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Jeden front na Pomorzu!
Żołnierski i obywatelski nakaz „Śwlela Norza“

Natłok wrażeń, podniosłych momentów
nastrojów, przeżywanych w ciągu wielch dni u brzegów Polskiego Morza, jest
szcze zbyt świeży, a zwłaszcza zbyt
szcze żywo stoi on w oczach Pomorza
pomorskiego społeczeństwa, ażeby już
:iś w całej pełni można było objąć myą ogrom i wagę wszystkich zdarzeń,
óre w związku ze Świętem Morza stały
ę faktem.
Dopiero następne, kolejne dni szarej i
>rmalnej pracy codziennej, do której
żdy obywatel wnosić będzie mógł nowy
tsób sił, otuchy, entuzjazmu i wiary, ze
więta Morza zaczerpnięty, — dopiero te
istępne dni pozwolą sercom i umysłom
dskim na Pomorzu w całej rozciągłości
Iczuć i zrozumieć, czem dla nich było,
jest i czem na przyszłość trwale po
stanie owo Wielkie Święto Siły i Je.
lomyślności Narodu.
Ale nawet już dziś, nawet w tej krótej, zaledwo tygodniowej perspektywie
• można ocenić jedną niewątpliwą, o
jromnej doniosłości wartość, którą do
^morskiego życia publicznego wniosły
ielkie Dnie Morskie: — ZROZUMIEIE I JAWNE STWIERDZENIE
RZEZ CAŁĄ PAŃSTWOWO MY.
LĄCĄ LUDNOŚĆ POMORZA TEGO
AKTU, IŻ W DZIEDZIN OBRONY
OMORSKICH GRANIC WOLNO MY
LEĆ. MÓWIĆ I DZIAŁAĆ TYLKO
rTEDY. GDY SIĘ ODRZUCI WSZEL
IE UPRZEDZENIA WZAJEMNE
DAJĄC W JEDNOLITYM FRONCIE
DD JEDNOLITEM KIEROWNICWEM, PRZEZ PAŃSTWO DO TE0 CELU POWOŁANEM
W Gdyni i w dniach następnych —
RZEMÓWIŁY FAKTY. Wymowa ich
st nieodparta. Stwierdza ona, że praw. pomorskiego życia publicznego nie
st i nie może być żadna, przez kogokcliek i pod jakimkolwiek płaszczykiem
•dejmowana akcja, bezpośrednio czy poednio przeciwna zasadzie JEDNÓLIEGO FRONTU. Fakty nad Morzem,
órych świadkiem wraz z całą Polską
do w ostatnich dniach Pomorze mówią
JEDYNĄ PRAWDĄ POMORSKIE.’
0 ŻYCIA JEST KONIECZNY NAAZ OBYWATELSKIE] I PATRJO?CZNET KONSOLIDACJI WSZYST-

Podziękowanie
i dobro ordanlractc „Swfięia
Morza"
Ze wszystkich stron Polski napływają pod
resem Lig. Morskiej i Kolonjalnej oraz ko»
sarza Zabierzowskiego podziękowania i gra»
acje za świetne zorganizowanie „święta Mo»
Olbrzymie, kilkudziesięciotysięczne masy
Izi, które przybyły na tę uroczystość zna»
:ły przygotowane noclegi i nie odczuły bra»
żywności.

Samoloty klubowe
na .Święcie Florza“
W niedzielnym „święcie Morza“ brało u?
ial siedem samolotów aeroklubów lotniczych
Jałej Polski, w tern trzy z Katowic, jeden z
arszawy, jeden ze Lwowa, jeden z Krako»
. oraz jeden klubu gdańskiego. Samoloty
łbowe wykonały szereg efektownych lotów
i Gdynią, przyozyniająo się do uświetnienia
oanialvch uroczystości gdyńskich.

