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Przebudzenie ligi Narodów

Ententy co do stanowiska Francji wobec
projektu „klubu pokoju" zostały w dniu węzo*
rajszym uspokojone.
Wierni naszym sojuszom i naseym zobo
wiązaniom — pisze „Le Matin“ — będziemy
w dalszym ciągu oczywiście występowali w
obronie interesów Malej Ententy ; Polski.
Ostatnie rozmowy uwydatniły konieczność
,
___
*
CHĘĆ
PARALIŻOWANIA
POLITYKI, jeet ponowne przedstawienie propozycji odro znalezienia sposobu, któryby się przyczynił
ZMIERZAJĄCEJ DO STWORZENIA DY.’ czenia za parę dni, ale tym razem wyłącznie do uzdrowienia międzynarodowej atmosfery
REKTORJATU WIELKICH MOCARSTW. ze względów merytoryczno technicznych. W politycznej. Ze strony Francji te dążności nie
Tak jak obecnie przedstawia się sytuacja, nas każdym razie członkowie delegacji brytyj spoćkają się z żadnemi trudnościami, o ile
leży przewidywać dyskusję nad planem Mac skiej uważają za możliwy rychły powrót do wszystkie mocarstwa zechcą lojalnie w tej
Donalda w bieżącym i przyszłym tygodniu, Genewy sir Johna Simona, któryby p.zybył w sprawie współpracować.
dyskusję, co do przebiegu której trudno tym sobotę lub poniedziałek. Oczekiwane jest tak.
czasem stawiać horoskopy. Nie wykluczonem że przybycie Paul Boncoura.
..Faszystowska orzynctfa...**
Białogród, 24. 3. (PAT). Prasa w dalszym
ciągu śledzi z dużem zainteresowaniem wszyst
kie informacje, dotyczące rozmów czterech
mocarstw rozpoczętych w Rzymie i prowadzo
niezadowoli apetytów niemieckich
Wiedeń, 24. 3. (PAT). Organ wielko.nie, miecką politykę rewizyjną niż ją poprzeć. nych następnie w Paryżu.
„Polityka“ poświęca tej sprawie wyczer
rniceki „Wiener Neueste Nachrichten“ wywo Nie należy bowiem zapominać, że dla Włoch
dzi, że cele paktu czterech mocarstw nie są ważniejsze są zagadnienia kolonjalne w Afry pujący artykuł, w którym podkreśla, że iron_
ja projektu Mussoliniego polega na tern, iż w
jeszcze dokładnie znane.
ce Północnej i parytet flotowy na Morzu
Oświadczenie ministra Titulescu w imieniu Śródziemnem niż zagadnienia niemieckie i dziele realizacji pokoju pierwszą rolę miałyby
odegrać Włochy faszystowskie, przy poparciu
Małej Ententy i wywody „Gazety Polskiej“ środkowo-europcjskie.
hitlerowskich
Niemiec. Obrona pokoju ma na
przeciwko oligarchji w Europie wskazywałyby
leżeć do tych, którzy przez swą organizację
na to, że program paktu idzie w kierunku re
Francia w obronie 1*1 alei
wewnętrzną i przygotowania militarne spro
wizjonistycznym. Współpraca Niemiec w pla
Enfrnli! S Polski
wokowali obecną międzynarodową psychozę.
nowanym koncercie czterech mocarstw będzie
Paryż, 24. 3. (PAT). Komentując odro, Swoje wywody kończy dziennik oświadcze
jednak utrudniona, nietyle przez w-nn’nek, if ozenie Konferencji Rozbrojeniowej, by pozwo
rewizja ma być przeprowadzona w Genewie, lić zairiterésowanym rządom na zbadanie i niom, że uważa projekt rzymski za przynętę
ile przez to, że Niemcy będą się musiały zg0- wyjaśnienie sytuacji powstałej po złożeniu rzuconą Europie przez faszyzm, którego ofia
dzić na 10-letnie moratCTjum polityczne. No5 projektu Mussoliniego „Le Matin“ podkreśla, rami miałyby się stać Francja i jej naturalni
sprzymierzeńcy.
wy traktat mógłby raczej unieruchomić nie. iż zupełnie usprawiedliwione obawy Małej

Stanowczy opór przeciw narzucaniu większości
dyktatorskich projektów

Genewa
?__ t__ _na _wczo
Genewa, 24
24. 23. rPAT»\
(PAT). Zwołane
raj posiedzenie komisji głównej konferencji
rozbrojeniowej, na którem miało być zdecy
dowane ewentualne odroczenie komisji głów
nej aż do czasu po świętach Wielkiejnocy da
to rezultaty wysoce sensacyjne, wykazując, że
KIE PRÓBY NARZUCENIA PRZEZ
9zi WSZEL
KILKA WIELKICH MOCARSTW JAKICH
iszym ' KOLWIEK DECYZYJ ROZBIJAJĄ SIĘ NA
ad ów
KONFERENCJI I W LIDZE NARODÓW
1000
W0GÓLE O ZDECYDOWANY SPRZECIW
OGÓŁU PAŃSTW.
Jak wiadomo, posiedzenie zostało : wełane
we wtorek przez przewodniczącego konferen.
cji Hendersona, przyczem wydany był urzę,
dowy komunikat, w którym ewentualność od
roczenia była motywowana w pierwszym rzęty wy
dz.ie „rokowaniami, rozpoczętemi pomiędzy
“uhar
niektóremi mocarstwami w rezultacie pobytu
stów
ministra Mac Donalda w Rzymie". Na rzecz
»Zych
odroczenia była prowadzona żywa kampanja
ędzy)
delegacyj niektórych wielkich mocarstw, w
e pu
szczególności Wielkiej Brytanji 1 Włoch, a
będą
-oj wczorajszem posiedzeniu miała być uczyXO’
mona przez przewodniczącego odpowiednia
propozycja. Te tendencje natrafiły jednak na
sprzeciw dużej Uœby delegacyj, wśród nich
Ic
polskiej, sowieckiej, państw Małej Ententy,
Turcji itri.
tych
Lon
Delegat polski minister Raczyński był
drze
pierwœy zapisany do głosu i zamierzał ener
5 w
gicznie sprzeciwić się odroczeniu, o ileby ro.
14.
.;owania miały być motywowane nie względa.
tui technicznymi, ale rokowaniami pomiędzy
wielkiemi mocarstwami. Minister Raczyński
-przeciwöby się kategorycanie, aby w ten spo*
sób komisja główna zachęcała jakoby wielkie
mocarstwa do narzucenia jej gotowego roz
wiązania. Minister dałby też wyraz niedopu
szczalności powrotu do dawnych metod dyplo
matycznych odrzucanych przeć stworzenie Li
gi Narodów.
W tym samym duchu miały nrzemawiać
ego
inne delegacje, a których OPOZYCJA SKŁO
PO
NIŁA ZWOLENNIKÓW ODROCZENIA DO
30
ZREZYGNOWANIA Z ICH ZAMIERZEŃ.
IE.
Decyzja niezgłoszenia propozycji odroczenia
Jor
zapadła w ostatniej chwili przed odroczeniem.
ro
Otwierając posiedzenie, Henderson zapytał
tti
komisję, czy pragnie odroczenia ze względu
na konieczność głębszego przestudiowania pla.
rze
01 brytyjskiego, czy też chce kontynuować
tor
■Twe prace i rozpocząć natychmiast dyskusję
cie
nad planem brytyjskim. Zwracało uwagę, że
się
przy rozpatrywaniu ewentualnej kwestji odros
czenia Henderson mówił tylko o planie bry
ila,
tyjskim a pominął całkowicie projekt rzym
go
ski. NIKT NIE ZABRAŁ GŁOSU NA RZECZ
ba
ODROCZENIA, wobec czego Henderson uznał
P°
to jako chęć komisji głównej kontynuowania
hu
Prac. Henderson zaproponował, by komisja
główna zebrała się dziś po południu. Propo
to.
zycja ta została poddana pod głosowanie i zo
U
stała przyjęta bez dyskusji.
ra
Zwracało uwagę, że podezas gdy delegat
śo
brytyjski odrazu głosował za propozycją, de
ią>
legat włoski głosował za nią dopiero, gdy wi
doczne było, że zostanie przyjęta ogromną
większością głosów i że ci, którzyby powstrzys
mali się od głosu, byliby całkowicie odoso
bnieni. Głosowanie odbyło się przez podnie
sienie rąk.
Wczorajsze posiedzenie i głosowanie miało
charakter wysoce polityczny i byk AKTEM,
SKIEROWANYM PRZECIWKO KONCE
SJOM POLITYCZNYM, ZMIERZAJĄCYM j
DO POZOSTAWIENIA ŚWIADOMIE NA 1
BOKU LIGI NARODÓW I INTERESÓW PO. I
SZCZEGÓLNYCH PAŃSTW, dlatego też
l>rzebÂSg. jjogiedzenia był komentowany jako
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Pierwsza mowa Hitlera w Reichstagu
Eksposć kanclerza Rzeszy

Rorlm OA
•_____ po
Berlin,
24. *53. (DAT)
(PAT). XTNa _______
wczorajszem
siedzeniu Reichstagu kanclerz Hitler wyglo
sil ekspose, w którem przedstawił prog-am
polityki wewnętrznej ; zagranicznej nowe
go gabinetu Rzeszy.
wspominając na wstępie o wydarzan:ach, których widownią w ostatnim cza
sie były Niemcy, Hitler podniesionym gło
sem .oświadczył, że podej.nowane w prasie
zagrań cznej próby identyfikowania dzieła
odrodzenia narodowego Niemiec z zama
chem na Reichstag mogą go tylko utwier
dzić w decyzji, aby sprawcę podpalenia ’ je
go wspólnicy zostali publicznie straceni.
Rząd narodowy uważa za swoje zadan e
wytępienie bolszewizmu w Niemczech. (Jsunięcie komunizmu z Rzeszy Niemieckiej
jest jednem z zadań do spełnienia. W poli
tyce wewnętrznej Hitler przeprowadzi za
rządzenia, zapewniające na przyszłość je
dnolite kierownictwo Rzeszy i krajów zwią
kowycb.
Przyszła reforma ustroju dolconana bę
dzie pod hasłem skojarzenia wielu naro
dów z autorytetem silnego rządu. Naród
niemiecki sam otrzyma możność zadecy
dowania o reformie konstytucji. Od wpły
wów na kształtowanie życia narodu usu
nięte zostaną te żywioły, które świadomie
podkopują iego byt, kierując «ię jedynie nteresami narodowymi, rząd Hitlera uważa,
że w obecnych warunkach kwestia resty
tucji monarchji nie nadaje się do dyskusji.
Mówiąc o niemieckiej polityce handlo
wej, kanclerz oświadcza, że nie jest on
przeciwnikiem eksportu.
Reglamentacja
dewizowa jednak dopóty będzie w Niem
czech utrzymywana, dopóki nie nastąpi stu
szne uregulowanie niemieckich długów za
granicznych. Jednem z najbliższych zadań
test przejęcie z powrotem przez Rzeszę ko
lei nięm.eck-ch rozwój komunikacji samo
chodowej oraz lotnictwa. Przechodząc do
«praw pcjityk; zagranicznej, kanclerz mó-

1

.

__

wił: Obrona granic Rzeszy a tem samem ży
cia naszego narodu spoczywa dziś w ręku
Reichswehry, która zgodnie z nałiżonymi
nam przez traktat wersalski warunkami
jest jedynie faktycznie rozbrojoną armją
świata. M mo jej małęj liczebności i zupeł
n:e nie wystarczającego uzbrojenia naród
niemiecki z dumą spoglądać może na swo
ją Reichswehrę, której duch przeniknięty
jest najświętszemi tradycjami woiennemi.
Niemcy ze swej strony z całą skrupulatno
ścią wypełniły obowiązki wynikające z trak
tatu pokojowego. Od lat jednak czekają
bezskutecznie na spełnienie zobowiązań,
przyjętych przez inne państwa. Rząd narc
dowy szczerze pragnąłby uniknąć zwiększę
nia armji niemieckiej i jej uzbiojenia pod
warunkiem, że pozostałe państwa będą
skłonne spełnić swoje zobowiązania w kie
runku radykalnego rozbrojenia. Niemcy ni
czego innego nie pragną, jak tylko rów
nych praw do życia i równej wolności. W
tym duchu wolności rząd narodowy prag
nie wychować naród niemiecki. Naród
niemiecki musi z powrotem odzyskać peł
ną cześć dla honoru narodowego i ideału
wolności.
Ciężka sytuacja świata da się usunąć
tylko wówczas, jeżeli przez współpracowa
nie w stosunkach politycznych stworzy się
do tego podstawy i jeżeli narody odzyskają
wzajemne do siebie zaufanie. Do usunięcia
katastrofy gospodarczej konieczne jest: 1)
utworzenie autorytatywnego kierownictwa
wewnątrz kraju celem przywrócenia zaufa
nia do stałości stosunków. 2) Zapewnienie
przez wielkie narody pokoju na dłuższą me
tę celem odbudowy zaufania międzynarodo
wego. 3) Oparcie organizacji i kierowni
ctwa życia gospodarczego na zasadach zdro
wego rozsądku oraz zniesienia reparacyj i
niemożliwych do wykonania zobowiązań
dłużmczych, jak również wysokiego opro
centowania.

WspcTnln0ąe o konferencji rozbrojenio
wej, Hitler mówił, że sprzeczne z prawem
jest jednostronne rozbrojenie i wynikający
z tego brak bezpieczeństwa narodowego
Niemiec, nie może trwać długo. Rząd nie
miecki poprze każdy krok, zmierzający do
powszechnego rozbrojenia.
PLAN MUSSOLINIEGO HITLER NA
ZYWA WIELKODUSZNĄ PRÓBĄ ZAPE
WNIENIA POLITYCE EUROPEJSKIEJ
SPOKOJNEGO I KONSEKWENTNEGO
ROZWOJU. Przywiązujemy do tego planu
jak największe znaczenie i gotowi jesteśmy
na Jego podstawie z całą otwartością współ
pracować nad tem, aby doprowadzić do
współdziałania czterech wielkich mocarstw
Anglji, Francji, Włoch i Niemiec, nad pro
blemami, od których rozwiązania zależy los
Euzapy.
Stosunek do pozostałych państw Hitler
określił w sposób następujący: niemiecki
rząd narodowy dążyć będzie do pogłębienia
stosunków przyjaznych między Niemcami
i Włochami, przywiązując również wielką
wagę do utrzymania przyjaznych stosun
ków z Watykanem i Austrją, z którą łączy
Niemcy poczucie wspólnoty między wszy
stkimi szczepami niemieckimi. Z innemi pań
st wami Niemcy starać się będą dojść do po
rozumienia. Wcbec Francji będzie to moż
liwe, o ile rządy obu krajów z należytem
zrozumieniem przystąpią do rozwiązania m
teresuiących je problemów. Wobec Sowie
tów rząd Rzeszy gotowy jest utrzymywać
przyjazne i dla obu stron korzystne stosun
ki. Walka z komunizmem jest sprawą we
wnętrzną Niemiec, do której nikt z zew
nątrz niema prawa się mieszać. Stosunek
nasz do innych krajów — mówi Hitler —
zasługuje również w przyszłości na jaknhiwiększą uwagę, zwłaszcza o ile chodzi o
wielkie państwa zamorskie, z którem* Niem
cy łączą oddawna węzły przyjazne i int«<<

owy goepedarcza.
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Od obrony do natarcia
%

