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Cała Polska u błękitnych wód Bałtyku
Pokłosie „Święta Morza“
,,Święto Morza" miało nietylko w Gdyi przebieg imponującej manifestacji całei
olski, ale i na całem wybrzeżu dało obraz
ielkiej, powszechnej uroczystości narodo
wiWszystkie domy i gmachy, zarówno pry
atne jak i samorządowe i rządowe na ca;m wybrzeżu udekorowane były flagami
arodowemi. Strona techniczna związaych z uroczystościami przygotowań stała
Rzędzie w całej pełni na wysokości zaani a.
Chlubny i godny szczególnego podkrelenia przykład dała pod tym względem
Maszcza sama Gdynia, gdzie zgodna, plaowo obmyślana i śwuetnie przeprówadzoa współpraca wszystkich czynników rzą°wych, samorządowych, portowych i spoecznych zdała pierwszorzędny egzamin
prawności organizacyjnej w przygotowa
li zjazdu. Pomieszczenie dla stutysięczej rzeszy uczestników Święta, zaopatrzepe ich w żywność i ustalenie dostępnych
lażdemu cen tej żywności, rozmieszczenie
naków orientacyjnych i środków lokomo|i< uruchomienie całej brygady informatoów i przewodn;ków, rozplanowanie pro;ramu uroczystości tak, by wszystkie ję
ło punkty były dostępne każdemu uczestni
rowi Zjazdu, wszystko to było chlubnym
lowodem umiejętności należytego przemy
cenia zawczasu każdego szczegółu i każlej okoliczności.

zostawić musi w duszy każdego uczestni
ka niezatarte, niezapomniane nigdy wraże
nie na przyszłość.
W Gdyni i w czasie kolejnych uroczy
stości nad morzem, widziało się tyle budu
jących i podniosłych dowodów wartości du
szy polskiej, że dumą i radością napełnić
one muszą serca każdego państwowo - my
ślącego Polaka.
Widziało się jakby w treściwym, zwar
tym skrócie przegląd siły duchowej naro
du, która w zrozumieniu znaczenia własne
go dostępu do morza przywiodła do Gdyni
stutysięczną rzeszę z całej Rzeczypospo
litej, nawet z najdalszych jej zakątków
Widziało się, jak głęboko w serca wszy
stkich obywateli Polski wniknęła już mi
łość ku Polskiemu Morzu, — jak głęboko
zakorzeniła się już świadoma idea mor
ska.
Widziało się ten olbrzymi sentyment,
który wszystkie dzielnice Polski złączył na
zawsze z‘ polskiem Pomorzem, — widziało
się zdecydowaną wolę całej Polski w kie

runku niedopuszczenia, by na polskiej Zie
mi Pomorskiej kiedykolwiek stanąć mogła
stopa najeźdźcy.
Widziało się, jak przed Majestatem Rze
czypospolitej zgodnie defilują szeregi i zgo
dnie chylą się sztandary wszystkich tych
nieprzeliczonych zrzeszeń i organizacyj, co
w imię dobra Państwa wyzbywszy się wza
jemnych uprzedzeń, stają przy wspólnym
sztandarze pracy dla Państwa i obrony Je
go granic.
Widziało się, jak śluby wierności, wy
trwałości i pracy dla Polski, testamentem
Mestwina i dokumentem Związku Miast
Pruskich przekazane Pomorzu, — to samo
Pomorze uroczystym, historycznym aktem,
podpisanym przez wszystkie miasta swej
Ziemi, odnawia po wszystkie czasy do rąk
Najwyższego Przedstawiciela Potęgi i Wła
dzy w Odrodzonej Polsce.
Widziało się, jak w karnym ordynku
wobec tegoż Najwyższego Przedstawiciela
Władzy Rzeczypospolitej karnie składają
żołnierski meldunek swej gotowości do o-

brony granic — prawdziwi obrońcy Ojczy
zny, Wielka Armja Rezerwowa Pomorza,
której członkowie dobrowolnie odrzucając
wszelkie dawne wzajemne spory i różnice
działania, chcą ramię przy ramieniu, pod
jednem kierownictwem, poświęcić wszyst
kie swe siły Państwu.
Widziało się wreszcie, jak wspólna
myśl, wspólne umiłowanie, wspólne zrozu
mienie łączności » potrzeby zbiorowego
działania — potrafią w masach polskich bu
dzić poczucie subordynacji i dobrowolnego
posłuchu wobec obywatelskiego nakazu, ile
kroć chodzi o wspólną sprawę.

Święto Morza, ta największa od cza
sów grunwaldzkiego zjazdu w r. 1910 ma
nifestacja narodowa całej Polski, — minęło
bez jecfeąego zgrzytu, bez najmniejszego roz
dźwięku. Przeciwnie, — było wyrazem tej
olbrzymiej harmonji, jaką biją i zawsze bić
muszą serca polskie, kiedy je wzajemnie
połączy i zjednoczy — SZTANDAR PRA
CY DLA PAŃSTWA.

mstoruczna chwila na wybrzeżu
Trzeci dzień pobytu P. Prezydenta nad morzeni

Wczoraj o godzinie 10,30 Pan Prezydent
Przy zwiedzaniu olejarni Pan Prezydent
Rzeczypospolitej ze swem otoczeniem oraz szczegółowo interesował się urządzeniem faprzedstawicielami władz państwowych udał brycznero, produkcją oraz rynkami zbytu, pu
Również służba bezpieczeństwa publicz się kutrem pościgowym straży granicznej czem zwiedzał magazyn III z bawełną oraz sta
ieg° — policja państwowa, — wywiazała „Batory“ do nabrzeża Stanów Zjednoczonych, tek Polsko-Bryt. Tow. Okr. „Lwów". Po zwie
ię z zadania pierwszorzędnie. Porządek gdzie Pana Prezydenta oczekiwali przedstawi dzeniu portu Pan Prezydent powrócił na
lad był wszędzie zachwycający mimo ol- ciele Urzędu Morskiego. Pan Prezydent zwie Oksywję.
rzymiego napływu rzesz ludzkich z całe- dził imponujących wymiarów magazyn baweł
Wczoraj o godz. 16-tej Pan Prezydent był
> kraju a nawet z zagranicy. To samo ny, następnie przesiadł się na okręt R. P. obecny na stadjonie i przedstawieniu dzieci
leży powiedzieć i o kolei, która całko- „Mewa“, którym zwiedził basen Marszałka z całej Polski. Następnie Pan Prezydent udał
’’e stała na wysokości zadania. Na dwór Piłsudskiego i wylądował na wybrzeżu Indyj- się na zawody koni» brygady kawalerji z To
f
i, mimo nadzwyczajnego ruchu przez skiem.
runia. Po konkursie im. Pana Prezydenta
Przechodzącego Pana Prezydenta sponta
f niedzielę i poniedziałek, od wczesnePan Prezydent odjechał na Oksywję.
ranka do późnej nocy panował niczem nicznie witali robotnicy portowi i marynarze.
zakłócony porządek. Uruchomiono sze
reg dodatkowych kas biletowych, przyczem
w dużej ilości miast dla wygody jadących
Pan Prezydent w Wielkiej Wsi i Lisim Jarze
przy kasach umieszczono specjalnych de
Dzień 2 sierpnia będzie zapisany w hi
legatów iLgi Morskiej i Kolonialnej, lub
Chwila oczekiwania — wreszcie eskor
funkcjonarjuszów starostw z gotowemi blan storii powiatu morskiego złotemi głoskami. towany przez samolot nadjechał samochód
kietamń dla zniżek biletowych. Nikomu W dniu tym bowiem WYBRZEŻE GOŚCI P. Prezydenta wraz z samochodami świty.
nie robiono trudności w uzyskaniu biletu ŁO PIERWSZEGO GOSPODARZA ZIEMI Głowę Pańs-twa powitały gromkie okrzyki.
do Gdyni i z powrotem, z wszystkipii ob POLSKIEJ.
Po krótkim meldunku starosty morskiego
W dniu tym potężna armja rezerwowa Henszla powitał P. Prezydenta wójt Jastar
chodzono się niezwykle grzecznie i uprzej
mie. Upadający ze zmęczenia kolejarze Pomorza złożyła Głowie Państwa ślubowa ni Kohnke w otoczeniu delegacji rybaków,
nie, że wiernie stać będzie pod sztandarem które wręczyły P, Prezydentowi prośbę w
byli jeszcze uprzejmiejsi niż zwykle.
Ale uznanie należy się i samym rzeszom Rzplitej i do ostatniej kropli krwi bronić sprawie budowy portu rybackiego.
uczestników święta Morza. Z radością pod będzie dostępu do morza.
Od wczesnego ranka na szosach, dro
Rutsacu Wqbrze2a
kreślić trzeba zachowanie się jadących. zhgach,
wiodącyc
hdo
bulwaru
nadmorskie

do
Pana Prezydenta
równo w czasie podróży, jak i podczas sa
mych uroczystości Święta Morza. Każdy go, panowało niezwykłe ożywienie. Wzdłuż
Rybacy Wybrzeża Morskiego pozwala
rozumiał, że przy tak olbrzymim napływie trasy, którą miał jechać P. Prezydent, w ją sobie przedłożyć Panu Prezydentów
ludzti trudno jest o to, by wszyscy mieli każdej wiosce, w kaźdem osiedlu ustawio Rzeczypospolitej Polskiej bardzo naglącą,
„normalne" wygody pasażerskie w pocią no bramy tryumfalne, na każdym domu, na ze względu na konieczność dania rybakom
gach, lub wygody ,,wycieczkowe" w czasie każdej chałupce powiewał sztandar biało- schroniska na wielkiem morzu, prośbę ja
pobytu na wybrzeżu. Podziwu godną była czerwony.
ką jest budowa portu rybackiego w WielOd południa w obozie szkoły podchorą kiejwsi. Całe wybrzeże rrasze nad wiel
nietylko wyrozumiałość, z jaką wszyscy bez
wyjątku uczestnicy Święta Morza znosili żych sanit, zaczęły się zbierać oddziały P. kiem morzem nie posiada żadnego schro
trud podróży w przepełnionych wagonach W. powiatu morskiego i z innych części niska rybackiego, co nie daje nam rybakom
i żołnierską surowość mieszkalnych kwa kraju, których przywiozły specjalne auto m ejscowym możności należytego wykony
ter w Gdyni, — ale przedewszystkiem ich busy, samochody ciężarowe i pociągi.
wania rybołówstwa na pełnem morzu. Wo
Później zaczęły nadjeżdżać samochody bec tego nasuwa się konieczność budowy
dobrowolna subordynacja, podporządkowu
jąca się bez słowa sprzeciwu każdej wska prywatne, a z letnisk nad pełnem morzem schroniska rybackiego na naszem wybrze
zówce władz kolejowych i zjazdowych. A- dążyły do Wielkiej Wsi i Lisiego Jaru tłu żu polskiem pomiędzy Helem, a granicą nie
fisz powitalny w Gdyni, mówiący: „Miły my letników.
miecką. My, jako rybacy miejscowi, zna
gościu, wybacz, jeśli nie będziesz miał zbyt
W Wielkiej Wsi. gdzie miał się zatrzy jący dokładnie nasze wybrzeże proponuje
wielkich wygód, i uśmiechnij się“, — czy mać P. Prezydent, ustawiono wspaniałą my jako miejsce budowy portu ryback ego
tany był istotnie z serdecznym uśmiechem: bramę tryumfalną, zbudowaną z łodzi, wio Wielkąwieś, która ze względów techni
— publiczność sama ściśle strzegła przepi seł, sieci rybackich, Drzystrojoną podobiz cznych i eksploatacyjnych zdaje się być naj
sów i rozporządzeń, sama dbała o ład i po ną P. Prezydenta, flagami narodowemi, lepszym punktem wypadowym na pełne mo
rządek.
mnóstwem zieleni, i minjaturowemi okręta rze, albowiem posiada w bliskości osiedla
To też właśnie dlatego święto Morza po mi.
rybackie, dogodne połączenia komunik&cyj

Tam, ^dzic wylądował Zydmunf Waza

ne, — co da podstawę do powstania ośrod
ka przemysłowo - handlowego. Wszystko
przemawia za zrealizowaniem naszej proś
by.
Znając troskliwą opiekę Pana Prezyden
ta nad wybrzeżem polskiem, a szczególnie
nad rybakami, jesteśmy przekonani, że
prośba nasza zostanie przez Pana Prezy
denta życzliwie wysłuchana i załatwiona
przychylnie.
Następują podpisy rybaków, ludności ry
backiej Wybrzeża i miejscowości; Hel, Ja
starnia, Bór, Kuźnica, Chałupy, Wielkawieś i Karwia.

Defilada oddziałów S»W.
Drugiem miejsce postoju P. Prezydenta
był Lisi Jłt, miejsce, gdzie z r. 1594 wy
lądował król Zygmunt III Waza, wracając
ze Szwecji.
Tutaj P. Prezydent przyiął raport gen.
Pasławskiego i ppłk. Piwnickicgo i przy
dźwiękach hymnu narodowego dokonał
przeglądu oddziałów w otoczeniu genera
łów Orlicz-Drcszera, Norwid-Neugebauera
Pasławskiego i Zahorskiego, admirała Świrskiego oraz p. wojewody pomorskiego Kirtiklisa.
W defiladzie wzięły udział oddziały
szkoły podchor. sanit., organizacje P. W.,
odziały Zw. Strzeleckiego w sile 12 kompanij pod karabinami, powstańcv i wojacy,
obozy letnie w Cetniewie K. P. W., Federa
cja, bractwo strzeleckie, Sokół, pocztowcy,
kolejarze, organizacje rolnicze, Legjon Mło
dych, P, W. Kobiet itp.

PosFusznw ranori
Rezerwowej Pomorza
Po przeglądzie Pan Prezydent przyjął
raport, złożony Mu przez prezesa okręgu
pomorskiego Federacji płk. rezerwy Siudowskiego. '
Wczorajsza manifestacja pomorskich organizacyj wojskowych PRZYPIECZĘTO
WAŁA HOŁD ZIEMI POMORSKIEJ DLA
GŁOWY PAŃSTWA.
Następnie Pan Prezydent udał jię na
poświęcenie schroniska Ligi Morskiej i Ko
lonialnej, poczem odjechał do Jastrzębiej
Góry, gdzie w „Bałtyku” wziął udział w
podwieczorku, wydanym na Jego cześć
przez Sejmik powiatowy pow. morskiego.
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Zwycięstwo von Papena
Wybory do parlamentu Rzeszy Nie
mieckiej zakończyły się znacznym sukce
sem partji narodowych socjalistów oraz.,,
faktycznem zwycięstwem kanclerza von
Papena.
Partja Adolfa Hitlera wchodzi do no
wego parlamentu (według obliczeń pro
wizorycznych) w sile 2Ś9.U mandatów,
w porównaniu do poprzednich wyborów
zyskała tedy 119 mandatów. Jest to suk
ces numeryczny, ale jest to zarazem
zwycięstwo — ,.pyrrhusowe“’. Sukces
ten nie daje Hitlerowi absolutnej więk
szości- w parlamencie, czego się narodo
wi socjaliści spodziewali, — ani nawet
nie daje mu większości łącznie z narodowo-niemieckimi (36 mandatów).
Jeśli tedy Hitler liczył na to i głośno
zapowiadał, że zwycięstwo jego w wybo
rach do parlamentu Rzeszy będzie tak
druzgocące, iż w poniedziałek, dn, i-go
sierpnia „nie będzie już Papena“, _ to
spotkał go bolesny zawód, który mógłby
„naprawić“ tylko... zamachem stanu.
Na ten krok ryzykowny ważyłby się
Hitler niewątpliwie, gdyby był mężem
stanu dużej miary, świadomym swego
celu i mającym 'poczucie głębokiej mo
ralnej odpowiedzialności za losy pań.
stwa.
Ale dziś już dla nikogo chyba nie jest
tajemnicą, że „piękny Adolf“ jest tylko
agitatorem, fascynującym tłumy, ale a.
gitatorem, który całkowicie wyżył się i
zużył w agitacji.
Wszystkie przewidywania przedwy
borcze podkreślały zgodnie, że istotnie
chodzi nie o to, jaką liczbę mandatów
zyska Hitler, ale o to, czy osiągnie on
ilość głosów ponad 44 procent ogółu gło
sujących, jak to było przy wyborach na
prezydenta Rzeszy. Tymczasem okazuje
się, że Hitler obecnie zdobył tylko 37,02
procent ogółu głosujących. W jego
„zwycięstwie“ widoczny już jest zaro
dek przyszłej klęski.
Najliczniejsza trakcja w parlamencie
Rzeszy ma, oczywiście, niemałą rolę do
odegrania. Ale Hitler, który będzie mu.
siał rozmienić się na drobne kompromi
sy i szacherki. parlamentarne, _ to nie
jest ten Hitler - „wódz“, niemal „pro
rok“, niemal mistyczny ,,zbawca“ który
pociągał miljonowe rzesze niemieckie.
Sytuacja, jaką wytworzyły wyborv
do parlamentu Rzeszy, daje von Papetiowi całkowitą możność do pozostania’ u
władzy. Może on, nie dopuszczając fak
tycznie hitlerowców do władzy, lawiro
wać na terenie parlamentarnym zapomo
cą ich głosów. Ma również możność, w
razie nieoczekiwanego oporu ze strony
hitlerowców, rozwiązać parlament, bv
wykazać dalszy ubytek głosów partyj
narodowo-socjalistycznych. W międzv_
czasie zaś, junkrzy pruscy niewątpliwie
wzmocnią swą pozycję przez odpowie inie zmiany w administracji państwowej.
Słowem, — wynik wyborów do par
lamentu Rzeszy zdaje się wskazywać, że
drzwi władzy zatrzasnęły się przed sa
mym nosem „pięknego Adolfa“.
Władza pozostaje nadal w brutal
nych, tak dobrze znanych światu i Euro
pie rękach — junkrów pruskich.
Sterowali oni losami Rzeszy od cza

sów Bismarcka, Dziś, po zlikwidowaniu
kilkunastoletniego „epizodu wcjmarsk’eg°“, — wrócili do swej roli. Odzyskanej
władzy z pewnością nic ustąpią nikomu
z poza swego „towarzystwa *. Hitlerem
mogą panowie pruscy posługiwać się ja
ko narzędziem; ale władzą dzielić się z
nim napewno nie zechcą.
Dzień 31-g'O lipca był dniem faktycz
nego zwycięstwa von Papena i partji

