankiewicz dawniej
.Płomień“. Biuro i skjąd«
nica Sienkiewicza, dworzec
Zachodni (Szkolny) tel. 847
639

Baczność

Firma Fr. Now.chi,

„IRANIYT“

i

skład zegarmistrzowski
Bydgoszcz,
ul. Gdańska 39 wzywa
wszystkich, którzy mają
zegarki i inne przedmio«
ty do reperacji oddane
do dnia 1 lutego 1933
o odbiór takowych w
przeciągu 14 dni. albo,
wiem późniejszych re«
klamacyj się nie uwzglę«
dnia.
1473

Nawozy sztuczne
nadeasły na nasze składy
i sprzedajemy je po cenach
bezkonkurencyjnych.
Szczegółowe oferty na ży
czenie. Pomorski« Sto
warzyszenie RolniczoHandlowe Toruń, ulica

Prosta 20, telefon nr. 153
1314

Urzędu Foeztowego w
j

Zamawiam niniejszem abonament *) na „DZIEŃ POMORSKI“, „GAZETA MORSKA"
„DZIEŃ GRUDZIĄDZKI", „GAZETA GDAŃSKA". „DZIEŃ BYDGOSKI" na miesiąc
kwiecień 1933 r. i proszę należność — zł 3.39 pobrać przez listowego.

imię . nazwisko
I

t

Miejscowość

KWIT POCZTOWY

Niestosowne orzekreś/ić.

Przed zapasami pierwszo«
rzędny program „Variété"

I drzewa opałowe
go.
1114

w Torontu
ul. Przedzamcze 20 tel.
242.

A

H. Schwarz, jr. — Grikis
Colev — Torno

owies, groch,cebu
lę, ziemniaki

lekcyj
francuskiego, angielskiego
niemieckiego i grv na for«
tepianie Adamska, Sukicn=
nicza 4. Toruń.
8031

KWIT ABONAMENTOWY,

———————

——---- . -

Dziś we wtorek

Do

Urzędu Pocztowego w

Odbiór kwotv Zł. 10,17 tytułem prenumeraty ♦) „DZIEŃ POMORSKI“. „GAZETA
„MORSKA“ „DZIEŃ GRUDZIĄDZKI“, „GAZETA GDAŃSKA", „DZIEŃ BYDGOSKI“, za
H. kwartał 1933 r. potwierdzam.
'

Przysposabiam do ęg»a
minów, udzielam

sensacyjne

dobrze przezimowanych
karłom
jadalnych żóltomięsnych —
Industrja — sprzeda Cu«
krowma Chełmża.
1459

PnryH

„Scala“ Gdańsk

2 walki decydujące

10.000 kg.

Szkoła
tańców
Janiny Werny wyucza
tańczyć bez względu na
zdolności. Toruń, Prosta 22.
1188

Smiernoff — Tibermont
d'Oliveira — Mothyka

„SKlep Okazyjny“

Zamawiam niniejszem abonament*) na „DZIEŃ POMORSKI“, „GAZETA MORSKA“,
„DZIEŃ GRUDZIĄDZKI". „GAZETA GDAŃSKA", „DZIEŃ BYDGOSKI“ na 51. kwartał
■933 Fa i proszę należność — z*. 10.17 pobrać przez listowego.

1474

Kto ma drzewa owocowe i
róże otrzyma zupełnie dar
mo CARBOSALÙS do oczy
szczenia i do skraplania.
DROGERJA
1392
Toruń, Chełmińska 12.

Zapasy
atletów

wielki wieczór zapaśniczy

ul. Groblowa Nr. 3, obok
RybnegoRynku, Grudziądz

w

Miejscowość------

r-y

warzywny 800 m!, nadaja«
cy się na budowę wydzier«
żąwię. Toruń, Krasińskiego
36/40.
1484

KWIT ABONAMENTOWY.