Drugi etap walki z kryzysem
Widzimy już od pewnego cza«u za
Mowa p. Premjera Prystora — wy-1 i zaatakować następstwa kryzysowe moP'lrt.QZnriA w SspimiA
cuioi istocie
. ctrn-iA żerny
vpmv tylko uiłacnpmi
czątki tej akcji. Widzimy je w opracowa
głoszona
Sejmie w rałpi
całej swej
własnemi «iłami
siłami.
poświęcona była naszej walce z kryzy
I tu właśnie podchodzimy do myśli niu planów robót publicznych, produk
sem na froncie gospodarczym, tej walce, przewodniej ostatniej mowy premjera tywnego zatrudnienia bezrobotnych, wi
dzimy w mobilizacji poważniejszych śród
jaką rząd w zgodnej współpracy ze spo Prystora.
łeczeństwem prowadzi zdecydowanie od
Pierwszy etap: przetrwania i zarzą ków na poparcie zdrowej inicjatywy bu
dłuższego czasu. Poza wskazaniami na dzeń obronnych — kończy się. Wchodzi dowlanej oraz na ułatwieniach w zakre
najbliższą przyszłość o charakterze pro my w drugi etap: próby ożywienia nasze sie akcji parcelacyjnej; widzimy dalej
gramowym p. Premjer dał wszeenstron- go życia gospodarczego, powrotu do in- we wzmożonej inicjatywie w kierunku
ny pogląd na dotychczasowy nasz doro westycyj, opartych na dostosowanej do poparcia eksportu — słowem w rozlicz
bek na to, co i jak zdziałaliśmy. Na te zmienionych warunków kalkulacji.
nych kierunkach, zmierzających do oży
właśnie dwa etapy pracy społeczeństwo
wienia obrotów gospodarczych, a więc w
Premjer Prystor, który przed rokiem rezultacie do podniesienia ogólnego po
bez przerwy zwraca uwagę widząc w
nich energiczną wolę działania czynni jeszcze, gdy uzasadniał potrzebę szero ziomu dochodu społecznego.
ków rządowych, popartą owocnemi re kich pełnomocnictw dla Głowy Państwa,
Drugi etap zapoczątkowany. Osiąg
operował pojęciem „przetrwania“ — te
zultatami.
nięte
wyniki pierwszego pozwalają wie
Przypomnijmy sobie hasło naczelne, raz, domagając się pełnomocnictw na o- rzyć, że również i te zamierzenia progra
rzucone w społeczeństwo wtedy, gdy już kres bezsejmowy, rzuca hasło twórczego mowe, które premjer Prystor rozwinął w
w całej pełni objawiło się, że kryzys go czynu, aktywności. „Przestańmy płakać, Sejmie, zostaną skutecznie przeprowadzo
spodarczy nie jest przejawem chwilo odrzućmy na bok narzekania“ — powia ne. Jednym z warunków tego skuteczne
wym, że zasięg jego jest bardzo głęboki, da, a lepiej przystąpmy do uruchomie go przeprowadzenia jest: szybkość reak
że mamy do czynienia nietylko z przesi nia życia gospodarczego na nowy th pod cji na wielkie przemiany, dokonujące się
leniem konjunkturalnem, ale wręcz struk- stawach. Oczywiście w tych warunkach, na świecie i celowe działania, nie zazna
turalnem, którego następstwa docierają w jakich znajdujemy się w czwartym ro jące przeszkód z jakiejkolwiek «trony.
do wszystkich komórek życia gospodar ku kryzysowym, może się to dokonać je
I dlatego właśnie rząd zażądał tak sze
czego na całym świecie. Wtedy z ust sze dynie dTogą ewolucyjną. „Nie leży w na
fa naszego rządu padlo hasło: PRZE szej mocy — przyzraje z całą szczerością rokich pełnomocnictw na okres, w któ
TRWAĆ! Gdy wstrząsy walutowe pod-» szef rządu — wprawić odrazu w ruch rym ciała ustawodawcze nie działają.
Otrzymał je — i teraz przystępuje do
ważały najmocniejsze państwa, gdy defi wielkie koło rozpędowe życia gospodar
cyty narastały w najzasobniejszych sta czego, możemy jednak ustawić i urucho dalszej odpowiedzialnej pracy. I tak samo
rych organizmach do miljardowych sum mić małe kółka, których obroty stopnio jak dal sobie radę z defensywą wobec na
wo ożywią cały organizm.
poru kryzysu, tak samo skutecznie wy
— dewizą naszą było: przetrwać!
Oto główna wytyczna na najbliższą kona natarcie, by zwalić barjery, prze
Hasło to rząd nasz realizował w for
mie całego szeregu zarządzeń ochronnych przyszłość, oto program, który rząd po szkadzające w ożywieniu naszego życia
gospodarczego.
i oszczędnościowych. W ostatniej mowie stanowił wykonać.
premjera Prystora są one obszernie omó
wione. Trzeba więc było — by zrealizo
wać hasło przetrwania — „ustabilizować
życie gospodarcze kraju w nowych wa
runkach“, trzeba było „zlikwidować sze
reg przerostów z lat dawniejszych“.
Tak też stało się. Przez dwa lata rząd
wnosił do Sejmu, a większość sejmowa
uchwalała te wszystkie zarządzenia za
W czasie uroczystości otwarcia Reichs koju (!) i obyczajów (!), nigdy Niemcy w po
pobiegawcze i ochronne, które były nie tagu kanclerz H!tler wygłosił mowę, w któ czuciu swej siły nie wyrzekły się odpowie
dzialności za współżycie narodów europej
zbędną przesłanką utrzymania równowa rej oświadczył co następuje:
gi gospodarczej i przestawienia się na no
Gdy B sir arek zgodnie z dążeniami kul skich (I!)
we tory gospodarowania w dobie kryzy turaJnemi Niemiec dokonał dzieła zjedno
W tym okresie rozkwitu potęgi pol tysowej. Trzeba więc było odciążyć finan czenia politycznego, zdawało «ę, że na za tycznej, rozpoczyna się też rozkład moral
sowo warsztaty rolne, zagrożone wid wsze zakończył się długi okres sporów i nego poczucia wspólnoty narodowej, który
mem niewypłacalności wskutek katastro wojen między szczepami tremieckienr. dziś jeszcze ciąży na Niemcach. I ten r zfalnej obniżki cen produktów rolniczych; Wierny proklamacji cesarza, naród nasz kład wewnętrzny stał się sprzymierzeńcem
trzeba było równocześnie zmniejszyć „roz współdziałał w pomnażania dobra (I) po otaczającego świata. Rewolucja listopadopiętość nożyc“ między wysokiemi cena
mi wyrobów przemysłowych a niskiemi
produktów wsi, trzeba było przełamy
wać opór przemysłu skartelizowanego,
kurczowo trzymającego się doktryny o
na polskiego księdza na Warmii
„sztywności“ cen; trzeba było przeprowa
dzić na olbrzymią skalę akcję potanienia
Jak donoszą z Olsztyna, dokonano napadu na zasłużonego kapłana obiegła bliskie i dal
kredytu; dostosować taryfy komunikacyj na probostwo w Butrynach. Do drzwi pleban- sze okolice, budząc wielkie wzburzenie wśród
ne do zmienionych warunków gospodar ji zapukał ktoś wzywając księdza Osińskiego ludności polskiej.
Należy przypuszczać, że ks. Osiński, dłu.
czych i obniżonego poziomu możliwości do chorego. Ponieważ ksiądz podejrzewał złe
szerokich mas; trzeba było wprowadzić zamiary przybyłych, nie otworzył i wezwał goletni zasłużony prezes Związku Polaków w
radykalne zmiany do ustroju podatkowe napastników do odejścia. Niebawem okazało Prusach Wschodnich oraz poseł do sejmiku
go, rozłożyć bardziej sprawiedliwie cię się, że obawy księdza były uzasadnione. Na powiatowego, został napadnięty naskutek za
żary podatkowe, ulżyć tym, co na kryzy pastnicy zdemolowali drzwi i wybili wszyst ciekłych ataków prasy nacjonalistycznej a
sie najwięcej stracili, a pociągnąć do więk kie szyby w oknach. Plebanja przedstawia przedewszystkiem pisma „Allensteiner Ztg."
szych świadczeń tych, którzy bądź nic straszny widok spustoszenia. W oknie znale oraz w związku z ostatnim artykułem tego
nie stracili, bądź nawet zarobili.
ziono sprzączkę od rzemienia, z czego dziennika, nawołującym do rozprawienia się z
To wszystko odbywało się pod ha wnioskują, że napastnicy byli umundurowani. nim jako wrogiem.
«
słem przetrwania — i to wszystko doko Napastników było około 15. Wieść o napadzie
nywało się mimo krakania czy nawet
przeszkód, rzucanych pod nogi rządu i
większości sejmowej ze strony sfederowanej w gadulstwie i... braku wszelkiej
inicjatywy opozycji.
na zgromadzeniach Bezparlyinego Bloku
Ten etap mamy już szczęśliwie za
Współpracy z filzadem
sobą. Dzięki przewidywaniom i zapobie
gliwości rządu nasza defensywa wobec
W związku z uchwaleniem w Sejmie szere terystyczny fakt, iż na zebrania organizowane
naporu kryzysu powiodła się.
gu ustaw o charakterze gospodarczym i rolni przez BBWR a poświęcone wymienionym spra
Ale to hasło „przetrwać“! dziś w o- czym odbyły się, zwołane z inicjatywy miej worn, przybywają licznie stronnicy różnych
becnej chwili gdyśmy już zrealizowali scowych organizacyj BBWR liczne zgromadzę partyj politycznych, którzy w poważnym na
najważniejsze zarządzenia natury ochron nia i wiece publ czne, na których posłowie stroju wysłuchują referaty, wygłaszane przez
nej, nie wystarcza na dalszą metę. Z po oraz działacze BB omawiali w sposób rzeczo prelegentów BBWR.
zycji defensywnej przejść musimy do o- wy bezpośrednie korzyści dla rolników, wyru
Osobne zebrania informacyjne stanowiły
fensywnej, z obrony do natarcia.
kające z tych ustaw. Zgromadzenia te odbyły zgromadzenia robotnicze, na których w spo
W dalszym ciągu nie możemy liczyć się we wszystkich powiatach wszystkich wo sób rzeczowy owietlano sytuacją świata pracy.
na żadną pomoc z zewnątrz, wręcz prze jewództw tak, iż żywe słowo prelegentów or Zasadniczym tematem były ostatnio uchwało
ciwnie: ostatnio sytuacja międzynarodo ganizacji BBWR docierało do każdego więk ns przez Sejm ustawa scaleniowa oraz nowe
wa tak niepokojąco się komplikuje, że nie szego skupiska gospodarzy wiejskich. Temat la do ustawy o urlopach i o czasie pracy. —
t' :ko na pomoc z zewnątrz liczyć nie spo powyższy był wprowadzony także do progra Stv:erdzono przytem, że ostatnie zmiany wpro
sób, ale wprost przeciwnie obawiać się mów kursów społecznych dla działaczów wiej wadzone do powyższych ustaw w niczem n:e
trzeba z poza naszych granic, nrzeszkód. skich, jak np: w Sandomierzu, gdzie wykłady naruszyły zasadniczych zdobyczy socjalnych
. Jesteśmy więc zdani na samych siebie — inauguracyjne wygłosili sen. J. Barański oraz polskiego świata pracy.

Gâbâoef Blodnieksa
na Łolwie
pragnie ur«cc«gw'sïntC
Zu <ą««łc Pafiitw Balduclfitch
Po przeszło t-tygodniowych układa-sh kry
zys ministerjahiy na Łotwie został zaxoûoj-r
ny of?rmow;'.?iem nowego gabinetu z pośr&.’.
eJonków połączonych partji centrum i pra
wicy. Premjerem został przywódca partji dro
bnych rolników Blodnieks, tekę spraw zagra
nicznych objął Salnais, finansów Annua, woj
ny — gen. Balodis, spraw wewnętrznych —
Milbergs, oświecenia — Kenias.
Nowy gabinet Blodnieksa przedstawił się
sejmowi. Premjer Blodnieks odczytał dekla
rację rządową, w której podkreślił, iż Łotwa
starać się będzie o urzeczywistnienie związku
państw Bałtyckich.
Sejm uchwalił nowemu gabinetowi votum
ufności 50 głosami przeciwko 40,

„Wiosna** hitlerowska
w w ezienlach niemieckich
Na podstawie informacyj, zaczerpniętych
„z absolutnie pewnego źródła" „Le Populaire"
utrzymuje, że niemieccy więźniowie politycz
ni, zwłaszcza komuniści, osadzeni zostali w
więzieniu wojskowem w b. twierdzy Spaawie kolo Berlina. Przebywają tam również
przywódcy partji .komunistycznej Thaelmaam
i Torgler, których potraktowano z tak wiel
ką brutalnością, że musiano ich umieścić w
szpitalu.
Co do Karola v. Osietky ego, znanego pa
cyfisty, którego oskarżono o zdradę stanu, a
który „zniknął" od czasu ujęcia władzy przez '
hitlerowców, to według wszelkiego prawdopo
dobieństwa, zosbal on zamordowany, przynaj
mniej władze hitlerowskie dały tak do zrozu
mienia jego żonie.

PoKolowa dcklomacia Hitlera
Śladami Bismarcka

Niesłychana napaść

Świal pracy i sprawy rolnicze

Obrona pótaocnei
£ran'ci3 Francji
• Senacka komisja wojskowa zwróciła się do
Daladiera z prośbą o informacje, dotyczące
organizacji obrony północnej granicy Francji.
W wyjaśnieniu Daladier wskazał na znaczeni*
senlecznai wsDÓłnracy franauko-belcijskiąj.

pos. dr. St. Krawczyński
Niezależnie od zagadnień gospodarczych,
które zajmują pierwsze miejsce w akcji uświa
damającej ludność wiejską, — Blok Bezpar
tyjny zwołał ostatnio szereg zebrań informa
cyjnych poświęconych omówieniu nowej ust*=
wy samorządowej i ordynacji wyborczej. —
Akcja U również szerokim kręgiem rozeszła
się w terenie. Godzi się zanotować charak

Nawiązując do stworzenia Funduszu Pracy
powstałego z inicjatywy grupy robotniczej po
słów BBWR, mówcy wykazywali dobrodziej
stwa tego funduszu dla bezrobotnych i rynku
pracy, oraz na najważniejszy cel tej instytu
cji, * mianowicie zwiększenie stanu zatrudnię
nia a tym samym ożywienia życia gospodar
ezegc, To są bowiem proste drogi, zmierzają
ca do opanowania przeżywanego kryzysu.

wa 1918 roku zakończyła walkę, którą na
ród niemiecki podiął w głębokiem prze
świadczeniu. że chodzi o ochrenę jego wolno
ści i prawa ck> życia. Ani cesarz, ani rząd
ani też naród nie chcieli bowiem tej wojny,
tylko upadek narodu i katastrofa, skłoniła
słabe kierownictwo do tegc, iż wbrew prze
konanu własnemu przyjęło twierdzenie o
winie Niemiec za wybuch wojny (II) W ślad
za tą katastrofą poszedł upadek we wszyst
kich dziedzinach.
Teoria o podziale na wiecznych zwycięs
ców i zwyciężonych doprowadziła do sza
leństwa (!) reparacyj, a w konsekwencji o»
katastrofy gospodarczej świata. W tym cha
osie rozpoczęło się dzieło narodowego od«
rodzenia i zjednoczenia nowych Niemiec.
W dniu 5 marca naród większością opowie
dział się za obecnym rządem. Stojąc dziś
po raz pierwszy przed Retchstagiem, nowy
rząd Rzeszy oświadcza, iż zdecydow ny
ifcst podjąć i przeprowadzić wielkie dzieło
reformy i reorganizacji narodu niemiec
kiego.

Na wewnątrz dokonane musi być zespo
lenie wszystkich stanów i klas w jeden na
ród. Wobec świata chcemy, pomni ofiar
wojny, być szczerym przyjacielem (1) poko
ju, który ma zaleczyć rany całego świa
ta (1).
Kanclerz Hitler w zakończeniu zwrócił
się do prezydenta Hindenburga, składając
mu hołd iako żywemu świadków: trzech okresów walk! o przyszłość Niemiec, sym
bolowi niezniszczalnej sły żywotnej naro
du.

„Krwawe Niemcy“
W Berlinie w sali największego kinoteatru
„Ufy“ odbędzie się premjera pierwszego
rodowo-socjalisty®nego filmu p. t_: „Krwa
wiące Niemcy". Doniedawna wyświetlanie te
go obrazu dozwolone było ćylko w zamkniętem gronie.
|
Można sobie wyobrazić, jak ten hurra-patrjotyezny film będzie „efektowny"!
l

Cięfkic położenie
f ôrw’kôw poSstclcfi w Bcldlt
Sytuacja na rynku pracy w belgijakiem
kopalnictwie węglowem pogarsza się stale, co
szczególnie dotyka robotników polskich. Wo
bec zbliżającego się okresu letniego i zmniej
szenia zapotrzebowania na węgiel, przewidp
wne jest dalsze nogprezenie aie evtuaoü»
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Wymiana Iśslów
*ni<dzn ambasadorrm Polo
cłclm I prezesem Sławkiem
W związku z objęciem stanowiska ambasa
dora Rzplitej przy Kwiryna le przez sen- Je
rzego Potockiego i złożeniem przez niego man
datu, nastąpiła wymiana listów następujących;
Do Prezesa BBWR pik, Walerego SławkaWielce Szanowny Panie Pułkowniku, —
powołany rozporządzeniem P. Prezydenta Rze
czypospolitej na objęcie placówki zagranicznej,
składam w Wasze ręce Panie Pułkowniku, moją
rezygnację z członka Klubu Parlamentarnego
BBWR.
Opuszczam pracę polityczną na tym odcinku
z wielkim żalem, bo ją pokochałem, pod Wa
szem wytrawnem przewodnictwem czułem siłę,
cementującą gmach naszego Państwa. Ożywio
ny byłem aawsze chęcią służenia dobrej spra
wie. To też szczęśliwy jestem, że wiernie stojąc
na s-traży ideologii Wielkiego Budowniczego
naszego Państwa nauczyłem się podporządko
wywać wszystkie ludzkie słabości i osobiste
pobudki jednej wielkiej myśli, która prowadzi
Polskę ku mocarstwowym szczytomWasza, Penie Pułkowniku długoletnia dla
mnie życzliwość, oraz Wasza przyjaźń będzie
dla mnie drogowskazem, a zarazem bodźcem do
dalszej ofiarnej pracy dla dobra Państwa. Łą
czę wyrazy głębokiej czci i prawdziwego przy
wiązania(—■) Jerzy Potocki.
*
*
*
Do Ambasadora Jerzego Potockiego;
— Szanowny Panie Ambasadorze, — list, w
którym zawiadamiacie o powierzeniu Wam
przez P. Prezydenta Rzeczypospolitej stano
wiska ambasadora przy Kwiryna le i o rezygna
cji Waszej z członkostwa Klubu Parlamentar
nego BBWR., daje wyraz tym uczuciom, które
rodzą się i rosną przy wspólnej pracy na rzecz
Państwa. Nie wątpię, że więzi tej, opartej na
przeszłości i na gotowości dania swego wysiłku
zawsze tam, gdzie on jest potrzebny, nikt i nic
nie zdoła potargać.
Życzę Wam powodzenia i załączam wyrazy
szczerej życzliwości i poważania oraz uścisk
dłoni.
(—) Walery Stawek

Związek Powstańców
i Wolaków O. k. VIH.
przy pracy
Dnia 22 marca br. odbyło się w Toruniu
plenarne zebranie Zarządu Głównego Związku
Powstańców i Wojaków O. K. VIIL, ua którem poza sprawami administracyjnemi Z wiąz
ku omówiono sprawę walnego zjazdu delega
tów Związku, ubezpieczenia grupowego człon
ków związku, lotniska wojackiego na terenie,
podarowanym przez gminę Mechlinki powiatu
morskiego oraz rejestracji Powstańców i Wo
jaków.
Przy sprawozdaniu Sekretarjatu stwierdzo
no m. i., że do Związku Powstańców i Woja,
ków O. EL VIII od dnia 1 listopada 1932 r.
do dnia dzisiejszego przystąpiło 31 rowych
placówek, w tern 14 placówek, pochodzących ze
Związku secesyjnego. Po omówieniu całego
szeregu spraw organizacyjnych, p. prezes Zw.
Zgrzebniok zamknął posiedzenie.