KICH CZYNNIKÓW SPOŁECZNYCH
PRZY JEDNYM WSPÓLNYM SZTAN
DARZE, MOCNIEJSZYM OD WSZEL
KICH PARTYJNYCH GODEŁ I CHO
RĄGIEWEK.
Przemówienie Pana Prezydenta Rze
czypospolitej, podkreślające, że tylko mi
łość i chęć wzajemnego zrozumienia są
twórczym warunkiem polskości Pomorza
i polskiej pokojowej pracy nad morzem,
przemówienie I-go Biskupa Morskiego, |

Ks. Dr, Okoniewskiego, mówiące o mo
rzu, jako o czynniku jednoczącym wszyst
kich bez wyjątku Polaków, —
przemówienie zasłużonego twórcy Gdy
ni, p. min. Kwiatkowskiego, podkreśla,
jące żołnierski i obywatelski obowiązek
każdego Polaka: — karne i bezpartyjne
podporządkowanie się wspólnemu naka
zowi obrony granic Polski, bez względu
na to, kto w niej kieruje władzą, —
uroczyste śluby, przez wszystkie mia-

Święto Morza i Kościół
święto morza, obchodzone po raz pier
wszy uroczyście w Gdyni, stało się jedno
cześnie wielką manifestacją narodową i re
ligijną.
W przepięknem swem kazaniu podczas
powyższego obchodu, J. E. Ks, Biskup 0koniewski przypomniał słuchaczom te czę
ści Pisma św,, a zwłaszcza z Ewangelji św-,
które odnoszą się do morza. Jak wielce
Chrystus Pan umiłował morze, świadczy to,
że często nad brzegami jego nauczał, tam
czynił swe największe cuda, tam swych
uczniów zaprawiał do trudów i poświęceń
w pracy apostolskiej. W misterny sposób
Ks. Biskup powiązał cytaty Pisma św. ze
wskazaniami na dobę dzisiejszą, wzywając
zgromadzonych do uczuć wdzięczności wo
bec Boga za odzyskane morze, do wytrwa
łości w pracy, a zwłaszcza do wysiłków
wspólnych całego narodu, do czego jest nie
odzowna zgoda i pokój.
Wkońcu Ks. Biskup pomorski udzielił
zebranym błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem,
Wielką zasługę w odzyskaniu Pomorza

.........

ma duchowieństwo polskie, które zawsze
stało na straży zarówno skarbu wiary św.,
jak i mowy ojczystej. Tę zasługę i wdzię
czność narodu dla duchowieństwa Pomorza
podkreślił w swem przemówieniu 1 Pan
Prezydent Rzeczypospolitej.
„Jeżeli, pomimo tych wysiłków, Pomo
rze zachowało swą polskość tak, że odse
tek ludności polskiej jest większy, niż pra
wie we wszystkich innych częściach Polski,
zawdzięczamy -to przedewszystkiem kobie
tom pomorskim, które, jako matki i wycho
wawczynie — tak, jak i na Śląsku i w Poznańskiem, uczyły dzieci wytrwale polskie
go pacierza i używały tylko polskiej mo
wy. Zawdzięczamy to również tej części5
duchowieństwa, która, pochodząc z tego
ludu, pomimo nacisku ze strony władz pań
stwowych oraz wpływowej części obcego
duchowieństwa, szerzyła wytrwale wśród
swych paraljan kult dla polskiej mowy i
polskiej kultury. To też cały naród wi
nien polskiej kobiecie i polskiemu ducho
wieństwu na Pomorzu wielką wdzięczność
i to po wsze czasy“.

..

Inwalidzi pomorscy w hołdzie
P. Prezydentowi Rzplitej
W czasie uroczystości w dn. 2 bm, w
Lisim Jarze prezes okr, Zw. Inwalidów p.
Kazimierz Dąbrowski z Torunia, wręczając
Panu Prezydentowi szczerozłoty znaczek
propagandowy polskiego morza złożył na
stępujące ślubowanie:
Dostojny Panie Prezydencie!
Do wiązanki hołdów, jakie składa Ci w
dniu Święta Morza cała Polska, pragniemy
dołączyć również ze swej strony wyrazy
najwyższego hołdu i najgłębszej czci.
Wszyscy inwalidzi wojenni całej Rze
czypospolitej łączą w tej chwili swoje ser