Dopiero berlińskie dzienniki wieczorne za1
mieściły bardziej szczegółową ocenę sytuacji
po wyborach w Niemczech. Wszystkie pin
sina zgodnie podkreślają, że wynik wyborów
zaważy na losach gabinetu Papena. Stronnic»
twa opozycyjne- będą żądały jego ustąpienia
na pierwszem posiedzeniu parlamentu.
Prasa prorządowa i tym razem akcentuje
rolę, jaka w decydującej chwili przypadnie
prezydentowi Ilindenburgowi. Co da gabine»
tu Papena, dzienniki jak dotychczas nie wró
żą mu pozyskania większości parlamentarnej.
Chaos i niepewność co do zamiarów rządu
Wybory w Niemczech
powodują, że wszelkie kombinacje na temat e*
wentualnej koalicji stronnictw przedstawiają
się w sposób nieokreślony. Mówi się, że gabi*
net ma zamiar wystąpienia przed parlamentem
z żądaniem udzielenia mu nadzwyczajnych
pełnomocnictw celem przeprowadzenia pro»
gramu gospodarczego.
Socjalistyczny „Abend“, zapowiadając juz
na pierwszem posiedzeniu parlamentu atak
stronnictw opozycyjnych przeciw Papenowi,
wskazuje, że tylko większość z udziałem cen»
trum i narodowych socjalistów mogłaby nie»
dopuścić do votum nieufności. O ile do tego
nic dojdzie, oczekiwać należy gabinetu urzęd»
niczego.
Hitlerowski „Angriff“ stwierdza, ż,c w obec
nym parlamencie rzeszy trudno będzie wyło
nić parlamentarną większość, o ile rząd Papę
na nie zdecyduje się wyeliminować komun’*
stów ze społeczności państwowej.
Zdaniem „Deutsche Allgemeine Zeitung“
prezydent Hindenburg napewno wyciągnie
Ilustracja nasza przedstawia moment z agitacji przedwyborczej
Niemczech. Wysłannicy
konsekwencje z wyników glosowania. Pierw»
partyj rozdają ostatnie ulotki wzywające do popierania ich kandydatów. Policja jak widzi szym tego dowodem będzie przyjęcie na au*
my interesuje się ich treścią.
djencji przez prezydenta Rzeszy Hindenburga
przywódcy narodowych socjalistów Hitlera.
Hasiem chwili jest rekonstrukcja gabinetu Pa
pena przez zaproszenie do udziału w rządzie
narodowych socjalistów.
Centrowa „Germanja“ wskazuje, że roz
Do hist orji dyplomacji światowej wejdzie i Myśli jego pobiegły jeszcze dalej. W Niemnowe nazwisko: — baron Emil von R i n- i czech odbywały się wybory: — kto wie, jak to proszone zostały iluzje Hitlera co do uzyska
t e 1 e n, radca legacyjny poselstwa Rzeszy ' się wszystko skończy? — kogo się trzymać? nia bezwzględnej większości w parlamencie.
Rząd Papena musi jaknajrychlej zerwać z
Niemieckiej u* Warszawie, a latem Roku Pań i może Hitler zwycięży i pozostawi na placówskiego 1932.tymczasowy zastępca posła w ■ kach zagranicznych tylko tych dyplomatów, eksperymentami i metodami polityki, niedocharakterze charge d'affaires.
.-którzy hołdują jego metodom? „Trzeba być puszczalnemi z punktu widzenia prawa konsty
Historyk dyplomacji zanotuje nazwisko j energicznym!" — powiedział sobie baron von tucyjnego.
barona von Rintelen w rozdziale, noszącym ty Rintelen i... wzrok jego padl na powiewającą
tul: — tjak dyplomata denerwować się nie po przy sztachetach ogródka
Ludność polsita w Cze
flagę polską.
winien i czego mu czynić nie wolno".
Musiał baron von Rintelen odczuwać w tej
chosłowacji
Jednocześnie zaś przybędzie cenny przy chwili sensacje psychologiczne, dające się poro
w obronie dobrego Imienia
czynek do pojęć opinji publicznej o obycza wnać z przeżyciami duchowymi młodego byka
Polstai
jowości niemieckiej, o wychowaniu, poczuciu na widok czerwonej płachty torreadora Do ta
Społeczeństwo polskie w Czechosłowacji
taktu i również znajomości elementarnych za kiego przypuszczenia upoważnia nas sposób po śledziło z oburzeniem antypolską akcję Emi
sad grzeczności.
stępowania barona v. Rintelen na widok flagi gracyjnych kół ukraińskich w Czechosłowacji,
Rozpatrzmy następujący fakt: — ir dniu
polskiej, powiewającej na polskim domu w
prowadzoną w związku z zajściami w Małoobchodzonego uroczyście przez cala Polskę
stolicy P o 1 s k i.
polsce Wschodniej w r. 1930 Pewne odłamy
„Święta Morza", domy w polskich miastach i
Byk ma zwyczaj rzucania się na płachtę prasy czeskiej chętnie udzielały miejsca „po
u* polskich wsiach dekorowane były flagami czerwoną i darcia jej rogami i kopytami. Ba litykom ukraińskim", przebywającym w Pra
państwowemi. Flaga biało-czerwona powiewa ron von Rintelen zachował się w sposób iden dze, którzy z tego powodu atakowali Polskę.
ła również w Warszawie na domu, oznaczo tyczny z wyjątkiem tych kopyt i rogów.
Polska prasa miejscowa piętnowała tenden
nym Nr. 1 w Alei Róż, położonej w pięknej
Rzucił się tedy na flagę, zerwał ją i — po cyjność tych wiadomości, a ostatnio „Związek
warszawskiej dzielnicy, zamieszkanej gęsto czuł błogie zadowolenie.
Polaków na Morawach“ wydał specjalną bro
przez obcych dyplomatów. Dom jest własno
Byk, rzucając się na czerwoną płachtę, tak szurkę pt. „PRAWDA O UKRAIŃCACH W
ścią p o 1 s k ą i mury jego mają zaszczyt u- że nie pamięta, że z poza niej może wysunąć MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ“.
dzielać schronienia baronowi Emilowi von
się ostrze szpady matadora. Baron von Rinte
Broszura zaopatrzona wstępem, napisanym
Rintelen oraz kilku innym śmiertelnikom, — len nie zastanowił się również nad konsekwen przez posłów polskich do parlamentu czeskie
mnie j i więcej od niego dostojne stanowiska cjami swego skoku na plot ogródka.
go, przedstawia u’ sposób objektywny i rze
piastującym.
Sądzimy, że rząd polski w najbliższych czowy położenie Ukraińców iv Malopolsce
Słoneczny ranek niedzielny wywabił baro
’ach potrafi mu jednak uprzytomnić te kon Wschodniej, oraz przebieg zajść jakie miały
na von Rintelen do znajdującego się przed do sekwencje. Dyplomata, demonstrujący na pło tam miejsce.
mem ogródka. Przechadzał się po żwirowej a- cie ulicznym swój stosunek do państwa w któ
O zainteresowaniu; jakie wzbudziła bro
lejce, oddychał głęboko. Oczy jego błądziły I tern jest akredytowany, — nie przynosi zasz- szura wśród społeczeństwa czeskiego i nicmiec
po niebie: — tam niedaleko do Gdyni płynął 1 v/u przedeu-szysfkiem tym, którzy go na kiego, świadczy cały szereg zamówień; kiero
teraz może Zeppelin, zdążając do Gdańska. I placówkę wysłali.
wanych pod adresem wydawców.

tByfe i

junkrów pruskich, mimo, iż partja ta
pod własną firmą udziału w wyborach
wcale nic brała.
Jakie będą następstwa tego faktu
P- zedewszystkiem zaś czy z faktem tym
będzie się chciał pogodzić Hitler, — po.
każę to czas W każdym razie jedno jc;
pewne: — że ,,niepowodzenie się“ Hitle
ra z nową sytuacją musialoby doprowa
dzić chyba do — zamachu stanu.

flaga

W kurzu krwi bratniej
Krwawa or^ja wyborcza hitlerowców w Prusach Wsch.
Brutalny teror
Wybory niedzielne w Niemczech nie
obyły się bez rozlewu krwi i morderczego
tenoru ze strony hitlerowców. Widownią
szczególnie
krwawych wypadków były
Prusy Wschodnie.
W Królewcu w dmu wyborów w godzi
nach przedpołudniowych hitlerowcy doko
nali szeregu zgóry uplanowanych napa
dów. M. in. bojówka hitlerowska rzuciła
7 bomb ogniowych do gmachu socjalistycz
nego pisma „Koenigsberger Volkszeitung“,
oraz 3 bomby do pisma demokratycznego
„Koenigsberger Hartungsche Ztg.“. Do mie
szkania redaktora „Volkszeitung“ Wyrgat«cha wpadło kilku uzbrojonych hitlerow
ców, raniąc Wyrgatscha i jego żonę. W tym
camym czasie dokonano napadu na b, pre
zydenta rejencji królewieckiej dr. Bahrfelda, który odniósł ciężkie rany oraz na
radnego miejs&egc komunistę Sautfa. Na

Chaos i niepewność
.ysuatia powyborcza woftwlctf
leniu prasy berllAsktct

przedmieściu królewieckiem Onarth zamor
dowano dwóch komunistów i jednego oficera policji. Na jednej z ulic komunista zasztyletował hitlerowca. W domu toworowym „Epa“ wybito okna wystawowe.
Dalej dokonano zamachu rewolwerowe
go na urzędnika Zirpiusa, który podobno
został zabity, zamachy na syndyka cen
tralnego związku żydów — obywateli nie
mieckich Sobatzkiego i posła komunisty
cznego Schutza nie powiodły się. Wszy
stkie zamachy dokonane zostały w jednej
mniej więcej porze we wczesnych godzi
nach rannych i wskazują na planowo przy
gotowaną akcję terorystyczną.
Wśród mieszkańców Krpjewca panuje
wielkie wzburzenie z powo-du rannych, za
machów i trwających nadal aktów teroru.
Minister spraw wewnętrznych Rzeszy Gayl
oddał prezydentowi policji w Królewcu do

• dyspozycji wszystkie siły policyjne w proj wincji wschodnio - pruskiej na wypadek,
gdyby miejscowe siły nie wystarczyły. Za
wyśledzenie sprawców zamachów wyzna
czone zostały wysokie nagrody pieniężne.
Stwierdzono z zupełną pewnością, iż zama
chów dokonali narodowi socjaliści. Policja
znajduje się w pogotowiu alarmowem, na
ulicach krąży samochód pancerny, uzbro
jony w karabiny maszynowe. Pomimo tych
zarządzeń ostrożności, wybito znowu szyby
! w kilku większych sklepach w godzinach
popołudniowych. Szereg kupców żydow
skich otrzymać miało listy z pogróżkami,
zapowiadające napady na ich sklepy w cią
gu najbliższej nocy.
Spadek głosów polskich przy wyborach
do Reichstagu należy tłumaczyć niesłycha
nym terorem wyborczym ze strony hitle
rowców.

Polach w Australii
mtrślą o Ojczuźnic
Drobna grupka Palaków, rozsypana po ol*
brzymich obszarach dominjum australijskiego,
nie zapomina o „starym kraju*. Korzystając z
życzliwego stanowiska kolonii francuskiej do
Polski, wprowadziła do jej organu „Ccrurrier
Australien“ specjalny „dział polski**, redago
wany po polsku i angielsku, informujący czy
telników o ważnych wydarzeniach w Polsce.
Ta robota propagandowa malutkiej garstki na
szych rodaków, zamieszkałych na Antypa»
dach, jest szczególnie wzruszająca i zasługuje
na jaknajwyższe uznanie.

Z doli naszuch górni
ków w Belćil
Wiadomości, nadchodzące z Belgji o polo*
żeniu polskich górników są coraz rozpaczliw
sze. Około 30.000 esób — górników z rodzi
nami, znajduje się w położeniu bez wyjścia.
Strajk górników przedłuża się. Zarówno gene
ralny konsulat R.
w Belgj;, jak i delegat
Polskiego Czerwonego Krzyża apelują do 0»
tiarności społeoze/Mitwa, aby i>oispieszylor z po
mocą polskim £ćrftSkam.
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Pamięć p. Ziehma
„W Gdańsku nic ma szykan antypolskich“!
Głośnem było swego czasu ohydne morder stosowanie w tej sprawie noty dyplomatycznej
Niechaj więc p. Ziehm przedewszystkiem
do Komisarza Generalnego R. P. p. ministra wyrzeknie się prusofilskich mrzonek ponowne
przez Gengerskiego. Ale jeszcze głośniejszom Papóe.
go połączenia, Gdańska z Rzeszą, niechaj bę
było powstałe stąd nieporozumienie między
Czjy to wszystko nie jest bardzo spokre dzie rzetelnym i sprawiedliwym opiekunem
przedstawicielami Rządu Polskiego i gdańskie wnione z szykanami antypolskiemi?
wszy^jfcfch gdańskich obywateli bez względu
go senatu. Wówczas p. Ziehm doniósł piś
W końcu należałoby się dowiedzieć, czy na ich narodowość i przekonanie polityczne,
miennie Wysokiemu Komisarzowi Ligi Na Gdańsk rzeczywiście nic nie wie o hitlerow a wnet znajdzie drogę możliwego porozumie
rodów, że w sprawie procesu przeciwko Gen- skiej strzelaninie na ulicach Gdańska, że na nia się z Polską.
gerskiemu odbędzie się rewizja. Przy tej oka wet bez zachłyśnięcia się śmie twierdzić, jako
A gdy nastąpi zgoda niepotrzebnie zerwa
zji zapomniał, że wniosek o rewizję procesu by ta partja pozostawała bez bręnj?
na przez obecny Senat gdański, natenczas
został już cofnięty, a wyrok uwalniający Gen
Czemu p. Ziehm jako obywatel i gospo atmosfera się odpręży. W miejsce zaś tarć
gerskiego od winy stał się prawomocny.
darz gdański troszczy się o Rzeszę Niemiecką sztucznie wywoływanych przez niemądrą poli
Obecnie p. Ziehm oświadczył przedstawi i bierze ją w obronę, skoro wie bardzo dokła tykę rycerzy swastyki, niechybnie wkrótce
cielowi „Dziennika Poznańskiego“, że w Gdań- dnie, że tam niemal codziennie powtarza się nastanie pokój i dobrobyt, przez wszystkich ro.
dfku nie ma szykan antypolskich, że hitlerow przelew krwi bratniej na ulicach większych zumnych Gdańszczan od dawna oczekiwany.
cy, to błahostka, gdyż nie są uzbrojeni. Ale miast, a szczególnie w samej stolicy?
Gedanit.
zarazem uważał za stosowne oświadczyć, że
między Polską a Gdańskiem istnieje „wojna
celna“ i że polski bojkot niszczy Gdańsk. Nie
umiał tylko jasno wytłumaczyć, na czern ta
mniemana „wojna“ polega, skoro Wolne Mia
sto należy do polskiego obszaru celnego.
Kilka dni później ten sam p. Ziehm w
za znieważenie flagS narodowej
miejscowości Steegen publicznie oświadczył,
Dochodzenia, przeprowadzone w związ
Flaga o barwach narodowych wywiesza
że należy do obosu niemieckich nacjonalistów ku ze skandalicznym incydentem spowodo
na została, jak zwykle w podobnych oko
i że razem z nimi pragnie powrotu monarchii wanym onegdaj przez radcę poselstwa nie
niemieckiej, dodając przyteen, że uwaća się mieckiego w Warszawie, von Rintelena, licznościach, z okazji „Święta Morza Pol
skiego" z polecenia właściciela domu, któ
za stróża niemczyzny na Wschodzie.
wykazały, że von Rintelen własnoręcznie ry po zerwaniu jej przez von Rintelena po
Wobec tego p. Ziehmowi należy przypom zdjął polską Hagę narodową ze sztachet, o- lecił ponowne jej zawieszenie.
nieć, że jako reprezentantowi Wolnego Miasta kalających ogródek, należący do mieszka
W związku z całym tym skandalem,
nie wolno mu w ten sposób przemawiać. — nia, odnajętego na jego użytek od właści wywołanym przez von Rintelena, rząd pol
Chcąc być sprawiedliwym, powinien sobie ciela domu przy Aleji Róż Nr. 1, p. Ra ski polecił posłowi R. P. w Berlinie zło
przypomnieć własne wystąpienia, skierowane deckiego — Mikulicza,
żenie u rządu niemieckiego stanowczego
przeciwko polskim mówcom, zabierającym
Posterunkowy policji państwowej, uj protestu i oczekuje z jego strony zadość
głos z okazji 10-leeia Bratniej Pomocy w rzawszy osobnika zrywającego Hagę, za uczynienia.
Gdańsku. Przytem p. Ziehm zupełnie zapom pytał o powód takiego postępowania, oraz
Ministerstwo spraw zagranicznych po
niał, że na, obmiarze Wolnego Miaista w związ poprosił o wylegitymowanie się, co na wy informowało pozatem o przebiegu zajścia
ku ze jsprawą Jerzyka bandera polska została raźne życzenie von Rintelena nastąpiło w dziekana korpusu dyplomatycznego w War
sprofanowania krzyżem hitlerowskim. Zapom ogrodzie domu.
szawie.
niał także, że wzorujący się na nim senatoro
wie, urzędnicy senaccy, posłowie z jego obozu
i t. p. przy każdej sposobności występują z
pogróżkami przeciw Polstee, zapowiadająo ry
chły powrót Wolnego Miasta na łono Rzeszy
Niemieckiej.
Może właśnie przez jego zaj^ominalst»vo
nasi rodacy doznają tyle różnych niespodzia
nek. Oprócz spraw Jerzyka i Styrbickiego,
zapamiętamy; różne wyroki, na mocy których
Polacy za najdrobniejsze przewinienia dozna
wali surowych kar więziennych, gdy tymcza
sem zwolennicy swastyki hasają po ulicach
Gdańska, zaczepiając ludność należącą do
mniejszości, przyczem nierzadko zachodzą wy
padki najbrutalniejszej poniewierki z ich
strony. Pan Ziehm zapomniał, że sądy gdań
skie skazały na długą karę więzienną nastzego
redaktora i jego dwu informatorów, ponieważ
mieli odwagę stanąć w obronie swoich praw
narodowydh. Okropne ich przestępstwo pole
gało na tern, że zobrazowali niegodne postę
powanie nauczyciela Krausego wobec powie
rzonej jego pieczy polskiej dziatwy szkolnej.
Rodzina b. cesarza Wilhelma stara się wszelkimi sposobami dostać z powrotem na tron
Tak samo przemilcza się najnowszą szykanę,
niemiecki, wyzyskując wszelkie organizacje anty republikańskie. Tak więc były Kronprinz
powstałą przez niedopuszczenie do wylądowa należy do Stahlhelmu zaś brat jego, książę August Wilhelm nosi mundur hitlerowski. Foto
nia gdańsko-pblskiej wycieczki w Piekle. W grafja nasza przedstawia księcia Augusta Wilhelma pruskiego przemawiającego na wiecu
dodatku Gdańsk pozwolił sobie nawet na wy
przedwyborczym narodowych socjalistów.
stwo dokonane nfc naszym rodaku Styrbickim

Rząd polski domaga się
satysfakcji

Wolna domowa w Niemczech
Jak zabito 13-letf niego Norkusa?
Dziennik budapeszteński „Naplo" po
dał rewelacyjny reportaż ze sprawy w są
dzie berlińskim o zabójstwo młodego 15-let
niego Lucjana Norkusa. Tło sprawy i szcze
góły ujawnione w sali sądowej rzucają du
żo światła na nastnoje i obyczaje młodzie
ży niemieckiej, zaangażowanej politycznie.
— Dokąd idziesz? — pyta z odcieniem
niepokoju w głosie matka młodego Nor
kusa.
— Idę na łódkę.
Odpowiedź uspokaja matkę.
W dwie godziny później sanitarjusze od
noszą do domu trupa młodego ucznia. Nie
utonął w stawie.., Został raniony śmier
telnie nożem w bójce przez swych przeci
wników politycznych.
Grupa młodzieńców zajmuje ławę oskar
źonych. Najstarszy z nich ma dwadzieścia
dwa lata. Wszyscy należą do partyj ra
dykalnych. Trudno jednak stwierdzić, do
jakiej właściwie partji który z nich nale
ży,
— Oskarżony jest komunistą? — pyta
przewodniczący sądu jednego z oskarżo
nych.
— Bynajmniej, panie sedźió, należę do

partji narodowo - socjalistycznej (Hitler
p. R.).
Przewodniczący przegląda akta spra
wy.
— Jakto, przecież przy badaniu zeznał
oskarżony, iż należy do partji komunisty
cznej?
— Tak, panie sędzio, ale wkrótce zmie
niłem poglądy polityczne.
Młody Norkus był hitlerowcem i to sta
ło się przyczyną jego śmierci. Dwaj z po
śród jego przeciwników politycznych prze
szli po zabójstwie do szeregów hitlerow
skich. I odwrotnie, jeden z hitlerowców,
którzy brali udział w bójce, przeszedł pó
źniej na stronę komunistów.
Gundel, jeden z głównych oskarżonych,
odpowiada na pytanie przewodniczącego o
przynależność partyjną:
—• Wycofałem się z polityki.
Ten zblazowany polityk Uczy sobie dwa
dzieścia lat,
— Zabiliśmy Norkusa przez omyłkę! —
oświadcza jeden z oskarżonych,
— Jakto, co oskarżony chce przez to
powiedzieć? — pyta prokurator.
— Pomieszaliśmy go z Mondtcm, przy
wódcą hitlerowców z Moabitu. Mieliśmy

zamiar sprzątnąć Mondta, ale uciekł w po
rę, a że Norkus był bardzo do niego po
dobny, więc,,.
Ów Mondt, o którym mówiło się tyle na
rozprawie sądowej, jest piekarzem, mło
dzieńcem liczącym 18 lat. Mondt jeSt przy
wódcą organizacji młodzieży hitlerowskiej
w dzielnicy Moabit. Z komunistami był
zawsze na stopie wojennej. Grupa Mondta
rozpadła się z czasem na dwie frakcje: je
go własna została wierna Hitlerowi, druga
zgrupowała się przy b, hitlerowcu, rozła
mowcu Stennesie, W grupie rozłamowej
wodzili rej siedzący obecnie na ławie oskarźonych Kuhlmann i Gundel. Zwalczali
oni zarówno komunistów, jak i hitlerow
ców.
Kuhlmann i Gundel są towarzyszami
pracy Mondta, piekarzami, jak i on. Da
wniej wszyscy trzej żyli w przyjaźni, ale
od czasu rozłamu Mondt stał się celem ata
ków i przedmiotem nienawiści swych ko
legów.
Wywiadowcy Kuhlmanna i Gundela do
nieśli im, że Mondt organizuje manifesta
cję propagandową. Kuhlmann miał swoich
konfidentów w grupie Mondta, tak samo
jak Mondt miał znów swoich w grupie Kuhl
manna. Komuniści« zaś mieli swoich lu
dzi w obu tamtych grupach. Szpiegowano
się wzajemnie.
Dowiedziawszy się o projekcie Mondta,
Kuhlmann dał znać przez Gundela komu
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Pogrzeb $. p. posła
St. Wortalsblego
Onegdaj w Warszawie po nabożeństwie
żałobnem w kościele św. Karola Boromeusza
nastąpiło wyprowadzenie na cmentarz powąz
kowski zwłok ś. p. Stanisława Wartalskiego,
dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej i po
sła na Sejm. W żałobnej uroczystości, oprócz
rodziny i najbliższych przyjaciół zmarłego,
wzięli udział przedstawiciele ministerstwa
Przemysłu i Handlu, Izby Przemysłowo-Hri>
diowej, Izb Ustawodawczych i t. d.
Nad trumną Zmarłego przemówienie ża
łobne wygłosił imieniem p. Ministra Przemy
słu i Handlu kierownik departamentu prze
mysłowego Min. Przem. i Handlu, p. Marjan
Kandel, który podkreślił zasługi Zmarłego na
niwie społeczno-gospodarczej. Mówca pod
kreślił, iż ś. p. St. Wartalski stanął od chwi
li niepodległości Państwa w rzędzie pierw
szych pionierów rozbudowy gospodarcze i
Polski.
Następnie żegnali Zmarłego: poseł Mie
czysław Henisz, imieniem Bezpartyjnego Blo
ku Współpracy z Rządem, oraz imieniem klu
bu tegoż ugrupowania politycznego, — prezes
Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
min. Czesław Klamer, poseł dr. Paweł Minkowski imieniem Rady Naczelnej Państwowe
go Instytutu Eksportowego, p. B. Hcrse imie
niem Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego, poseł W.
Wiślicki imieniem Centrali Związku Kupiec
twa, p. Perl imieniem Zarządu Zrzeszeń
Przedstawicieli Handlowych i Komisantów,
oraz imieniem pracowników Izby Przemysło
wo-Handlowej p. Bolesław Rutkowski.