Pieczecie samorządów
1 laerisy woiiwóiuiw

Plan HnssolhiicgojdulKin rzcfniwir
W ogniu krytyki francuskiej

„Homme Libre" nadaje projektowi Musso
lini ego wdzięczne imię „Klubu rzeźnikćw".
Powołując się na opinję angielskiego publicy.
sty Garwina, „Homme libre" przytacza jego
słowa : „Liczni są w Niemczech patrjoci żar
liwi, którzy domagają się Alzacji i Lotaryngji oraz południowego Tyrolu, jest więcej niż
pewne, że rozsądne koncesje (?) jakieby one
nie były, nie potrafią zadowolić hałaśliwych
wymagań obecnych władców Rzeszy,"
I dalej pigze „Home libre": P. Ramsay

Macdonald przez swą podróż do Rzymu po
stawił zdradziecko kwestję rewizji traktatów.
To wstęp do katastrofy. Zapewne jesteśmy w
możności zadowolić „narody drapieżne“. Od
nas tylko zależy, by żarliwym patrjotom, o
których mówi p. Garwin, oddać Alzację i Lotaryngję... Od nas tylko zależy, aby odstąpić
Italji Korsykę, Nizzę a nawet Sabaudję...
Chodzi tu o ziemie francuskie. Jesteśmy ich
panami. Ale, pvtam się, JAKIEM PRAWEM
DYREKTORJÂT EUROPEJSKI, WYŚNIO

NY PRZEZ P. MAC DONALDA, MIAŁBY
SIĘ ROZPORZĄDZAĆ TERYTORJUM CZE
ŚKIEM, CZY POLSKIEM, JUGOSŁOWIAŃSKIEM ALBO RUMUŃSKIEM?
Czynność 'tę miałyby wykonać cztery na
rody „rzeźników“, a raczej próbowałyby wy
konać, bo nie obeazłoby się bez łez i wylej
wu krwi ...także i naszej.
I Francja miałaby wstąpić między tych
apaszów?

Berlińskie zalecanki
Nowe f:lfrii wodociągowe w Warszawie

Onegdaj jak już. donosiliśmy — odbyło się po święcenie i uruchomienie zakładów filtrów po
śpiesznych w Warszawie przy ul. Suchej w obecności przedstawicieli władz rządowych i miej
skich. Uroczystość uruchomienia filtrów zaszczycił swą obecnością Pan Prezydent R. PIgnacy Mościcki, Nowy Zakład filtrów pośpiesznych posiada wieikie znaczenie dla ludności
miasta Warszawy, która od dnia dzisiejszego będzie zaopatrzona w wodę w dostatecznej ilo
ści, nawet w miesiącach największego jej spo życia- Nowe zakłady filtrowe są największemi
tego rodzaju zakładami w Europie-

l za oceanu do Polski
Osiem wycieczek zgłoszono z Ameryki
W nadchodzącym sezonie letnim przybędzie
do Polski szereg wycieczek ze Stanów Zjedno
czonych Am- Półn. Dotychczas zgłoszono już
osiem większych wycieczek- W dniu 12 ym
kwietnia przybędzie do Gdyni na okręcie .,Pu
łaski“ wycieczka Zjednoczenia św. Józef w
Pitsburgu; w dniu 5-ym maja przybędzie na okręcie „Polonja“ wycieczka „Ligi Stowarzy
szeń Polskich w Cleveland, do której przy'ącza
się wycieczka towarzystwa Przyjaciół Morza
Polskiego w Cleveland; 13 go czerwca przybę
dzie do Gdyni na okręcie „Kościuszko“ wycie
czka Legjonu Polsko-Amerykańskich Wetera
nów w Cleveland do której przyłącza się wycIe'
czka Zjednoczeni Polsko—Rzymsko—Katolic
kiego w Cleveland. Ponadto w dn- tym również

Dowiadujemy się, że ministerstwo spraw
wewnętrznych w okólriku do Wojewodów u.
normowało sprawę oznak i pieczęci urzędo
wych samorządu terytorialnego, komasując i
uzupełniając wszystkie wydane dotychczas w
tveh sprawach zarządzenia.
Okólnik ćen omawia sprawy, zwią2ane z
Angielska lotniczka Amy Johnson Mollison
obecnym stanem prawnym w zakresie usta
w
angielskim tygodniku „Sunday Dispatsch“
lania pieczęci i oznak samorządów, zwracając
zamieściła
swoje wspomnienia, w których m.
przyteui uwagę na dotychczas obowiązujące
in. opisuje przymusowe lądowanie w Polsce
rozporządzenia Prezydenta Rzeczyposoolitej :
w zimie 1931 r., jako „zastraszające zdarzenie1
brak pewnych przepisów wykonawczych do
i jako jedyny wypadek, kiedy bała się czIoj
tych rozporządzeń. Między innerni ok-SLu’k za
wieka“.
powiada, że herby wojewódzkie, dotychczas
. Oto kilka pachnących kwiatków z
jeszcze nieustalone, zostaną najprawdopodob tych wspomnień p. Amy Johnson Mollison .
niej podane w niedługim czasie rozporządze .Po wylądowanu, największy z gromady, Po
niem Prezydenta Rzeczypospolitej.
lak Amerykanin złowrogo wyg'ądający, spo
zieral na mnie chciwemi oczyma; gestykulował
w grożący sposób i powtarzał słowo „pienię
Nasz eksport węgla
dzy“. „Dałam mu 50 funtów szterlingów w
Wydobycie węgla w roku 1932 wyniosło w zlocie*. Po tym wstępie lotniczka angielska
Anglji 209.200 ty«. tonn. w Niemczech 104-740 ..opisuje“ jak „ten groźny brutal próbował
ty», tonn, a w Polsce 28.834 tys. tonn, stano ściągnąć ją z sanek do chałupy“.
wiąc 14 proc- wydobycia angielskiego, a 27
Ponieważ o żadnym incydencie z „bruta
proc, niemieckiego. W tym samym czasie wy lern“ tak pięknie opisanym w „Sunday Dis=
wóz węgla z Anglji wyniósł 38-899 tys. t., » patch“ p. Johnson Mollinson nie wspominała
Niemiec 18,312 tys. t., a z Polski 10-362 tys- t- w czasie pobytu swego w Warszawie. Aero5
stanowiąc 27 proc wywozu angielskiego, a 57 klub Rzp’itej Polski po przeprowadzeniu szcze
proc, niemieckiego. Świadczy to o większej gólowego w tej sprawie śledztwa wystosował
aktywności wywozowej naszego przemysłu wę do .Aeroklubu Angielskiego pismo, w którem
glowego, ni'ź przemysłów angielskiego i nie- m. in. stwierdza:
„Jedną z pierwszych osób z którą, zetkngla
mieekiega.

na okrętie „Kościuszko“ przybędzie do Gdyn;
wycieczka pozastowarzyszeniowa; w dniu 29 ym
czerwca przyjedzie do Gdyni na „Polonji“ wy
cieczka polskich weteranów z wojny światowej
z Detroit; 10-go lipesa przybędą do Gdyni na
okręcie „Pułaski“ dwie wycieczki — jedna So
kola Polskiego w Ameryce z Piitsbuirga, druga
— Polskiego Towarzystwa Dobroczynności św.
Jerzego w New Jersay; wreszcie dnia 18-go lip’
ca przybędzie do Gdyni na „Kościuszce“ wy
cieczka Polskiego Związku Narodowego z Chi
cago.
Ponadto szereg innych związków ; stowa
rzyszeń Polonii Amerykańskiej przygotowuje
wycieczki do Polski- Terminy tych wycieczek
nie zostały jednak dotychczas ustalone.

W przeciwstawieniu do tego wręcz wro
giego nastawienia opinji francuskiej, znajdu
jącej wyraz nietylko w powyższym artykule,
lecz także w szeregu innych, prasa niemiecka
uderza w ton triumfującego parademarszu i
zachwyt jej nie zna wprost granic.
„Berliner Tageblatt“ — zupełnie już grze
czny i posłuszny sztubaczek pilnie wsłuchany
w nauki profesora Hitlera — zamieśicza są
żnisty panegiryk zatytułowany „Alles fliesst“
— Wszystko płynie. Czytamy tam między in
nymi :
„Mac Donald stał w swem prostem wspa
niale nieeleganckiem, pomiętem przez podróż
ubraniu i udzielał nam dziennikarzom zagra
nicznym wywiadu. ...Wczoraj jeszcze idee
Brianda i Stresemanna wydawały się oddawua
umarłe, dzisiaj powracają one w ’.upeln’e
zmienionych warunkach... Wczoraj duch Locarna był pośmiewiskiem ludzkiem, (Liś ma
być nietylko odnowiony, ale i rozlany na całą
Europę (Oby tylko nie w formie rozlewu
krwi!)
Jeśli wielki plan się uda, stanie się on dla
Europy małym rajem... das kleine Paradies!...
Muszą w nim współpracować wszyscy... może
niektórzy będą wyłączeni z tego raju(l)...

„ttewizja**
na drodze ponoiowei
Pokój jest zagrożony — wywodź’ dalej
„Berliner Tageblatt“ — wskutek naprężenia
włosko-jugosłowiańskiego, a na granicy wscho
dniej Niemiec horyzont jest zaciemniony...
Dlatego „die grossen Vier“, Czworo wielkich
musi się w pełni zjednoczyć i podjąć kiero
wniczy dyrektorjat nad Europą dla zapewnie
nia jej pokoju(!) Dalej pisze Berliner Tage
blatt o niemieckiej ciężkiej trosce o Pomorze
i stwierdza, że „rewizja musi przyjść... ale na
drodze pokojowej ! Rewizja płynie i nic jej
nie powstrzyma!... Niemcy mają wiele dc żą
dania a nie potrzebują w tej chwili uic da
wać."'
Możemy zapewnić „Berliner Tageblatt“, że
się myli i to grubo : Polska w myśl pokojowej
rewizji granic miałaby wszelkie prawo zażądać
zwrotu zagrabionych nam Prus Książęcych.
Niemcy w takim razie musiałyby „ooś dać“
— mianowicie odwiecznie polskie ziemie.
Oczywiście nie wątpimy, że uczyniłyby to po
kojowo, kurtuazyjnie ze słodyczą, bez użycia
broni i dla idei zagwarantowania pokoju i „ra
ju“. W mentalności poltkiej „pokojowa rewi
zja granic" oznaczać może tylko wyłącznie i
jedynie naprawienie polskiej krzywdy i zwrot
polskiej ziemi.

Za gościnę - odpłata paszkwilem

lotniczka angielska fabrykuie „sensacje“ z Polski
się p. Amy Mollison na kilka minut po wy
lądowaniu, była nauczycielka szkoły w Ame
linie. Twierdzenie więc, że byli sami męż
czyźnk, nie odpowiada prawdzie. O nauczy
cielce tej wspomina również list p. attache woj
skowego Ambasady Angielskiej w Warszawie
z dnia 20 stycznia 1931 r, adresowany do p.
starosty w Makowie. Odpis listu tego żalą
czarny.
Jedynym po angielsku mówiącym czlowie
kiem, z którym we wsi Amelin zetknęła się
p. Amy Mollison był p. Ambroziak, sołtys,
osoba ciesząca się jaknajlepszą opinją. Pan
Ambroziak nie nosi i nie nosił nigdy brody
Ofiarowane p Ambroziakowi dowolnie przez
p Mollison pieniądze dla wystawionego przy
samolocie wartownika, tenże nie przyjął.

Całą drpgę z Amelina, lotniczka odbyła
jedynie w towarzystwie woźnicy bez zatrzy
mywania się i jakichkolwiek incydentów.

P. Amy Mollison za pośrednictwem ów
czesnego attache Wojsk, pł płk Martin'a, prze
kazała p. staroście w Makowie, do którego to
starostwa należy wieś Amelin sumę 200 zł,
przeznaczoną dJa rozdąnia „pomiędzy osoby,

które tak uprzejmie dopomogły jej kiedy wy
lądowała w Amelinie“.
Po stwierdzeniu faktyciłiego przebiegu
„strasznej przygody“, Aeroklub Rzplitej zaj
rnuje się stroną moralną wydrukowanego
przez lotniczkę paszkwilu. Z załączonego ma
terjalu dowodowego wynika, że koszty związane
z naprawą samolotu Amy Johnson pokryło
lotnictwo polskie z własnych funduszów. Am
basada angielska jak również i sama lotniczka
wystosowały do władz polskich pisemnie po
dziękowanie za serdeczną opiekę.
W zakończeniu Aeroklub Rzplitej słusznie
podnosi, że postępek p. Amy Johnson Molli
son jest czynem wysoce nielojalnym wobec
kraju, z którego gościny korzystała.
Mamy wrażenie, że p Amy Johnson Molli
son miała specjalny cel, aby takie, a nie inne
zgodne z rzeczywistością opublikować wspom
cienia w prasie angielskiej. Jest to jej tajem
nicą, dlaczego to uczyniła, tajemnicą łatwą
do odcyfrowania, gdy zważy się, że bohater
ka tego lotu chciala zapewne pozować na
większą jeszcze „bohaterkę“, pisząc opowiast
ki i paszkwil o kraju, gdzie przvicto ja tak
gościnnie i serdecznie.
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Społeczeństwo Pomorza w hołdzie Mądrej głowie äT.’AT",
Wodzowi Narodu
W dalszym ciągu nadchodzą do nas spra piękne przemówienie wygłosił kier szkoły p.
wozdania z uroczystości imienin Marszalka Sroka wznosząc na zakończenie okrzyk na
Piłsudskiego, które w roku bieżącym obcho cześć Marszałka.
dzono na calem Pomorzu, niezwykle uroczy
PRUSZCZ POMORSKI
ście. Ze względu na brak miejsca sprawo
Dzień
imienin
Wodza Narodu obchodziła
zdania podajemy w krótkich streszczeniach.
ludność Pruszcza uroczyście W przedzień od
LUBAWA.
był się capstrzyk, w niedzielę zaś uroczysta
W przedzień odbył się przemarsz wszyst msza św., defilada, a popołudniu aksJ’mja,
kich organizacyj pod dowództwem p por. rez której program urozmaiciły występy dziatwy
Zelmy ulicami miasta. Zatrzymano się na Z miejscowych organizacyj tylko SMP nie
rynku, skąd wysiano strzelecką sztafetę kolar biało udziału w obchodzie.
ską do Torunia. Na tę chwilę uroczystą przy
NOWE.
jechał z Nowegomiasta p starosta, który wy
W
Nowem
uroczystości
imieninowe roz
głosił podniosłe przemówienie. Drugie prze
poczęły
się
w
sobotę
pochodem
umunduępwa
mówienie wygłosił p prof. Łukasik.
W niedzielę rano odbyło się uroczyste na nych oddziałów strzeleckich. W niedzielę
bożeństwo. wieczorem zaś akademja, w któr zaś po uroczystej sumie umundurowane druży
rej niezwykle liczny udział wzięło miejscowe ny strzeleckie, organizacje, cechy, drużyna har
społeczeństwo Akademję zagaił burmistrz p cerska, dziatwa szkolna utworzyły czworobok
Pater witając zastępcę p. starosty Budnika na Rynku, gdzie po odebraniu raportu i doko
i wznosząc okrzyk na cześć Marszalka. — naniu przeglądu zebranych oddziałów prz-cz p.
Okolicznościowy referat wygłosił członek Le starostę Krawczyka ze Świecia wygłosił prze
gjonu Młodych. Resztę programu wypełniły mówienie p mec. Buckowski, zakończone hym
występu wokalno muzyczne Legjonu Młodych nem narodowym, odegranym przez orkiestrę
KPW.
f uczniów seminarycyjnych.
W szkołach odbyły się w sobotę uroczyste
LIPNICA.
poranki dla młodzieży.
Uroczysty obchód Imienin, zorganizował:
TUCHOLA.
tutaj Strzelcy Rano w niedzielę mszę św. od
Obchód imienin Marszalka rozpoczął się prawił ks. proboszcz Piesik poczem odbyła się
już w dniu 18 bm. capstrzykiem, po którym akademja. Referat okolicznościowy wygłosił
odprawiono sztafetę Strzelca i Powstańców do
Terespola. W niedzielę przybyło do Tucholi
26 drużyn strzeleckich i Powstańców, biorą
cych udział w marszu gwiaździstym na trasie
Zawsze zwracam uwagę, na dziesiątki nie
15 km. O godz. 10.35 odbył się na rynku ra
port, po którym udano się do kościoła na uro potrzebnych napisów, zakazów,, ostrzeżeń,
czystą mszę św. Okolicznościowe kazanie przestróg ftp.
wygłosił ks Januszewski Po nabożeństwie i
Szczególnie teraz, po powrocie z Francji,
defiladzie przed p. starostą Hryniewskim ze nieznośnym stał się dla mnie zakaz, np. pale
brano się na rynku w celu rozdania nagród i nia papierosów w kinach. We Francji paliów
dyplomów dla zwycięskich drużyn.
kinach wolno. I jakoś od tego Francja się nie
O godz. 20 odbyła się uroczysta akademja spaliła, kultura na tem nie ucierp:ała, zdrowot
Na program złożyły się deklamacje, występy ność — takoż- A siedzą sobie ludziska w ki
orkiestry Semin, naucz, oraz przemówienie p. nach, a nawet w niektórych teatrach i, przy
prof Warczaka.
zwyczajeni do papierosa, ćmią go sobie do
woli, słuchając czy patrząc w skupieniu na
LUBICZ.
obrazW przeddzień odbył się capstrzyk, który
Nie wątpię, że przestarzałe zakazy, u nas
przeszedł przy dźwiękach orkiestry przez oby
jeszcze
obowiązujące, mogłyby być zniesione
dwa Lubicze. W niedzielę odbyła się uroezy
sta akademja podczas której przemawiali: — Nie sądzę, by władze administracyjne upierały
kier, szkoły Pociot, nacz. Zawadzki i nauczy się przy utrzymaniu tych zakazów. Ktoś jed
nakże musi podjąć w tym kierunku inicjatywę.
ciel Krausewin.