ca z nami inwalidami wojennymi Pomorza
i ślubują Ci, Panie Prezydencie najwier
niejszą służbę dla dobra, potęgi i dla chwa
ły Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
Owiani zwycięskim hymnem wolności
naszej Ojczyzny, gotowi jesteśmy na każde
Twoje wezwanie, Panie Prezydencie, sta
nąć w obronie Jej granic, a w szczególno
ści granic morza.
Ofiarując Ci, Panie Prezydencie, ten
znaczek, prosimy racz go przyjąć dla za
Onegdaj Polonia chicagowska święciła
chowania w pamięci naszych dzisiejszych
doroczny
dzień polski zamieniony tym raślubować.
zem w święto morza polskiego. Stara
niem Ligi Morskiej i Rzecznej oraz komi
tetu dnia polskiego odbyło się naprzód na
bożeństwo,
odprawione przez ks. prałata
Wita) nam Panie, tu, gdzie u* każdej porze,
Sztuczko,
a
następnie akademja w audytoNaród wspomina Króla Jegomości.
Który najbardziej ukochał Pomorze^
rjum św. Trójcy.
Który najczęściej zjeżdżał do nas w gości
W uroczystości wzięły udział wszystkie
Pamiętna haseł Sobieskiego Jana
organizacje polsko - amerykańskie ze <>ztan
Wita Cię Panie ludność Ci oddanr
darami i orkiestrami. Obecni byli przed
l hołd Ci składa:
stawiciele
władz i korpusu konsularnego,
Za walkę z caratem;
delegacje
młodzieży
szkolnej, harcerstwa,
Za sławę, którą okryłeś przed światem
weteranów
armji
polskiej
oraz amerykań
Naukę polską, dumną z Twego trudu.
skiej. Podczas akademji wygłosił prze
Za ukochanie roboczego ludu
I sa Ojczyzny wielkie miłowanie
mówienie konsul generalny Zbyszewski.

Hold dziatwy
W czasie dni pobytu P. Prezydenta nad
polskiem morzem i dziatwa wybrzeża zło
żyła Mu hołd ustami swej przedstawiciel
ki Tyczkowskiej.
Poniżej wierszyk p’óra p. Bolesł. Wiiogrodzkiego, Dyrektora Gimnazjum Żeńskie
go w Wejherowie, wypowiedziany na bul
warze nadmorskim w dniu 2. 7. br. przez
Marysię Tyszkowską z Wejherowa i ofia
rowany Panu Prezydentowi wraz z ozdobną
teczką z podobiznami króla Jana Sobies
kiego i Pana Prezydenta Mościckiego.

sta i wsie Pomorza zgodnie i uroczyście
wobec Polski odnowione, —
hołd nieprzeliczonych rzesz z całej Pol
ski, z wszystkich stanów, z wszystkich
ugrupowań społecznych bez różnicy przy
należności politycznej, Majestatowi Rze
czypospolitej wspólnie i karnie składa
ny, —
zgodne i karne, w jednym ordynku sta
nięcie, ramię przy ramieniu wszystkich
bez wyjątku pomorskich organizacyj spo
łecznych,'pracujących nad obroną kraju,
— i ich wspólny żołnierski meldunek
wobec Głowy Państwa, jako jednolita,
zwarta i mocna Armja Rezerwowa Po
morza. —
manifestacyjny hołd prawdziwych źoL
nierzy polskości, Kaszubów, ślubujących
na wieki swą upartą wytrwałość przy
Polsce, przez Marszalka Piłsudskiego do
życia powołanej, — śluby, szablą ułańską
Polsce i Polskiemu Morzu przez czyn
nych żołnierzy polskich, jednakiem ser
cem i jednaką mocą postanowień wespół
z rezerwowemi żołnierzami Rzplitej zło
żone, —
to wszystko są fakty, których dokonać
nie potrafiłaby żadna sztuczna „fikcja“,
żaden ani niczyj „manewr taktyczny“,
nawet żaden teatralny gest ,,słomianego
zapału“ pod wrażeniem podniosłej chwili,
TO SĄ FAKTY, KTÓRE STWO
RZYŁO SAMO ŻYCIE A KTÓRE Z
DUSZ POLSKICH WYDOBYŁ NA
JAW NIE: SŁOMIANY OGIEŃ PRZE
MIJAJĄCEGO NASTROJU, — LECZ:
GORĄCY PŁOMIEŃ PRAWDZIWE
GO UKOCHANIA OJCZYZNY, NIEZAKŁAMANEGO ŻADNYM FRAZE
SEM PARTYKULARNYM CZY PAR
TYJNYM.
Tę właśnie prawdę, jako realną i pozy
tywną wartość dla pomorskiego życia pu
blicznego wniosło Święto Morza.
I wolno wierzyć, że wartość ta pozo
stanie w życiu Pomorza — TRWALE.
Oparta jest bowiem na MOCNYM, NIE
PRZEMIJAJĄCYM FUNDAMENCIE
ŚWIADOME] I ROZUMNE] MIŁO.
SCI DLA POLSKI STAWIAJĄCE]
INTERES PAŃSTWA — PONAD
WSZELKIE INNE INTERESY I
WZGLĘDY