Imię i nazwisko

i

S?i

Salwator

Do

Ziemi
ogrodowej kilka m1 na
sprzedaż Reszke, Toruń,
Konopnickiej 29.
1476

- 11^

duże, jasne ubikacje z centr.
ogrzew. i mieszkanie 3 po,
Jadalka
kojowc w oficynie przy ul.
Król. Jadwigi 20, I. p. do nowomodna kaukaski orzech
wynajęcia od 1. kwietnia tanio na sprzedaż. Gru«
0"«OClms84ä
br. Gustav Weese, Toruń, dziądz, stolarnia. Lipowa 41.
1461
1220
z bccxks
1483

1

tylko: Pralnia prasownia
„Pochwala Kobieca“ Toruń
św. Ducha 7—9, Osińska
________ 1475__________

poleca takowe w najnowszych kolorach li tylko znanych
i dobrych gatunkach po cenach bardzo korzystnych.
Prosimy zatem o zwiedzenie naszego sklepu bez przymusu kupna.

Biuro

A.mistrz
Reszkiewicz
szczotkarski

Żądać oferty H. MAKOWSKI. Kruszwica.
Tanio
Telegram
bardzo czysto uskutecznia

Wskutek korzystnego zakupu jeszcze przed wybu
chem strajku wielkich ilości wełny firma

Z. KOCHaŃiKIETO

wszclk iego rodzaju
po najniższych
'
cenach (1126

amerykański — (mało znany w Polsce) abso<
lutnie niepodlegający pleśni — mączniakowi
daje znakomite rezultaty, gdyż jest najbar»
dziej urodzajny ze wszystkich krzewów owo«
cowych. Owoc średniej wielkości, różowy,
gładki, cienkoskóry, słodki- Zawierając kwas
cytrynowy, zastępuje drogie pomarańcze, cy
tryny.
T37°

Śpiew skowronków!

w Bydgoszczy, ul. 3-go
Maja 20 tel. 11-85.
Zapisy każdego czasu
opłata ratami. Egzaminy
w Bydgoszczy i w To
runiu,
194

SZCZOTKI ’

Agrest

to przebudzenie się świata z letargu zimowego —
przyodzianie się natury w nowe szaty.

Szoferów

8-07
telef. 9°9

PRZETARG PRZYMUSOWY. Nieruchomość poło
żona w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego 10 i w chwi
li uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księ
dze gruntowej Grudziądz tom 50 k. 1536, tom 78 k.
2128 i tom 46 k. 1436, 1650 mk. wartości użytkowej
względnie 0,64 talarów czystego dochodu gruntowego
względnie 0,60 talarów czystego dochodu gruntowe
go oa imię dyrektora Łucjana Koludzkiego zostanie
w drodze przymusowego wykonania dnia 30 maja 1933
roku, o godz. 10 przed południem wystawioną na prze
targ w niżej oznaczonym Sądzie, pokój Nr. 2. Wzmian
kę o preetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 2
listopada 1932 roku.
3. K. 30/32
750
Grudziądz, dnia 11 marca 1933 r.
Sąd Grodzki.

Zbudzenie wiosny —

ja

1

■.■■■■ig«-.—............... ........

1480

oraz amatorów kształcą
szybko i tanio kursy sa
mochodowe

Ludwik Szymański

L

1393

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

Haćazijnowdnte
we własnych zdrowych jas,
uych, suchych magazynach
Ekspedgcle
towaru i bagażu wykonuje
nałlanici

Toruń, Wodna 9.

Pracownia
ubiorów damskich wykona
nie solidne po najniższych
cenach. Władysław Szyndler
Toruń, ul. Prosta 2 III. ptr.

„Mimoza“

wyścielane wozy meblowe

Toruń

w dobrym ruchliwym
punkcie tanio do sprze,
dania. Potrzebnych oko«
lo 6oo guld Oferty pod
nr. 200 do „Gazety
Gdańskiej“ Gdańsk, Ka«
szubski Rynek 21, I.

gabinet kosmetyczny

przeprowadzki

Żeglarska 3.