p dr Staszkiewicz, poczem członkowie Strzel
ca odegrał’ sztukę „Więzień z Magdeburga"
wyreżyserowaną przez p. kier, szkoły Burkie
wieża z Kiedrowic. Z amatorów na szczegół
ne wyróżnienie zasługują ob. Hinz, Stanisław
ski, Fryc i Babiński. Resztę programu wypel
niły występy dziatwy szkolnej. W akademj;
ludność wzięła tłumny udział.
KAMIONKA

Jak we wszystkich miejscowościach powia
tu tak i u nas odbyła się uroczysta akademja.
W przepełnionej miejscowemi społeczeństwem
sali akademję zagaił kierownik szkoły. Po
referacie, deklamacjach dziatwy i śpiewie ode
grały dzieci sztuczkę „Żelazny wilk“. W
końcu akademji zebrani uchwalili rezolucję
przeciwko prowokacjom niemieckim.
TURZNO.

Niezwykle uroczyście wypadła w Turznie
akademja ku czci Marszałka, na program któ
rej złożyły się występy dziatwy szkolnej —
przedstawienie teatralne i okolicznościowe refe
raty.
LIPINKI.
Po Mszy św. przeszedł przez wioskę po
chód miejscowych organizacyj z prezesami na
czele. W centrum wsi przemówił do zebra
nych prezes straży pożarnej p. Kalinowski,
podnosząc czyny i zasługi Marszalka.

to nazwy znanych pudrów o przemiłym zapachu
przytem ściśle hygienicznych i dla każdej cery.
Tylko Loran I Miaf or są oryginalnemu

wyrobami firmy

HENRYK ZAK-Pornan

Dział polski
■aa Targach w ParajZu
"Państwowy Instytut eksportowy organizuje
oficjalny dział Polski na Międzynarodowych
Targach w Paryżu, które odbędą się od 13 do
29 maja. Należy liczyć się z tem, że oficjalny
dział polski zgrupuje około 40 firm eksporto
wych. które będą mogły za pośrednictwem Tar
gów Paryskich nawiązać kontakt z rynkiem
franclskim oraz z szeregiem innych państw,
biorących udział w tych Targach.
Firmy, które chcialyby jeszcze zgłosić awZj
udział w Targach, mogą otrzymać wszelkie
informacje w Państwowym Instytucie Ekspor
towym — Warszawa. Elektoralna 2- Zamknię
cie listy zgłoszeń nastąpi w dniu 27 bm.

Sowiecki lot
do »tfratosfern
Dyrektor sowieckiego Instytutu A urologi

cznego, prof. Mołczanow, organizuje lot do
stratosfery na specjalnie w ćym celu zbudo
wanym aerostacie. Lot teri z udziałem 5—6
osób ma być dokonąny latem r. b. w środko.
wo-europejskiej ezęSci Z. S. R. R. Czi3 trwa
nia lotu obliczany jest na 12 godzin, przyozem ma być osiągnięta wysokość przewyż
Musi to być, rzecz prosta, ktoś z zarządów szająca tę, na jaką się wzniósł prof. P ccard.
Uczeni sowieccy mają w czasie lotu dokonać
ktoOlbrzymia większość ludzi pali. Sądzę więc, szeregu badań naukowych z dziedziny zjawisk
promieni kosmicz
że frekwencja w kinach zwiększyłaby się elektro»magnećycznych,
znacznie. Zresztą, jak uzasadnić zadawanie nych, energji słonecznej, itd.
rzeszom palaczy mąk, kiedy ma się im dawać
rozrywkę.
Olimpiada bridge'hw
Toć kina są dzisiaj przepisowo wentylowa
Światowy ollmpjada brfdgeowa odbędzie
ne, mieszczą się w gmachach przeważnie że
się w Nowym Jorku. Rozpocznie się ona 1
lazo —- betonowych- Szereg kin w stolicy npmaja z udziałem graczy przybyłych z 42 kra
ma nawet ściany pokryte ogniotrwałym ma
jów, gra odbywać »ię będzie w 16-tu grupach,
teriałem. Niema więc żadnych powodów do
nad którcmi czuwać będą i kontrolować wyniki
utrzymywaniu zakazów w czasie nieprzerywagry wyznaczeni przez komitet organizacyjny
nego, dwugodzinnego seansu.
fachowcy bridge'owi. Poprzednia, zeszłoroczna
Inicjatywa zniesienia zakazu palenia spo Olimpiada bridge’owa ściągnęła do New-Jorku
tka się z pewnością z uznaniem najszerszych 100.000 bridgistów z całego gwiałamas ludności, któna obecnie jest tymi zakazami
niepotrzebnie krępowana.
£• K—e.

Ktoś musi podjąć inicjatywę

OSTASZEWO.

-
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Dwie katastrofy w Niemczech

Imieniny Marszalka Piłsudskiego obchodzo
no w naszej wiosce bardzo uroczyście. W so
botę rano zebrała się młodzież szkolna na uro
Prasa niemiecka donosi o dwóch katastro
czysty poranek w szkole. Do zgromadzonej fach, które pociągnęły za sobą trzydzieści kil
młodzieży przemówiła nauczycielka Cięciaków ka ofiar w ludziach. W jednej z fabryk w
na, która podkreśliła zasługi wolnościowe. — Strassfurde pod Magdeburgiem wybuchł po
Wieczorem odbył się capstrzyk Zw Strzelec żar. W czasie intensywnie prowadzonej akcji
kiego. W niedzielę rano nastąpił wymarsz ratowniczej nastąpiła nagle eksplozja wielkie
Z. S. do kościoła parafjalnego w Grzywnie go kotła o pojemności 25.000 litrów. Z po
na nabożeństwo, wieczorem zaś odbyła się śród członków akcji ratowniczej i straży
uroczysta akademja. Do licznie zebranych ogniowej 16 osób odniosłe dotkliwe obrażenia,

WILLIAM J. LOCKE

„Dziki
Amos
”
(iflic coming of Am^s)
Przedruk wzbroniony
— Więc księżna wróciła — rzeklem niedo*
wcipnie, jak to mężczyzna.
— Już to mówiłam.
— Nie — rzeklem. — To nie księżna, to coś
jeszcze piękniejszego.
Patrzyłem na nią oczami artysty, zakochanego
i znawcy i mc myliłem się. Rozwinęła się na wsp.i«
niałą Kobietę. Kontury jej postaci stały się drwnie
Harmonijne, cera nabrała cudownych barw.... W
rozwoju jej było coś cudownie n.euchwytnego....
Wszystkie dawne wdzięki pozc stały: karnacja
b?rwy perłowej macicy w połączeniu z brzoskwL
nią, buntownicze usteczka i zmienny, to czuły to
ironiczny wyraz szaro=zieiono*blęk;tnych oczu, o*
cienionych zlotobronzowemi rzęsami. Ale w wy«
razie twarzy i w glosie przebijała nowa, odważna
pewność siebie.
— Milo jest słuchać znów komplementów —
rzekla.
— Dziwna uwaga! — wykrzyknąłem.
— Dlaczego?
— Bo od kiedyż to przestano mówić księżnie
komplementy? Chociaż to nie znaczy, że nune
powiedzenie było komplementem. Nie, ja czuję
zbyt głęboko... Musiałem się odżegnać od podo«
bieństwa z bawidamkami. — Ale gdziekolwiek
księżna się pokaże... Gdzie księżna bawiła.

Portrety prezydentów
Stanów

z banknotów dolarowuth
Wilno, 24. 31 Dzienniki wileńskie podają,
w tem 3 bardzo ciężkie.
że we wsi Hrycowicze gminy janowskiej 5=cio
Drugi wypadek miał miejsce w Westfalj letni syn Zygmunta Pietkiewicza podczas za
w Haltern, gdzie zderzyły się ze sobą dwa bawy powycinał głowy prezydentów stanów
tabory samochodów ciężarowych. Jeden z wo Zjednoczonych z banknotów dolarowych, ni
zów stanął natychmiast w płomieniach. Pod. szcząc.w ten sposób 1350 dolarów, które wy
czas gaszenia ognia nastąpił nagle wybuch ciągnął z pod pieca, gdzie były ukryte w sta
tanku, zawierającego kilkaset litrów benzy rym tygodniku. Kiedy o tem dowiedział się
ny. 16 osób czynnych przy gaszeniu, odniosło Pietkiewicz, dostał silnego ataku i zmarł przed
rany.
I przybyciem lekarza.

-------- — Poza rejonem komplimentów.
— Z klasztoru! — Wykrzyknąłem z niedowie«
Złożyłem lekki ukłon.
rzaniem.
— Księżna lubi intrygować.
— Cóż w tem dziwnego?
— Jedna z niewielu przyjemności, jaka mi po«
—- Raz się dostawszy do klasztoru składa się
zostaje. Roześmiała się z mojej miny. — Kochany krępujące śluby, przyczem obcinają włosy i nie
panie, czy pan nie wie. że n.ema nic bardziej mę pozwalają gonić po świecie i robić konkurencji
czącego jak rozmowa między dwiema osobami, wiośnie.
przygwożdżonemi do miejsca?
Voilà, nowy komplement. Ale teraz pan
Teraz dopiero uświadomiłem sobie,, że stoimy^ rozumie, dlaczego mi jest tak miło słuchać kom«
plementów. Wyjaśniłam panu zagadkę.
na chodniku Croisette.
— Droga księżno — odparłem — o ile ja tu
*— Nie, nie rozumiem tej klasztornej swobody.
— Mój klasztor nie był srogi. Nie składałam
mogę wydawać rozkazy, to wszystkie ławki, krze«
sła, fotele itp. w Cannes są do dyspozycji księż« Ślubów, nie obcinano mi włosów i furta otwierała
się przede mną na każde żądanie. Teraz — dotknę*
nej.
— To może znalazłby się również lunch dla la mego ramienia — cieszę się że jestem już w Cans
nûs. Jak tu świetliście, jak tu radośniel
głodnej kobiety?
Przejeżdżała otwarta wiktorja. Zatrzymałem
Przejeżdżaliśmy właśnie kolo kasyna.
ją i zawiozłem mego cudownego gościa do willi.
— Czy księżna chciałaby znów zobaczyć sta*
— Zupełnie jak w bajce — rzeklem w drodze. ry, wesoły świat? Moglibyśmy zjeść lunch u Am«
— W zwyklem życiu piękne kobiety nie objawiają :' basadorów.
się nagle zdumionym śmiertelnikom! Skąd księz«
Potrząsnęła głową.
na przybywa? Kiedy księżna przyjechała? I dla«
— Obiecano mi lunch w willi. Chyba, że
pan...
czego? I gdzie księżna stanęła?
—- Niech Bóg broni — zawołałem przerazo«
Zapomniałem wspomnieć, że markizostwo
della Fontana nie wrócili w tym sezonie do Can« ny. — U mnie kuchnia taka sama dobra, jak tu,
nes, lecz jak się później dowiedziałem, zainstalo* panorama z okien piękniejsza, a ciszy i spokoju
wali się w Biarritz, gdzie otworzyli szulernię dla nie zakłóca piekielna muzyka. I zresztą chcę mieć
księżnę tylko dla siebie.
nowych klientów.
Zaśmiała się wesoło.
Nadja śmiała się z moich pytań, które brzmią«
— Z każdą miDutą czuję słę lepiej — rzekła.
ły policyjnie.
— Bonjour, Francois, ça va toujours bien?
Gdzie stanęłam? W Mont«Fleuri z panną
Nieporównany Franciszek uśmiechnął się dys*
służącą i z Chochou. Kiedy przyjechałam? Wczo«
raj wieczorem. Dlaczego tu przyjechałam? Żeby kretnie powitalnie, ale bez cienia zdziwienia. Zu*
się zobaczyć z przyjaciółmi. — Rzuciła mi szyb* pełnie, jakby się nie stało nic nadzwyczajnego.
(Ciąg dalszy nastąpi}.
I kie spojrzenie. — Skąd przybywam? Z klasztoru. I1

—
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Piątek Marka i Tymoteu. M.
Sobota Zwiastowanie N. M. P
— Nocny dyżur aptek Do środy dnia 29
marca włącznie dyżuruje w śródmieściu apte
ka „Centralna"; na Bydgoskiem — św. Anny
ul. Mickiewicza 98; na Mokrem — „Pod La
hędziem" Kościuszki 15.
flPfQ,

Repertuar kin:
Mars — „Noce portowe".
Światowid — „Hallo Paryż — hallo Berlin'.
Pałace — „W cieniu krzyża“.
Corso — .Wieczny wróg".

Sezon 4>932/33
Sezon 1932/33

^Ss>-"'<

Kier.: Józef Cornobis.

W piątek, dn’a 24 bm. o godz. 20
przedstawień e dla wojska

„Barnu B Huzaru"

Wzniosłe zadania Szkoły Pomocniczej
W środę odbyła się wzruszająca uroczystość
u) pewnej szkole toruńskiej, która stosunkowo
mało jest znana szerszemu ogółowi, a zasługu
je nalo, by jaknajtroskliwiej i najżyczliwiej
zainteresowało się nią cale społeczeństwo to
ruńskie.
Mało kto w Toruniu wie, że przy Szosie
Chełmińskiej znajduje się f. zw- Szkoła Pomoc
nicza, jeszcze mniej ludzi wie. co się w niej
dzieje, jakie spełnia zaszczytne i wzniosie zada
nie- Wczorajsza uroczystość poświęcenia świe
tlicy w tej szkole niech przedewszystkiem po
służy do bliższego zapoznania się z jej pracą
i życiemDo Szkoły Pomocniczej uczęszczają dzieci
najbiedniejsze, pokrzywdzone przez los, przez
okrutne okoliczności pozbawione opieki rodzicielskiej, skakane częstokroć poprostu na zgub
ne wpływy ulicy. Temi oto biednemi istotami

opiekuje się Szkoła Pomocnicza i jej grono pe
dagogiczne. Specjalnie smutne warunki, w któ
rych upływało i upływa życie tych najbiedniej
szych, wymagają specjalnej opieki i specjal
nych warunków kształcenia- Szkole Pomocni'
cza jest nie tylko szkolą, musi ona być czemś
więcej, musi zastąpić dom rodzicielski, dobrą
ręką matczyną, która umie przytulić i przygar
nąć i ukoić ból opuszczonych i zaniedbanych
istot. Nic wystarczy tutaj przyswoić dzieciom
sztukę czytania i pisania, s<zkola musi jeszcze
pamiętać i o ubraniu i o pożywieniu, i o po
mocy lekarskiej- To wszystko spełnia nasza
Szkoła Pomocnicza przy Szosie Chełmińskiej,
której kierownik wraz z całem gronem wychowańców oddany jest tej zacnej a trudnej spra
wie calem sercem i cała duszą. Płomienny za
pał, który wnosi do swej pracy, musi wzruszyć
każdego, kto choć chwilę spędzi] u jego boku

przedstawia ulica Kochanowskiego

W sobotę, dnia 25 bm. o godz. 20

„Pierwsza sziulca
idnnu“

ao

Wzruszająca urocz gstość w szkole
Dla najliiedniejszuck

>Obraz zaniedbania

Komedja w 3 aktach Al. hr. Fredry
Abonamenty i passe«partout
nieważne.