„Dzień Morza PoWo‘
w Chicago

SOBOTA, DNIA 6-GO SIERPNIA 1932 R,

W rocznicę sierpniową
Dnia-6 sierpnia 1914 roku przekro
czyła granicę austriacko-rosyjską w oko
licy Krakowa strzelecka kompan ja ka
drowa. Oddział był niewielki, liczył nie
spełna dwustu ludzi, uzbrojonych w wy
cofane z użycia karabiny. Jako siła fizy
czna nie znaczył absolutnie nic wobec
osłonowych oddziałów rosy i sk ich, złożo
nych ze wszystkich rodzajów broni i roz
rzuconych wzdłuż granicy z zadaniem
zabezpieczenia przebiegu mobilizacji w
południowej części b. Królestwa Kongre
sowego. Niewielkie było również w ca
łokształcie ówczesnych działań wojen
nych pomiędzy Austro-Węgrami i Rosją
znaczenie wystąpienia wślad za kompa
nią kadrową pierwszych bataljonów
strzeleckich, które dn. 15 sierpnia 1914 r.
zajęły Kielce.
Dlaczego zatem, — skoro tak zniko
mą pod względem niaterjalnym wartość
miał sierpniowy czyn pierwszych Legjo
nistów, — data ich wystąpienia do wal
ki zbrojnej z caratem weszła do rzędu
najważniejszych rocznic narodowych?
Dlaczego, mimo wydarzeń, które nastą
piły później, a przerosły akcję kadrówki
tak ogromem znaczenia, jak i dramatycznością przebiegu, — data 6-go sierpnia
1914 wywołuje w sercach polskich tyle
wzruszającego zdumienia, jak może ża
dna inna w dziejach walki o niepodle
głość?
Odpowiedzi na to pytanie poszuki
wać należy w dziedzinie wartości moral
nych. Naród polski przed wybuchem
wojny światowej pozbawiony był możli
wości organizowania swej siły fizycznej.
Rozdarty na trzy zabory, rozbity wewnętrznemi sprzecznościami politycznemi, wpleciony w tryby aparatury pań
stwowej obcych i wrogich sobie organiz
mów, nie miał warunków po temu, by
zaraz w początkach zawieruchy świato
wej zaważyć materialnie na jej prze
biegu.
Naród żywy, obdarzony ambicją ist
nienia politycznego, nie powinien był je
dnak pozostać biernym. Jeżeli naskutek
braku zbiorowej organizacji politycznej
i wojskowej nie mógł się zdobyć na wy
stąpienie masowe, musiał, pod grozą dys
kwalifikacji dziejowej, ważyć się przy
najmniej na zdecydowany akt bojowy,
świadczący o jego istnieniu i jego żąda
niach. Rolę tego aktu boiowego spełniła
z woli i z rozkazu Józefa Piłsudskiego —
pierwsza kompanja kadrowa. Tak rozu
miał swą decyzję i jej wykonanie sam
Wódz w walce o niepodległość, pisząc w
rozkazie do swoich źbłhierźy słowa, wy
jaśniające im ich rolę dziejową:
„Wśród powszechnej bierności nasze
go społeczeństwa — wypadki dziejowe
zaskoczyły Polaków, zostawiając ich bez
możliwości jednolitego i silnego postę
powania, Koniecznem było, aby najśmiel
si i najenergiczniejsi wzięli na swoje
barki odpowiedzialność, inicjatywę rzu
cenia iskry na proch. Tę iskrę rzuciliście,
dając przykład innym, jako przodowni
cy walki narodu polskiego o niepodle
głość...“
Początkowa idea przewodnia wystą
pienia kompanji kadrowej: — wywoła
nie w zaborze rosyjskim ogólnego po
wstania — załamała się zaraz na wstę
pie. Społeczeństwo polskie jako masa, —
pozostało bierne, wykazując zupełne nie
przygotowanie do wypadków, które —
mimo wszystko — nic były ,,niespo
dzianką“. Czyn pierwszych Strzelców
nie wydał, narazić przynajmniej, mater
ialnych efektów, Moralnie jednak nie po
szedł na marne.
W jego wyniku powstała bowiem na
wielkiein pobojowisku wojny światowej
garść żołnierza polskiego, niepodległego
duchem. Pozostało kilkanaście tysięcy
młodych, silnych, na wszystko zdecydo
wanych i zwartych potężną wiarą w cel
rozpoczętej walki ludzi,, pomiędzy któ
rymi a stojącym na ich czele Wodzem
wytworzyła się nierozerwalna łączność
na śmierć i życie. Łączność, oparta na
przeświadczeniu, że ten szary, milczący
Komendant nic ma przed sobą żadnych
celów ubocznych poza jednym jedynym:
— wywalczeniem niepodległości. Łącz
ność, oparta na przeświadczeniu Wodza,
że jego młodzi, obdarci i źle uzbrojeni
żołnierze, umierając na polu bitwy z wy
razem ,,Polska“ na stygnących wargach,
’dochowują wiary ślepo, nie pytając o ce-'