Handel ryb

8. GAŁCZYŃSKI. SKibówki, Zakopane.

mu za natychmiastową gotówkę w Grudziądzu przy
ulicy Groblowej 13, w hali licytacyjnej o godzinie 9:
większą ilość widelców, noży, półmisków, serwisów do
kawy, 6 podstaw do kwiatów, 40 półmisków, 20 brenerów do lamp, 1 maszynkę do krajania mięsa, nastę
pnie przy ulicy 3 Maja 36: 2 stoły składowe, 2 regały
składowe. W Grudziądzu w firmie Schimmelfenig o
godz. 14: 1 maszynę do pisania, 1 biurko dębowe, 1
dywan, 1 szafka do akt, 1 stół malowany na dębowo,
4 krzesła, 1 biblioteczka mała oszklona, 1 biblioteka,
1 biurko z fotelem, 1 kanapa obita skórą, 2 fotele skó
rzane, 1 stół okrągły, 1 dywan kokosowy, 2 krzesła,
dalszy ciąg przy Placu 23 Stycznia 24: 412 sztuk powicszaków do gaśnic, 250 sztuk gaśnic „Kometa“, 1
kanapę, 1 umywalkę z lustrem, 2 stoliki, 1 fotel biur
kowy, 2 fotele koszykowe, 1 stolik koszykowy, 1 bieliźniarkę, 2 par firan, 1 obraz, 1 regalik do akt, 1 sto
lik mały żółty, 1 rama z szkłem, 1 abażur elektryczny
3 ramienny.
749
(—) Zielniewicz, kom Sadu Grodzkiego w Grudziądzu
Rew. V.

■
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Odbiór kwotv zł. 3.39 tytułem prenumeraty •) „DZIEŃ POMORSKI", „GAZETA"
MORSKA". „DZIEŃ GRUDZIĄDZKI", „GAZETA GDAŃSKA“, „DZIEŃ BYDGOSKI", za
mlesîqc kwieci u A 1933 r. potwierdzam-

dnia
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ŚRODA,

DNIA 22-GO MARCA 1933 R.

^degrasu*

2

cfiwili

W labiryncie poszlak mordu
brzuchowickicgo
15-fg dzień rozpraw» przeciw Gorgonowei
Kraków, 21. 3. (PAT). Wczoraj 15 dnia
rozprawy przeciwko Gorgonowej zabrał głos
sędzia przysięgły Krowicki, który w imieniu
hwys przysięgłych odczytał krótką deklarację,
wyrażającą podziękowanie prezesowi Jendłowi
za dokładne i wyczerpujące przeprowadzenie
wizji w Brzuchowicach. Następnie rzeczoznaw
cy prof. Ołbrych w imieniu własnem i dr. Jan
kowskiego prosi o zwolnienie z obecności przy
rozprawie, przyczem zaznacza, że wobec zna
lezienia wielu nowych plam w Brzuchowicach,
rzeczoznawcy muszą kilka dni poświęcić na
ich zbadanie.