Komedja w 3 akt. z prologicw
Bernarda Shawa.

O

Z miasta
— Przypomnienie! Wszystkim, którzy chcą
pospieszyć z pomocą zapomnianym nędzarzom
w barakach na Dębowej Górze, ofiarując zbę
dną odzież, bieliznę lub obuwie, przypomina
my, że składnica przy ul. Prostej 2 II od
godz. 4—6 do niedzieli tylko otwarta jest,
gdzie wdzięcznem sercem przyjmuje się wszel
kiego rodzaju dary dla najbiedniejszych. W
międzyczasie ofiary przyjmuje i zapisuje p.
Nędzewicz, skład papieru Prosta 2.
— Zarząd Rodziny Wojskowej Kolo Toruń
dnia 26 bm. o godz. 20 w lokalu sekretarjatu
R. W. uL Dobrzyńska 1 urządza celem uczczę
nia imienin Marszalka Piłsudskiego, herbatkę
towarzyską z przedmową i częścią koncerto
wą, Wstęp dla członkiń 50 gr. Osobnych za
proszeń rozsyłać się nie będzie.
(1538a
— Walne zebranie Stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa odbędzie się dnia 7 kwietnia o
godz. 17 w sali Kasyna Garnizonowego. (1538
— Zw. Niższych Funkcjonarjuszów PRP
w Warszawie odbywa zjazd wojewódzki po
morski w Torunia dnia 26 bm. w sali konfe
rencyjnej Urzędu Wojew. Pom. o godz. 11
przedpoł. na który zaprasza wszystkich niż
szych funkej. państw. Zarząd.
(1536
— Pierwsze Koło szkolne Ligi Morskiej i
Kolonjalnej. W tych dniach zawiązało się na
terenie naszego miasta pierwsze szkolne „Koło1
Ligi Morskiej i Kolonjalnej. przy państwowem
seminarjum nauczycielskiem męskiem w Toru
niu. Do Kola przystąpili wszyscy uczniowie
zakładu oraz dwie starsze klasy szkoły ćwi
czeń. W programie całorocznej pracy wy
tknięto sobie za cel:
szeroką propagandę
Kola L. M. i K., oraz uświadomieni® młod
szego i starszego społeczeństwa o ważności
placówek.
Pierwsze walne zebranie wybrało jedno*
głośnie opiekunem „Kola" inicjatora p. prof
Ecktnana. Z pośród zebranych członków
„kola“ wyłoniono zarząd w skład którego wesz
li: prezes — J .Witczak, wiceprezes — Tadrow
ski, skarbnik — J. Bienarzewski, sekretarz
—- Mroziński.
Oprócz tego wybrano komisję rewizyjną
w składzie trzech członków.
Zatwierdzenie „Kola szkolnego" L M. i
K. odbyło się dnia 15 bm. przez Zarząd Od
działu Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Toruniu
— Szkielety ludzkie. Robotnicy, zajęci przy
pracach kanalizacyjnych, prowadzonych przy
ul, Matejki przy nowozbudowanych domach
ZUPU odkopali z ziemi 8 kości kręgoslupo
wych ludzkich i jedną czaszkę. W miejscu
tern znajdował się jak stwierdzono — przed
kilkuset- laty cmentarz.
— Sprostowanie: W sprawozdaniu z wal
nego zebrania organizacji PWK do OK opu
szczono nazwisko p. profesorowej Kowalskiej
która również weszła w- skład nowego zarządu
organizacji.
— Ruch ludności. W czasie od 12 do 18
marca zgłosili urodzenia: Antoni Chojecki kon
duktor kolejowy syna; Jan Chyła robotnik
córkę; Eugenjusz Krupiński dentysta córkę;
Leon Różycki robotnik córkę; Józef dr. Siuda
kuDiec dvpl. syna; Boleslaw Rypiński dozor
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Mieszkańcy ulic Kochanowskiego i Koszarowéj wysłali do Magistratu miasta Torurua zbiorowe pismo z prośbą o zajęcie się
stdnem wymienionych ulic.
Ulice te, pozbawione bruków i chodni
ków przedstawiają rozpaczliwy cbraz za
niedbania i opuszczenia, tworząc podczas
deszczów, a szczególnie- na wiosnę i w iesienù jedno wielkie i nieprzebyte bagno.
Latem natomiast unoszą się nad ulicami te
mi tumany kurzu, uniemożliwiając wprost
otwieranie okien.
Tcpieliska takie, mające służyć za ulice
są rozsadnikami chorób wśród mieszkań
ców zniewolonych ulice te zamieszkiwać.
Stan tych ulic, oddziaływa szczególnie uje
mnie na stan zdrowia dzieci szkolnych, zmu
jCistfU do ^łedoftcji

szonych brodzić w tych biotach w drodze
do szkół, do których przychodzą z przem
czonemi i zabłoconemi bucikami i nogami.
W zrozumieniu ciężkiej sytuacji, wytw>
rzonej kryzysem, uniemożliwiającej z po
wodu braku funduszów całkowite uregulc
wanie tych ulic, mieszkańcy proszą jedy
nie o założenie umocowanych żwirowych
chodników, aby umożliwić im wychodzenie
z domów.
Założenie takich chodników nie powinno
napotkać na" wielkie trudności. Prace zie
mne wykonywane być mogą przez robot
ników niekwalif-ikowanych, których nad
miar miasto posiada.
Żywimy nadzieję, że Magistrat w na b i
szym czasie usunie te niedomagania.

Więcej serca

Szanowny Parne Redaktorze!
Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą
o zamieszczenie mego listu w poczytnem Pań
skiem piśmie, Chcę poruszyć w kilku zda
niach aktualny dziś problem sytuacji dłużnika
i w-ierzyciela.
W dekretach rządowych otaczających opie
ką dłużnika i powalających mu na przetrwa
nie ciężkich chwil kryzysu, zapomniano o wie-,
rzycielu.
Wierzyciel został pozbawiony możności
wyegzekwowania swej
należności i w ten
sposób niejednokrotnie niemal wyeliminowany
poza nawias społeczeństwa.
Jestem jednym z tego rodzaju wierzycieli.
Sprzedałem przed 4 ma laty majątek ziemski
i należy mi się z tego tytułu duża reszta sza
cunku. Od 2ch lat nie otrzymuję odsetek
z tego powodu sytuacja moja przedstawia się
tragicznie, gdyż nie mam żadnych innych śród
ków na utrzymanie rodziny i siebie. Grozi
mi w najbliższym czasie eksmisja z mieszka
nia. Pomimo to egzekutorzy skarbowi oraz
komunalni stale mnie atakują rozmaitemi na
kazami płatniczemi za podatki, których nie je
stem w stanie płacić. Nakładanie aresztów
na moje ostatnie rzeczy jest na porządku dzień
nym. Nie idzie mi jednak o moją osobę.
Idzie mi o dzieci. Wszak młode pokolenie to
przyszłość narodul
Mam ich dwoje — syna i córkę. Oboje
uczęszczali do gimnazjum, chłopiec do pań*
stwowego, córka do żeńskiego. Ponieważ nie
byłem w stanie zapłacić czesnego zagrożono
mi wydaleniem dzieci ze szkoły. Nie porno
gły reklamacje ani przyrzeczenie z mej strony

ca domu syna; Jan Brzozowski robotnik syna;
Jan Guralski robotnik córkę; Jan Tokarski ro
botnik syna; Paweł Bukowski inspektor szp.
miej, córkę; Wiktor Rzepecki robotnik syna;
Franciszek Maćkowiak sierżant syna; Józef
Mueller rzeźnik syna; Boleslaw Gliwiński rob.
córkę; Czeslaw Barciński urzędnik państ. sy
na; Jan Szostak obuwnik syna; Boleslaw Mio
ducki ślusarz syna; Paweł Ganocki robotnik
córkę.

1 tfeatfru
— „Pierwsza sztuka Fanny'. W sobotę
dnia 25 bm. o godz. 20 wyborna komedja Ber
narda Shawa „Pierwsza sztuka Fanny“, nieby
wały sukces reżyserski E. Żyteckiego i sztuki
aktorskiej zespołu z niezrównana J. Porębską

wśród tej licznej czeredy dziatwy, tak surowo
pokrzywdzonej przez losDo szkoły uczęszcza 168-oro dzieci, rekrutujących się przeważnie z ośrodków największej
nędzy naszego miasta, z baraków Okopów Sien
kiewicza. Kozackich Gór, Dębowej Góry, Naj
biedniejsi z tych biednych około SO-oro dziec’,
pozostają w szkole przez cały dzień, otrzymu
jąc pełne, całodzienne utrzymanie, którego ko
szty opłaca się częściowo z subwencyj władz,
częściowo z funduszów, dostarczanych przez
Komitet Opiekuńczy Szkoły. Na czele komite
tu tego, do którego należą prawie wszystkie
znane ze swej pracy społecznej panie z pośród
obywatelstwa, stoją pp. prezesowa Szyszkowa
i Drowa Swinarska- Ofiarnej pracy i osobi
stej opiece nad dziećmi ze strony pań z korni
tetu zawdzięcza szkoła bardzo wiele. Pomija
jąc troskę o żywność komitet stale zasila szko
łę w odzież dla dzieci. Tak n- p. niedawno ob
darzono 120 dzieci kompletami odzieży i bieli
zny.
Poświęcona w środę świetlica jest die wy
chowanków szkoły dużem dobrodziejstwem. Sta
je się ona dla opuszczonych dzieci popyostu
domem rodzicielskim, tutaj upływać im będzie
dzień na nauce, pracach ręcznych i zabawieŚwietlica ze względu na opłakane stosunki, w
jakich dzieci żyją poza szkolą, otwarta będzie
przez cały rok, także podczas wakacyj. Nad
świetlicą czuwają specjalne wychowawczynie,
Siostra Regina Kujawska i nauczycielka pSzlęzak ówna.
Uroczystość poświęcenia świetlicy miała
wzruszający przebieg i zgromadziła przedew
szystkiem rodziców dziećmi, którzy ze łzami w
oczach dziękowali dobroczyńcom szkoły za er
piekę, Jaką roztacza się nad ich dziećmi a
której sami wskutek smutnych warunków ży
ciowych nie mogą im udzielić. Uroczystość roz
poczęła się nabożeństwem w kościele P- Marji,
dokąd dzieci udały się w pochodzie wTaz z ro
dzicami i gdzie nabożeństwo odprawił ks.
Trzciński, katecheta szkoły. Po nabożeństwie
dzieci wróciły do szkoły z obrazem Matki Bo
sklej Nieustając- Pomocy na czele, pod której
wezwaniem poświęcono świetlicę. Aktu poświę
cenią św-ietlicy doknal ks. dziek- Kozlowski,
poczem w serdecznych słowach przemawiali p
prezesowa Szyszkowa, imieniem komitetu ro
dzicielskiego p. Zasadzka, kierownik szkoły p.
Grabowski, i inspektor szkolny p. Seib- Pod
adresem dobroczyńców szkoły uczennica 4 kl«
sy Zduńska wygłosiła dziękczynny wierszyk,
wręczając paniom z komitetu wiązanki kwia
tów.
Uroczystość, zroszona łzami współcaucia
nad cudzą dolą i wdzięczności zą pomoc, do
wiodła, że w szkole przy Szosie Chełmińskiej
króluje SERCE, zawsze gotowe do niesieni*
bliźnim pomocy.
(w).

że skoro wyprocesuję należną sumę, opłatę za
naukę dzieci uiszczę. Prezydent miasta nie
raczył nawet udzielić mi audjencji, o którą
bezskutecznie zabiegałem. Córkę moją wyda
łono z gimnazjum, nie pozwalając jej nawet
dokończyć roku. Za syna w drodze specjał
nych względów zapłaciło Starostwo Krajowe.
Czyżby władz® miejskie były zdania, że
w Polsce istnieje już nadmiar inteligencji i
. że należy dążyć do obniżenia cenzusu wy
kształcenia? Koncepcja tego rodzaju byłaby
równorzędną z tą jaką wysunęli niektórzy
ekonomiści w Stanach Zjednocznych, aby ni*
szczyć maszyny i zastąpić je pracą ręczną, by
zlikwidować bezrobocie.
Znajomy mój p. N. eksziemianin, również
wierzyciel hipoteczny, znajdujący się w tej
samej co ja sytuacji, ma córkę,, która uczę Wiectoru teatralne
szcza do prywatnej szkoły imienia Marji Ko*
Wysicp chóru Dana
nopnickiej. Ponieważ również nie jest w sta
Miał Toruń znów raz przyjemny wieczór
nie opłacać czesnego postanowił odebrać córkę
Chór Dana śpiewał w teatrze. Chór Dana,
z wymienionej szkoły. Panie przełożone nie
któż ich nie zna? Zna ich przecież już chy
zgodziły się jednak na to i oświadczyły ojcu
ba każde dziecko w Polsce, znamy ich z radja,
p. N., że byłoby to ciężką krzywdą dla dziec
znamy z płyt gramofonowych, i już dziś
ka przerwać mu naukę li tylko z tego powodu,
wprost z ulicy i podwórza, bo wszędzie sły
że rodzice znaleźli się chwilowo w ciężkich
chać piosenki Chóru Dana, bądź w charakterze
warunkach materjalnych i nie są w stanie cza
zachcdnich rewellersów, bądź też piosenki li
sowo opłacać czesnego Wobec tak humani
ryczne, na wskroś polskie, z nad Wisły, p»o.
tarnego i pełnego zrozumienia powagi sytua
senki rzewne, o tekście nieraz naiwnym, ale
cji Pań Przełożonych córka p. N. ma możność
melodji rzewnej, pełnej uczucia, pełnej miło,
dalszego kształcenia się.
ści,. czy tej, która jest słodka jak wino, czy
Wobec tak ciężkiej krzywdy wyrządzonej tej, która jest gorzka jak łza, spływająca do
córce mej przychodzą mi do głowy dziwne wina, czy tej, która jest już tylko wspomnieć
refleksje.
niem, zostawiając w sercu osad melancholji i
Zechce Szanowny Pan Redaktor przyjąć bezbronnego żalu...
wyrazy prawdziwego szacunku i poważania.
...bo najsmutniejsze to szczęście, gdy się
Toruń, dnia 20 marca 1933.
B.
miłość zmienia w śpiew!... Wszyscy więc ich
znamy, tyeh pięciu serdecznych chłopców,
w roli Dory, Lemanówną, Małkowską, Mir gdyż piosenką zdobyli całą Polskę.
ską Zarembiną, Suchankówną, Jaworskim, II.
Dlatego n'e recenzję piszę, lecz tylko krót
ccwiczem, Glińskim, Mazankiem, Lenczewskim kie sprawozdanie, „jak było“.
Otóż było ładnie, bardzo ładnie, śpiewali
Cornobisem na czele. — W niedzielę dnia 26
bm. o godz. 16 po cenach zniżonych arcy najróżniejsze rzeczy, Wysocki osobno, i Mie
dzieło Fredry „"Damy i Huzary“. O godz. 20 czysław Fogg osobno. A najpiękniej było, gdy
„Co on robi w nocy', arcyzabawna farsa w śpiewał „Synku mój". No i najpiękniej było,
gdy śpiewał wszystko inne. A Marysia No
3 aktach E. Engla.
— W przygotowaniu arcydzieło francuskie bisówna, która tańczyła Poleczkę i Foxtrot»
go kunsztu komedjopisarskiego „Jastrząb" była — urocza.
Chór Dana śpiewał i śpiewał, a publiczność
Croisetfa, grany z olbrzymiem powodzeniem
na wszystkich scenach zagranicznych i poi* *— szalała, dosłownie szalała z zachwytu, chwi
skich, którego reżyserja spoczęła w wytraw lami czyniła taką burzę, że balkony groziły
nych rękach Edwarda Żyteckiego. W popi zawaleniem.
Oto, czego Toruniowi potrzeba!...
sowych kreacjach wystąpią reżyser: Żytecki
Trochę miłości i trochę śpiewu i trochę
i laureatka konkursu Wyspiańskiego Wanda
Zoo.
Zbierzowska.
1 świeżości-
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Imponujący rozwój