le tej czy innej decyzji, tego czy innego
posunięcia, którego wyniki dopiero po
czasie ujawnić się będą mogły.
Co było tym, motorem, który Legio
nistom, począwszy od Wodza aż do pro
stego szeregowca, dał ów rozpęd bohaterski, dzięki któremu rozwinęła się w
toku wojny światowej bujna, wspaniała
i zwycięska w końcu epopea zbrojnej
walki narodu polskiego o niepodległość?
Niewątpliwie — efekt moralny czynu
6-go sierpnia. Świadomość, że decyzja
wystąpienia do walki była samodzielną
decyzją polską, zrodzoną w umyśle naj
bardziej niezależnego Polaka. Świado
mość, że wkroczenie do Kongresówki je
szcze przed oficjalnem zerwaniem po
między Wiedniem i Petersburgiem — oznaczało wypowiedzenie wojny Rosji
przez Polskę, faktycznie zaś — przez
Wodza jedynej zorganizowanej w owej
chwili siły polskiej. Świadomość, że czyn
sierpniowy nic był odpowiednikiem tej
czy innej orjentacji politycznej, że nie
wynikał z taktyki“ tego lub innego,
,,naczelnego“ czy „narodowego“ komite
tu, Że Człowiek, który odważył się na
taką decyzję, powziętą w tak zupełnem
osamotnieniu politycznem, posiada dość
hartu, aby ani na chwilę nie zejść z linji