Generał Maa »aefli
w bitwie pod An-Hu-Czcn
Agencja Havasa donosi: Władze japoń-'
skie komunikują, iż generał Maa, przywód
ca ruchu antijapońskiego w północnej Mandżurji, został w ubiegły piątek zabity pod
czas potyczki w An—Ku—Czen koło Hailu.
Generał miał być zabity salwą karabinową
w chwili, gdy usiłował schronić się do je
dnego z domów. W rzeczach generała zna
leziono 20 sztab złota oraz dwie skrzynie
banknotów japońskich. Oddziały japońskie,
które brały udział w tej bitwie, opuściły
An—Ku—Czen w kierunku Hailun, zabie
rając ciało generała Maa.

Odebranie debitu
,J>£BB37ä&€r NcustfeNadhtiritlBfcn'
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ndebra*
lo debit pocztowy czasopismu wydawanemu w
Gdańsku w języku niemieckim p. t.: „Danzu
ger Neueste Nachrichten“ ponieważ czasopismo
w treści swej zawierało cechy przestępstw,
przewidzianych w artykule 129 kk i paragrafu
65 ustawy karnej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy*
wróciło debit pocztowy czasopismu „Danziger
Landes Ztg.“, wydawanemu w Gdańsku w ję*
zyku niemieckim.

nistom o demonstracji, jaką szykuje Mondt.
Porozumiano się. Następnego ranka, gdy
Mondt w otoczeniu swych stronników,
czternasto- i osiemnastoletnich chłopców,
rozdawał na ulicy ulotki, wpadli nań ko
muniści i rozłamowcy. Wywiązała się bój
ka. Mondt z wyciągniętym rewolwerem
w ręku utorował sobie drogę przez tłum
i uciekł. Pod ciosami nożów padł Norkus.
Śledztwo nie zdołało wykryć spraw
ców zbrodni.
Kilka tygodni później przyjaźń między
Gundelem a Kuhlmannem została zerwa
na.
Gundel zauważył, że jego przyjaciel od*
wiedza zbyt często komunistów. Poinfor
mował o tern sekretarza grupy — Jansona,
któremu zwierzył się również ze spraw
zabójstwa Norkusa.
Janson, który był konfidentem polici’
berlińskiej, „zasypał" kolegów. Zapewnił
Gundela, źe może śmiało wszystko zezr.zć
co wie, byle w jego obecności, a nic mu s*ę
nie stanie, nawet gdy go zaaresztują.
Tak się też stało. Gundel powiedział
co wiedział, a Jansen postarał się, aby pro
tokół brzmiał przychylnie dla Gundela. To
też Gundel, jeden jedyny z pośród oskar
żonych, pozostał na wolności do dnia roz
prawy sądowej. A zapytany przez prze
wodniczącego o swe przekonania politycz
ne, odpowiedział nie bez racji:
— Wycofałem się z oolityki.
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Nurek u szczeków okrciu
liniowego z r.
Na wybrzeżu duński c-m nuiek znalcz.
szczątki okrętu linjowego, który został wy»
sadzony w powietrze w r. 1808 w bitwie z
Anglikami, Zorganizowana ekspedycję z nur»
ze oświadczył, że wyprawa ta uważana musi ków, która spodziewa się wydobyć z dna
być za pierwszy ważny etap na drodze do morza wiele przedmiotów muzealnej wartości.
gospodarczego opanowania północnej drogi
morskiej na całej jej długości. Nie ulega wąt» Z mięelzsf narodowego turnleiiu
pliwości, że ekspedycja „Sibirjakowa“ jest naj»
szachowego
większą polarną ekspedycją. W ekspedycji tej
W Bernie zakończył się międzynarodowy
bierze udział 70 ludzi, pracowników nauko» turniej szachowy. Pierwsze miejsce zajął
wych, personelu technicznego i załogi. Zało» mistrz świata dr. Alechin, osiągając 12 i pół
ga „Sibirjakowa“ znajduje się pod komendą punktów. Drugą i trzecią nagrodą podzielili
kapitana Woronina, który odbył już podróż między sobą mistrz Czechosłowacji Flohr i
polarną w roku 1929—30, dowodząc łamaczem mistrz holenderski Euwe. Czwartą, piątą i szó»
lodów „Sjedowem“. Jest więc doskonałym i stą nagrodą podzielili między sobą Bogolubow,
doświadczonym marynarzem polarnym.
Sułtan Khan i Bernstein.

Do „blałuch plam” na mapie Arhtydy
Wyprawa prof. Samojłowicza za koło polarne

„Bialemi plamami“ w języku badaczy po#
larnych nazywa się te miejsca na mapie, które
f oznaczone są jako niezbadane dotychczas i u«
krywające jeszcze możność nowych odkryć.
Tylko powoli postępuje wiedza i człowiek
w zdobywaniu tych białych plam. Z wielkiemi
.trudnościami uczeni zagłębiają się do tajem
nic nieznanej Arktydy. Dopiero ostatnie zdo
bycze techniki a zwłaszcza rozwój lotnictwa
umożliwiły poczynienie znacznych kroków na»
przód w badaniach Dalek’ej Północy.
W tych dniach wyjechała z Leningradu no»
wa wyprawa do krajów polarnych. Jej kierów
nicy wytoczyli sobie wiele bardzo trudnych za
dań które spełnić mają przy pomocy wielkich
łamaczy lodów „Rusanow“ i „Sibirjak“. Na?
f ukową stroną ekspedycji kierują uczeni, któ
rzy w badaniach polarnych mają już znaczne
doświadczenie. Są to prof. Samojlowicz i prof.
Vize.
Samojłowicz znajduje się na pokładzie la»
macza lodów „Rusanowa“. -Przed wyjazdem o=
świadczył on, że zadaniem „Rusanowa“ jest
dotrzeć do Ziemi Północnej i wymienić tam
• załogę stacji meteorologicznej, która w oso»
bach Uszakowa, Urwancowa, Chodowa i Zu»
rawjewa żyje tam już dwa lata. Na ich miejs»
cu pozostanie grupa pracowników naukowych
z Demme » Rjabcową, która już zeszły rok
przezimowała na Ziemi
Franciszka Józefa.
Drugiem zadaniem tego łamacza lodów jest
wybudować radjostację na północnem wybrze»
żu Tajmiru. Dotychczas wybrzeże to jest naj»
niedostępniejszem miejscem na brzegu azja»
tyckim. Miejsce to zwiedziło dopiero pięć wy»
praw okrętowych, ale ani jedna z wypraw
tych nie mogła zatrzymać się tam nawet naj»
krótszy czas. Obecnie postanowiono wybudo»
’ wać tam radjostację. W tym celu ekspedycja
iłzabrała z sobą 26 robotników budowlanych.
Trzecićm wreszcie zadaniem wyprawy Rusa»
nowa i jego załogi jest dokonać badań nauko»
" wych po drodze do Tajmiru i wybrzeżu. Na
łamaczu lodów wybudowane zostało specjalne
laboratorjum aby natychmiast na miejscu prze
prowadzone mogły być różne analizy. Będzie
to najdalej na północ wysunięte laboratorjum
*^na świećie. Rusanow musi przebyć 8.000 km.
drogi. W ekspedycji bierze udział 86 człon»
■%ów.
Ciekawe są również zadania drugiego lama»
cza łodów, którego wyprawą kieruje prof. Vi
ze. Łamacz lodów „Sibirjakow“ ma przepłynąć
•r t. zw. północno » wschodni przesmyk, tj.
wzdłuż północnych brzegów Europy i Azji z
Oceanu Atlantyckiego do Oceanu Spokojnego.
"Dotychczas droga ta przebyta została trzy
t razy a tc w latach 1878 — 79 przez Norden»
skielda, w latach 1914—15 przez rosyjską eks»
pcdycję hydrograficzną z Wilkickim na czele
i w roku 1918—20 przez Amundsena. Wszyst»

n'

Przy licznych dolegliwościach kobie
cych, naturalna woda gorzka „FranciszkaJózefa“ sprawia znakomitą ulgę. Żądać w
aptekach i drogerjach.

kie wyprawy te dla przebycia tej drogi po»
trzebowały cały rok czasu a Amundsen zmu*
szony był nawet dwa razy przezimować. Te»
goroczna wyprawa „Sibirjakowa“ drogę tą ma
przebyć w jednym okresie nawigacyjnym. W
bieżącym roku wyprawie sprzyjają pomyślne
warunki lodowe, jak również i fakt, że „Sibi*
rjakow“ jest rzeczywiście olbrzymim okrętem
Trzeba zaznaczyć, że dotychczas lody Morza
Sybirskiego nie były przecinane przez tak ol»
brzymi statek, jakim jest właśnie „Sibirja»
ko w“.
Kierownik wyprawy „Sibirjakowa“ prof. Vi»

Kres panowaniu brylantów
Fantastyczna
Okres od 1880 r. do 1890 r. był w dziejach
Ifryki Południowej fanta,styczną bajką o za
kopanych skarbach. Odnalezienie kopalń bry
lantów stworzyło olbrzymie fortuny z nicze
go, zbogaciło kraj cały.
Jak zwykle w takich razach działał przy
padek. Pracujący przy budowie kolei o 20
kilometrów na. południc od stolicy Transwaalu, Pretorji, inżynier szwed, Chrystjan Uggla,
wpadł na pomysł poszukiwania d.jamcntów w
tych okolicach. Szczęście nie dopisało mu —
nie znalazł nic. W kilka miesięcy później
przygodny poszukiwact, niejaki Cullinan, roz
począł w tej samej okolicy poszukiwania, uwieńezone odrazu niezwykłem powodzeniem

— Knaiacł on bawiem największy brylant na
świacie, t. zw. od jego imienia „Cullinan“,
znajdujący się obecnie w posiadaniu rządu
Wielkiej Brytanji. Stawscy się miljoncrem,
Cullinan założył potężną spółkę eksploatacji
kopalń djamentów p. f. „Premier Diamond
Misę".
Histor.ja z Cullinanem nic była wyjątkiem
w dziejach pól djamentowych. Pewien osad
nik, van Nickirk, spostrzegł, że dzieci bawią
się kamykami błyszunącemi, odkupił je od
nich, potem odprzedał znów za 45.000 fnt.
gubernatorowi Południowej Afryki, ten zaś
sprzedał je już za cenę 1 miljona funtów lor
dowi Dudley, który z kolei wyzbył się bry-

lantów za sumę 3 miljanów funtów!
Wobec takich sukcesów, do Afryki Połud
niowej zaczęły napływać tłumy pcr>ziuki,waczy
zo wszystkich stron «wiata: w r. 1870 było
ich zaledwie 100, w r. 1872 liczono ich już
5000, a w r. 1876 w Kimberley Hill nagroma
dziło się 35.000 ludai, poszukujących fortuny.
Nic był to oczywiście kwiat ludzkości, to też
prezydent Transwaalu, stary Krüger, zagaił
kiedyś swą przemowę na zebraniu przedwyborczem w ten sposób:
„Moi drodzy przyjaciele chłopi, miesz
czanie, przemysłowcy, złodzieje, bandyci,
mordercy, nowi przybysze i inni....“
Wielu z pośród nowych przybyszów zrobi
ło wielkie fortuny w ojczyźnie djamentów,
np. Cecil Rhodes, Alfred Beil dc Barney,
Grzcchofnik w roEî liijpnoïyzcra
Barnato, Albu etc. Wkrótce ci nowi miljonerzy założyli syndykat dla wspólnej eksploa
tacji kopalń i sprzedaży djamentów. Tak po
wstała słynna, światowa spółka „De Beors
Corporation", która owładnęła później świa
towym rynkiem brylantów.
Podczas wojny, a zwłaszcza po wojnie,
gdy powstały fortuny i nowobogaccy, gdy in
flacja poderwała wiarę w pieniądz, brylanty
stały się najbardziej poszukiwaną trwałą
wartością i poszły-w górę. To były czasy nie
słychanego powodzenia dla De Beers Cy i
zwyżki cen brylantów.
Kres temu położyło jednak odkryci« no
wych, niesłychanie bogatych pól djamento
wych w Lichtenberg, w Transwaalu. Groziła
inflacja brylantów. Wykupiono zatem nowe
kopalnie tylko po to, aby je zamknąć. Ale i
to już nic pomogło. Brylantów było zadnżo
na rynkach światoizych, cena ich spadła na
łeb na szyję. A wraz z tern zaczęto wyzbywać
się brylantów i rzucać je na rynek sprzeda
ży. Akcje Dc Becrs spadają, gwałtownie na
giełdach, cena ich obniża się i wynosi zaled
Pewnemu fotografowi amerykańskiemu udało się uchwycić na płytę fotograficzną w Sta
wie dziesiątą, część wartości nominalnej. Na
nie Teksas (Ameryka Półn.) niezwykłe rzadki obrazek, a mianowicie hypnotyzowanie kury
stępuje krach. Tak się skończyła epopeja wiel
przez grzechotnika. Na zdjęciu naszem widzimy grzechotnika, gotowego do skoku, hyp; ' kich fortun, fantastycznych bogactw, leżą
notyzującego kurę, która za chwilę padnie ofiarą jadowitego węża.
cych dziś martwo w ziemi.

O STANISŁAW ANDRZEJ STEEMAN.
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Przedruk wzbroniony
— To się zgadza — powiedziała szy od znalezienia manekina poczuł,
Laura Charon...
że. ma do czynienia nareszcie ze swą
Jeszcze przybladła, ręka jej spo? najpiękniejszą .przygoda, ze swym
czywa płasko na stole. Może opiera najdziwniejszym wypadkiem, z nai?
się na nim? Irena Leeopte opuszcza większa zbrodnią świata. Powróciła
głowę. Czy to zamyślenie, czy obo* mu nagle cała pewność siebie i mu?
jętność? A może przygnębienie.
siał nad sobą zapanować, aby nie o?
— Chciałem się zapytać — mówi kazać radości.
dalej Malaise — czy twarz ta nikogo
Zbliżył się do Ireny: '
paniom nie przypomina?... Czy nie
— Proszę mi wybaczyć, że poru?
przypomina paniom kogoś znanego, szam wspomnienia niewątpliwie bo?
teraz, albo dawniej’?... Czy nie przy? leśne... czy może pani powiedz;eć, ja
pominą kogoś.. koPoś bliskiego?
kim sposobem manekin posiada rysy
Malaise oddycha ciężko, jak po pani zmarłego brata?
wielkim wysiłku. Jego baczne inkwi?
Laura Charon wtrąciła swym spo?
zytorskie spoi rżenie zatrzymu je się kojnym głosem:
to na Laurze, to na Irenie. Która z
— Może bedzie lepiej, gdy ja u?
nich odpowie?
dzielę panu odpowiedzi na to pyta?
Irena.
nie... Leon Leeopte, brat Ireny był
— Twarz ta była robiona podług moim narzeczonym. Mówię więc w
twarzy mego brat? Leona, który tym charakterze.
nie żyje od roku... Co do manekina,
— Słucham panią — rzeki Ma?
to przypuszczam, że został nam u? laise.
kradziony.
— Ojciec mój był rzeźbiarzem i
ROZDZIAŁ IX.
umarł trochę wcześniej od mego na
' Tragiczny efekt.
rzeczonego — mówiła dziewczyna.
Inspektor zadrżał. Po raz pierw? Pewnego dnia zaproponował, że go

wymodeluje w wosku. On więc jest
twórca tej głowy, którą przez żarty
zanim jeszcze zły los zjawił sic pod
naszym dachem . umieściliśmy na
manekinie krawieckim, kupionym na
jakiejś licytacji. Po śmierci narzeczo
nego wyniosłam na strvch manekin
i głowę: nie mogłam nań patrzeć bez
żalu. W pół roku później Irena, kto?
ra robiła porządki, zniosła głowę z
wosku i postawiła w moim pokoju.
Jakiś czas pozostawiłam ja tam. znaj
dując, że jest nodobniejsza i żywsza
od portretu. Ale rzeczywiście za du?
żo mi przypominała bo’esnych chwil
śmierć ojca, potem jego samego i
jeszcze inne przykre godziny. Zanio?
słam ja z powrotem na strych...
— Przepraszam — przerwał Ma?
laise. Czy umieściła ią pani na ma?
nekinie?
— Nie. Dlaczego pan mnie o to
pyta?
— Zaraz pani sie dowie. A więc
głowa była osobno i manekin też.,
w jakiem miejscu na strychu?
— Zaraz...
Laura zastanowiła sic chwilę.
— W głębi, zdaje się, na lewo.
Inspektor zwrócił sic do Ireny.
— Czy i pani jest tego zdania... i
Czy głowa i manekin były w głębi
po lewej stronic?
Lekki rumieniec zjawił się na po? 1

/liczkach dziewczyny.
— Jeżeli moja kuzynka tak mówi
to trzeba jej wierzyć...
Malaise miał zadać inne pytanie;
uprzedziła go Laura.
— A teraz może pan nam opowæ
w jaki sposób te przedmiot'- dostały
się w pana posiadanie... Może jest
pan w możności nas objaśnić, dlacze?
go znajdują się w takim stanie?
Inspektor potrząsnął głową.
— i ego nie wiem, proszę pani,
wszystko, co mogę powiezieć, tw to,
że znaleziono manekin dziś rano na
forze kolejwvm. Gdvby jeden z ko?
łcjarzy go nie spotrzegł. pociąg o 7
m. 45 byłby go napewno rozmiażdżył.
Panic spojrzały na siebie z niedo?
wierzaniem. Malaise ciągnął dalej.
— Czy pani, panno Ireno, sprowa
dziła tutaj przed dwoma tygodniami
handlarza Hammerera, ażeby sprże«
dać mi’ różne przedmioty ze strychu?
— Tak — odpowiedziała panna.
— Ale nie widzę...
— Zaraz pani powiem. Manekin,
który znaleziono dziś rano uszkodzę
ny, skradziono wczorajszej nocy kra
wcowi Bradicfowi z okna wystawo«
wego. Wypytałem go i oświadczył,
że kupił manekin u Hammerera. Ba?
dany przczemnie Hammerer opowie?
dział mi ciekawa historię...
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Zaufanie podstawa kredytu
O zasadniczym obowiązku rolników
Kwestja pomocy dla rolnictwa zajmuje w
dalszym ciągu jedno z pierwszych miejsc w
pracach ekonomicznych Rządu a to z uwagi
na niezwykle poważną rolę, jaką rolnictwo
odgrywa w naszej strukturze społeczno » go«
spodarczej. Śmiało rzec można, że w tej dzie*
dżinie działalność państwa jest szczególnie o»
żywiona, oparta na jasno zarysowanym pla*
nie, realizowaym w sposób zdecydowany i
konsekwentny.
Jak wiadomo, akcja pomocy dla rolnictwa
zmierza do dwóch głównych celów, wzajemnie
uzupełniających się: pierwszy cel — to dążę*
nie do zapewnienia produkcji rolniczej opla«
calności, drugi — to sanacja finansowa rolnic*
twa.
Cel pierwszy realizowany jest za pomocą
środków, należących do zakresu państwowej
polityki zbożowej, zboże bowiem jako najważ
niejszy produkt rolniczy, decydujący o docho*
dowości znakomitej większości gospodarstw,
wymaga szczególnej opieki: Wśród najważniej*
szych z tych środków wymienić należy ochro«
ne celną i zakazy przywozu zbóż z zagranicy,
wolny (lecz zorganizowany) eksport, kredyty
pod rejestrowy zastaw rolniczy i t. zw. kre*
dyty zaliczkowe dla drobnej własności rolnej,
przeciwdziałające rujnującemu rolnictwo spad*
k<wi 'cen w okresie pożniwnym, interwen*
cyjne zakupy państwowe, podtrzymujące ceny
zboża na rynku wewnętrznym, wreszcie pre«
mje eksportowe i koncentrację sprzedaży za*
granicę żyta i pszenicy.
Obradująca w dniu 10 i 11 czerwca r. b.
konferencja rolnicza podkreśliła wyraźnie
wielkie korzyści dla rolnictwa, wynikające ze
stosowania tych środków. Rząd zaś, opierając
się na pozytywnych ich rezultatach w latach
ubiegłych, postanowił stosować je i w roku
bieżącym, mobilizując narazie (w związku z
obecnemi żniwami) z własnych środków
POWAŻNĄ KWOTĘ 30 MILJ. ZŁ. NA RE*
JESTROWY ZASTAW ZBOŻOWY I OKO*
ŁO 25 MILJ. ZŁ NA AKCJĘ INTERWEN*
CYJNĄ.
Prace w dziedzinie sanacji finansowej roi«
nic twa, stanowiącej drugi cel rządowej polity*
ki na odcinku rolnym, są świeższej daty, nie*
mniej jednak znalazły już swój wyraz w wielu
doniosłych posunięciach, zarządzeniach i usta*
■wach, których samo wyliczenie wymagałoby
dużo miejsca. Przypomnimy więc tylko, że w
wyniku prac specjalnej komisji dla spraw fi«
nansowo--rolnych, powołanej przez Rząd na
początku r. b., akcja oddłużenia rolnictwa prze
jawiła się w licznych ulgach, zastosowanych
wobec rolników, a więc w ulgach w licytacji
i egzekucji, ulgach w spłacie zaległości po*
datkowych, ulgach w zakresie ubezpieczeń spo
łecznych, ulgach kredytowych, zastosowanych
bardzo szeroko, zwłaszcza przez państwowe in,
stytucje kredytowe, wreszcie w ułatwieniach
•w obrocie ziemią. Dla prowadzenia akcji od*
dłużeniowej Rząd powołał specjalne organy
wojewódzkie i powiatowe, na których czele
* stoi Centralny Komitet do Spraw Finansowo
Rolnych przy Ministerstwie Rolnictwa i Re*
form Rolnych.
Celem wyposażenia tych organów w od*
powiednie instrumenty prawne, zdolne rozsze*
rzyć ich działalność, Rząd postanowił wydać
cztery bardzo ważne rozporządzenia, będące
niejako dalszym etapem konsekwentnie rea*
lizowanej akcji oddłużeniowej. Są to zapo*
wiadrne już na czerwcowej Konferencji Roi*
niczej przez p. Ministra Ludkiewicza:
I. rozporządzenie o zapobieganiu skutkom
trudności płatniczych w rolnictwie, które po*
zwri: rolnikom skorzystać z instytucji odra*
czanu wypłat, nadzoru sądowego i postępo*
Wania ugodowego;
2 rozporządzenie o utworzeniu urzędów ro*
zjemczych dla spraw kredytowych malej wła*
sno-ści rolnej;
3. rozporządzenie o lichwie pieniężnej, u*
możliwiające przeprowadzenie walki z lichwą
na wsi;
4. wreszcie rozporządzenie w sprawie se«
gregacji wierzytelności na nieruchomościach
ziemskich, parcelowanych w celu spłaty u*
ciążliwych zobowiązań, które uzupełni tak po*
żyteczną dla rolników ustawę z 12 marca r. b.
w sprawie ułatwienia spłaty uciążliwych zobo*
wiązań i pozwoli na należyte jej wykorzysta*
nie.
Jak z powyższego widzimy, działalność, któ
rą rozwija się u nas obecnie w dziedzinie po*
mocy gospodarczej i finansowej dla rolnictwa
jest bardzo intensywna. Cala akcja nakreśla*
na jest mocno i oparta na zdrowych podsta*
wach. Mogłaby ona niewątpliwie dać rezulta*
ty znacznie większe, od dotychczas już osiąg*
niętych, gdyby nie dwa czynniki, utrudniające
ją w stopniu bardzo poważnym. Pierwszy z