Następnie zostaje wprowadzony pod strażą
świadek Halemba, rzekomo detektyw, przywie
ziony na rozprawę z Poznania, gdzie ad 4 mie
sięcy przebywa w więzieniu śledczem pod za
rzutem szpiegostwa. Halemba składa znane
już z rozprawy lwowskiej fantastycznie brzmią
ce zeznanie, jakoby we wrześniu 1931 roku
wezwany był z Tarnowskich Gór do Lwowa
i tam miał być nakłaniany przez dwie panie
do zniewolenia jakiejś dziewczyny, posiłkując
się przytem środkami nasennymi. Do tego
jednak nie doszło. Świadek twierdzi, jakoby
jedną z tych pań była oskarżona.
W dalszym ciągu przesłuchiwania przez
przewodniczącego Jendla i obrońcę Woźnia
kowskiego świadek wikła się. Ostatecznie oka
zuje się, że świadek nie jest wiarogodnym ja
ko jednostka o niskim poziomie moralnym,
wielokrotnie karanym za kradzież, oszustwo,
szantaż i zniewolenie.
Następnie zeznawała świadek Bekerówna,
że od kwietnia do sierpna 1931 roku służyła
w Brzuchowicach. Świadek przedstawia zna
ne szczegóły o stosunkach w domu Zaremby
i twierdzi, że stosunki te były naprężone. —
Oskarżona miała się nieraz odgrażać Zarembie
na tle zazdrości o „Irenę“, a raz nawet ude
rzyła Zarembę w twarz. Pozatem groziła rów
nież rzekomo śmiercią świadkowi i Lusi Za
rembiance. Miało to nastąpić po zabraniu
przez świadka listów prywatnych, doręczonych
przez Lusię Zarembie. Świadek przypomina
sobie tylko jedną popołudniową wizytę jakiejś
pani u oskarżonej. Wśród leżących na stole
dowodów rzeczowych koszul oskarżonej świa
dek nie znajduje ulubionej przez oskarżoną
koszuli seledynowej. Oskarżona polemizując
z zeznaniami świadka, stwierdza, że ona właś
nie kradła jej koszule, zaśł obrońca Woźnia
kowski komunikuje, że później po ustąpieniu
Bekerówny ze służby znaleziono między jej
rzeczami dwie koszule z monogramami Lusi
Zarembianki, niewątpliwie pochodzące z kra
dzieży w willi Zaremby.
Po przerwie zeznawał świadek Bielecki, ar
tysta malarz. Świadek, łagodząc znacznie
swoje dawniejsze zeznania, opisuje stosunki,
panujące w domu Zaremby, z którym wiąże go
wieloletnia przyjaźń. Ostatnio dość często
powstawały sprzeczki między Zarembą a Gor
gonową głównie na tle zazdrości w stosunku
dzieci do oskarżonej itp. Oskarżona miała
w uniesieniu wyrazć się kiedyś do Lusi: „Ja
was, siebie i ojca zamorduję!", „Pójdziesz do
Kulparkowa!" itd. Wiele szczegółów świadek
zapomniał. Ostatecznie jednak swoje dawne
zeznanie o domowych niesnaskach podtrzy»
mu je.
Zainteresowanie wzbudziło oświadczenie
dr Woźniakowskiego, że jest mu wiadomo, że
świadek przed paru dniami mówił do pewnego
inżyniera we Lwowie, że gdyby Gorgonową
uwolniono, to byłoby to dla Zaremby nie
szczęściem, bowiem musiałby sobie odebrać
życie. Świadek potwierdza, źe istotnie tak
się wyraził.
Dalsi świadkowie ne wnoszą nowych szcze
gółów do sprawy, świadek Lucht zeznaje, że
był w willi w Brzuchowicach ogrodnikiem

przed Kamińskim. Zeznaje on, że oskarżona
postępowała gwałtownie w stosunku do Za
remby i Lusi, którą nawet przezywała małpą,
szelmą itp.
Obrońca Woźniakowski w zakończeniu
przesłuchiwania stwierdza, że w czasie służby
Luchta, Lusia bawiła w Szwajcarji, zaś Gorgo
nowa na parę miesięcy wyjechała do Dalmacji.
Pozatem świadek opiera się przeważnie na wia
domościach, zaczerpniętych skądinąd.
Następnie zeznawały dwie uczenice. kole
żanki Lusi Zarembianki: Ciecierska i Pfeife*
równa. Wydały one o zmarłej jaknajlepsze
świadectwo. Lusia była dobrą uczenicą, ła*