niepodległościowej obudzonego przezeń
wysiłku zbrojnego.
W moralnym efekcie czynu 6-go
sierpnia szukać należy przyczyn owej
niezrównanej pewności siebie żołnierza
legionowego, owej pogardy, jaką najpro
stszy legionowy szeregowiec darzył armję austriacką z jednej strony, a eksplo
atujące rolę dziejową Legionów polity
czne czynniki polskie z N. K, N-em i
Departamentem 'Wojskowym — z dru
giej strony. W tern samem źródle leży
przyczyna późniejszej popularności i w
końcu — zwycięstwa idei wysiłku zbrojne£°, przyczyna uznania autorytetu Jó
zefa Piłsudskiego przez wszystkie, po
wstałe w toku wojny światowej wojsko
we formacje polskie, podstawa później
szego zjednoczenia owych różnorodnych
tworów w jednolity organizm polskiej
armji narodowej właśnie pod rozkazami
tego jedynego Polaka, całkowicie nieza
leżnego od wszelkich orjentacyj i kombinacyj politycznych, rozwijanych przez
różne stronnictwa i ich przywódców z
czasu wojny.
Oto dzisiejsze znaczenie czynu 6-go
sierpnia i przyczyna uznania tej datv za
jedną z najwznioślejszych chwil w księ
dze dziejów walki o niepodległość.

Przygotowania do zjazdu
legionistów w Gdyni
Komitet organizacyjny Zjazdu Legjonistów
w Gdyni podzielił się na 10 sekcyj, pomiędzy
które podzielił przygotowania techniczne do
zjazdu wyznaczonego — jak wiadomo — na
niedzielę, dnia 14»go bm. w Gdyni. Utworzą»
no sekcje porządkowe., aprowizacyjną, technu
czną, kwaterunkową, reprezentacyjną, imprez
lądowych, imprez wodnych, komunikacyjną,
sanitarną i finansową.
Komitet organizacyjny liczy — wedle do»
tychczasowych zgłoszeń na przyjazd ponad 12
tysięcy osób. Zakwaterowanie wszystkich przy
byłych — wobec trwającego w Gdyni sezonu
kąpielowego — będzie niemożliwe i dlatego
specjalni okólniki rozesłane do zarządów 0»
kręgowych Związku Legjonistów Polskich za»
powiedziały zgóry, iż przybywający na zjazd
liczyć się muszą z opuszczeniem Gdyni wie»
czorem, dnia 14»go b. m . natychmiast po za»
kończeniu uroczystości zjazdowych.
Pociągi zdążające do Gdyni będą w ciągu
nocy z dnia 13go na 14 ty b. m. zatrzymane
na dworcu w Tczewie, skąd około godz. 5»ej

rano będą kolejno wychodziły do Gdyni bez
zatrzymywania się w Gdańsku.
W Gdyni śniadanie odbędzie się w namio*
tacli, ustawionych nad morzem, Msza święta
odbędzie się na molo rybackiem przy ołtarzu
który został wzniesiony na „I.Święto Morza“.
Obiad żołnierski spożywają uczestnicy zjazdu
w namiotach, ustawionych na Kamiennej Gó»
rze skąd roztacza sic wspaniały widok na mo»
rze, miasto i port.

Związek Legjonistów Polskich przypomina,
żc karty zjazdowe nabywać należy w biurach
zarządów okręgowych. Karty zjazdowe zacr»
pstrzone są w kupon, który w Gdyni wymię»
niony będzie na kartę uczestnictwa, upoważ*
niająeą do udziału wc wszystkich uroczysto»
ściach i imprezach, do otrzymania wyżywienia
i do bezpłatnego powrotu.
P/zdczas zjazdu w Gdyni specjalną siu»
żbę sprawozdawczą pełnić będzie główna kwa»
tera prasowa pod kierownictwem wiceprezesa
dr. Stefana Benedykta.