nich — to szczupłość środków, jakiemi w o*
becnej sytuacji finansowej dysponować może
państwo, drugi — to niewłaściwe postępowa*
nie samych rolników, którzy w licznych wy«
padkach komplikują sytuację, umniejszając 0«
wocność wysiłków polityki rządowej. Tej 0«
statniej sprawie warto jest poświęcić parę U«
wag.
Weźmy wypadek bardzo charaktcrystycz*
ny.
Znanym jest fakt że niesumienność niektó*
rych rolników, którzy w r. ub. dopuścili się
sprzedaży zastawionego zboża, przyczyniła się
do poważnego osłabienia tej tak pożytecznej
formy kredytu rolniczego, jaką jest zastaw
zbożowy. Kredyt ten nie może opierać się w-y*
łącznie na środkach pieniężnych państwa, gdyż

środkami temi państwo w dostatecznej ilości
nie rozporządza. Trzeba zachęcić do lokat w
kredycie zastawowym kapitały prywatne, ja*
snem zaś jest, że wypadki sprzedawania za*
stawionego zboża bynajmniej zachęty takiej
nie dają. Z winy samych rolników nadwyrę«
żony więc został ten kredyt, to też Rząd mu*
siał go ratować, uchwalając niedawno nowelę
do ustawy o rejestrowym zastawie zbożowym,
idącą w kierunku wzmocnienia ochrony parw
wierzyciela.
Obecnie mamy do zanotowania nowe wy«
padki, świadczące niemniej o slabem zrozu*
mieniu przez rolników własnych interesów i w
podobny sposób utrudniające akcję ratunkó*
wą. Oto z wielu stron nadchodzą wiadomości,
że rolnicy powstrzymują się od uiszczania

Wybitny fachowiec amerykański
o polskim cemencie
Niebawem rozpoczniemi! eksport do Ameryk* Północnej
Ostatnio bawił w Warszawie inż. Tho krótkiej bytności w Warszawie przed po
mas Heatley, inspektor Urzędu Budowla wrotem do Nowego Yorku, zwróciliśmy się
nego (Bureau of Buildings) New York City, do niego z prośbą o podzielenie się z nami
który przybył do Polski w specjalnej misji wrażeniami, jakie odniósł przy zwiedzaniu
przeprowadzenia urzędowej ekspertyzy, polskich fabryk cementu portlandzkiego.
dotyczącej jakości naszego cementu port
Oto, co powiedział nam inspektor inż.
landzkiego. W swoim czasie polski prze Heatley:
mysł cementowy, interesując się możliwo
„Jestem niezmiernie zdziwiony, a zara
ściami zbytu naszego cementu na rynku zem uradowany stanem fabryk, które dane
północno - amerykańskim, wysłał kilka mi było zwiedzić, a które znajdują się na
próbek naszego cementu do Nowego Yor bardzo wysokim poziomie rozwoju techni
ku, celem zbadania ich wartości. Wynik cznego, tak dalece, iż każda z tych fabryk
analizy wypadł wyjątkowo pomyślnie, co mogłaby zająć jedno z pierwszych miejsc
przyczyniło się do tego, iż miarodajne sfe w przemyśle cementowym Stanów Zjedno
ry amerykańskie zainteresowały się na czonych. Zwiedziłem już w swoim czasie
szym cementem. Ażeby jednak analiza
miała charakter urzędowy trzeba było, aby
delegat tamtejszej oficjalnej instytucji bu
dowlanej u nas na miejscu zbadał stan na
szego przemysłu pod względem technicz
nym i z produkcji bieżącej zabrał próbki,
które znowu w Ameryce będą poddane analizie,
Inż. Heatley przybył więc w tym celu
do Polski i zwiedził fabryki: Goleszów,
Górka, Grodziec, Saturn, Szczakowa i Wy
soka, s-kąd w trakcie produkcji zabrał po
trzebne mu próbki. Korzystając z jego

fabryki cementu w Holandji, Szwajcarji,
Niemczech, Włoszech i- Austrji i muszę z
całym obiektywizmem stwierdzić, iż fabry
ki polskie nietylko stoją narówni z najlepszemi fabrykami innych narodów, ale na
wet często górują pod względem czystości
i ładu w trakcie produkcji. Żałować tylko
należy, że cementownie polskie o dużej
zdolności wytwórczej (przeszło 2 i pół miljona ton — przyp. red.) nie mogą w nale
żyty sposób w interesie postępu technicz
nego kraju być wyzyskane.**
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Wędliny polskie w Stanach Zjedn.
i Afryce
Stale 1 konsekwentnie wymagamy nasz eksport
Przed kilku tygodniami powstała w No podstawie tej próby Polski Związek IFy/wórwym Jorku firma Ampol, do obrotu handlowe ców i Eksporterów wędlin otrzymał przed kil
go z Polską. Firma ta zainteresowała się w pi© ku dniami pierwsze zamówienie wartości kilku
wszym rzędzie polskimi przetworami mięsnymi tysięcy dolarów. Zamówienie to jest już trak
i zwróciła się w tej sprawie o’o Polskiego Zw. towane jako próba eksportu wędlin p'olskich
Wytwórców i Eksporterów Wędlin w Warsza za Ocean na szeroką skalę.
wie. Związek na zlecenie wspomnianej firmy
Eksport wędlin polskich do Ameryki Pół.
wysłał do New Jorku próby szynek polskich w nie wyczerpuje zagadnienia ekspansji polskich
puszkach, próbki parówek, ozorków, gulaszów przetworów mięsnych w eksporcie zamorskim
pasztetów, polskiego salami ,• różnych kiełbas gdyż Pol. Zw. Wy Iw. i Eksporterów Wędlin
trwałych. Próby te doszły do New Jorku w wysiał większe próby do Algieru, otrzymał
dobrym stanie, a jakość towaru podobała się również zamówienie na próbny transport do
odbiorcom amerykańskim. Ceny polskich prze Abisynji. Ponadto jest w przygotowaniu więfe
tworów mięsnych okazały się stosunkowo ni szy transport szynek w puszkach do Tndyj Ho
skie, wytrzymując konkurencję wyrobów wici lenaerskich.
kiego przemysłu mięsnego Stanów Zjedn. Na

swych należności wobec instytucy jkredyto»
wych, bądź osób prywatnych.
Zapewne, wiele gospodarstw znajduje się
dziś w bardzo trudnej sytuacji i wbrew swym
najlepszym intencjom nie może spłacać na
czas zobowiązań, zaciągniętych w okresie lep«
szej konjunktury. Ale powstrzymują się nie*
stety od wypłat i ci rolnicy, którzy mogą pła*
cić i względem których zastosowane już zo*
stały znaczne ulgi. Wielu z nich liczy na to,
że akcja oddłużeniowa Rządu i nowe rozpo«
rządzema, wprowadzające dla rolników odro*
czenie wypłat, nadzór sądowy, względnie po«
stępowanie rozjemcze dla mniejszych gospo
darstw — usankcjonują to niepłacenie.
Takie mniemanie jest z gruntu błędne.
Lekceważenie zaś płacenia należności 1 zo«
bowiązań pieniężnych jest niezwykle szkodli«
we dla rolników samych. Nowe rozporządzę*
nia nie wprowadzają jakiegoś generalnego
moratorjum, nie będą też i nie mogą odnosić
się do wszystkich gospodarstw, ale tylko do
tych, które bez własnej winy znalazły się w
wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Dla tych gospo*
darstw sąd, względnie urząd rozjemczy bę»
dzie mógł odroczyć niektóre płatności na pc*
wien okres. Dotyczyć to może tylko wypad*
’ków wyjątkowo ciężkich. Generalne zastoso«
wanie tych ulg jest niemożliwe, gdyż łatwo
byłoby podważyć tak pożądany dziś dla Toinie,
twa kredyt, podobnie, jak kredyt ten podwa*
żfiją i uszczuplają liczne, niestety, wypadki
świadomego powstrzymywania się rolników od
wypłat.
Podstawą kredytu jest zaufanie; gdy się
niszczy tę podstawę przez niepłacenie należ«
ności — niszczy się i kredyt, a przynajmniej
wyowołuje jego podrożenie. Trzeba stwierdzić
że takie fakty, jakie zdarzały się przy rejestr,
zastawie zboża i które obecnie mają miejsce
przy in. rodzajach kredytów i należności, nie
mogą sprzyjać sanacji finansowej rolnictwa i
muszą być zwalczane przez samych rolników
V dalszym ciągu aktualnym jest apel, skie*
rowanj w dniu 10 czerwca na konferencji roi»
niczej przez p. ministra Ludkiewicza do repre«
zentacyj związków* i stowarzyszeń aby „za*
interesowały“ się one również instytucjami
kredytowemi, które służą rolnictwu. O tern
rolnicy nie powinni zapominać, inaczej bo«
wiem rządowa akcja pomocy dla rolnictwa mo
że nie wydać należytych rezultatów.

Bezcłowy przywóz juły
drogą morską
Ministerstwo przemysłu i handlu dotych*
czas załatwiało przychylnie wszystkie podania
o pozwolenie na bezcłowy przywóz juty z za»
granicy, nie biorąc pod uwagę drogi, jaką ju*
ta ta była sprowadzana. Chodziło bowiem o
udzielenie zakładom przemysłowym pewnego
czasu dla przygotowania się do przejścia z
przywozu juty drogą lądową na przywóz jej
dro^ą morską. Jak wiadomo bowiem, rozpo*
rządzenie ministerjalne z grudnia 1931 r. wpro*
wadziło stawkę ulgową na jutę sprow-adzaną
przez porty polskiego obszaru, oraz przewidy,
walo możność przywozu juty bez opłat cel*
nych za zezwoleniem ministerstwa skarbu, u*
dzielanem na podstawie opinji ministerstwa
przemysłu i handlu.
Obecnie, jak się dowiadujemy, ministerstwo
przemysłu i handlu uważa, żc okres przejścio*
wy pozostawiony zakładom przemysłowym do
sprowadzania juty drogą morską byt wystar*
czający i zdecydowane jest opinjować przy,
chylnie podania o bezcłowy przywóz juty tyl,
ko w wypadkach sprowadzania jej przez porty
polskie.

Zmiana poglądów na zasady
pokrycia obiegu pieniężnego
Na marginesie raporiu „Delegacji Złota“ ligi Narodów
Polityka walutowa banków biletowych
od kilku lat ulega powolnej ewolucji, która
zmierza w kierunku zapewnienia obiegowi
większej elastyczności. Powojenne reformy
walutowe dopuściły do pokrycia poza krusz
cem złotym inne aktywa, jak dewizy za
graniczne wymienialne na złoto. Najbar
dziej rozpowszechnił się system procento
wego pokrycia dla regulowania emisji ban
knotów.
Powojenne zaś ustawodawstwo waluto
we poszczególnych krajów podniosło wyso
kość procentowego pokrycia kruszcowego
co do obiegu banknotów i zobowiązało
banki biletowe do pokrywania złotem rów
nież natychmiast płatnych zobowiązań.
Przeciwko tej tendencji zwiększania
statutowego pokrycia obiegu biletów ban
kowych złotem, występuje ogłoszony osta
tnio raport. Delegacji Złota Ligi Narodów.
Raport zaleca przeprowadzenie oszczędno

ści w użyciu złota drogą obniżenia procen
towego pokrycia złotem obiegu i natych
miast płatnych zobowiązań banków. Przed
wojną bowiem przeważał system pokrycia
do wysokości jednej trzeciej, wymagania
powojenne zaś podniosły wysokość tego po
krycia do 40 proc, emisji. Niektóre tylko
banki, jak na Wągrzech, w Austrji i Cze
chosłowacji wprowadziły pokrycie mniej
sze niż 30 procent, ale zobowiązane zostały
do podnoszenia go stopniowo aż do wysok.
33, względnie 35 proc. — Objęcie pokry
ciem kruszcowo - dewizowem nietylko obiegu banknotów, ale i wszystkich, natych
miast płatnych zobowiązań zwiększyło rów
nieź wymagania co do pokrycia.
Raport Delegacji Złota stwierdza, że
wysokość pokrycia złotem jest wynikiem
umowy i przyzwyczajeń ludności do pew»
nych wymagań bez większego uzasadnię-1
nia realnego. Wymagania statutowe więc >

co do minimalnego pokrycia w zlocie mogą
być obniżone bez nadwyrężenia ogólnej
struktury kredytowej. Obniżenie obecnego
wysokiego poziomu pokrycia kruszcowego
ułatwiłoby politykę banków emisyjnych,
nie naruszając ich płynności.
Jeśli chodzi o pokrycie złotem natych
miast płatnych zobowiązań, to w praktyce
nie zdarza się, aby uległa wypowiedzeniu
całość tych zobowiązań, które stanowią in
strument obrotu bezgotówkowego. Dlatego
też uwzględnienie tych zobowiązań przy
obliczaniu pokrycia złotem tylko w części
byłoby całkowicie uzasadnione zarówno z
punktu widzenia teorji, jak i praktyki.
Zalecenia Delegacji Złotej Ligi Narodów
znalazły już odbicie praktyczne w szeregu
krajów, jak Stany Zjednoczone, Szwecja,
Niemcy i t. d. — Zalecenia te zwracają
coraz silniejszą uwagę sfer kierowniczych
banków emisyjnych i innych krajów.
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CZWARTEK, DNIA 4 SIERPNIA 1932 R.

Rozporządzenie
o wzorach zaświadczeń eksportowych
W „Monitorze Polskim" z dnia 1 sier
pnia r. ‘b. ukazało się rozporządzenie mi
nistra Skarbu z dn. 23 lipca 1932 r. w spra
wie wzoru zaświadczeń eksportowych, słu
żących za podstawę do zwrotu ceł przy
wywozie zagranicę zbóż, produktów prze
miału i sł-odu. Zgodnie z tym rozporządze
niem zwrot ceł przy wywozie zbóż, produk
tów przemiału i słodu, może być przyzna
ny tylko tym eksporterom, którzy wykaźą
się posiadaniem zaświadczeń Min, Przemy
słu i Handlu, wystawionych według wzoru,
załączonego do tego rozporządzenia i pod
pisanych przez upoważnione do tego osoby.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dn.
1 sierpnia 1932 r., przyczem jednak za
świadczenia wystawione według dawnego
wzoru zachowują ważność do dnia 31 sier
pnia 1932 r.

PrzRwlIel skupu stawodowego
dla przedsiebłorsiw letore
zaprowadził«* ltsfcgt hand».
W myśl art. 7 ustawy z dnia 15. 7 1925 o
państw, pod. przemysłowym w brzmien:u ob
wieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27 stycz
nia 1932 przedsiębiorstwa skupu zawodowego
kategorji I, II i III handlowej opłacają « w
1932 r. podatek przemysłowy od obrotu bądź
według pól stawki podatkowej, o ile prowa
dzą prawidlowe księgi handlowe, bądź też we
dług 2 proc, stawki podatkowej, o ile ksiąg
handlowych nie prowadzą. Od przedsiębiorstw
skupu zawodowego wymienionych wyżej kate
gorji, w których w roku 1931 księgi nie były
prowadzone, zaliczki na podatek przemysłowy
od obrotu za 1932 r. obliczone zostały według
2 proc, stawki podatkowej.
Mając na uwadze że szereg przedsiębiorstw
skupu zawodowego zaprowadziło dopiero po
dniu 1 ’stycznia 1932 prawidłowe księgi han
dlowe wzgl. o ile chodzi o przedsiębiorstwa
skupu zawodowego kat. Tli handlowej uprosz
czone księgi handlowe, w myśl rozp. Ministra
Skarbu z 13 kwietnia 1932 (Dz. Ust. R P. Nr.
41 poz. 41 ć) jak również licząc się z tern, że
zapłacenie zaliczek na podatek przemysłowy
od obrotu za rok 1932 według 2 proc, stawki
podatkowej może zagrozić egzystencji gospo
darczej wspomnianych przedsiębiorstw, Mini
sterstwo Skarbu na podstawie art. 94 ust. o
p p. przem. upoważniła Kierowników Urzę
dów Skarbowych do ograniczania przesiębiorstwom skupu zawodowego (które do dnia 1
lipca 1932 zaprowadziły księgi handlowe pra
widłowe wzgl. uproszczone), na indywidualne
podania płatników zaliczek na podatek prze
mysłowy od obrotu za 1 i 2 kwartał 1932. —
przypadających’ za okres od 1 stycznia 1932
do dnia zaprowadzenia ksiąg do kwot „obli
czonych według 1 proc, stawki".