Nowa prowokaefa
hitlerowców
nad granica Polski

W ubiegły wtorek na odcinku granicznym
Zamostnc w powiecie morskim, po drugiej
stronie granicy odbyła się demonstracja od
Dnia 15 bm. r- b. w Toruniu odbyło się zgro nych dla dobra Kasy — walne zebranie pow Nadzorczej weszli -.Specht z Grudziądza. Szew- działów hitlerowskich, które na czele z orkie
madizenie Delegatów Kasy samopomocy szere zięło jednogłośną uchwalą nadać Kosie nazwę czenko z Chojnic i Zimny z Tczewastrą podeszły pod słupy graniczne wznosząc
gowych policji ze wszystkich powiatów woje „Imienia Inspektora Witalisa Olszańskiego",
W wolnych glosach powzięto jednogłośną u- wrogie okrzyki pod adresem Polski. Po od
wództwa pomorskiego
Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu chwałę wyrazić podziękowanie p- podinspekto śpiewaniu „Deutschland Deutschland..." pro.
i
Rady
Nadzorczej. W skład Zarządu weszli: rowi Flekowi za specjalne zasługi oddane Ka wokatorzy wznosząc wrogie okrzyki cofnęli
Zebranie zagaił prezes Wasilewski witając
przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej p. pod prezes Wasilewski, skarbnik Józefiak, Sekre sie a dla uwypuklenia wdzięczności ze strony się w głąb Niemiec.
inspektora Fleka oraz delegatów i gości. Ucz tarz Banaszewski — wszyscy z Torunia- Za Kasy wybrać go członkiem honorowym Kasy.
Zebranie zakończono wspólnym obiadem we
czono pamięć poległych członków Kasy przez stępcy: Dutkowski z Swiecia, Bukowski z Nowe
Z Życia BBWR
powstanie. Następnie po wstępnem przemówić gomiasta i Grabowski z Grudziądza. Do Rady „Dworze Artusa'' i fotografjąw Kowa'cwk
niu — przewodnictwo zebrania w myśl statutu
W
dniu
14
b. m. odbyło się roczne walne
— prezes oddał w ręce p. podinspektora Fleka,
zebranie
lokalnego
koła BBWR. w Kowalewie
który po odczytaniu porządku obrad ; po
przy udziale 100 członków.
sprawozdaniu Zarządu aa rok 1932 zobrazo
Ze sprawozdania zarządu wynika, — że ko
w Bydgoszczy
wał, jako przewodniczący Rady Nadzorczej, ca
ło prowadziło bardzo intensywną pracę, na
jaki
będzie
miała
do
spełnienia
ća
placówka,
Dalszym
etapem
prac
w
kierunku
zorgani

łokształt gospodarczy Kasy, służąc Tadą i
wszystkich odcinkach życia społecznego. Jest
wskazówkami- Po dyskusji udzielono Zarżą zowania handlu ziemiopłodami w kraju było natenczas celowość jej powstania zyska tak to szczególną zasługą prezesa p. kierownika.
na
znaczeniu
jak
i
na
aktualności.
dowi absolutorium, wyrażając podziękowanie zatwierdzenie statutu Giełdy Zboźowo-Towa.
Gierszewskiego, i jego ofiarnej działalności
Nie należy również pominąć roli, jaką bę
za zorganizowanie loterji fantowej, która przy rowej w Bydgoszczy, dr.ia 23 grudnia 1932 r.
społecznej.
Tak więc w chwili obecnej na terenie pań dzie miała ta instytucja w dziedzinie ekspor
sporzyła Kasie czystego zysku 5.025 zł. Pie
Zebranie uchwaliło w końcu jednomyślnie
kącą sprawą dla Kasy było uzupełnienie wa stwa istnieją, następujące giełdy: w Bydgo tu. Zauważyć bowiem należy, że ziemie za rezolucję potępiającą w ostrych słowach o.
dliwego starego statutu, to też w ciągu 1932 r. szczy, Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, chodnie a w danym wypadku okręg pomorski szczerczą kampanję „narodowych" opozycjoni
i nadnotecki, biorą żywy udział w tranzaktroską Zarządu było oparcie zmienionego sta Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie.
stów skierowaną przeciw prezesowi Gierszew
Stwierdzając na tem miejscu fakt powo cjach wywozowych. Oderwanie się zatem od skiemu, wyrażając mu jednocześnie słowa peł
tutu na zdrowej kalkulacji i na wyraźnych nie
dopuszczających do dowolnej interpretacji pod łania do życia giełdy w Bydgoszczy, podkre wpływów i warunków tranzakcyjnych giełd in nego uznania i zaufania.
Obeeny.
stawach. W tym kłopocie dopomógł Zarządowi ślić należy wypełnienie luki ,jaką dotychczas nych — wpłynie niewątpliwie dodatnio na
p. podinspektor Flek i opracował szczegółowy istniała w organizacji tej gałęzi handlu, któ usamodzielnienie miejscowych sfer w obrotach
z zagranicą.
Gostkowo pow. Toruń
projekt statutu, który oparty na dotychczaso ra swym ciężarem gatunkowym odgrywa do
W chwili obecnej prace Komitetu Organi,
minującą
rolę
w
życiu
gospodarczem
tego
— W hołdzie Marszalkowi- Dnia 19 bm- lud
wych doświadczeniach i dostosowany do życia
członków granatowej armji pomorskiej — zo okręgu. Ujęcie w ramy właściwej organizacji zacyjnego są w pełnym toku. Zapisy na człon ność Gostkowa uroczyście obchodziła imieniny
stał z ma letni poprawkami przyjęty- Naszem poważnych niewątpliwie obrotów dostosowania ków rozpisane, tak, że wybory Władz Giełdy Marszałka Piłsudskiego- O godz- 10 odbyło się
zdaniem tak dobrze ułożony statut winien zna notowań cen zbóż do faktycznych tranzakcyj, przewidziane są w najbliższych tygodniach. W uroczyste nabożeństwo. Mszę św. celebrował
leźć zastosowanie we wszystkich- wojewódz oto najistotniejsze postulaty wysuwane przez każdym razie całkowite uruchomienie funkcyj ks. proboszcz Prabucki- Po mszy św. odbyła się
giełdy nastąpi przed nowemi żniwami.
defilada organizacyj, którą odbierali przedsta
twach. Rozwój Kasy jest poważny, gdyż po sfery zainteresowane pod adresem nowej pla
cówki. Jeżeli uwzględnimy ponadto moment
wiciele miejscowych władz.
siada prawie 1,200 członków- Zasadniczym do
Mgr. Mieczysław Wójcik.
natury czysto organizacyjnej i wychowawczej
Po południu, o godz- 17 odbyła się akademchodem Kasy są miesięczne składki, które wy
ja staraniem nauczycielstwa, p- Rezmera, Aanoszą rocznie około 50-000 zł a świadczeń udrychowskiej, oraz oddziału Zw- Strzeleckiegobezpieczeniowych wpłacono członkom np_; w
W pierwszej części akadcmji dzieci szkolne ode
roku 1932 około zł. 49,000. Mimo to saldo wy
grały obrazek sceniczny, połączony z deklama
nosi około 35.000 zł- Z ważniejszych świad
cjami
oraz śpiewami. P. Andrychowska wygło
czeń Kasa wypłacała w razie śmierci członka
siła starannie przygotowany referat o działalno
10 miesięczne pobory, śmierci żony 4-ro mie
PASTYLKI
ści Dostojnego Solenizantasięczne pobory, — ślubu 200 zł-, śmierci człon
Drugą część akademji urządzoną staraniem
ka rodziny 15O°/o poborów mieśZw- Strzeleckiego, zagaił p. J. Juda przemó
Inicjatorem i założycielem Kasy j:st Komen
wieniem. które wywołało entuzjastyczne oklaskidant Wojewódzki P. P- p. Inspektor Olszański,
Z kolej n-astępiły nader udatne śpiewy i de
ZNANE PASTYLKI PANFLAVi
to też dla upamiętnienia jego zasług, polożoklamacje członków Zw- Strzeleckiego oraz re
CENA OBECNA
ferat p- W- Woziwody- Akademię zakończył pRezmer dziękując wszystkim za liczny udział
świadczący wyraźnie o nastrojach ludności Go
VWAGA! Wszelkie mniejsze wygrane
ZALECANE
PRZEZ
LEKARZY
DL'A',
stkowa dla Budowniczego Państwa.
nie zamieszczone w poniższym wykazie należy
OCHRONY PRZED ZAPALENIAMI
BAYER DO NABYCIA
sprawdzić w najszczęśliwszej kolekturze „UW APTEKACH. ,
GARDEA. PRZEZIĘBIENIEM, GRYPA •'
śmiech Fortuny", Bydgoszcz, Pomorska 1, tełnr. 39- Tamże natychmiastowa wyplata wszel
kich wygranych, względnie zamiana wygra
Piątek, 24 marca /933 r.
nych losów na inneWarszawa: 12.10 Płyty; 15-50 Muzyka salo
nowa — płyty; 16-20 Odczyt dla maturzystów
(Dział „Historja“) „Rewolucja Francuska",
Ogłoszenie zaciągu ochotniczego do (absolwenci p. w. lotn., kursów szybowco odczyt II-gi — wygi, prof- H. Mościcki; 16,40
W dwunastym dniu ciągnienia Loterji Pań
służby wojskowej przewiduje w roku bie wych i cywilnych szkół pilotów), następnie Odczyt z Poznania; 17.00 Ko-ncert; 18,00 Od
stwowej główniejsze wygrane poza podanemi
żącym m. in. zaciąg do lotnictwa wojsko absolwenci szkół zawodowych, rzemieślni czyt dla maturzystów (Dział „Literatura Pol
już wczoraj padly na numery nasstępujące:
czych, przemysłowych i dokształcających ska") p. t- „Młoda Polska" — wygi- p. L- Piowego.
5,000 zł. na Nr. Nr- 19947. 28036+54236
Ochotnicy z cenzusem naukowym (ma z wydziałami: lotniczym, samochodowym szewski; 18,25 Muzyka lekka; 19.00 Rozmaito
59118 61538 97908 105771 106879.
tura) przyjmowani mogą być do lotnictwa i elektre techniczynm, wreszcie inni, posia ści; 19,20 „Przegląd roln prasy kraj, j zagra
2-000 zł. na Nr. Nr- 1345 1985 2183? 30766 w charakterze personelu latającego, prze- dający wykształcenie co najmniej 6 klas nicznej" z Wilna; 19,30 Feljeton p. t- „Polskie
42407 51292 65953 69377 77650 89412 98447 dewszystkiem z pośród absolwentów cy szkoły średniej ogólnokształcącej lub rów trampy", wygł. p- Marek Rokita; 20,00 Poga
danka muzyczna — wygł. p- K- Stromenger;
99300+ 103041 109956+ 111013 117639 117652 wilnych szkół pilotów, — w charakterze norzędne.
Ostateczne przyjęcie ochotników z cen 20,15 Koncert symfoniczny z Filh. Warsz-.
personelu technicznego zaś z pośród absol
+ 126365 134997 137776 137802.
*
1,000 A. na Nr- Nr- 177+ 8142 8731 29171 + wentów średnich szkół technicznych z wy- zusem zależne jest od wyniku badań w
Sobota, dn- 25 marca 1933 r.
—__________
_________
działem mechaniczno . lotniczym, oraz z Centrum Badań Lotniczych (personel lata
I 31547 33015+
33854 40087 43352
44255 46926+
Warszawa: 12,10 Płyty; 13,15 Poranek szkol
48301+ 51710 54950 58417 59457 61136 70455 I pośród studentów politechniki z wydzia- jący). Kandydaci do lotnictwa bez cenzu ny ze Lwowa; 14,00 Audycja żołniersko-strzc73311 73706 774447+ 76142 77199 79704 80291 | łów: mechanicznego (zwłaszcza z sekcji ’o. su, uznani przez komisje poborowe za lecka; 15,35 Słuchowisko dla dzieci ze Lwowa;
82241+ 88728 91527 98976 106694 109772 123112 tniczej), elektrotechnicznego, mierniczego, zdolnych do służby wojskowej, wcielani bę 16,00 Koncert z płyt gramofonowych; 16-20 Od
dą do formacyj lotniczych bez uprzedniego czyt dla maturzystów (Dział „Historja ) „Na
+ 125382 128385+ 130987 133286 134155 craz mechanicznego.
badania warunkowego w Centrum Badań poleon", wygi. prof. J- Iwaszkiewicz; 16,40
Ochctnicy
bez
cenzusu
przyjmowani
137286+ 146253+.
Lotniczo - Lekarskich.
mogą
być
do
lotnictwa
z
pośród
p-lotów
„Jak otrzymać powiększenie zdjęcia fotogra
Numery oznaczone krzyżykiem wygrywają
ficznego" — wygł- inż. M. Dederko; 17,00 Tran
preoije.
smisja ze Lwowa- Audycja dla chorych; 17,40
Sprawdzajcie swoje losy w Kolekturze Szczęicia
Odczyt;- 18,00 Odczyt dl* maturzystów (Dział
„Historja")' „Batory"* — wygł- prof- H. Mo
===
KAFTALA
ulica Jagiellońska 2
— Z dziallaności Gimnzajalnego Koła LOPP no sekcję Polskiego Czerwonego Krzyża- Kie ścicki; 18.25 Muzyka lek. i tan.; 19,00 Rozmai
Ciągnienie V-ei klasy trwa do dnia 11 kwietnia br. Główna
wygrana 1000000 zł padnie w ostatnim dniu ciągnienia I
Dnia 12 bm. odbyło się walne zebranie Gim rowniczką sekcji jednogłośnie wybrano Maninkę tości; 19,20 „Wiadomości ogrodnicze" — istó.
nazjalnego Kola LOPP. Zebranie zagaił prezes Jeszkównę uczenicę klasy 4-tej- Opiekunką sek Wł- Pietrzak; 19,0 „Na widnokręgu"; 20,00 Kon
Koła pilot Sobolewski Jerzy uczeń ki- 8 cji została pani prof. Robakowska. Aby nie cert wlecz- lekki; 21,20 Wiadomości sportowe;
Szlachta
poczem nastąpiło krótkie przemówienie p. dyr. przedłużać zebrania, postanowiono, że pan 21,30 Audycja ku uczczeniu święta narodowe
— Ku czci Wodza Narodu- Dzień Imienin dr. Kuchannego o znaczeniu lotnictwa i kól L. instruktor P. C- K. omówi zadanie tej sekcji
go Grecji; 22,05 Fryderyk Chopin: 4 ballady
Marszałka Polski 'Józefa Piłsudskiego obchodzi O- P- P. Następnie sekretarz odczytał protokół na przyszlem zebraniu. Przystąpiono do wybo
(g-moll, F-dur, As-dur, i f-moll) odegra p- Eła nasza wioska bardzo uroczyście. Przy dźwię z ostatniego walnego zebrania P- prof. Eckstein ru nowego zarządu. Większością głosów obrano
Horodyski; 22,40 Feljeton p. t. „W mieście
kach orkiestry wyruszył o godz- 10,15 wspania wyjaśnił że sekcja modelarstwa lotniczego nie na prezesa kol- Marcina Boelka, na sekretarza
gwiazd iilmowych" — wygł- p- L- Brodziński;
ły pochód do kościoła- Po nabożeństwie pochód pracuje z powodu braku instruktora i nieodpo kol. Sękowskiego Zbigniewa, na skarbnika Ma
23,00 Muzyka tanoddziału Zw- Strzeleckiego oddziału KPW Ko« i wiedniej pory do konkursów modeli latających- ciejewskiego Wł. i na biibljołek. Manikowskie
ZAGRANICA.
Nastąpiło sprawozdanie z dotychczasowej dzia go Witolda — wszystkich z klasy 7 ej- Nowy
ła LOPP, delegacyj gmin Szlachta i Osówka
Moskwa,
17,25
(WZSPS) „Śpiąca królewna"
oraz młodzieży szkolnej ruszył przez wioskę na łalności zarządu i koła. Kolo posiada 229 człon zarząd obejmuje swe urzędowanie z dniem pro
balet
Czajkowskiego.
Tr- z Teatru Wielkiegomocji
w
myśl
statutu
że
członkowie
zarządu
uroczystą akademję ku czci Wodza Narodu.— ków wspierających i 12 członków rzeczywistych
Ryga, 19,00 „Dziewczę z Holandji“, oprtmogą
być
tylko
uczniowie
klasy
8Opiekunem
z
grona
profesorskiego.
Pozatem
kolo
brało
ży

Ludność wypełniła salę po brzegi. Po akademjś
Kalmana;
zebrani manifestowali przeciwko zachłanności wy udział w Wystawie LOPP. zorganizowanej Koła pozostał nadal p. prof. Treichel. W wol
Beromuenster 20,00 „Wesele Figara" — Op
nych
głosach
po
bardzo
ożywionej
dyskusji
nad
niemieckiej- Po płomiennem przemówieniu na u przez Pow- Komitet. Po odczytaniu sprawozda
Mozarta. Tr. z Teatru Miejsk- w Zurychu.
kwestjami
formalnemi
i
referatów
zakończono
nia
nastąpił
piękny
i
treściwy
odczyt
prezesa
czycieta p. Lutkiewicza uchwalono i podpisano
Wiedeń, 20.45 „Noc baletowa“ — opet- (X
przez wszystkie w gminie istniejące organizacje Sobolewskiego pt- „Ostatni z Idzikowskich“ — zebranie.
Straussaodpowwiuą razołweję, którą odealauo <io władz Za zgodą p- dyr. i aplauzem członków atworio

Kasy Samopomocy Policji woj. pomorskiego

Powstanie Giełdy Zboiowo-Towarowej

ZŁ. 2.95

Programu radiowe

Kto wggral?