Szlamem Kadrówki
W Iraducuinum marszu
.
mie udział ponau 60 drutgn
Tradycyjny doroczny marsz Szlakiem
Kadrówki rozegrany będzie w dn. 6—8 bm.
na trasie 122 km Kraków—Miechów—Ję
drzejów—Kielce w 3-ch etapach. W mar
szu tym weźmie udział ponad 60 drużyn.
Z 9tym Marszem Szlakiem Kadrówki
rozpoczyna się siódmy tysiąc zawodników
wymaszerowujących z Oleandrów.
W pierwszym marszu startowały nastę
pujące drużyny: Przemyśl, Katowice, Kra
ków (2 drużyny), Wieliczka, Warszawa, Bo
chnia. Zwycięska drużyna przemyska uzyskała czas 24 godz. 6 min. Zwycięzcą in
dywidualnym II etapu został strz. Broni
sław Kapia z Przemyśla.
W roku następnym liczba startujących
podwoiła się. Sam. Kraków wystawia czte
ry drużyny, z których pierwsza zwycięża
w czasie 18.18.08. Zwycięstwo indyw:dualne ostatniego etapu przypadło w udziale
strz. Kmicicowi Wł. z Krakowa.
Rok 1926 stanowi liczbowy przełom w
uczestnictwie. Sześćdziesiąt sześć drużyn
wyrusza z Krakowa. Pojawiają się pierw
szy raz na szlaku drużyny wojskowe. Zwy
cięstwo odnosi 27 pp. w czasie 16.28.47.
Pierwszą drużyną strzelecką są krakowia
nie, startujący pod nazwą drużyny „Orlę
ta”. Reprezentowane są wszystkie okręgi
Z. S.
Czwarty marsz jest ostatnim, w któ
rym odbywa się bieg indywidualny. Zwy
cięzcą tego ostatniego wyczynu jest piolrkowianirr Urbański. Wzmaga się w tym
marszu również liczba drużyn wojskowych.4
Zwycięża w kategorji wojskowej 42 pp, w
czasie 15.13.00.
W piątym marszu liczba drużyn jest już
ograniczona. Niemniej wynosi ona przeszło
60 drużyn. Na czele tabeli wojskowej usadawia się ponownie 42 pp. w najlepszym
czasie, jaki kiedykolwiek był na szlaku osiągnięty — 12.55.15.
Rok 1929 przynosi poważną zmianę re
gulaminu. Odtąd marsz odbywa się tylko
chodem. Odnosi zwycięstwo w kat. woj
skowej 33 pp,, w kat. strzeleckiej „Orlęta“
— Kraków. Liczba drużyn przekracza 70.
Do mety może dojść 10 zawodników, gdy w
latach poprzednich musieli dojść wszyscy.
Marsz wszedł mocno w krew Związku
Strzeleckiego i jest jego największą impre
zą sportową. Jest również największą im
prezą sportową Polski odrodzonej.

się i łączmy
£e^fon JKłodyift
Oftręg Pomorski ■
0 OGudśmy

„Kulfurtracgcrzu i ich dyplomaci
Na marginesie von Rintelena
Bezczelny wybryk pierwszego radcy posel
stwa niemieckiego w Warszawie, barona Emi
la von Rintelena, który w ostatnim czasie peł
nił stanowisko charge ćTaffaires, rozległ się
głosuem ochern oburzeaiia nietylko w Polsce,
lecz i zagranicą. Tylko w Niemczech znalazł
pochwałę a nawet obrońców i to obrońców
oficjalnych.
Kiepskie i kompromitujące światło rzuca
zarówno niebywałe i skandaliczne zachowanie
się von Rintelena, jak i dziwnie tolerancyjne
stanowisko w tej sprawie władz berlińskich na
dyplomatów i polityków niemieckich. Nie
mniej kompromitujące przedstawiają się gło
sy pewnego odłamu prasy niemieckiej, które
zamiast potępić skandaliczny wybryk v. Rinte.
lena, napastliwie ośmieliły się wystąpić przeciw
Polsce, osłaniając i fałszując aferę niemieckie-

go dyplomaty w Warszawie. Te czelne i perfidne wystąpienia, prasy niemieckiej ukorono
wane zostały podłym wypadem hitlerowskiego
organu, który chcc von Rintelena. pasować, na
„bohatera", zdzierającego flagę polską w War
szawie. Mianowicie organ Hitlera „Angriff“,
pisząc o incydencie von Rintelena, wyraził się
m. in. w ten sposób o Polsce: „Trzeba sobie
nareszcie zdać sprawę z tego, że niema się tu
do czynienia z ludźmi cywilizowanymi“.
Berlińscy „Kulturträgcrzy“ czarno na białem dowiedli w swych wystąpieniach, osłania
jących „wyczyn“ von Rintelena, żc o cywiliza
cji i kulturze niemieckiej lepiejby było nie
wspominać. Wykwitem dzisiejszej „kultury“
uiemieckicj są. typyw rodzaju von Rintelena,
zdziezone bandy hitlerowców i cały chaos we
wnętrzny w Niemczech. Ci „Kulturträgcrzy“