Import wyrobów konfekcyjnych
zmniejsza sie
zeS dfsport nowalie wzrasta
(n) Warszawa (PAT.). Tendencja do wy- dzianych i gumowych 9.238.000 zł., co oznacza
bitnego zmniejszania się rozmiarów importu w sitcc.nn.ku do tego samego czajsu roku ub.
wyrobów konfekcyjnych uwydatnia się w świc wzrost o blisko 76 jn?oc. Największy wzrost
tle statystyki sporządzonej za 1 półrocze r. b. wykazuje odzież męska i jej części, bo aż o
na podstawie danych Głównego Urzędu Sta 3.350.000 zł. Wzrost wywozu wykazują ji-ztystycznego.
cze: stara odzież i stara bielizna, obuwie
Ogólna wartość importu wyrobów konfek (236.000 zł.) oraz bielizna o 550.000 zł. Znao
cyjnych za pierwsza półrocze r. b. bez wyro ny spadek wykazuje natomiast wywóz wyro
bów dzianych i gumowych, należących do spe bów cumowych, bo z 4.498.000 na 2.892.800
cjalnej kategorji, wynosząca w okresie pierw zł Tłumaczyć to należy przedewszystkie.m
szych 6 miesięcy 1931 r. z wartości 15.120.000 zmniejszeniem rozmiarów i rentowności zbytu
złotych obniżyła fiię do poziomu 8.000.000 zł., krajowego, gdyż eksport uważany był przez
łącznie zaś z wyrobami dzianymi i gumowymi producentów jako dopełnienie do normaltej
odnośne cyfry wynosiły — 17.180.000 zł. w ub. produkcji, potrzebnej dla wyzyskania spraw
roku i 9.000.000 zł. w pierwszem półroczu r. b. ności fabryk, przyczem z tego powodu do eks
Spadek cyfr importowych występuje we portu można było nie wkalkulowywać zysków,
wszystkich pozycjach, najdobitniej zaś w wy a nawet niekiedy mogło się opłacać niewlirobach gumowych.
czanie niektórych pozycyj kosztów handlo
Wartość przywozu wyrobów gumowych w wych. Poza tą wewnętrzną przyczyną na
I półroczu 1932 r. wykazuje nieomal zupełny zmniejszenie wywozu wyrobów gumowych zło
zanik, co przypisać*należy specjalnym warun żyły się trudności wywołane ograniczeniami
kom stworzonym przez politykę przywozową kontyngentowemi i dewizowemi na rynkach
zagranicznych oraz niebywale silna konkuren
i kontyngentowanie towaru.
Dalej stosunkowo większy spadek przywo cja na tych rynkach w ostatnich czasach,
zu zanotować można w dziale kapeluszy (z szczególnie ze strony japońskiej, która to kon.
330.000 na 80.000 zł.), kołder, koców i t. p. kurencja w Anglji doprowadziła do zalewu
wyrobów (z 400.000 na 200.000 zł.); tak samo rynku japońskim towarem i wywołała żądanie
rękawiczek z 320.000 na 80.000 zł. Nieco angielskiego przemysłu wprowadzenia ceł
mniejszy spadek nastąpił w dziale odzieży mę ochronnych.
Wywóz wyrobów dzianych osiągnął 441.000
skiej i damskiej, bo o 30—40 proc. Najpoważ
niejszą pozycję przywozową planowi nadal zł. wobec 313.000 zł. w tym samym czasie roku
obuwie, którego wartość obniżyła się wpraw ubiegłego.
dzie z 9.260.000 do 4.500.000 zł. pod względem
We wszystkich dziedzinach eksportu kon
wartościowym, pod względem ilościowym na fekcyjnego wysiłek potrzebny na dokonanie
tomiast bardzo mało a do niedawna nawet ilo tego wywozu ze strony eksporterów był wie
ściowy przywóz tegoroczny przewyższał roz lokrotnie większy od wyniku cyfrowego war
miary przywozu z pierwszych miesięcy ub. tości wywozu, a to ze względu nr. bardzo pu
roku.
ważny spadek era we wszystk‘c.h dziedz;uach,
Jeśli zanalizujemy eksport konfekcyjny, to co rozum? cć r.a;cży w ten sposób,'że dla uzy
sytuacja przedstawia się w tej dziedzinie na skania *3! samej wartości wywozu co w roku
szego przywozu następująco:
ub., trzeba było wywieźć znacznie większą
Za pierwsze 6 miesięcy'r. b wartość eks ilość towarów.
portu konfekcyjnego wynosiła baz wyrobów

14 kim. nowego szlako kolejowego
na Górnym Śląsku

oddano inowu do uZytflfii publicznego
W poniedziałek odbyło się uroczyste otwar nia. Ponadto ożywienie eksploatacji okolicz
cia linji kolejcfwej Straebiń - Woźniki. Otwar nych lasów i podniesienie gospodarcze sąsie
cia linji dokonał wojewoda śląski dr. Gra dnich wsi i m. Woźniki, które było dotąd jeżyński.
dynem miastem na Górnym Śląsku, pozbawióZ Warszawy przybyli dyrektor Departa nem połączenia kolejowego.
mentu inż. Andrzejewski oraz naczelnik wy
Długość linji wynosi 13 kim. 850 metrów,
działu Sawicki.
a wraz z torami stacyjnemi 22 kim. 200 mtr.
Aktu poświęcenia linji dokonał ksiądz in
Budowę linji kolejowej ukończono w lipcu
fułat Kasperlik.
bieżącego roku ogólnym koartem 5 i pół mil
Po dokonaniu aktu poświęcenia linji na
stąpiło z kolei poświęcenie dworców w Śtrze- iona złotych, co stanowi 395.000 złotych na je
den kim. szlaku.
*
biniu, Psarach śląskich, przystanku w Lubszy
Budowę kolei wykonano khsztetm skarbu
W sezonie kąpielowym śląskiej oraz dworca w Woźnicach śląskich.
Na wszystkich stacjach przybywającego śląskiego.
polecamy do codziennego prania kostjumów
kąpielowych „płatki mydlane Lux‘‘ doskonale wojewodę oraz przedstawicieli władz witali
^owe znaczki pocztowe
nadające się do prania zarówno wełnianych, reprezentanci gmin oraz delegacje różnych
miejscowych organizacyj.
jak i innych delikatnych materjałów.
Wczoraj ogłoszono rozporządzenie Min.
Kolej Strzebiń - Woźniki ma na celu prze- Poczt i Telegrafów o wprowadzeniu w obieg
Cena „Luxu" została ponownie znacznie
obniżona. Lux jest do nabycia we wszystkich dewszystkiem umożliwienie eksploatacji znaj pocztowych znaczków opłaty wartości 10, 20
składach aptecznych oraz sklepach kolonial dujących sję w tym okręgu złóż rudy żelaznej 25, 30 i 60 groszy oraz kartek pocztowych
nych. Prawdziwy tylko w oryginatnepr) niebie- o zawartości 50 proc, metalurgicznego żelaza, krajowych pojedyńczych ze znaczkami 20 gr.
skiem opakowaniu.
5424 rudy ołowianej, cynkowej oraz węgla i wap nowej edycji.
—————i

Między niebem a ziemią
I. lisi z Diloka
Korzystając z uprzejmego zaproszenia Po
morskiego T. N. S. W., towarzyszę kolonji wa
kacyjnej młodzieży do DPnku, aby wedle słów
p. prezesa Zagórskiego „poznać i opisać" pięk
no tego czarodziejskiego zakątka Polski. —
„Poznać" — to się jeszcze da zrobić. Ale jak
że opisać ten istotnie feeryczny świat, tę za
czarowaną górę, tonącą w rozkwitłych dzie
wannach jak w złotem morzu, skąpaną słoń
cem, przesyconą wonią żywiczną, szumiącą
sosnowym borem, — na szczycie której wznosi
się kolonja? Prawdziwie cieszę się, pisząc ten
pierwszy list z Diłoku, gdy myślę, że czytać
go będą z radością rodzice pomorscy, których
pociechy pławią się tu w słońcu. Wesoły icb
szczebiot dolatuje właśnie w tej chwili do
mnie, gdy siedzę tu na ściętych, pachnących,
rozgrzanych sosnach. Wokoło widzę same
szczyty, o miękkich falistych garbach; z dołu
dochod<i szum Prutu i warkot pociągu, który
w tej chwili przebiega po stalowej taśmie
szyn, podobny z góry do mikroskopijnej za
bawki dziecięcej, po białej wstążce szosy prze
mknie czasem błyskawicą auto, lub wolnym
truchcikiem koniki huculskie ciągną pracowi

cie wózek. Cisza dokoła, a z błękitnej kopuły
nieba, malowanej obłokami, uśmiecha się po
godnie lipoowe górskie słońce...
Podróż z Torunia odbyła się doskonale.
Niech nasi czytelnicy będą spokojni o swoją
dzieciarnię. Wszystko dojechało zdrowe, całe
i wesołe. Wagon nasz na wszystkich węzło
wych stacjach błyskawicznie był przesuwany
i doczepiany do właściwego pociągu, obszer
nie w nim było i wygodnie, bez przesiadań i
zwykłych w dalszej podróży kłopotów odbyła
się cała ekspedycja. W czasie dwugodzinnego
postoju we Lwowie, młodzież zdążyła zwiedzić
miasto Orląt i zaopatrzyć się w jakieś smako
łyki na dalszą drogę. Sam dojazd do D?oku
obfituje w czarujące niespodzianki już od Delatjma za każdym niemal zakrętem wykwita
nagle wśród gór prześliczna dolina, pełna słoń
ca, gęsto zasiana schludnemi domkami i wil
lami. Mijamy Jaremcze — perłę Karpat
wschodnich, niedaleko stąd leży Worochta —
znana stacja klimatyczna. Sam Diłok — te
malutki przystanek o 6 minut drogi od Mikuliczyna, letniska liczącego obecnie 2000 osób,
a reprezentującego w tej chwili dla nas szczył-

ny synonim „eleganckiego świata". Kolonja
T. N. S. W. znajduie się ponad Diłokiem na
wysokości około 900 metrów „na hori" jak mó
wią Huculi, t. j. — na górze. Wysoko między
niebom a ziemią zawieszone gniazdo jaskółcze
filkłada się z kilku budynków Jes* więc naj
pierw sypialnia młodzieży (□ 12 oknach), skła
dająca się z dwóch obszernych sal i pokoiku
dla wychowawcy, wzgl. wychowawczyni. Pa
nuje tam pedaurtycena wprost czystość i porzą
dek. Opodal drugi budynek: duża weranda
służąca jako jadalnia, obok kuchnia z trzema
wspaniale wyszorowanymi stołami i pełna
garnków, o nieprawdopodobnych rozmiarach,
lśniąca porządkiem ,dalej spiżarnia, zaopatrzo
na w różne smakowitości nęcące oko i podnie
bienie. Osobny rozdział należałoby poświęcić
lodowni. Jest to bowiem duma p. prezesa Za
górskiego, który pyszni się nią okrutnie. I nie
dziwota: Na tych wysokościach aprowizacja
tak mozolnie dowożona w upały, jest całkowi
cie zabezpieczona przed zabójczem niebezpie
czeństwem słońca dzięki tej niedostępnej for
tecy. Istny Verdun, czy trójkąt Heilsberski:
potrójne ściany, drzwi podwójne, a wewnątrz
w tym schronie cóż za bogactwa masła, mię
siwa ! Przywieźliśmy z sobą 100 kalafiorów...
pardon, 106: były rachowane trzy razy! Do
okoła kolonji pachnące łąki gónakie, wśród

Opłaty stemplowe
od świadectw wderunaryj.
nucli
Sprawa opłat stemplowych od urzędowych
świadectw zdrowia zwierząt domowych, wy«
stawianych przez powiatowych lekarzy dla o*
brotu zwierzętami w kraju i zagranicą wywoła»
la wiele nieporozumień. Ministerstwo rolnictwa
i reform rolnych wyjaśnia, że świadectwa we«
terynaryjne podlegają zasadniczo opłacie stem
płowej w wysokości 5 zł tylko wówczas, gdy
organem wydającym takie świadectwo jest u«
rząd państwowy. Natomiast świadectwa wete«
rynaryjne wydawane przez organa samorzą«
dowe, opłacie stemplowej nie podlegają. Zgcr«
dnie z tą zasadą nie podlegają opłacie stem»
płowej świadectwa stwierdzające, że mięso
przewożone do innej miejscowości kraju jest
zdatne do użycia, natomiast podlegają tej o«
płacie świadectwa zdrowia zwierząt, wyda*
wane przez powiatowych lekarzy weteryna«
ryjnych, jak również świadectwa stwierdzają«
ce, że surowe produkty zwierzęce wywożone
zagranicę pochodzą od zwierząt wolnych od
chorób zakaźnych.

„Neue Züricher Zeitung“
o finansach polskich
W nr. 1399 „Neue Züricher Zeitung“ znaj
duje się streszczenie sprawozdania rocznego
Związku Polskich Banków, opatrzone komen
tarzem stwierdzającym, że banki polskie zwy
cięsko stawiały dotychczas czoło panującemu
kryzysowi, co jest dowodem, że finanse pol
skie są zbudowane na zdrowych i solidnych
podstawach.

Z ruchu nauczycielskiego
Według ostatnich danych Głównego Urzę*
du Statystycznego w roku szkolnym 1930/31 u«
było ogółem w Polsce 5.024 nauczycieli etato»
wych i kontraktowych publicznych szkół po»
wszechnych, w tern 2.051 mężczyzn i 2.973 ko*
biet. Na emeryturę przeniesionych wstało
1.543 osób, zmarło 272, do szkół innego typu
przeszło 87, wydalonych zostało 629 osób.
W tym samym okresie czasu przybyło, 3.507
nauczycieli szkół powszechnych, w tem 1.779
mężczyzn i 1.728 kobiet. Ogółem zatem ilość
nauczycieli w publicznych szkołach powszech*
nych w Polsce zmniejszyła się w roku szkoh
nym 1930/31 o 1.417 osób.

AmeryłraAscy gofcie
w Polsce
Do Warszawy przybyła wycieczka studen«
tów wyższych uczelni amerykańskich, która
zatrzymała się w Polsce w drodze z Rosji so*
wicckiej do Niemiec. Wycieczka zabawi dwa
dni i zwiedzi Warszawę. Organizacją pobytu
studentów amerykańskich zajmuje się Polska
YMCA
Wybitny uczony amerykański, prof. Colly*
er, profesor historji i polityki międzynarodo*
wej uniwersytetu w Brown który od kilku dni
bawi w Warszawie, uda! się do Katowic, Kra»
kowa i Zakopanego.

W Icomisli zarzadzalacel
ZUPII.
Naczelnik wydziału w ministerstwie opieki
społecznej p. Gustaw Zieliński, powołany zo<
stał na stanowisko zastępcy przewodniczącego
tymczasowej komisji zarządzającej Zakładu
Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w
Warszawie.
nich wspaniale boisko, gdzie rozegrywają się
mecze w siatkówkę, a w przyszłości ma być
i plac tenisowy., między nieb?m a ziemią
Opodal śliczny domek, gdzie mieszkają prze
bywający na letnisku pp. profesorzy i gdzie
się mieści chwilowo redakcja „Dnia Pomor
skiego" — odeteiał Diłok (a jakże 1). Wieczo
rem zapalają się światła na rozległej dolia «
Mikuliczyna na dole, i wszystkis gwiazdy na
niebie, a w powodzi tych świateł myśli biegną
ku drugiemu krańcowi Polski ku Pimorzu, ku
Gdyni, ku szumiącemu morzu, o którem przed
chwilą przez radjo słuchaliśmy ślicznych wier
szy Staffa... Przez okno zaglądała ciekawie
stara gospodyni Hucułka w krasnej zapasce
i wyszywanej koszuli. Słuchała TMom z nami
opowieści o morzu z okazji jutrzejszego „świę
ta Morza". Na drewnianej ścianie kolonji nie
wprawna dziecinna ręka napisała tu na drugim
końcu Rzeczypospolitej słowa, o których cała
Polska pamięta:

NIECH ŻYJE POMORZE!
Mieści się w nich symbol tej wielkiej Jeddności i jednolitości, którą młodzież tak dobrse
już rozumie i odczuwa, a którą rozwija w niej
poznawanie wszystkich, najdalszych ziem pol
skich, dzięki wycieczkom krajoznawczym i kolonjom.
(zm.)
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„PAŁACE“

Dziś ostatni raz!

Najwspanialszy i najdroższy film na święcie

„MAROKKO“
W rolach głównych: Marlena Dietrich,
Garrv Cooper i Adolf Menjou.

KRONIKA
TORUŃ
Kalendarzyk rzym.-kat.

Środa Św. Szczepana
Czwartek Dominika
— Stan wody w Wiśle z dn. 2. 8. Zawi*
chost 4- 1,04. Warszawa + 0,75, Płock + 0,44
Toruń + 0,27, Fordon + 0,30. Chełmno -f0,16, Grudziądz + 0,28, Korzeniewo 4- 0,54,
Piekło — 0,26, Tczew —• 040. Einlage + 2,18
Schicwenhorst 4- 2,44.
Ciepłota wody w Wiśle + 21.
— Nocny dyżur aptek. Do środy, dnia
3 sierpnia włącznie dyżuruje apteka „Pod Or»
tern* ‘, Rynek Staromiejski.

Repertuar Teatru Miejskiego:

Środa 3. 8. godz 20, „Krysia Leśniczanka“
premjera
Czwartek 4. 8. godz. 20»ta „Marjusz“,

Repertuar kin:

Kulmy łańcuch chicha dla dzieci
polskich z Niemiec
Osfafni apel — Składafcie ofiary natychmiast
chlcb dla dzieci polskich z Niemiec
10 złotych.
Pan radca inż. Ulafowski wezwany
przez p. ince. Zygmunta Wiśniew#
skiego składa 5 zł. i wzywa do dab
szego kucia ogniw łańcucha chleba
dla d/’c?i ^niskich z Niemiec:
P. kpi. Jarosławskiego i p. radcę
Rzvskiego.
P. dvr. Eckmanowa dyrektorka Se

minarjum Żeńskiego składa — wez#
wąna przez p. nacz. Biedowiczową na
łańcuch chleba dla dzieci polskich z
Niemiec 5 złotych.
Wezwany przez p. prezesa Pen#
kalle składam 5 zlotveh i wzvwam do
dalszego kucia ogniw łańcucha chleba
dla dzieci polskich z Niemiec
p. dyr. Browaru Janca i p. Nalaz«
kowskiego wł. Savoy“.
Calem sercem składamy wszyst#
kim szlachetnym ofiaroda\y-com „Bóg
zapiać“.
Równocześnie zwracamy się z go#
rącym apelem do wezwanych — kuj#
cie ogniwa łańcucha chleba dla dzieci
Dopomóżmy w urządzeniu Kolonii letniej dla naibicdniel- polskich z Niemiec, kujcie ie natych#
szucli dzieci
miast. Dzieci opuszczaia Toruń już
Komitet Kolonij Letnich dla dzieci toruń
Dzieci odżywia się w „szko’.e leśnej“ 5 ra w dniu dzisiejszym, a koszta związa#
skich organizuje corocznie od 16 maja do koń zy dziennie. Na jedno dziecko przypadało ne z pobvtem dzieci w naszem mie#
ca czerwca „szkołę leśną“ dla 40 najbiedniej średnio dziennie: 1 ft. chleba, 1 1. mleka, 1 f. ście na kolonii letniej rsusza być po#
szych dzieci toruńskich szkół powszechnych.. kartofli, % ft. mięsa, 1/8 ft. tłuszczów, 1/S ft. kryte.
Ufamv, że potrzebna drobna już
Wybiera się tylko tych chłopców, którzy są wyrobów mięsnych i 1 ft. warzyw. Dzienny
wynędzniali wskutek złego odżywiania się, koszt utrzymania wynosił średnio 1,30 zł. na kwotę zdobędziemy w najbliższych
•p -ch.
,1X,a ,T*
którym brak świeżego, czystego powietrza, jedno dziecko. Utrzymanie dziecka w „szkole
Wy drodzy czytelnicy najdrobniej
dla których konieczny jest natychmiastowy leśnej“ jest coprawda kosztowne, lecz przy
ratunek przed gruźlicą i anemją.
niosło dzieciom ogromne korzyści. Przyrost szemi ofiarami uratujecie dzieci te
„Szkoła leśna“ w Piwnicach mieści się w wagi w okresie 6 tygodniowym wynosił śre przed zatraceniem w morzu obczyzny
W rzędzie dalszych szlachetnych
chojnych ofiarodawców staje p. dyr.
Zdanowicz, który złożył 10 zł. i wzy#
wa do kucia ogniw łańcucha chleba p.
dvr. Pranzińskiego i p. prezesa Lecha
Schedlin 5 Czarlińskiego z Brąchnów?
ka.
Na apel nasz pospieszy! również
wicedyrektor Banku Polskiego p. Jó;
zes Haske z Torunia, który złożył na

Powietrza i słońca dla dzieci
suteryn

Palace — , .Marokko“ z Marleną Dietrich.
Światowid — „Rozstrzygająca noc“.
— Lux ul. Strumykowa „Noce bezsenne —
ftoce szalone“.
— Corso. Król detektywów paryskich.
obszernej, wygodnej willi, położonej malown:
Mars. Miłość Teresy Rott.
czo wśród wielkich lasów liściasto-iglastych.
Niewielka odległość od Torunia (9 kim.) po
BUR A R CKlooteair dźwiękowy
zwala rodzicom na odwiedzenie i komuniko
Waritawsks
wanie się z dziećmi. W „szkole leśnej“ dzieci
B Najsubtelniejsza
mają zapewnioną wygodę, opiekę lekarską i
tragiczka ekranu
racjonalne odżywienie. Wychowawcą i nau
< w potężn.filmie pt.
czycielem jest jeden z nauczycieli miejsco
wych szkół toruńskich.
Dzieci spędzają czas na nauce, wyciecz
kach, grach i zabawach. Wszystkie czynności
dzieci począwszy od nauki, a skończywszy na
odżywianiu się, odbywają się na świeżem po
wietrzu, a tylko w dni słotne w .wu rrz willi.

Teresy

dnie 5 (pięć) kg.!
Obecnie w „szkole leśnej“ w Piwnicach
mieści się kolonja letnia wypoczynkowa dla
dziewcząt. Finansuje tę kolonję również Ko
mitet Kolonij Letnich dla dzieci, toruńskich.
Komitet dokłada wszelkich starań, aby jakra/większa liczba biednej dziatwy znalazła
pomoc i schronienie na koloniach, lec jak
słychać, walczyć musi z trudnościami finansowemi. Komitet pragnie zorganizować w nie
dzielę, dn. 7. 8. b. r. zbiórkę uliczną na te cele
i wierzy, że społeczeństwo toruńskie, znane ze
swej ofiarności, poprze choć groszowemi dat
kami tak wielki i szlachetny cel.