Ochotniczy zaciąg do lotnictwa

s

I E C I E

SUBCH A, . DNIA 25-GO MARCA 1933 R.

Gicldg

I Pszenica ....
•
1 Jęczmień
r
„
zwycz prz. , . . »
Warszawskie notowania
11,50-12,50
Owies pastewn.......................
walutowe.
14.00—15,00
do siewu .... 6
—
Mąka żytnie 0t>% . . . •
z dnia 23 III 1933 r.
„ pszenna H5% . . • »
—
rranzskeje Kupi.
9,50-10,00
Otręby żytnie ......
WALUTY.
—
„
pszenne .................
Dolary St Zjedn.
. . .
—
—
„
..
grube . . . • •
DEWIZY.
Ziemniaki jadalne białe .
6
—
Belgia
...............................
—•
czerwone
. .
Gdańsk
•
174,25-173.82 Saradela......................... ..... e
—
Bukareszt
. , 1 . « . 4
Holandia
a
359,60—358,70
—
Kopenhaga..........................
Londyn
. ......
Notowania ziemiopłodów
30.62- 30.47
MM
Nowy York
• • * • •
w Berlinie
Nowy York Łelegr. ■ « ■
8.925—8.905
Jeny
w
B.M.
Zboże
i nasiona <>l«>iste za 1000 kg
Parvi ........
35.05-34.96
Prat?s . .
« • « a • • •
26.47—26,41
inne za 100 kg. 1 dnia 23 III. 1933.
Sztokholm.......................
197-199
Pszenica nowa
. .
172 20-171 77 -yto nowe...................... • «
155 157
Włochy..............................
45.98- 45,75
ęczmień browar.
172—180
212,70
Berlin (w obrotach nieofic.)
jęczmień prznm pastewny * »
163-171
»wies marchijski
124—12/
Notowania ziemiopłodów
Mąka pszenna
. . . » • »
23 25-27,10
w Poznaniu
Mąka żytnia 70% • • * • •
20.70-22,70
itręby pszenne . . . . 9 •
Dostawa bieżąca. parytet Poznań, bandel
8.55— 9,00
hurtowy
„
żytnie.....................
8,55— 9,00
łroch Victoria
• ■ • » •
21.00—24.00
•a 100 kg. z dn 23 III 1932 r
łroch drobny jadalny ■ . » »
19.00—21.00
Zyto
. ; .
....................
—

Z prawami szkól państwowych

8056

8-kîasowe oimnazjum żeńskie
S. Wlnogrodxklego w Wejherowie
jrinmaje zapity do wszystkich Klat, poczynając od Klasy
2-g lej.

Przy gimnazjum wstępne klasy koedukacyjne,
przygotowujące do gimnazjum nowego typu

Ogłoszenie przetargu.
Okręgowy Urząd Budownictwa ogłasza prze
targ na:
1) Budowę pomieszczenia na węgiel przy nowobudującym s.ę bloku koszarowym dla 11/65 p. p.
w Gniewie dnia 3 kwietnia br. o godz. lCF-tej;
2) Remont strzelnicy szkolnej na Rudaku w To
runiu dn a 4 kwietnia br. o godzinie 10-tej;
3) Roboty dekarskie i blacharskie w 62 p. p. w
Bydgoszczy dnia 6 kwietma br. o godz. 10-tei;
4) Roboty dekarskie i blacharskie w 16 p. a. 1.
w Grudziądzu dnia 7 kwietnia br. o godz. 10;
5) Przeczyszczenie sieci wodociągowej i remont
instalacji centralnego ogrzewania w 8 Okr.
Szpitalu w Toruniu dnia 10 kwietnia br. o go
dzinie 10-tej;
6) Remont instalacji centralnego ogrzewania w 1.
Batonie Strzelców w Chojnicach dnia 11 kwiet
nia br. o godzinie 10-tej;
7) Remcnt dachów w koszarach Żymirskiego w
Kadrze 8 Dyonu Taborów w Toruniu dnia 12
kwietnia br. o godz. lOtej;
81 Budowę koniowiązów w 4 p. a. 1. w Inowroc
ławiu dnia 13 kwietnia br. o godzinie 10-tej.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w wyżej po.
danych terminach.
Do oferty należy dołączyć:
1) Kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowemi
: sumami ostatecznemu, wypisanemi cyfrowo i
słownie;
2) Poświadczenie Kasy Skarbowej na złożone wa
dium w wysokości 3% sumy oferowanej.
Ogólne i szczegółowe warunki budowy, ko.
sztorysy ślepe, przepisy o ofertach, instrukcje dla
oferentów i rysunki sa do obejrzenia i nabycia w
Okr. Urz. Bud. Nr. VIII. w Toruniu, ul. Łazienna
11 w godz. 12—13.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
oraz dowolny wybór oferenta.
Zlec. Nr. 187/IX.
1537
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. VIH.
Toruń
Nr. 854 — 39/Bud. 33
ZAPOWIEDŹ.

Podaje się do ogólnej wiadomości, że urzędnik
Skarbowy Czesław Marcin Kurowski rozwiedziony za
mieszkały w Gdyni, syn kupca Romualda Kurowskie»
go i żony jego Zofji z Włostowskich oboje zamiesz
kałych w Białymstoku. P. Wacława Rowińska, urzęd
niczka, zamieszkała w Wejherowie, córka właściciela
nieruchomości Piotra Rowińskiego i żony jego Stefa»
nji z Piotrowskich, oboje zamieszkałych w Białym
stoku, chcą zawrzeć związek małżeński.
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić powinno w
Wejherowie i Gdyni.
1544
Wejherowo, dnia 23 marca 1933 r
Urzędnik Słana Cywilnego:
Piotr Owiński.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Sprawozdanie x handlu z bota I nasion „
B. HOZAKOWSKT, TORUŃ
„
Toruń, dnia 20 III. 1933 r.
n
Płacono: w dniach ostatnich zł za 100 kg tranko „
stacja załadowania.
„
NASIONA.
„
ća koniczynę czerwony
95 IJO ,,
,.
prima 07% . .
—
„
» koniczynę białą średnią meczysz, 60— 80 „
„ koniczynę szwedzką
90—105
„ koniczynę żółtą ........ 80— 90
„ koniczynę żółtą w łuskach .... 30— 40
„ inkarnatkę ......... 70— 75
„ przelot .
......... no—130
„ rajgras krajowy ....... 25— 30
.....

13.00—15.00

Peluszka
Bób
Wvka
Lubin niebieski
Lubin żółty
......
Seradela nowa
..
lniane...........................
Wytłoki suche Kraj
Wytłok Sova H.
....
Kuchv z orzecha
..................
„ mielone

13,00—14,00
12,50—14,50
13,50-14,50
—
12,50—13,50
17,00—21,50
10 80—
8,70—
9,20—lO.2o
10,70
10,40

Groch pastewny

ly motkę ■ ■ . . . 9 9 9 9« • I4---- I7
seradelę . . . . 9 9 9 9 9» II— IJ
wykę tatową . . . 9 » 9 9 • • 12---- I4
wiczkę zimową . • • •9*9» 35--- 3O
peluszkę .... 9 9 9 9 9 » II---- 13
groeh Wiktorja . . 9 9 9 9 9 » 28— 3°
groch polny . . . • ••••> 32— 24
groch zielony. » , 9 9 9 9* 9 32— 36
bobik ..... • •••*» IS— I?
gorczycę .... *•*••» 35— 4°
rzepak
.... #
• • 9 » 36— 4O
rzepik
. * ■ 9*99« 42--- <8
łubin niebieski < . • »999« 6— $
łubin żółty . . . . • 9 * 9 • •
II
siemie lniane . . « 9 9 • ■ 9 • 38— 32
konopie ..... • •***• 30— 35
mak niebieski • • • » 9' 9 » • 140—l6c
mak biały .... 9 9 9 9 9 • I2O—140
tatarkę
9 9*9» IJ— Tl
proso
» « • 9 • » 15— I?

Budujmy
„fiole Narodową“

Urząd Morski
A W p 9/1—2.
Przetarg ca koszta podniesienia
kutrów zatopionych w Jastarni

Unieważniam

Przetarg przomnsowij.

Urząd MorsKi ninieńzem ogłasza

przetarg nieograniczona

i weksel na sumę zł. 50.—
Nieruchomość położona w Tupadłach, powiat wystawca T. Bessert na zle«
morski i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu cenie Lewandowskiej w
Bydgoszczy, płatny 3 mar»
zapisana w księdze gruntowej Tupadła wykaz L. ■ca
1933»54»
41 i 106 na imię Jerzego Kuncewicza zamieszka
łego w Warszawie. Plac Trzech Krzyży 8 zesła
Na stancję
nie w drtodze egzekucji dnia 21 czerwca 1933 r.
Drzyjmę uczenice. Fo’te»
o godz. 10 przed południem wystawioną na prze pian do dyspozycji. Zglo«
targ w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 6.
szenia do „Dnia Pomorskie«
Nieruchomość łącznego obszaru 1,59,15 ha, po go“ Toruń, pod nr. 1535.
nadto 1 budynek z parkanem — oszacowana jest
Pierwszorzędne
na kwotę 6,808,88 zł.
pianino
Wzmiankę •> przetargu przymusowym zapisa
(marki
Zimerman)
jak no»
no w księdze gruntowej, dnia 27 października 1932
we tanio na sprzedaż. Wia>
roku.
domość: „Dzień Grudzią»
2. K. 20/32.
dzki".
»5»»
Zlec. Nr. 352
1540
Puck, dnia 17 marca 1933 r.
OKazja!
Sąd Grodzki.
Sprzedam korzystnie:
fortepian, salon stylowy,
Gosposia
cykl krajobrazów, oryginały
malarza Biochockiego, ma»
(małopolanka) wiek średni,
sarz elektryczny,
inteligentna uczciwa przy» palone w kawałkach poleca
lorneta pryzmatyczna, ba«
stojna. poszukuje posady u
najtaniej
ryton, lustra, obrazy, zega«
samotnego pana lub wdo»
M. Czubek I S*ka
ry, maszyny do szycia, to«
wca z dziećmi. Dobre świa»
wery, płaszcze i dętki ro«
Odd z. Turuń
dectwa. Pensja 40 zł. Zglo«
szenia „Par“ Toruń, Szero» ul. Piernikarska 3/7, róg werowe, urządzenie sklepo«
ka 46154t» Browarnej, teł. 643I5»3 we, sypialkę malowaną na
dąb, oddzielne szafy, łóżka,
stoły, krzesła, futra: piżmo»
wce szopy i inne, garde»
BYDGOSZCZ
robę, obuwie i wiele innych
przedmiotów.
735
PRZETARG PRZYMUSOWY.
W sobotę dnia 25 marca 1933 roku sprzedam przy „SKlep Okazyjny“
ulicy Jackowskiego 4/6 najwięcej dającemu za na-- ul. Groblowa Nr. 3, obok
tychmiastową zapłatą: 2 konie, 1 wóz platforma, 10000 Rybnego Rynku, Grudziądz
butelek, 2 m. drzewa, 2 stoły, 6 regałów, 10 syfonów,
220 skrzyń, 3 lodówki, 1 szafa żelazna, 2 biurka, 2
Nauczycielka
regały, 8 krzeseł, 1 aparat do wody sodowej z moto
rem, 1 powózkę, 1 samochód osobowy i kompL pokój wychowawczyni muzykalna
stołowy i męsfti itd. oszacowanych na łączną sumę z niemieckim poszukuje po
3.700 zł., które można w dniu licytacji oglądać na sady. Oferty do „Dnia
Pomorskiego“ Toruń. [»545
miejscu sprzedaży.
Zlec. Nr. 580/VHI
Malak, kom. Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy,

na roboty związane z wydobyciem dwóch kutrów
rybackich, leżących na dnie w porcie Jastarnia,
na głębokości 3—5 m. oraz z wystawieniem ku
trów wydobytych na brzeg w porcie Jastarnia, w
miejsce wskazane przez Urząd Mcrski.
Prace przy podnoszeniu kutrów nie mogą po
gorszyć ich stanu obecnego, t. j. pozbawić jakich
kolwiek części budowlanych, części uzbrojenia,
względnie wyposażenia, znalezionego w chwili
rozpoczęcia robót.
Cenę podać należy ryczałtowo dla każdego ku
tra oddzielne.
Czas wykonania robót w całości nie może prze
kraczać trzech tygodni od daty udzielenia zlece
nia.
Ubiegający się o zlecenia podniesienia kutrów
udowodni w Urzędzie Morskim, pos adanie tech
nicznych kwalifikacyj oraz odpowiednich środków
do wykonywania prac tego rodzaju.
Do oferty dołączyć należy kwit Kasy Skarbo
wej, tytułem dowodu złożenia wadium w kwecie
1.000 zł. z wyraźnem zaznaczeniem na kwicie, że
kwota złożona stanowi depozyt na rzecz Urzędu
Morskiego.
Oferty przyjmować będzie Urząd Morski, do
dnia 30 kwietnia 1933 r. włącznie.
Otwarcie efert nastapi publicznie dnia 2 maja
1933 r. o godz. 12-tej (Wydział Il-gi U. MJ.
Koperta, zawierająca ofertę, ma znajdować
się wewnątrz drugiej koperty, zaadresowanej do
Urzędu Morskiego, zalakowanej i zaopatrzonej,
tylke uwagą:
„Oferta na podjęcie kutrów w Jastarni" (do
przetargu dnia 2. 5. 1933 r.).
Wszelkie dopiski i znaki na kopercie zewnę
trznej, spowodować mogą unieważnienie oferty
Urząd Morski może przetarg odwołać, uniewa
żnić lub pozostawić bez wykorzystania, oferenta
wybrać według swobodnego uznania.
Oferty nieprzyjęte pozostaną bez odpowiedzi,
a wadjum będzie zwrócone f-rmie pod adresem
przez n ą wskazanym.
Zlec. 354
1535
PRZETARG PRZYMUSOWY.
Gdynia, dnia 21 marca 1933 r.
Dnia 25 marca br. o godzinie 11 sprzedam przy uL
Dyrektor Urzędu:
Pomorskiej nr. 42 najwięcej dającemu za natychmia«
(—) Inż. A. Garnuszewski.
stówą zapłatą: 1 bufet, 1 leżankę, 1 biurko, 1 iotel biu
rowy, maszynę do pisania, 1 kredens i 1 zegar regu
Przeprowadzi« '1
PanienHa
lator.
1541
z dobrego domu — chcia» Zlec. Nr. 596/V1II
Woźniak, kom. Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy.
laby się wyuczyć pierwszo»
rzędnie gotować, najchęt»
PRZETARG PRZYMUSOWY.
niej w wększym zakładzie
we wyścielanych wozach ’astronomicznym. Zgłoszę»
W sobotę dnia 25 marca 1933 roku sprzedam przy
meblowych
nia z podaniem warunków ul. Jackowskiego 4/6 najwięcej dającemu za natych
do Adm. „Dnia Grudziądz» miastową zapłatą: 2 konie, 1 wóz platforma, 10.000 bu«
xwöthl
kiego“ pod nr. ioo9. (1547 telek, 2 m. drzewa, 2 stoły, 6 regałów, 10 syfonów, 220
Eks*>r«?UCl«
skrzyń, 3 lodówki, 1 szafa żelazna, 2 biurka, 2 regały,
kolejową i wodną wykonuje
8 krzeseł, 1 aparat do wody sodowej z motorem, 1
Ładnie
naïianrel
powózkę, 1 samochód osobowy itp., oszacowanych na
łączną sumę 3030 zł., które można oglądać w dniu li
LuówiK SzymańsKI umeblowany pokój z oso» cytacji
na miejscu sprzedaży.
bnem wejściem wynajmę,
Toruń
8 07 Toruń, Przedzamcze 1» I. Zlec. Nr 580/VIII.
1535
Żeglarska 3.
telef. 909
Malak, kom. Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy.
1539
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KWIT ABONAMENTOWY.
Do *

«MMM—■MMMM

DO

7

Urzędu Pocztowego w

*

Dzisiaj w piątek
sensacyjne walki
decydujące

4Schwarz jr. — d'Oliveira
Orloff — Smiernoff
sensacyjne walki A
rozstrzygające X

2 Tomo — Grikis

Colev — Siegfried

Przed zapasami pierwszo«
rzędny program .Varieté“

KWIT ABONAMENTOWY.
“’mmummmummummwwmkmüi^mm

Urzędu Pocztowego w

Zamawiam niniejszem abonament •) na „DZIEŃ POMORSKI", „GAZETA MORSKA“,
„DZIEŃ GRUDZIĄDZKI“, „GAZETA GDAŃSKA", „DZIEŃ BYDGOSKI“ na li. kwartał
1933 r. i proszę należność — M. 10.17 pobrać przez listowega

Zamawiam niniejszem abonament *) na „DZIEŃ POMORSKI“, „GAZETA MORSKA“
„DZIEŃ GRUDZIĄDZKI“, „GAZETA GDAŃSKA“. „DZIEŃ BYDGOSKI“ na mlaafec
kwiecień 1933 r. i proszę należność — «I 3.39 pobrać przez listowega

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Miejscowość
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Poczta

—

Miejscowość

n W 1 T POCZTOWY
Odbiór kwotv
10.17 tytułem prenumeraty *) „DZIEŃ POMORSKI“. ..GAZETA
»MORSKA“ „DZIEŃ GRUDZIĄDZKI". „GAZETA GDAŃSKA“, „DZIEŃ BYDGOSKI“, za
iU kwartał 1933 r. potwierdzam.
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•) Niestosowne przekreślić.

d®’8

u ,

■■■

m...