Nowe burdy studentów
w Warszawie
(o) Warszawa, 21. 3. (PAT). Wczoraj w Dziale
południe na Uniwersytecie warszawskim stu lumtr
denc! endeccy urządzili znowu demonstrację
przeciw ustawie o szkołach akademickich.
Po wykładach kilkuset studentów urządziło
zgromadzenie, po którem odśpiewano „hymn
młodych". Po zgromadzeniu studenci udali się
przed bramę umwersytetu, bijąc po drodze
kilku żydów. W międzyczasie przybyła poli
cja przed uniwersytet i rozproszyła demon
strantów.

godną, z chłopcami nigdy się nie zadawala.
Niekiedy skarżyła się na zle obchodzenie się
z nią oskarżonej.
Wreszce zeznawała świadek Brongielowa,
wieśniaczka, która do willi Zaremby przyno
siła produkty spożywcze. Świadek zauważyła,
że Gorgonowa źle obchodziła się z Lusią, że
miała słyszeć wyrażenie: Ja dłużej przez tę
małpę żyć nie mogę! Wiadomości świadka
Konferencja pańsfw
opierają się przeważnie na informacjach Be’
rolniczych
kerówny i Kamińskiego.
odbedzłe »te w Butaaręszcic
Po przesłuchaniu Brongielowej przewodni
Bukareszt, 21. 3. (PAT). Rząd rumuński
czący rozprawę zamknął. Dalszy ciąg dziś o
rozesłał
zaproszenia do Polski, Łotwy, Estonji,
godz. 9 ranó.
Czechosłowacji, Węgier, Jugosławji i Bułgarji
do wzięcia udziału w konferencji państw roi
niczych, która rozpocznie się 28 kwietnia rb.
w Bukareszcie pod przewodnictwem min. Mad
gearu. Konferencja ta ma na celu przygotowa
nie stanowiska państw rolniczych na między
narodową konferencję gospodarczą, mającą się
Dziwne stfannwlsko .(Sosnowieckiego T-wa Węglowego
odbyć w Londynie.
Sosnowiec, 21. 3. (PAT). Wczoraj w go sko Towarzystwa Sosnowieckiego, do któ
dzinach południowych w zatargu zarobko rego należą kopalnie „Klimontów“ i „Mor
wym w górnictwie Zagłębia Dąbrowskiego timer“. Towarzystwo to w ostatnich dniach M amfie A wcdielnu pod nawllon
polski w Chicago
zaszedł zasadniczy zwrot, mianowicie rada podwyższyło iiczbę godzin pracy nie zwięk
polużnno w dnia Imienin
zjazdu przemysłowców po kilkugodzinnych szając załóg.
,
Marszalka
obradach uchwaliła wycofać zapowiedzia
Racjonalne byłoby zatrudnienie robot
Chicago, 21. 3. (PAT). W dniu Imienin
ną obniżkę płac górniczych, które miały ników w nnych kopalniach tego towarzy
być zastosowane od du. 1 kwietnia. O u- stwa przy utrzymaniu ilości godzin pracy Marszałka Piłsudskiego został położony ka
chwale tej zawiadomiono związki zawodo û przez zwiększenie załóg. Towarzystwo mień węgielny pod pawilon polski na wystawie
chlcagoskiej. Z ramienia dyrekcji wystawy
we i wywieszono odnośne obwieszczenia w jednak zajmuie negatywne stanowisko wo
wziął udział w tej uroczystości Rufus Dawe«.
kopalniach. Wobec tego, dzisiejsza konfe bec prób kompromisowego zlikwidowania
rencja w Min. Pracy i Op. Społ. w Warsza zatargu.
wie jako nieaktualna nie dojdzie do skut
Sytuacja na kopalniach nie uległa zmia ï 1 specjalnych pociągów
do »lollcu na nrocznslofcl
ku.
nie. Ze strajkującymi górnikami solidary
ku czci Hłarszałka
(o) Warszawa, 21. 3. (tel. wł.). Z Sosno zują się górnicy niektórych innych kopalń,
(o) Warszawa, 21. 3. (PAT). Z okazji
wca donoszą: Wczoraj odbyło się posiedzę pozostając przez kilka godzin po pcacy pod
nie Rady Zjazdowej przemysłu górniczego ziemią lub też wstrzymując się całkowicie imienin Marszałka Piłsudskiego przybyło do
Warszawy 19'om. 17 specjalnych pociągów.
Zagłębia Dąbrowskiego, poświęcone spra od pracy.
Pociągami temi przybyło 14000 uczestników
wie płac. Jak wiadomo, ostatni arbitraż,
Krąży pogłoska, że negatywne stanowi
dotyczył tylko okręgu śląskiego. Rada Zia sko Towarzystwa Sosnowieckiego podyk uroczystości ku czci Marszalka.
zdowa postanowiła nie obniżać płac w Za towane jest nie względami rzeczowemi,
głębiu Dąbrowskiem.
Tłoczyftski — mistrzem
lecz zupełnie ubocznemi.
Na tem tle dziwnem wydaje się stanowi
Nicei