Skauci zagraniczni w Toruniu
mat' erotyczny,
ły nadprogram.
dz. 17.15 19-tej i 21-ej
nv miejsc od 0.70—-1.30

Z mfiasla
— Baczność, Inwalidzi, Wdowy i sieroty!
Miesięczne zebranie odbędzie się w czwartek
dnia 4 sierpnia b. r. o godzinie 19tej w malej
sali Ogród „Wenecja“ przybycie wszystkich
członków konieczne. Zarząd.
5425
— Powrót dzieci z kolonji wakacyjnej. Seks
cja Szkół Średnich Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Toruniu podaje do wiadomości ro
dziców i osób zainteresowanych, iż uczestnicy
kolonji wakacyjnej, po miesięcznym pobycie
nad pełnem morzem w aHllerowie, zwiedzeniu
wybrzeża wracają do Torunia w czwartek 4
sierpnia o godz. 7 rano — czerstwi i zdrowi.
— Pielgrzymka do Częstochowy. W sobotę
dnia 20 sierpnia br. o godz. 7»mej rano z
dworca Toruń « Przedmieście wyrusza piel»
grzymka do Częstochowy. Pobyt przez nie
dzielę i poniedziałek, powrót we wtorek rano.
Koszta podróży w obie strony zł. 21,— od
osoby. Organizację pielgrzymki przyjmuje na
siebie kancelarja parafjalna kościoła Panny
Marji, gdzie zgłaszać się trzeba najpóźniej do
dnia 12 sierpnia br. Przy zgłoszeniu wpłacie
zł. 5,— od osoby, których w razie rezygnacji
z podróży się nie zwraca. Zgłoszenia przyjmus
je się w godzinach urzędowych od godz. 9-ej
do 12»ej.
— Wycieczka parostatkiem do Włocławka.
Związek Niższych Pracowników Poczt, Teleg.
i Tclcf. kolo miejsc. Toruń 1 urządza w nie»
dzielę, dnia 7 sierpnia rb. wycieczkę parostat»
kiem do Włocławka. Program oraz opłata za
przejazd podana w afiszach. Uprasza się
Szan. Obywateli miasta Torunia o wcześniej»
sze zakupienie biletów w następującychh miej,
scach: skład cygar p. Podlasiński ul. Warszaw
ska 2, skład papieru p. Poniecki, Most Pau»
liński 3, skład kolonjalny p. Czyżniewski, Przy
Rzeźni 48»50, skład piekarski p. Satzke, ul.
Konopnickiej 11 oraz w kiosku hali urzędu
pocztowego Toruń 1.
Bliższych informacyj udziela Zarząd koła
oraz członkowie Związku. Część dochodu
przeznacza się na budowę kościoła na Mo»»
krem. Zarząd.
(075875)
— Pogoda w lipcu. W ubiegłym miesiącu
pogoda naogół dopisała. Według danych sta»
tystycznych biura Dyrekcjii Dróg wodnych
zanotowano w lipcu 18 dni pogodnych i 13
pochmurnych. Średnia temperatura maksyma!»
na wynosiła 25,8° O, (w cieniu), minimalna
13,30 C.
— Zgony. Dnia 2. sierpnia 1932 r. zmarli
w Toruniu. Teresa Janiszewska z d. liering,
ur. 12. 1. 1870, Gerszon Moszkiewicz ur. 28. 3.
1913, Jadwiga Ewaldówna ur. 21. 5. 1909.
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Min. Kttisn w Toruniu
W dniu wczorajszym przvbvl do
Torunia na pokładzie parostatku ,Ko«
ściuszko“ p Minister Komunikacji
in£ Alfons Kuehn.
Parostatek ..Kościuszko“ przvbvl
do Torunia z Warszawv o godz. 15tej
i zatrzymał się w porcie zimowvm. —
gdzie powitali p. ministra z ramienia
Dyrekcji Dróg Wodnvch p. dyr. inż
Born, p. nacz. Bogusz i p. radca Keck’
Po krótkim postoju ..Kościuszko“
odnlvnal o godz. 17 w dalszą drogę w
dół rzeki.
P. Min. Kuehn udaie sic na pokła#
dzie ..Kościuszki“ z Warszawy do
Tczewa.

Jak już donosiliśmy, przybędzie do Toru Bolt.
nia w dniu 10 bm. wycieczka skautów zagra
Nazajutrz skauci zagraniczni pod kierun
nicznych w liczbie około 400 harcerzy, którzy kiem specjalnych przewodników zwiedzą mia
w drodze powrotnej z Międzynarodowego sto i j’ego zabytki, poczem Komitet przyjmie
ZanMch wnoMlczy
Zlotu Harcerzy w Garczynie, udają się w po ich obiadem w „Dworze Artusa“. Po południu
Do szpitala miejskiego przywieziono w
dróż po Polsce.
o godzinie 13,30 harcerze zagraniczni wyru
dniu wczorajszym mężatkę Marjannę P„ któ
Miejski Komitet Przyjęcia Harcerzy Za szą. w dalszą podróż po Polsce.
ra w zamiarze samobójczym napiła się esen
granicznych w Toruniu czyni przygotowania
W związku z pobytem harcerzy zagranicz cji octowej. Stan desperatki nie jest ciężki.
do przyjęcia sympatycznych gości zagranicz nych w Toruniu, Komitet postanowił zwrócić
Powodem tego rozpaczliwego kroku byle
nych, których w dniu przybycia, powita na się do społeczeństwa z apelem o przybranie
krytyczne położenie materialne.
Dworcu Miejskim imieniem Komitetu przewo domów flagami o barwach narodowych.
dniczący Komitetu Mieiskiego prezydent
».«<li w oercic foriiń$lvm
W dniu wczorajszym przĄ-byly do Torunia
następujące parostatki Żeglugi Polskiej ,V?
stula*, z Tczewa przybył parostatek „Goniec*
Sutfuacia handlu w nnlcslacu lipcu
i odpłynął od Warszawy-, z Warszawy przy
Według danych Tow. Kupców Chrzęść, ceny towarów w tej branży. Silny spadek był parostatek ..Warszawa* i odpłynął oo
w Toruniu, sytuacja handlu w Torunia uległa obrotów wykazuje branża restauracyjno-wód- Tczewa. Parostatek ..Mars* przybył z Gdań
w miesiącu lipcu 1932 r. dalszemu pogorsze czana. Obrót wytrobami monopolu spirytuso ska i ’odplmął do Warszawy Z Warszawy
niu. W wszystkich branżach notowano dalszy wego spadł w stosunku do zeszłego roku pra przybył .Warneńczyk*. Odpłynął z Torunia
spadek obrotów przy równoczesnej zniżkowej wic o 60 proc., przyczyna tkwi niewątpliwie do Warszawy parostatek „Kazimierz Wielki*;
tendencji cen. Jedynie branża ziemiopłodów w zbyt wysokich cenach wyrobów monopolu
J»lta cIzIS bert? emu mieli
i paszy, obroty swoje utrzynmhi na poziomie spirytusowego.
normalnym.
Ostatnia nieznaczna zniżka cen tych wy
Szczególnie ostro wystąpił zanik obrotów robów nie mogła wpłjnąć na zwiększenie kon Przebieg pogodv na dzień 3 sierpnia
w branży kolonjalno-spożywcze.i, osiągając za sumpcji.
na Pomorzu.
ledwie 65 proc, poziomu obrotów z miesiąca
Chmurno, z przelotnemi gdzie niegdzie
Przedsiębiorstwa handlowe gwałtownie re
poprzedniego.
dukują wszelkie możliwe koszty handlowe, opadami. Ochłodzenie, umiarkowane wiatry
Jedynie artykuły kołonjalne importowane, czynsze dzierżawne sklepów spadły o ca 50%, połildniowo»zachodnie i zachodnie.
wykazują tendencję mocniejszą, pizy niektó zredukowano personel handlowy, ponadto
rych notowano zwyżkę do 5 proc. W branży przeprowadzono redukcje pensyj personelu Ł lealru
drogeryjnej zanotowano obniżenie obrotów w jeszcze zatrudnionego. Mimo to rentowność
— Krysia Leśniczanka. Dziś w Środę dnia
stosunku do miesiąca lipca 1931 r. o ca 20 przedsiębiorstw ogólnie nie jest osiągnięta.
3 bm. o godz. 20 premjera operetki w 3 ak
proc., to jest o tyle, o ile spadły w tym czasie
tach J. Jarno pt. .Krysia Leśniczanka“. —
Wdzięczną postać bohaterki odtworzony z wła
ściwym sobie wdziękiem ulubienica Torunia
Janina Leonowicz. Jej partnerem w roli Ce
sarza będzie p. W. Zdzitowiecki. Jako hra
bianka ukaże się po raz pierwszy na scenie
Z dniem 1 łipca 1932 r. zgodnie z wyro wania wzywające ich do potrącania podatku. toruńskiej primadonna Opery Warszawskiej
kiem Najwyż Tryb Admin wprowadzone zo Sposób pobierania podatku i terminy wpłaca p. Henryka Żelska. Element humorystyczny
stało pobieranie podatku dochodowego od
nia go do Kas Skarbowych jak i sankcje kar znajdzie -lie-.ro ni nyci przcc'stawic el! w pp
kelnerów w formie potrącania go od pracodaw ne za przekroczenie przez właścicieli zakładów Mireckiej, Korab-Laskowskim. Ilcewiczu i Su
ców w miejsce dotychczasowego wymierzania odpowiednich przepisów są takie same jak i walskim. Wspaniałe tańce układu primabale
go przez Komisje Szacunkwe przy Urzędach
przy potrącaniu podatku od wszystk. innych riny H. Grossówny w wyk. corps de ballet.
Skarbowych.
pracobiorców.
Zainteresowani, zc względu na przysługują
Pobieranie podatku dochodowego od do
ce im w nowej formie wyższe minimum egzy chodu z zajęcia kelnerów w formie potrącania
Dziś i codziennie!
stencji oraz łagodniejszą skalę podatkową zy go przez pracodawcę rozpoczyna się z dniem
skują ponad 40 proc, w stosunku do kwot po 1 lipca 1932 r Natomiast od dochodów uzy
Wspaniały ioo proc, dźwiękowiec
datku wymierzanych dotychczas przez Korni skanych przed 1 lipca 1932 wymierzony zo
noc“
sj<* Szacunkowe.
stanie podatek w dotychczasowej formie, to
dramat
erotyczny
o
pięknej
wystawie
i fascy*
W związku z powyższą zmianą UrzęaN
jest przez Komisje Szacunkowe przy Urzę
nującej treści. W roli głów. Suzy Vernon,
Skarbowe rozesłały poszczególnym właścicie dach Skarbowych
Tom Bourdelle i Pjotr Baczew.
lom zakładów, zatrudniających kelnerów, wez

Handel w Sśpcsa

Podafck dochodowu od pomocników
dasfronomicznucli
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Wstrząsająca katastrofa autobusowa

Programu radiowe

pod Kościerzyną

11.58 Sygnał czasu z Warszawskiego Obs.
Astr., Hejnał z Krakowa. — 12.40 Urzędowy
Komunikat P. I. M.
12,45 Płyty. — 13,35
Płyty — 15,00 Komunikat gospodarczy. —
15.10 Piosenki w wykonaniu Eugenjusza Bodo
i Marji Modzelewskiej (płyty). — 15,30 Kroni«
ka harcerska. — 15,35 Chwilka morska i ko*
lonjalna. — 15,40 Opowiadanie dla dzieci „Ola
na plaży“ — wygi. prof. Al. Janowski. —
15.52 Pogawędka z Wilna. 16.05 Fragmenty
wokalne z op. „Rigoletto" G. Verdiego (płyty)
— 16,35 Kom. Centr. Biura Hydr, dla żeglugi i
rybaków. — 16,40 Odczyt z Wilna — 17,00—
18,00 Koncert popołudniowy w wykonaniu ma
łej orkiestry pod dyrekcją K. Wiłkomirskiego
— 18,00 Odczyt p. t.: „Jak podróżować" wy*
głosi prof. R. Balawelder. — 18,20—19.15 Mu*
zyka lekka i taneczna z kaw. hot. Europej»
skiego Ork W. Wilkosza. — 19,15 Rozmaito«
ści— 19,45 „Skrzynka poczt Toin. — omówi
inż. W. Kołodziejski. — 20,00—20,50 Melodie
z filmów dźwiękowych. — 20,50 Kwadrans li»
teracki — „Romuald Traugutt* — E. Orzeszko»
wej (frgm. z powieści p. t.t Gloria victis). —
21,05—21,30 Ar je i pieśni w wyk. E. Mossa»
kowskiego. Akamp. L. Urstein. — 21.30—22,00
Koncert kameralny z płyt J. Haydn: Kwartet
C»dur w wyk. Kwartetu Londyńskiego —
22,05 Komunikat Głównej Wojskowej Stacji
Meteorologicznej dla komunikacji lotniczej. —
22.10 — 22.40 Audycja poświęcona Grecji, a)
22.10 Odczyt w języku nowogreckim p. t.:
„Polska i Grecja", wygi, p A. Śliziński — b)
22,25 Pieśni v wykonaniu p. Anthei Van Veck,
przy fort. prof. L. Urstein. — 22.40 Wiadomo*
ści sportowe. — 22,50 — 23,30 Muzyka tanecz»
na

W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia
wydarzyła się wstrząsająca katastrofa
autobusowa na szosie pod Kościerzyn
ną. —
Szosą od Kartuz podążał w kierun
ku do Kościerzyny wielki autobus, —
wiozący z Gdyni wycieczkę ze Śliwic
(pow tucholskiego), która wracała ze
„Święta Morza“.
W samochodzie znajdowało sie 15
osób w tem nrawie połowa kobiet,
mieszkanek Śliwic. Szczegóły wstrząs
sającej katąstrofy przedstawiają się
następująco:
Wóz prowadził właciciel p. Kula
Bronisław. Mniej więcej w odległości
około 3 kilometrów nr^ed Kościerzyn
na prowadzący wóz p. Kula zmęczony
poprzednio nieprzespana nocą zasnał
przy kierownicy. Pasażerowie w auto
busie również drzemali.
W pewnym momencie samochód
pozbawiony kierowcy skręcił z szosy
i w biegu około 60 kim. na godzinę z
całej siły uderzył w przydrożne drze*
wo. Skutki uderzenia bvłv.fatalne.
3 osoby odniosły bardzo ciężkie
rany- mianowicie niejaka Gwizdało*
wa została zraniono
w

Zjazd kupców branży
papierniczej
w Bydgoszczy
Koło Kupców gałęzi Papierniczo—Piśmien
niczej w Bydgoszczy, zwołuje zjazd Kupiectwa
branży
Papierniczo — Piśmienniczej, —
który odbędzie się w Bydgoszczy, dnia
7. bm. w salach Resursy Kupieckiej przy ul.
Jagiellońskiej nr. 13.
Program zjazdu:
O godz. 8,45 zbiórka członków i delega
tów w Resursie Kupieckiej; o godz 9 Msza
św. w kościele Klarysek; o godz. 10,30 śnia
danie.
Porządek obrad:
O godz. 11.30: 1) otwarcie Zjazdu i po
witanie delegatów: 2) wybór prezydium zja
zdu; 3) sprawozdanie z działalności sekcji; 4)
referat p Kruszewskiego; 5) referat delegata
poznańskiego; 6) referat delegata pomorskiego
7) dyskusje; 8) uchwalenie rezolucji; 9) wolne
głosy i zakończenie.
Wszystkich Kolegów Okr. Pomorskiego uprzejmie zaprasza na Zjazd na którym toczyć
się będą obrady nad wspólną dolą i środka
mi naprawy Związek Towarzystw Kupieckich
rta Pomorzu. Zarząd Sekcji Papierniczej,

l rewolwerem w reku
na rodziców
Strzelał do ojca, abu zmustć
do do przepisania maiątku
W dniu 2 b. m. około godz. 6,30 nad ra
nem, w Bydgoszczy domownicy realności nr. 5
przy ulicy Aleje Mickiewicza, zaalarmowani
zostali hukiem kilku wystrzałów. Niebawem
rozeszła się po sąsiednich mieszkaniach wia
domość, że syn właściciela tartaku parowego
Raatza, placmistrz Heinz strzela do pokoju
swych rodziców. Przy pomocy policji, strze
lającego obezwładniono i po rozbrojeniu od
stawiono do aresztu policyjnego.
Jak się w toku dochodzeń okazało, pomię
dzy ojcem, a synem istniał wieczny zatajg na
tle majątkowym. Przed niecałym tygodniem,
właściciel tartaku parowego przy ul. Adama
Czartoryskiego Raatz zgłosił na policji, że
syn Heinz odgraża się mu bronią, żądając
przepisania majątku na jego nazwisko.
„Czuły“ synalek odpowiadać będzie za
swój czyn przed sądem.

fmafiosze

piwo
a fOrowaru
Grudziądzkiego
W. Bommer i ffta

£

głowę. Jej znajoma Krulińska dozna*
la złamania nogi i silnego pokaleczenia
twarzy, zaś niejaki Gawroński został
straszliwie okaleczony na twarzy.
Przejeżdżający szosa wojskowy sa
mochód 65 no. przewiózł wvmienio*
nych w stanie groźnym do szpitala
powiatowego w Kościerzynie.

Pozostałe osoby doznały silnego
potłuczenia, oraz lżejszych obrażeń,
-’wchodząc naogół z tej katastrofy o*
bronną ręką.
Samochód oczywista uległ zupełne
mu rozbiciu. Wstrząsający ten wypa*
dek wywarł w całej okolicy nrzygnę*
biające wrażenie.
—i i
----

Salto morlale samochodu
ciężarowego
Samochód ciężarowy rozlewni piwa p. I
Nalewalskiego w Wejherowie, kierowany
przez szofera K. Trzebiatowskiego ,z Wej
herowa, jadać z pensjonatu ,,Bałtyk" w Ja
strzębiej Górze w kierunku bulwaru nad
morskiego na jednym z zakrętów stoczył
się z wysokości około 5 mtr i koziołkując
spadł.

Dziwnym trafem zarówno szofer jak i
jadący obok inkasent A. Jakubowski, wy
szli z niebezpieczeństwa ze stosunkowo
nieżnacznemi kontuzjami.
Przyczyną wypadku była wada w kie
rownicy, która na zakręcie zacięta się i
odmówiła posłuszeństwa.

Dzień harcerza gdaftskiego
w Węgierskiej Górce
W niedzielę dnia 24 odbyła się u nas wiel»
ka parada; wszystkie obozy w odświętnych
strojach wymaszerowały na nabożeństwo a po»
tem odbyła się defilada przed p. starostą Ży«
wieckim. I znowu gdańscy chłopcy, choć sta»
nowią element najmłodszy wśród tutejszych
obozów — bardzo ładnie się prezentowali w
marszu i defiladzie. Dwa wilczki wzbudzały o»
golną sympatję dziarską postawą. Taki „szlyf"
wojskowy nieśli w sobie jak prawdziwi żal»
nierze. Naszym opiekunom pęczniały podob»
no serca z radością nas duma ponosiła: „Niech
żyje polski Gdańsk“!
Po południu odbył się wielki festyn harcer»
ski, jaki urządziło ruchliwe miejscowe K. P.
H. — Zmęczeni byliśmy dwudniową wyciecz»
ką do Krakowa i Wieliczki, sodalisi wstali
wcześnie, aby przystąpić • do spowiedzi i Ko»
munji św. w dość odległym kościele w Cięci«
nie — a jednak w grach ruchomych utrzymali«
śmy się w dobrej formie. W skórę dali nam
coprawda d*ość wyraźnie jedynie harcerze z
Podgórza, ale nie dziwota — to już mężczyźni
a my jeszcze „skrzaty". Trzeba przyznać, że
Podgórzanie grali
picrwszoklaśnie i stłukli
przeciwników w porządku.
Wieczorem ognisko skupiło mnóstwo osób
i braci harcerskiej. Tematem gawędy, którą
miał nasz opiekun, były obrazki z życia Polo»
nji Gdańskiej i stosunków, jakie panują dzi*
siaj na terenie gdańskim.
Ze słupa ognia — iskry jak rakiety roz»
latywały się nad nami i po polanie, na której
przesuwały się grupy i grupki harcerek i har»
ccrzy to w pląsach elastycznych to z wesołemi
monologami czy djalogami; mamy jednak wra»
żenie, że program był za obszerny, ognisko
trwało za długo przechodziło się w formę nie
harcerską a więcej w prymitywną komedję i
humoreski co zdeformowało intencję miejsco»
wego Zarządu K. P. H. Trudno jest jednak
stworzyć organiczni związaną całość gdy ma

się do czynienia z różnemi grupami harcerskie
mi, rozrzuconemi po obszernym terenie.
Zasadniczy jednak cel ognisko osiągnęło,
bo skupiło dokoła wszystkie obozujące druży»
ny, bez mała wszystkich „powietrzników“ i
sympatyków harcerstwa, zbliżyło do siebie lu»
dzi z różnych krańców Polski.
W poniedziałek 25. 7. i wtorek 26. 7. mieliś*
my zajęcia obozowe,
egzaminy harcerskie,
chłopcy crbkuwali się na dobre. We środę 27.
7. ruszyliśmy w kierunku Romanki. Opieku»
nowie nasi jechali sobie w ładnie umajonym
wozie » letniaku z p. inż. Tąpią a my żwawi
chłopcy piechotką. Dolina Żabnicy — to u*
stawicznie zmieniające się prześliczne moty«
wy górskie, ożywione szumem rwącego poto»
ku. Widać jednak nędzę wśród ludzi, ziemia
mało urodzajna; te zagonki porozrzucane po
spadzistych zboczach górskich trudne są do
uprawy; nawóz trzeba z obór wynosić w ko»
szach na plecach! Ciężkie jest życie górala.
Obiad smaczny zgotowaliśmy sobie sami i
oczywiście poczęstowaliśmy nim naszych o«
piekunów i gości. Nie mogli się nachwalić, co
za miły zapach dymu przesiąknął naszą zup«
ke gularzową, jak doskonale gotują harcerze!
Gotujemy jak kuchmistrze, bo mamy dóbr
rozmach do korytka.
Po powrocie z Żabnicy wieczorem przy o«
gnisku odebrał komendant Hufca Gdańskiego
przyrzeczenie harcerskie, jakie złożyła dwóch
członków obozu wędrownego i pożegnał nasz
obóz, aby wyruszyć w drogę powrotną do
Gdańska.
Na sobotę, niedzielę i poniedziałek planuje
nasz opiekun wycieczkę dla jednej grupy do
Zakopanego a dla drugiej do źródeł Wisły.
Zobaczymy, ja one nam się udadzą. Opiszemy
je i prześlemy Szanownej Redakcji.
Na zakończenie dodajemy, że nam tu do»
brze ale już tęskno za Gdańskiem.
Pozdrowienia i harcerskie CZUWAJ!