■■...!

.

<—

KWIT

■—■■«

.............. Poczta

,

■ ... ,

1

,

mm—mm

POCZTOWY

Odb’ôr kwoty xł. 3.39 tytułem prenumeraty *) „DZIEŃ POMORSKI", „GAZETA"
MORSKA“, „DZIEŃ GRUDZIĄDZKI", „GAZETA GDAŃSKA“, „DZIEŃ BYDGOSKI“, aa
miea.ąc kwlecUń 1933 r. potwierdzam.
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Niestosowne przekreślić.
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SOBOTA, DNIA 25-GO MARCA 1933 R
STcletfranew

Z ostatniej cfimili
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członków zarządu. Na ogólną ilość 209»ciu
oddanych głosów, wniosek o uchwalenie vo
tum nieufności dla prezesa uzyska! jednak
zaledwie 70 głosów, reszta, a więc znaczna
większość opowiedziała się przeciwko wnio
skowi. Natomiast o votum nieufności dla
To, oo się wczoraj stało na nadzwyczajnem nabrało odrazu charakteru wybitnie wiecowe
Równocześnie z tak „motywowanym“ pozostałych członków zarządu uchwalony zo
walnem zebraniu Pomorskiego Towarzystwa go, zgłoszono wniosek o votum nieufności wnioskiem o votum nieufności dla Zarządu, stal większością 146 ciu głosów. Po skończo
Rolniczego, niepodobna inaczej nazwać, jak dla zarządu, umotywowany rzekomą „rozbież wpłynął i drugi wniosek, domagający się wy nem glosowaniu, uchwalono godzinną przerwę
jawnym skandalem.
nością“ między interesami rolnictwa, a dążenia boru marszałka zebrania. Prezes Zarządu celem dania p. prezesowi Donimirskiemu moż
Nad skandalem tym, celowo i świadomie mi zarządu głównego. „Uzasadnienie“ tego Głównego PTR, p. Donimirski, przed podda naści porozumienia się z innymi członkami
wywołanym przez partyjne czynniki wojują wniosku było pięknym okazem partyjnego niem tych wniosków pod glosowanie stwier zarządu.
cego Stronnictwa Narodowego, pomorska myślenia. Wnioskodawcy m. in. twierdzi? dził, że wniosek o niepraktykowany dotych
Po przerwie p. Donimirski, na wyraźną proś
opinja publiczna nie będzie mogła przejść i np., że postulaty rolnictwa, wysunięte w r. ub czas wybór marszałka ma na celu wyraźne bę zebranych, zgodził się na objęcie godności
nie przejdzie do porządku dziennego. Żuchwa podczas Tygodnia Rolniczego, nie zostały zrea łamanie statutu Towarzystwa, a ponadto skie prezesa z tern jednak zastrzeżeniem i pod tym
le targnięcie się na byt i na tok prac najpo lizowane, co jakoby stwierdzić miał nawet rowany jest przeciwko jego osobie jako preze warunkiem, że zebranie wybierze pozostałych
ważniejszej organizacji gospodarczej, grupu sam dotychczasowy zarząd PTR w liście, ro sa i przewodniczącego zebrania. Wobec tego członków nowego zarządu z przedłożonej przez
jącej na ściśle apolitycznym gruncie, wszyst zesłanym przez siebie do zarządów Kółek widzi się zmuszonym do złożenia nietylko prze niego listy kandydatów- W liście tej zapro
kie żywotne interesy pomorskiego rolnictwa, Rolniczych. Listu tego jednak nie odczytano wodnictwa zebrania, ale również prezesury i ponowa! następujący skład zarządu: p. Czar«
jest bowiem faktem tak bezprzykładnym, że — powołano się tylko na jego przedruk, który członkostwa Towarzystwa. Po tern oświadczę liński — prezes PTR pow. Toruń, ks. Bącz
jego sprawcy będą musieli za to ponieść kon w formie celowo skróconej a tendencyjnie niu p, Donimirski poddał wniosek nieufności kowski — prezes PTR pow. Wąbrzeźno, poseł
sekwencje jak najostrzejsze.
zniekształcającej sens pisma zarządu PTR po dla prezesa pod głosowanie. Dodać bowiem Serożyński — pow. Lubawa, p. Çlôwczewski
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze nie mo jawił się w swoim czasie na łamach prasy należy, że w międzyczasie wpłynął jeszcze i — prezes PTR pow. Chojnice, p Dulski —
że być ani też nie było nigdy terenem żad „narodowej“. To świadome fałszerstwo zo« trzeci wniosek, domagający się mianowicie wiceprezes PTR Brasin i p. Huzarek — przed
nych ścierań czy też rogrywek .politycznych“. stało zresztą natychmiast przygwożdżone na przegłosowania wniosku o votum nieufności stawiciel osadnictwa powiatu grudziądzkiego.
oddzielnie dla prezesa i oddzielnie dla reszty
W odpowiedzi na to pp. „narodowcy“ uwa
Ta lin ja stawiania działalności PTR całkowicie samem zebraniu.
żali za właściwe postawić jednak drugą listą
poza sferą jakichkolwiek politycznych zabar
kandydatów, zgłoszoną po przeprowadzeniu i
wień, a na gruncie służenia wyłącznie cdom
odpowiedniej agitacji w czasie zebrania przez
i sprawom gospodarczym pomorskiego rolni
pos. ks. Łosińskiego, a obejmującą następują
etwa, była przez dotychczasowe zarządy PTR
ce nazwiska: p. Hilar, ks. proboszcz Kalitów
przestrzegana zawsze bardzo ściśle. Oczywv
ski, pos. Szturmowski, p. Kruczkowski, p. Dul
icie rzeczą zupełnie zrozumiałą jest, że ten
ski i p. Pakuła.
stan musiał być ..solą w oku“ dla t. zw. „na
Zbrodnicza ahcia O. W. P. wydala plon
rodowych“ czynników, które nawet z gospodar
Tu już partyjne szydło wyszło otwarcie na
Warszawa, 24. 3. (PAT). Dnia 23 bm. w zwolnienia zatrzymanych. Komendant powia
czej placówki chciałyby utworzyć folwarczek
jaw
z worka demagogji Zgłoszenie bowiem
paru miejscowościach województwa białostoc towy P. P. wezwał’ tłum do rozejścia s>ę, nad;
dla swego partyjnego interesu. Ten partyjny kiego miejscowe żywioły O. W. P. przygoto mieniająe, że sprawa aresztowanych będzie przez pos. ks. Łosińskiego listy kandydatów,
jednak interes, dążący za wszelką cenę do t. wały ekscesy antyżydowskie, wykorzystując niebawem rozpatrzona. Tłum począł się roz obejmującej wyłącznie tylko ludzi partyjnych,t
zw. „osiągania wpływów“ tj. do demagogicz odbywające się w tymże dn‘u jarmarki i licz chodzić, parę jednak liczniejszych grup uda. należących do Str. Narodowego, było najwy'
nego łapania dusz frazesami jałowej blagi i niejsze skupienia ludności.
łoi się do aresztu, zdemolowało go 1' zabrało mowniejszym dowodem, do czego idą t. zw,
opocyjnego krzykactwa, jest rzeczą najzupeł
Władze administracyjne zarządzeniami ze sobą aresztowanych, którzy niezwłocznie „narodowe“ czynniki. Krótko mówiąc: chodzi»
niej odmienną od tego, co stanowi faktyczny prewencyjnemi udaremniły w zarodku jakie; poprowadzili tłum do demolowania straganów lo o to, by z organizacji czysto gospodarczej«
interes ludności. Jeżeli panowie partyjni „dzia kolwiek próby wywołania awantur antyży na rynku i tłuczenia szyb w składach żydow jaką było dotychczas Pomorskiego Towarzy
łącze" ze Stronnictwa Narodowego, dokony> dowskich. Jedynie w Radziwiłłowie powiatu skich, przyczem część towarów zrabowano. stwo Rolnicze, utworzyć folwareczek dla swych
wując wczoraj „zamachu“ czy też „przewrotu“ szczuczyńskiego wskutek agitacji i podżega, Interweniującą policję obrzucił tłum kamie partyjnych „wpływów“.
w zarządzie PTR. uważają to za jakikolwiek nia tłumu przez miejscowych zwolenników niami Prócz tego padło kilkadziesiąt strzałów,
P. prezes Donimirski, poddając obie listyj
swój „sukces“, to niech się nie łudzą długo.
OWP oraz komunistów i mętów doszło do star wymierzonych do policji. Mimo oddania salwy kandydatów pod glosowanie, raz jeszcze te
Wczorajsze nadzwyczajne Walne Zebranie cia tłumu z organami Policji Państwowej.
ostrzegawczej w górę przez policję, tłum całą stanowczością stwierdził, że możność
zwołane zostało przez dotychczasowy zarząd
W miejscowości tej w godzinach rannych okazał groźną postawę, grożąc policji rozbro. współpracy widzi jedynie z zespołem ludzi
celem dokonania pewnych zmian w budowie przytrzymanych zostało 9 członków OWP jeniem. Kilku policjantów zostało rannych. przez siebie zgłoszonych.
Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego, dykto oraz 3 komunistów jako podejrzanych o agi Policja zmuszona była do użycia broni palnej.
W wyniku glosowania lista pierwsza, obej|
wanych koniecznością dostosowania struktury tację za ezynnem wystąpieniem przeciw lu Po strzałach tłum się rozproszył. Ofiarą zajść mu ją ca kandydatów wysuniętych przez p. Do
organizacyjnej Towarzystwa do faktycznych dności żydowskiej. W parę godzin ]>otem padło 2 zabitych i 3 rannych.
nimirskiego, uzyskała 67 głosów, — natomiast
potrzeb i wymagań życia. Chodziło miano przed posterunek policji przybył pod wodzą
Aresztowano 25 osób, w tern kilku poprze lista druga uzyskała 86 głosów. Dodać należy}
wicie o to, ażeby pomiędzy najniższemi ko» członków OWP, komunistów i szumowin tłum, dnio zatrzymanych.
że głosowanie poprzedziła znów intensywna
morkami organizacyjnemi Towarzystwa, tj. I uzbrojony w pałki, kije itd., domagając się
agitacja prowadzona przez wszystkich postów!
Kółkami Rolniczemi, a władzami naczelnemi,
Stronnictwa Narodowego za kandydatami zglo
tj. zarządem głównym, stworzyć nowy szcze
szonymi przez pos. ks. Łosińskiego.
bel pośredni w postaci Powiatowych Towa
Wobec takiego wyniku glosowania, p. pre
rzystw Rolniczych. Celowość i słuszność te=
zes Donimirski złożył natychmiast zarówno
obtąl tramwaje« éazowniç i magistrat
go planu jest rzeczą tak oczywistą i jasną, że
przewodnictwo zebrania jak i prezesurę To
nie uznawać jej mógłby chyba tylko ktoś, kto
Łódź, 24. 3. (PAT). Jodnodniowy strajk rajszym w Łodzi do godz, 19 nie uległa zmia warzystwa. W powstałej po tem oświadcza
chcialby iść wbrew interesom pomorskiego protestacyjny dla zamanifestowania solidar nie. W Łodzi mimo ożywionego ruchu ulicz niu atmosferze ogólnego podniecenia i chaosu,
rolnictwa. Jest to bowiem najwłaściwsza dro ności z akcją włókniarzy objął w Lodz’ tram; nego, szczególnie w dzielnicach robotniczych marszałkiem zebrania „wybrany“ został ks.
ga zarówno do usprawnienia samej działalno waje miejskie, podmiejskie, gazownię miejską, spokoju nigdzie nie zakłócono.
Kalitowski. W skład zarządu wybrano — wo
ści PTR jako organizacji, jak też do jeszcze większość urzędników i funkcjonariuszy ma
Dziś odbędzie się w Tomaszowie Mazo bec ustąpienia p. Donimirskiego, — p. Halce
śc'ślejszego powiązania i zjednoczenia intere gistratu oraz częściowo drukarzy i czeladni wieckim konferencja przedstawicieli związków rowicza.
sów wszystkich rolników pomorskich we ków piekarskich. Czynne są pogotowie miej zawodowych i przemysłowców przy udziale
Obecni na zebraniu: reprezentant p. Woje
wspólnej pracy nad poprawą swej sytuacji go skie, obsługa szpitali i ambulatorjów i rzeźnie inspektora pracy, mająca na celu omówienie wody Pomorskiego, nacz Ceceniowski oraz
spodarczej.
miejskie. Komunikację utrzymują autobusy i i ewentualne podpisanie umowy zbiorowej.
Komisarz Izby Rolniczej p. Sakowicz, po skoń
Rzecz szczególna, że właśnie to zebranie, taksówki, te ostatnie w zmniejszonej ilości.
W Zduńskiej Woli wśród strajkujących za, czonem glosowaniu opuścili salę obrad.
które miało tę rozumną i konieczną nowość
Również na prowincji strajkują pewne gru rysowała się tendencja w kierunku zakończę,
Dalszy przebieg zebrania był już tylko ko
do życia PTR wprowadzić, uznane zostało py pracowników. Na terenie całego okręgu nia strajku zawarciem oddzielnej umowy zbio medją.
Sprawy przewidziane programem
praca partyjnych działaczy „narodowych“ za panuje spokój.
rowej.
obrad, w pierwszym rzędzie wspomiana sprawa
najwłaściwszą „okazję“ do podjęcia skanda
Łódź, 24. 3. (PAT). Sytuacja w dniu węzozmiany statutu oraz dwa referaty, zostały
licznej akcji, zmierzającej do przetworzenia
przez „marszałka“ ks. Kalitowskiego samowol
PTR na organizację „polityczną“, a więc nie:
nie poprostu „wycofane“.
jednoczącą, ale: rozbijającą interesy pornor;
Odpowiedzialność za to, co się stało, prze
skiego rolnictwa.
dewszystkiem zaś za dalsze losy Pomorskiego
Akcja ta przygotowana przez pp. „naro
Towarzystwa Rolniczego, spada teraz na
b. ministra Rzeszy
dowców“ na specjalnie w tym celu zwołanym
[
Berlin, 24. 3. (PAT). Były minister Se agentów policji do Reichstagu i wziął udział sprawców całego tego skanda'icznego i gorszą«
konwentyklu, odbytym w wilję Walnego Ze
w głosowaniu. Po zamknięciu posiedzenia Se cego „zamachu“. Może wcześniej, niż sami)
brania PTR, została wczoraj przeprowadzona vering, członek frakcji socjal.demokratyoznej
vering został z powrotem odstawiony do pru przypuszczają, będą oni musieli zdać bardzo
został
u
wejścia
do
Reichstagu
aresztowany
według zgóry obliczonego planu. Świadczyła
surowy rachunek za tę akcję, skierowaną prze
skiego ministerstwa spraw wewnętrznych.
o tern agitacja, prowadzona przez „zmobili przez urzędników policji politycznej oraz od
ciw interesom ludności. Ogól rolnictwa po»
zowanych“ na ten dzień „działaczy“ Str. Na prowadzony do gmachu pruskiego minister,
morskiego, trseźwo i zdrowo myślący, nie po»
stwa
spraw
wewn
w
celu
przesłuchania.
Mo

BBeiclastaë nchwai'1 wtl omoo
rodowego w' osobach posłów: Matlosza, Sztur
zwoli
bowiem na wprowadzanie partyjno=po,
n’ciwa
IS#tt«-ra
mowskiego, Kamińskiego, ks. Łosińskiego i tywy tego zarządzenia dotychczas nie zosta
litycznych
interesów na teren organizacji, któ
Berlin,
24.
3.
(PAT).
Reichstag
przyjął
eksposla Sołtysiaka przy asyście licznych, a ły opublikowane.
rej właściwym i jedynym celem jest obrona in
wczoraj
ustawę
o
nadzwyczajnych
pełnomo

Berlin, 24. 3. (PAT). Były minister Seve5
mniej „wybitnych“ pomocników.
cnictwach dla rządu 441 głosami przeciwko teresów gospodarczych rolnictwa.
Już na wstępie zebrania, które dzięki za ring, który dziś w południe został aresztowa
Do sprawy tej jeszcze powrócimy.
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głosom socjaldemokratów.
biegom wymienionych tuzów „narodowych“ ny przybył wieczorem w towarzystwie dwóch

Skandaliczna robota partuina

Działacze „narodowi“ przeciw interesom rolnictwa

Krew bratnia na ulicach
Radziwiłłowa

Sïrafk proÉesÉacoiny w Łodzi

Sensacyjne aresztowanie
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