Obniżek plac w górnictwie
nie będzie

■...........

...... ——i —^—i

Porucznik wojsk szkockich
zdradził Niemcom tajemnice konstrukcji
czołgów
Londyn, 21. 3. (PAT). Olbrzymie wraże
nie wywołuje w Londynie proces o szpie
gostwo, jaki rozpoczął się dziś przed są
dem wojskowym przeciwko porucznikowi
Baillie Steward, oficerowi jednego ze szkoc I
kich pułków, osakrżonemu o zdradę tajem
nic wojskowych.
Ku zdumieniu całej Anglji okazało się,
że por. Steward szpiegował na rzecz Nie
miec i* komunikował tam konstrukcje naj
nowszych angielskich czołgów, samocho
dów pancernych i karabinów maszynowych

Oskarżenie to jest w kołach politycz
nych szeroko podkreślane, a zwłaszcza na
fakt, że rozbrojone Niemcy interesowały
się czołgami angielskiemi, mimo że według
traktatów same czołgów nie posiadają.

Stracenie Zan^ary
Raiford, (Floryda), 21. 3. (PAT). Sprawca zamachu na prezydenta Rocsevelta Zan
gara został wczoraj o godz. 9,05 stracony
na krześle ełektrycznem.

Świetne woniki naszuda
lentstsiöw
Nicea, 21. 3. (PAT). W dalszych rozgryw
kach tenisowych o mistrzostwo Nicei polscy
tenisiści odnieśli wielki łukees, zajmując pierw
sze i trzecie miejsce w turnieju.
Mistrzem Nicei został Ignacy Tloczyfaki,
znajdujący się obecnie w świetnej formie.
Pokonał on w finale mistrza Szwajcarji Ellme
ra po 4*setowej walce w stosunku (2:6, 6:2,
6:2,6:1).
Mistrz Polski Hebda »stał w półfinale po»
konany przez Ellmera po morderczej walce
(6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 4:6). Należy jednak pod
kreślić, że Hebda mimo przegranej był zupę!
nie równorzędnym przeciwnikiem. Hebda za’
jął wspólnie z tenisistą Journu 3 i 4 miejsce.

Nowy zamach na Zycie milera
wykryto w Monachium
Berlin, 21. 3. (PAT). Biuro Wolfa komu
nikuje z Monachjum: Na konferencji praso
wei prezydent policji monachijskiej Himm
ler oświadczył, źe udało się wykryć PRZY
GOTOWANY NA WCZORAJ PRZED PO
ŁUDNIEM ZAMACH KOMUNISTYCZNY
NA OSOBĘ KANCLERZA HITLERA.
Od kilku dni policja otrzymywała ze
Szwajcarii informacje, że komuniści przy
gotowują zamach na kanclerza Hitlera oraz szereg osobistości z kół rządowych.
Wczoraj przed południem publiczność