Z Życia Kolonii leiniel „Rodziny
Policylncl“ w Brodnicy
Jak już poprzednio donosiliśmy, zorganizo»
wala „Rodzina Policyjna“ Koło w Brodnicy
kolonje dla sierot po policjantach i dzieci wąts
łych rodzin policjantów.
Organizatorką i Kierowniczką Kolonji jest
przewodnicząca Kola p. Kom. Nowacka. Pra?
cę i nadzór nad dziećmi wykonuje się w wla»
snym zakresie, wykorzystując do tego przede»
wszystkiem wdowy po policjantach. Dzieci
jest ogółem 25. Pomiędzy niemi były bardzo
wątle, potrzebujące koniecznie pomocy. To
też wszyscy zainteresowani przyjęli z radością
wiadomość o otwarciu Kolonji.
Obecnie już po trzytygodniowym pobycie
widać u wszystkich znaczną poprawę pod ka»
żdym względem.
Pomieszczenie i okobca są wprost wyma?
rzone na ten cci. Lokal składa się z dwóch
pokoi sypialnych, dla dziewcząt i dla chłop»
ców. Trzeci obszerny pokój, jest przeznaczo#
ny na jadalnię, lecz podczas pięknej pogody
korzysta się z werandy. Do zabawy oddał wla»
ściciel do dyspozycji ogród lub też w razie po*
trzeby dużą salę. Dzieci wolą jednakże wy*
cieczki do przyległego lasu.
Program dnia jest bardzo urozmaicony. Za
bawy i gry na świeżem powietrzu, liczne wy»
cieczki. Wyżywienie dostosowane do wieku.
Dużo mleka i jarzyn.
Na cele utrzymania Kolonji ccmajmniej

przez cztery tygodnie Zarząd jest zmuszony
szukać różnych źródeł dochodu. Jest to jed»
nakże praca bardzo potrzebna i wdzięczna, i
po prostu obowiązek opiekować się sierotami,
lub też rodzinami tych, którzy pełnili lub też
pełnią ciężką służbę bezpieczeństwa publiczne»
go. Najlepszym dowodem tego jest okolicz*
ność, że Pan Wojewoda Pomorski Kirtiklis za
pośrednictwem p. Starosty Wimmera zaintere*
sawal się tą sprawą i udzielił wsparcią na ten
cel, doceniając starania w tym kierunku.
Jak wszystko na święcie tak i Kolonje koń»
czą się niebawem, na które to wspomnienie
zasmucają się dzieci. Pozostajc im jednakże
pocieęha, że na zakończenie odbędzie się za»
bawa w ogrodzie Strzelnicy, gdzie będą mogły
popisać się występami amatorskiemi, śpiewem
i deklamacjami, których nauczyły się na Ko»
lonji.
Zabawa Rodziny Policyjnej w niedzielę,
dnia 7 sierpnia 1932 r. zapowiada się dobrze.
W ogrodzie Strzelnicy będzie koncert od go»
dżiny 16»tej przyczem będą urozmaicenia jak
już wyżej powiedziano oraz loterja fantowa,
strzelanie, kręglowanie i t. p. Wstęp bardzo
minimalny bo 50 groszy, a cel szlachetny bo
dochód przeznaczony na pokrycie kosztów Ko
lonji.
Wieczorem tego samego dnia odbędzie się
zabawa taneczna w talach Strzelnicy.

Środa, 3 sierpnia

Giełdy
Warszawskie notowania
walutowe.
z dnia 2 VIII 1932 r.
Tranzakcje
Kupno
WALUTY.
Dolary St. Zjedxu
. • • e
—
I3EWIZY. K
Belgja
• • • • • • • • a
—
(Idańsk » » • • • • • . . 173.84—173.42
. , 359,30-358.40
Holandja
• • «
Kopenhaga . • «
• » f •
Londyn . • • • • • • .
31,42- 31,27
Nowy Jfork
b • » • • . . 8.923- 8.904
Nowy York telegr. • • » . . 8,928— 8,908
Paryi . . ,
. » 34.97- 34,88
Praga . , .
. . 26,40- 26,35
Sztokholm »
Szwa jca rja • » • • ■ • . » 173,85—173,42
Berlin (w obrotach nieofic.) . .

212,00

Notowania ziemiopłodów
w Berlinie
Ceny w B.M. Zboże 1 nasiona oleiste za 1000 kg.
inne za 100 leg. z dnia 2 VIII. 1932
219-221
Pszenica nowa
. . 4 > 9 ł •
• • •
Zyto nowe
. .
159-161
Jęczmień browar»
w• •
•Jęczmień przem. pastewny • •
159-169
Owies marchijski . 1
164-169
•
Mąka pszenna . « • • • » •
28,75-33,25
Mąka żytnia 70% • • • • •
23,25-25,50
Otręby pszenne « • • • • •
11,25-11,50
10.00—10.25
„
żytnie . .
9
Clroch Victoria .
17,00-23,00
• •
»
21,00—24,00
(Iroch drobny jadalny • B • •
Oroch pastewny . • • • • »
—
16,00—18,00
Peluszka ....
• • « •
15,00—17,00
Bób ....
• • ł • •
17,00—19,00
Wyka
. . . , 1 • • • «
—
Lubin nieb:cski . 9
•
16,00—17,00
Łubin żółty . .
—
Seradela
. « a • •
Kuchy lniane , . •
» 10,20-10,40

Notowania ziemiopłodów
w Poznaniu
Dostawa bieżąca, parytet Poznań, handel
hurtowy
za 100 kg. z dn 2 VIII 1932 r
21.50-22,50
Pszenica . , ■ «
•
»
żyto
.................. • • • » •
15.00-15,50
Jęczmień . . .
—
—
„
browar. • • • • • •
Owies pa&tew. • • • b B •
—
Mąka żytnia . . • • » • I
27,00—28,00
„
y,
65% • » • • *
„ pszenna 65% • • • • »
35,00—37,00
otręby żytnie . , • • » • 1
10.25—10,50
„
pszenne » • • • • »
9.50—10.50
26.00-27,00
Rzepak . . . « F
• • •
—
Seradela . . . «
1 « « •
—
Łubin niebieski .
9
1 » •
—
,.
żółty

(Wstąp w szeregi I.OPP.

CZWARTEK, DNIA 4 SIERPNIA 1032 R.

9
k1

A

Fna lato

Płaszcze damskie — meskie
ubrania — materjały wełniane
bawełniane - jedwabie - galanterie

WOJCIECH MIKOŁAJCZYK, GDYNIA
Podaję do publicznej wiadomości, że Komisja dla
rejestracji pojazdów mechanicznych będzie urzędowała
w Toruniu w dniach 16 i 30 lipca 1932 r. oraz 6 i 27
sierpnia 1932 r.
5227
Za Komisarza Rządu:
(—) Z. Szacherski,
Kier. Oddz, Bezip. PubT.

Ogłoszenie przetargu. .

0-

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdań
sku ogłasza niniejszem przetarg publiczny na dzier
żawę restauracji kolejowej w Grudziądzu z terminem
objęcia w dniu 1 września 1932 r.
1) Osoby ubiegające się o tę dzierżawę mają wnieść
oferty z ‘dołączeniem życiorysu, poświadczenia oby
watelstwa polskiego, odpisów świadectw oraz ewtl.
świadectwa o inwalidztwie wojennem, najpóźniej do
18 8. 1932 r. godz. 12 w południe.
2) Oferty z oznaczeniem cyfrowem i słownem ofe
rowanego rocznego dzierżawnego należy składać w
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku
w kopercie zamkniętej z napisem „Oferta na dzierżawę restauracji kolejowej w Grudziądzu.
3) Oferenci mają wyraźnie stwierdzić w ofertach
że warunki dzierżawy są im dokładnie znane.
4) Równocześnie z wniesieniem oferty należy zło
żyć za pośrednictwem P. K. O. na konto Nr. 17C010
w kasie Dyrekcyjnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań
stwowych w Gdańsku wadjum w kwocie 2.000,— zł
które w razie przyjęcia oferty będzie zatrzymane na
poczet kaucji, w razie zaś nieprzyjęcia będzie zwró
cone. Kwit na wpłacone wadjum winien być dołą
czony do oferty.
Jeżeli oferent, którego ofertę przyjęto, z jakichkol
wiek powodów nie zawrze umowy, lub też nie obejmie
prowadzenia przedsiębiorstwa w terminie umówio
nym, to wadjum zatrzymane na poczet kaucji, przepa
da na rzecz Skarbu Państwa.
5) Ważność i skuteczność prawna zawrzeć się ma
jącej umowy jest zawisła od uzyskania przez dzier
żawcę właściwej koncesji (patentu) w myśl obowiązu
jących ustaw.
6) Oferenci związani są swemi ofertami przez prze
ciąg (ośmiu) tygodni, licząc od dnia otwarcia ofert,
7) Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdań
sku zastrzega sobie prawo oddania wyżej wspomnia
nej dzierżawy według swego uznania jednemu z po
śród oferentów lub innej osobie z wolnej ręki, nie ba
cząc na wynik postępowania licytacyjnego.
8) Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdań
sku nie bierze odpowiedzialności za niezawinione nie
dotrzymanie terminu oddania przedmiotu dzierżawy,
oznaczonego w ogłoszeniu przetargu.
9) Oferent, którego ofertę przyjęto, ponosi koszta
ogłoszenia przetargu.
10) Informacji bliższych udziela Wydział Osobowy
(pok. 244) codziennie, prócz dni świątecznych, w Go
dzinach od 11 do 13.
Otwarcie nastąpi dnia 18 sierpnia 1932 r. o godz.
13-tej.
(5426
Gdańsk, w lipcu 1932 r.
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
2478
w Gdańsku.

Przetarg ofertowy.
Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w
Poznaniu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie ro
bót ziemnych, murarskich, tynkarskich, izolacyjnych,
betonowych, żelbetowych i ciesielskich dla budowy
domów mieszkalnych w Toruniu przy ul. Matejki, Mic
kiewicza i Krasińskiego.
Oferty można składać w biurze Zakładu, ul, Dą
browskiego 12, II p, pokój 49 do dnia 10 sierpnia 1932
r. godz. 11-tej tylko na drukach, dostarczonych przez
Zakład, w dwóch kopertach, zapieczętowanych lakiem,
z napisem: „Oferta na wykonanie robót itd. przy bu
dowie domów mieszkalnych w Toruniu“.
Podkładki ofertowe można otrzymać, po przedło
żeniu dowodu wpłaty zł 12,— w P. K. O. na rachunek
Zakładu Nr. 200.390 lub na rachunek bieżący Zakła
du w Państwowym Banku Rolnym — w biurze Za
kładu III p., pokój 64 w godzinach urzędowych. Wa
djum w wysokości zł 15.000,— należy składać w biu
rze Zakładu w godzinach od 10—12, III p., pokój 79
Wadjum winno być składane w gotówce lub w innej
formie, .wskazanej w warunkach ślepego kosztorysu
a kwit należy dołączyć do oferty. Za wadjum, dołą
czone do oferty, Zakład nie ponosi odpowiedzial
ności.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przybyłych ofe
rentów w biurze Zakładu, pokój nr. 49, dnia 10 sierp
nia b. r. o godz. 11. Zgłoszenie dodatkowego opustu
od oferowanej ceny po otwarciu rozprawy przetar
gowej powoduje wykluczenie oferty.
Zakład zastrzega sobie prawo wyboru oferentów
nieuwzględnienia żadnej ee złożonych ofert, wyłącze
nia pewnych pozycyj kosztorysowych lub unieważnie
nia przetargu. Roboty należy rozpocząć niezwłocznie
po udzieleniu zlecenia a wykończyć w stanie surowym
— do dnia 1 grudnia 1932 r.
Poznań, dnia 30 lipca 1932 r.
Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
w Poznaniu.
(—) St. Bieniewski,
Komisarz Rządowy Zakładu.
(—) M. Łoziński,
54 2d
w z. Dyrektora Zakładu.

Po 22-letniej

ul. Świętojańska

Gmina Polska w Wolnem Mieście Gdańsku E. V.
urządza
w niedzielę, c’nia 7-go sierpnia 1932 roku w Sopocie
w salach Domu Polskiego
uroczysty obchód jedenastej rocznicy swego ist
nienia
Początek zabawy ogrodowej o godz. 4-tej po poł.
Na program składają się:
1. Koncert orkiestry Pocztowców Związku Zjed
noczenia Zawodowego Polskiego.
2. Przemówienie p. Ministra Dr. Papee.
3. Przemówienie prezesa Gminy Polskiej posła
Czarneckiego.
4. Popisy: śpiewacze, muzyczne i gimnastyczne.
5. Zabawa ludowa.
Wieczorem tańce.
Urządzając poraź pierwszy swoją rocznicę w
własnym ogrodzie i lokalu. Gmina Polska zapra
sza wszystkich Rodaków, aby przybyli na tą uro
czystość.
Na pokrycie kosztów pobierać będziemy wstę
pne po 30 fen. od osoby dla dzieci do 14 la; wstęp
bezpłatny.
Gmina Polska w W. M. Gdańsku E. V.

praktyce w Gnieźnie

przeniosłem moją kancelarie

do BYDGOSZCZY

Dr. Chr. Jurek

5438

Adwokat i Notarjusz.

Biuro mieści się: Dworcowa 8, I. w domu F-y St. SzuHalsKi - Nasiona.

GDYNIA
OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym
oddział A pod Nr. 121 dnia 14 marca 1932 r. wpisano
firmę: Przedsiębiorstwo Wykonywania Dostaw, Jacek
Englicht w Gdyni. Właścicielem firmy jest Jacek Englicht, kupiec w Gdyni, ul Świętojańska nr. 77 (5430
Zlec. 665.
Sąd Grodzki w Gdyni.
OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym
oddział A pod Nr. 125 dnia 1 kwietnia 1932 wpisano
firmę: ..Halka" Katarzyna Klińska w Gdyni. Właści
cielką firmy jest wdowa Katarzyna Klińska w Chmiel
nie.
(5431
Zlec 666.
Sąd Grodzki w Gdyni.,

1500 zł.

kto pożyczy utrzyma dobrą
posadę biurową. Fachowość
niekonieczna. Oferty pod
„1500“ do Biura Ogłoszeń
Woźniak Gdynia, ul. Staro«
wiejska.

LICYTACJA.
Dalszy ciąg licytacji przedmiotów należących do
masy upadłościowej Firmy Doliva odbędzie się w lo
kalu firmy w Dworze Artusa we czwartek, 4 sierpnia
1932 r. o godz. 9 rano. Sprzedawane będą części urzą
dzenia składowego, błamy futrzane, przybory krawiec
kie, wojskowe i t. p.
Bartkowiak, komornik sądowy.

OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym
oddział A pod Nr. 128 dnia 28 kwietnia 1932 wpisa
fiRODiUOZ
no firmę: Franciszek Masztalarz, Przedsiębiorstwo Bu
dowlane w Gdyni — Oksywiu. Właścicielem firmy jest
PRZETARG PRZYMUSOWY
Franciszek Masztalarz, przedsiębiorca budowlany w
W czwartek dnia 4. 8. br. o godzinie 10-łej sprze
Gdyni — Oksywiu.
(5429 dawać będę za gotówkę więcej dającemu przy ulicy
Zlec, 664.
Sąd Grodzki w Gdyni.
Lipowej 33: bufet, kredens, stół, 6 krzeseł, kanapę, 2
pary firan z ramami i nakrycie na leżankę.
346
OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym
Dobrzański, komornik sądowy w Grudziądzu.
oddział A pod Nr, 124 dnia 25 marca 1932 wpisano
firmę: Jan Zieliński, Piekarnia Gdynia III. Właścicie
PRZETARG PRZYMUSOWY
lem firmy jest Jan Zieliński, mistrz piekarski w Gdy
W piątek dnia 5. 8. 32 r. sprzedawać będę w dro
ni III.
(5432 dze przetargu przymusowego więcej dającemu za na
Zlec. 667.
Sąd Grodzki w Gdyni.
tychmiastową gotówkę w Grudziądzu przy ul. Sien
kiewicza 26 o godz. 9,30: 1 kanapę; w Grudziądzu przy
OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym ul. Groblowej 4 o godz. 10-tej: 1 fortepian; w Grudzią
oddział A pod Nr. 131 dnia 27 kwietnia 1932 wpi dzu przy Plac 23 Stycznia 22 o godz. lt-tej: 1 obraz
sano firmę- Handel : Przetwór Ryb Morskich Ocean — duży w żółtej ramie; w Grudziądzu przy ul, Marszałka
Kazimierz Ogorzały w Gdyni. Właścicielem firmy jest Focha F-a Domkę o godz. 12-tej: 2 samochody osobo
Kazimierz Ogorzały, kupiec w Krakowie, ul. Szcze we marki „Citroen".
347
pańska 11 Bronisławowi Sotkowskiemu, kupcowi w
(—) Zielniewicz, komornik sądowy w Grudziądzu.
Gdyni Port Rybacki udzielono prokury.
(5433
Sąd Grodzki w Gdyni.
Szkoło Gospodarcza w Grudziądzu
Zlec. 655.
ul. Trunkowa 19.
OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym przyjmuje wpisy na nowy rok szkolny w godz. od
oddział A pod' Nr. 129 dnia
* ‘ 25
......................
kwietnia 1932 wpisa- 10—13-te.j. Program obejmuje praktyczną naukę gos
no firmę: Śklad żelaza, sprzęty kuchenne, materjały podarstwa domowego, przedmioty ogólnokształcące
budowlane i opałowe Juljan Brzeziński, kupiec w Chy- i praktykę gospodarczą. Kursy roczne i dwuletnie.
lonji.
(5434 Przyjmuje się również uczenice na kursy półroczne
i kwartalne i kursy wieczorne.
Sąd Grodzki w Gdyni.
Uwaga: Córki funkcjonarjuszów państwowych otrzy
Zlec. 656.
mują całkowity «wrót opłat. Przy szkole internat.
(685
OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym
oddział A pod Nr. 132 dnia 20 maja 1932 wpisano fir
mą: Balticum Biuro informacyjne Władysław Płotkowiak, w Gdyni. Właścicielem firmy jest Władysław
Płotkowiak, kupiec w Gdyni
(5435
Zlec. 658.
Sąd Grodzki w Gdyni.
z doskonałym językiem tran«
okienne, katedral
cuskim i niemieckim oraz
OGŁOSZENIE. W tuteiszym rejestrze handlowym ze znajomością języka an»
ne, surowa, orna
oddział A pod Nr. 120 dnia 5 marca 1932 wpisano fir glelskiego poszukuje odpo«
mentowa, drutowe,
mę: Morska Pralnia Mechaniczna Leon Bisior w Gdy wiedniej posady. Łaskawe
kit szklarski
ni 4. Właścicielem firmy jest Leon Bisior, kupiec w oferty proszę kierować: Gdy»
poleca
Gdyni 4.
(5427 nia „Gazeta Morska’* dla
Sąd Grodzki w Gdyni.
maszynistki.
5372
Zlec. 662.

Korespondentkamaszynistka

OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym
oddział A pod Nr. 130 dnia 26 kwietnia 1932 wpisa
no firmę: Józef Jereczek Hurt. Zboża, Mąki i Paszy
w Gdyni. Właścicielem firmy jest Józef Jereczek, ku
piec w Gdyni.
(5428
Sąd Grodzki w Gdyni.
Zlec. 663.