□ętoszenla: wlerss mlltm. ne (tren* 7-łemowe| . . 0,20 sl
« tekście ne pierwsze) stronie....................................................... 1.00 zl
na drugie) I trreclej stronie 0,80 zł — w tekście , . .
0.50 z|
Ze ogłoszenia sadowe I urzędowe w drobnym składzie 15'/* drożej.
Drobna za stewo 15 gr. pierwsze «Iowo podwójnie.
DI» ooszakojasreb pracy I nekrologi 25% zniżki, komunikaty 50 gr.
Za ogtcsnerde skomplikowane I z zastrzeżeniem mlejsća 20% nadwyżki
W Gdańsk* xe wiorstę m<m na stronie 7-lamowej. ..... 15 iei>
.
.
.
...
i
•
•
... 50 fen
C-rotaM aa »owo S fan. — ytulowe • • . •
. ■
■ . . 10 ien
hn sadowwsn żdeg«») aeŁłnefcl rabat opada. Za terminowy druk
nrzeptmrae -Mehre ogłoszenia admtnlstrecla ale odpowiada.

zauważyła samochód, posiadający numer
berliński. Z samochodu tego wysiadło 3-ch
osobników. Osobnicy ci zbliżywszy się pod
pomnik Wagnera, ułożyli pod nim pakiet,
zawierający granaty ręczne. Zaalarmowa
na przez publiczność policja przybyła nie
zwłocznie na miejsce.
Zamachowcy na widok policji zbiegli,
pozostawiając granaty pod pomnikiem. Na
podstawie zeznań świadków tego zajścia,
policja wyraża przypuszczenie, że zamach
miał być wykonany w chwili, gdy samo-

Redaktor odpowiedzialny Wacław Górnicki w Toruniu, Mickiewicza 3.
Red. odpowiedzialny na Bydgoszcz Józef Dobrostaóski Mostowa 6
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska Wilhelm Grimsmann,
Gdańsk, Kassubiscber Markt 21, /. p.
Reaaktor odopwieaz. na Gdynię Wiktor Mielników Gdynia, świętojańska
Redaktor odpowiedzialny na Inowrocław, Bronisław Jędrzejczak,
Inowrocław, plac Kasprowicza 4a.
Redaktor odpowiedz, na Grudziądz. J6ze< Stanacb. Grudziądz, Rynek 10/lt
Ha ogłoszenia odpowiada administracja
Wydawnictwo« Jpzień Pomorski**, . Dzień Bydgoski,'* „Gazeta Morska'
„Dzień Grudziądzki" „Dzień Kulawskl"

Nakładem i czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej S. 4.
w Tofuniu

chód wiozący Hitlera toądzie przejeżdżać
przez Prinz Regentstrasse.
Świadkowie podają, iż jeden z zama
chowców mówił po niemiecku, dwaj inni po
rosyjsku. Prezydent policji zaznaczył da
lej, że wszelkie próby zamachu uważa za
największe niebezpieczeństwo dla spokoju.
Pierwszy strzał, któryby nawet chybił swo
jego celu, musiałby wywołać w Niemczech
nieopisany chaos i doprowadziłby do naj
większego pogromu, któremu żadna władza
państwowa nie mogłaby przeszkodzić.

Abonament mlooiącany wynosił
« ekspedycji miejscowych agencjach .... .«••»..s — zl
z odnoszeniem do domu w Toruniu o • • • • • • • > _• • 3.40 zl
orzez pocztę z odnoszeń
.............................• • y ft — * • 5.36 zl
ood opaską............................................................. «-*«••• 4.50 zl
w Gdańsku prze? ooczte .
?.5 i qd priez cblopet , , * . . 2.30 zł
i odbieraniem w ttdu>ini»‘; «tijt
gu
zagranie^ 4 gd . .7.** zl

W razie wypadków spowodowanych silą wyższą (np. przeszkody w za
gładzie strajki) Administracja nie odpowiada za niedostarczenie pisma
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