Pod Gdynią cp’azvkosi‘‘: Rumja-Zagórze

parcele budowl.
Plan parcelacyjnv zatwierdzony przez Komisariat
Rządu, zezwolenie na zabudowę natychmiast!
óoo ni2 1 więcej już od 00 or. za metr kwadr.
50 parcel pod lasem i rzeką dla will i domków
letnich 2 zł. za metr kwadratowy.

parcele iąitowe
7OO - lOOO zł

Bftorgf*. pru»lfći

na dogodnych warunkach Ról »pTZCdla#.
fil. hU:€HE, mn

4791

•g

artykuły kąpielowe

polecam w wielkim wyborze

Ogłoszenie

----

Dow.

Masywny budynek fabryczny, 1.000 ni2 po®

mieszczeń roboczych, turbina wodna 30 HP., dom
pański, 8 pokoi, park na sprzedaż, lub do wydzierżaw.

z najlepszych kopalń do®
starcza po cenach bez»
konkurenc- wagonowo i
w mniejszych ilościach
z dostawa do p w nic:

„IRANZYT“
W TORUNIU
biuro: Przedzamcze 20
tcl. 243, skład : Chrobre»
go 48. Toruń — Mokre.

Ekspedientka
i bufetowa (wykwalifik.) po«
trzebna. Zgłosz. nadcst. z
fotogr. i odpis, świadectw.
Cukiernia Nasiadek, Byd«
goszcz, .Marszalka Focha io.
5437

Potrzebna

ekspedjentka pierwszorzę*
dna siła do sklepu rzeźni»
ckiego, Toruń, Oswald Rei»
mer, Prosta 35436

Przulmlcmy
za dobrem wynagrodzeniem
zredukowanego pracownika
(czkę) do lekkiej pracy. Po«
żądane szerokie znajomości.
Fachowość zbyteczna. Zgło®
szenia „Gozakred“ Lwów,
Wałowa n.
5422

SZKŁO Unieważniam

Zanim
kupisz no we, zajdź do
„Okazjopolu“ obejrzeć uży»
wane łóżka, stoły, szafy,
lustra, rowery, maszyny do
szycia, patefony, siodła ofis
cerskie przepisowe, elektro«
luxy do odkurzania, kilimy,
płaszcz, ubrania, obuwie,
powózka parokonna, sorto»
wnice do kaszy, teodolit uni»
wersalny, opalograf, moto«
cykl, maszyna do krajania
papieru oraz wszelkie uży»
wane rzeczy za bezcen.

WĘGIFI
KOKS

o

zgubioną legitymację nr.
3806 wyst. przez D. Ö. K.
VIII. Solecki Wiktor. 5408

Amatorzy

szklarnia

fotografji, którzy chcą mieć
dobre rezultaty dają wszeb
kie swe prace do wykonania

K. Lesiński

Folo SoocliaRsIfl
Toruń, ul. Strumykowa.
450.3

Gdynia, Sienkiewicza
Szklenie
will i domów
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TEATRU TORUŃSKIEGO

—i-iiumm----

Ninlejszem

„Okezjopoi“

unieważniam skradzioną mi
w nocy z dnia 29 na 30
lipca legitymację nr. 172
wystawioną przez Izbę Skar»
bową w Grudziądzu na na«
zwisko Adam Sienkiewicz
kontrol 1. Wydz. III. 5417

Grudziądz, Plac 23 Stycznia
28 (dawn. nr. 14) w pod«
wórzu.
1460

Zgubiono

książeczkę wojskową wvsta«
wioną przez P. K. LJ. Wio®
dawek na nazwisko Stanie
“A®“
staw Jaskulski unieważniam,
z matura
atura gimnazjalną z do«
do*
5392
nrej rodziny poszukuje po«
s.idv, może zająć si® do»
lnem i dziećmi, pielęgno»
wać chorych, zna też szy«! wykaz osobisty na nazw’»
cie. Łaskawe zglosz. „Ga» sko Marja Arendt wydany
zeta Morska“ Gdynia dla
”t w Kom. Gen. w Gdańsku
A. AL
212 unieważniam.

Zgubie^

. 1 ■! 1 ■ 1

W środę, dnia 3 bm.
o godz. 20,tej
Operetka Zdrojowa
z Ciechocinka
PREMJERA

„Hrugsia
LcSnłczanha “
Operetka w 3 aktach
J. Jamo.
W czwartek, dn. 4 bm.
o godz. 2dstej
Ostatni raz!
„Flarjust”
Sztuka w 4 aktach
1’agnol‘a
(Ceny do potowy
zniżone).

W piątek, dnia 5, bm. ’ i
teatr nieczynny,
I

czwartek, dnia

4 sierpnia 1932

r.

Sclegrmnnp

X ostatniej

Narazić cisza
Niemcy w przededniu zasadniczych zmian
Berlin, 3. 8. (PAT.). W sytuacji wewnętrz
nej nie zaszły dotychczas żadne zmiany, któreby pozwoliły na wyciąganie wniosków co do
kształtowania się sytuacji parlament. Kanc
lerz Rzeszy wyjechał wczoraj na urlop wypo
czynkowy. Zastępować go będzie minister
«praw wewnętrznych Gayl. Rozpoczynają
również urlopy i inni ministrowie. Pomimo
że stronnictwa nie rozpoczęły jeszcze rokowań
koalicyjnych pewne dane wskazują, że możliwa
jest zasadnicza rewizja dotychczasowego sta
nowiska centrum. W łonie tej partji silny od
łam opowiada się za koalicją z narodowymi
socjalistami z wykluczeniem niemiecko-narodowych. Większość gotowa byłaby przystąpić
do bloku na terenie Prus, w Reichstagu nato
miast nie chce wiązać się ścisłym sojuszem
z hitlerowcami.
Żywo komentowana jest pogłoska o zamia
rze hitlerowców zgłoszenia na ręce Schleichera
ultimatum. Dziś jeszcze kpt. Goering i Grze
gorz Strasser zgodnie z uchwałą konferencji
monachijskiej odwiedzą ministra Rechswehry,
któremu zakomunikują postulaty swej partji.
Żądania hitlerowców idą podobną przedewszystkiem w kierunku zeertąpienia kanclerza
pmrc przedjtfarwictela partji narodowych so
cjalistów. Prasa wymienia jako kandydata
kpt. Goeringa.

V. Panen o wyborach
Berlin, 3. 8. (PAT.). KanrJerz v. Papen
ndzOlił wywiadu przodriaw^iclcrvi „Associa
ted Press', w którym otwarcie przyznał, że
Trąd nie zamierza ubiegać się o więksoość koa
licyjną parlamentu. Kanclerz oświadczył, że

Zgon wt|blfne0<i» męża sianu
AuSirtt
Wiedeń, 3. 8. (PAT.). Wczoraj ramo marł
ks. Seipel, b. kanclerz Austrji.

Gdańskie biuro nol. duretsefi
kolei, nowslanlc niebawem
(o) Warszawa, 3. 8. (Tel. wł.). Zgodnie
s orzeczeniem Rady Ligi Narodów Minister
stwo Komunikacji wydało już rozporządzenie,
na podstawie którego utworzone będzie gdań
skie biuro polskiej dyrekcji kolejowej, które
go celem będzie, jak już donosiliśmy, admini
stracja sieci kolejowej na obszarze W. Miasta
Działalność swoją biuro rozpocznie jeszcze
przed przeniesieniem dyrekcji kolejowej do
Torunia. Biuro gdańskie podlegać będzie dy
rekcji toruńskiej i obejmować będzie 3 sekcje:
osobową, ruchu i taryfową. Pozatem biuro
posiadać będlzie delegata władz W. Miasta.
W najbliższych dniach ma nastąpić nominacja
naczelnika biura gdańskiego.

jeżeli wybory miały jakieś specjalne znacze
nie, to polegało ono na aprobowaniu przez
naród niemiecki polityki rządu i upoważnie
niu rządu do uwolnienia kraju z pod władzy
partyjnictwa. Następnie kanclerz wyraził na
dzieję, że stronnictwo centrum nie zechce ob
ciążyć się odpowiedzialnością za wywołanie
kryzysu gabinetowego.

tfmili

„Największcm niebezpieczeństwem
dla pokoju Świata“
stać się może W. 1*1. Odaftsk
Zagrzeb, 3. 8. (PAT.). ,,Nowosti“ po
dają pod tytułem: „Największe niebezpie
czeństwo dla pokoju światowego“ obszer
ny artykuł o stosunkach polsko-niemiec
kich, stwierdzając istnienie potężnej pro
pagandy, która stosunki, panujące na te.

W hołdzie cieniom poległych
podczas wołny
Prczudenf Francji i Ksl^Ze Walji ita pobojowisKu pod Somma
W poniedziałek odbyła się w Thiepvale u«
Natychmiast po przybyciu prezydenta Ye«
roczystość odsłonięcia pomnika, wzniesionego publiki francuskiej Lebrun‘a o godz. 15«ej roz*
przez Wielką Brytanję na cześć 73.367 angieh poczęła się uroczystość. Ks. Walji odsłonił
skich oficerów i żołnierzy, poległych w bit« pomnik, wygłaszając przemówienie. Zkolei za»
wie nad Sommą. Miejscowość Thiepvale koni’ brał głos prezydent Lebrun. Następnie biskup
pletnie zniszczona przez wojnę i licząca obec» djecezji Amiens odprawił madly i poświęcił
nic zaledwie 32 mieszkańców, zaroiła się od pomnik, wojsko sprezentowało broń, trębacze
przybyłych zc wszystkich dzielnic północnej pułku lacashirskiego odegrali „Ostatni Apel“,
Francji, Belgji oraz Wielkiej Brytanji.
a kobziarze highlanderów wykonali „The Ia=
Na głównem sklepieniu pomnika powiewały ment“. Następnie oddano hołd poległym, za»
chorągwie b. kombatantów francuskich i an« chawując minutę milczenia. Orkiestra odegrała
gielskich, jako symbol braterstwa broni. Po kolejno „Marsyljankę“ i „God save the King“
obydwu stronach pomnika na specjalnych
Na szczycie pomnika zatknięte zostały flagi
wzniesieniach zajęły miejsca osobistości ofi» francuska i angielska. Prezydent Lebrun oraz
cjalne. Nad pomnikiem krążyły nisko samo> Ks. Walji obeszli cmentarz francusko t angiel»
loty wojskowe.
ski. Jeden z inwalidów British Legion obsypał
O gerdz. 14,10 książę Walji przybył samo« groby poległych francuzów i anglików popio»
lotem do portu lotniczego w Meaulte, skąd Jem z maków polnych, posianych w ostatnią
udał się bezzwłocznie automobilem do Thiep» rocznicę zawieszenia broni w opactwie west«
vale. Książe ubrany był w mundur pułkowni» minsterskiem.
ka gwardji.

fałsze niemieckie w sprawie
prowokaji Rinłelena
(o) Warszawa, 3. 8. (Tel. wł.). Ukazał -ię
komunikat rządu niemieckiego, w którym niemieakie mino)ato:ftwo spraw zagrań, odrzuca
dom^rche raądu polskiego w sprawie radcy
poiselstwa niemieckiego w Warszawie Rintelena, uważając, że Riateleii postąpił zgodnie
z prawem międzynarodowem.

rytorjach granicznych, a w szczególności
na Pomorzu przedstawia w fałszywem
świetle Autor na podstawie opracowania
francuskiego publicysty de Traz przyta
cza cyfrowe dane ze źródeł niemieckich,
a w szczególności co do narodowości tam
zamieszkałych i podkreśla, że Pomorze,
w zupełności POLSKIE, MUSI PRZY
POLSCE POZOSTAĆ. ’
Pisząc o stosunkach polsko-gdańskich
dziennik podaje historję rozwoju stosun
ków między Polską a Gdańskiem i zazna
cza, że Hitler w ostatnich czasach zrobił
z Gdańska miasto, które może stać się
największem niebezpieczeństwem dla po
koju Europy.

Wieści z Los Angeles
Walasiewiczówna przoduj*e w biegu
na 100 mtr.
Los Angeles 3. 8. (PAT). Przed«
bieg na 100 metrów przyniósł WIEL«
KIE ZWYCIĘSTWO POLSCE.
St. Walasiewiczówna w przedbie*
su zajęła pierwsze miejsce, osiągając
doskonały czas 11,9 Walasiewiczóws
osiągnęła również najlepszy czas
ze wszystkich zawodniczek i od re»
kordu olimpijskiego.
Pierwszy przedbieg wygrała Dob
'ingen w czasie 12,2 drugi przedbieg
Walasiewiczówna w czasie 11.9. trze«
ci przedbieg wygrała holenderka
Shuurman 12,2 czwarty przedbieg wy
11 Wilde (Ameryka 12,4.
Do finału weszły Walasiewiczów*
na, Hiscok i Strickc (Kanada), Do«
linger (Niemcy) i dwie amerykanki.
Los Angeles 3. 8. (PAT). Wbrew
zapowiedzi Walasiewiczówna nie
startowała w rzucie oszczepem.

przez prasę niemiecką, jednakże PRZEBIEG
WYBRYKU RINTELENA ZOSTAŁ PRZED
STAWIONY NIETYLKO W SPOSÓB TEN
DENCYJNY, ALE WRĘCZ FAŁSZYWY,
URĄGAJĄCY NAJPRYMITYWNIEJSZYM
ZASADOM OBJEKTYWNOŚCI. Dzienniki
niemieckie utrzymują, że zajśctie miaJo cha Kusociński niezdolny do dalszych
•
♦
♦
rakter, obrażający uczucaa na rod o<we Rintelestartów?
Prasa niemiecka poświęca dużo miejsca HA. Oświetlanie zajścia w tej formie mija się
Los Angeles 3. 8. (PAT) Korespondentka
sprawie zboszczeszczcnia flagi polskiej przez wc wszystkich szczegółach z istotnym stanem
PAT donosi 2 Los Angeles, że Kusociński od
Rintelcna. W opisach zajścia, zamieszczonych , .rzeczy.
bił sobie stopę od kości i zapewne nie będzie
--------—■ 1 ■ 11
mógł startować na igrzyskach olimpijskich.—
Powodem odbicia było ciasne obuwie.

Zaszczytna rola Polski
w akcji społeczne! francii

Lille. 3. 8. (PAT.). „Tydzień społeczny“ iiego bankietu, wydanego na cześć wszystkich
rozwija się tu bardzo pomyślnie i dowodzi cuckwiemców. Sprawie polskiej został po
Spadek bezrobocia
szczerego zainteresowania nim wszystkich święcony 3p<*’jalny odozyt profesora tutojWarszawa, 3. 8. (PAT.). Według danych sfer społeczeństwa francuskiego. W obradach
f>Xłgo liceum Ce.try, zasłużonego przyjaciela
Statystycznych licrba bezrobotnych zareje bierze udział przeszło 3000 osób z oiłej Fran
Polski i inicjatora budowy t. z-w. Domu Pol
strowanych w państwowych urzędach pośre cji i zagranicy, przyczcm reprezentowanych
skiego w Wacąuehal. Tematem odczytu była
dnictwa pracy wynosiła na dzień 30 lipca r. b. jest 25 państw, szczególnie licznie Belgja,
„Emigracja polska w półnoetnej Francji". Pre
na terenie całego państwa 219.884, co stanowi Polaka, Anglja, Holandja, Szwajcarja, Niemcy
legent zna dobrze tutejsze stosunki dzięki
spadek w stosunku do tygodnia poprzedniego i’t. d. Podkreślić należy, że Polska jest trak
osobistemu kontaktowi z polską masą robot
O 5269.
towana ze specjalnem wyróżnieniem, czego niczą, to też jego szczegółowy i rzeczowy wy
dowodem było m. in. zaproszenie konsula ge kład został przyjęty z wielkiem zainteresowa
Sympatie ttigoslow^obsklc
neralnego Polski nA przewodniczącego oficjał- niem.
dla nahtfu z Rosła
Zagrzeb, 3. 8. (PAT.). Prasa poświęca wie1® miejsca polsko-sofwieckiemu paktowi. Oma
wiając przebieg rokowań oraz podając główne
punkty podpisanego paktu, dzienniki z symzblerze się 24 sierpnia w Warszawie
patją podkreślają konzyści, jakie wynikają z
(0) Warszawa, 3. 8. (tel. wł.). Komitet Zc strony Polski wygłoszone będą dwa re
podpisania paktu pratz dwa największe naro ekspertów państw bloku rolnego zwołany
feraty o zagadnieniach rolniczych i finan
dy słowiańskie dla pokoju światowego. Syl został przez rząd polski do Warszawy na sowych.
wetka przyszłego trzeciego mocarstwa — bru dzień 24 sierpnia. Zaproszenie o wydele
talnego nacjonalizmu hitlerowskiego, zbliżyła gowanie przedstawicieli wystosowane zo
Plobtlfizac.pa w ParaifwaBu
dwa największe narody słowiańskie, uniemoż stało do Czechosłowacji, Węgier, Jugosła
Assoniptkm, 3. 8. (PAT.). Parlament Pa
liwiła szczucie jednego przeciw drugiemu 1 wii, Rumunji, Bułgarji, Włoch i Estonji.
być moźp stworzyła fundament dla współpra Przedmiotem obrad będą zagadnienia fi ragwaju uchwalił dekret prezydenta republiki
ce? obu państw słowiańskiego Wschodu.
nansowe oraz sprawa nadwyżek zboża. zarządzając}’- mobiliiaa/ąję powszechną.

Komitet ekspertów państw rolnych

a
Ogłowasenia: wiersz mllim. na stronie 7-łamowe| . . 0,25 zl
w teksie na pierwsze) stronie................................................................
z*
na drugiej I trzeciej stronie
1 zł — w teksie
0,60 zl
Orobne za słowo 15 gr. pierwsze «Iowo podwójnie.
Ole poszukujących pracy I nekrologi 25ł zniżki, komunikaty 50 gr.
Za ogłoszenia skomplikowane I z zastrzeżeniem miejsca 20J nadwyżki
W Gdańsku za wlersse m/m na stronie 7-tamowej. . .... 15 fen.
•
..,.50 fen.
Drobne za słowo 5 fen, — tytułowe.............................................. 10 fen.
Przy sądowem ściąganiu należności rabat upada. Dla wszelkich spraw
spornych włażdwe są Sądy w Toruniu. Za terminowy druk przepisane
miejsce ogłoszenia administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny Wacław Górnicki w Toruniu, Słowackiego 19/21
Red. odpowiedzialni’ na Bydgoszcz Józef Dobrostaóskt Mostowa 6
Redaktor odpowtedzWny ta sprawy W, M. Gdańska Wilhelm Grlmsmann,
Gdańsk, Kassublscher Markt 21, l. p.
Redaktor odopwieds. na Gdynię Wiktor Mielników Gdynia, Świętojańska
Redaktor odpowiedzialny na Inowrocław, Władysław Kowalkowski
Inowrocław, Rynek 25.
Redaktor odpowiedzialny na Grudziądz. Józei Stanach. Rynek Will,
Za ogłoszenia odpowiada admieistracla
Wydawnictwo) „Dzień Pomorski", , Dzień Bydgoski," ..Gazeta Morska"',
Dzień Grudziądzki". „Dzień Kaszubski".
Dzień KuIowski

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

Plawczyk ósmy w skoku wzwyż.
Los Angeles 2. 8. (PAT). W skoku wzwyż
Plawczyk zajął zaszczytne ósme miejsce. —
Plawczyk wykazał bardzo dobrą formę. XV
pierwszym skoku osiągnął 190, a odpadt przy
194. Jako drugi z kolei zawodnik europejski
pokonał on 12 współzawodników. Warto rów
nież podkreślić że 6 i 7 z kolei zawodnik osią
gnęli ten sam wynik — 190. Plawczyk odpadł
przy dalszych rozgrywkach.
Finał skoku wzwyż wygrał kanadyjczyk
Mac Naughton wynikiem 1,96. Dalsze miejsca
zajęli 2) Osdel (USA) 3) Toribio (Filipiny) 4)
Johnson (USA) 5) Reinikka (Finlandia), 6)
Kimura (Japonja). Plawczyk jak już podaliś
my zajął 8 miejsce wynikiem 1,90. Wyniki
świadczą o wyrównanej klasie pierwszej ósemki.

Amerykanin zwycięża w 100 mtr.
Nowy rekord świata.
Los Angeles 3. 8. (PAT). W półfinałach w
biegu na 100 metrów zwyciężył Metcalf (Am.)
w czasie 10,6 w drugim półfinale zwyciężył
Tolan (Ameryka) 10,7. W finale pierwsze
miejsce zajął Tolan w czasie 10,3 bijać rekord
swój świata i olimpijski. Drugie miejsce zajął
Metcal, trzecie Jonath.

Abonament miesięczny wynosi
w ekspedycji miejscowych agencjach .... • « • • • • .3 — »ł
z odnoszeniem do domu w Toruniu • •••••• • • • . 3.40 >1
nrzez pocztą z odnoszeniem
3.36 zł
• • 1 •
pod opaską.......................................................................•....• •. •, » . 4 50 z*
w Gdańsku przez pocztę . . 2.50 gd przez chłopca ..... 2.30 zł
z odbieraniem w administracji wprost gd 2, zagradcą 4 gd . . 7.— zł
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą (np. pr;e»tkody w za
kładzie strajki). Administracja nie odpowiada za nieóoiturczenie pUcaPREfiUMERfiTft ..DNIA KUJAWSKIEGO" miesl*;anU w admini
stracji 2.70 zł — na pocztach już z odnoszeniem rjta. i*lnle 9J7 z
miesięcznie 3,09 zł