Komitet bloku rolnego
rozpocznie obrady w dn. 24 bm. w Warszawie
Komitet ekspertów państw bloku rolnego
zwołayn został przez Rząd polski do War»
szawy na dz. 24 sierpnia r. b.
Zaproszenia o wydelegowanie do Warsza»
wy swych przedstawicieli wystosowane zosta#
ly do rządów w: Pradze, Bukareszcie, Beb
gradzie, Budapeszcie, Sofji, Rydze i Tallinie.
Zaproszenia wystosował rząd polski, gdyż prze
wodnictwo w komitecie studjów spoczywa w
jego rękach.
Przedmiotem obrad komitetu będą zagads
nienia finansowe oraz sprawa zniesienia nad*
wyżek zboża. Ze strony polskiej będą wy*
głoszone dwa referaty, traktujące o zagadnie*

niach rolnych i finansowych. Referat o polis
tyce gospodarczej rolnictwa wygłosi dyr. dc»
partamentu ekonom. Min. Roln., p. Rosę, res
ferat finansowy zaś przypadnie w udziale dr.
Nowakowi z Min. Skarbu.
Obrady komitetu studjów w Warszawie
przyczynią się niewątpliwie do całkowitego
wyjaśnienia poglądów wszystkich państw,
wchodzących w skąd bloku, i ustalenia współ»
nej platformy wobeo zapowiedzianej na dz.
5»go września międzynarodowej konferencji w
Lozannie, poświęcanej omówieniu sytuacji
państw środkowej i południowej uEropy.

mylą się grubo, żc Polska będzie tolerowała
u siebie podobne postacie a la baron Rintelcn.
Dla takich w Polsce nie będzie miejsca i ni
gdy znaleźć się nie może. Mogą się kompromi
tować i popisywać oonajwyżej w „Vaterlandzie“, aby świadtizyć o cywilizacji i kulturze
niemieckiej.
Według ostatnich doniesień z Berlina von
Rintelen wyjedzie z Warszawy. Gdyby to nie
nastąpiło znalazłyby .się środki inne, które
zmusiłyby Berlin do zabrania swego „okazo
wego“ dyplomaty. Przedziwnie wygląda ta
spóźniona dczycja berlińska, gdyż, jak wiado
mo, skompromitowanego dyplomatę wziął po
czątkowo w obronę sam minister spraw zagra
nicznych Neurath. Tein samem incydent war
szawski nabrał charakteru rozleglejszogo aniżeliby się mogło zdawać. Ostatnie wycofanie
się władz berlińskich z zajętego pierwotnie
stanowiska ma również swoją, wymowę.
Zdecydowany protest rządu polskiego w
Berlinie poskutkował. Będzie dotkliwą naucz
ką dla Berlina. Będzie miał niewątpliwie dal
sze następstwa, bo musimy otrzymać zadość
uczynienie za całą napastliwą kampanję, jaką
w związku sprawą von Rintelena nic zawahała
się przeprowadzić prasa niemiecka.
Na tern zajściu z dyplomatą niemieckim
w Warszawie odbija się wydatnie cała anty
polska propaganda tak forsownie przeprowa
dzana i zp-silaua ze strony niemieckiej. Wy
stawia ona świadectwo przykre i kompromitu
jące tym, którzy polecają ją u siebie, nie co
fając się przód niczem. Odpowiedzialność spa
da zatem ciężka na miarodajne sfery berliń^
skie, które bezczynnie obserwują i bynajmniej
nie starają się pohamować wyuadów w stylu
„Amrriffa“ orze ci w Polsce.
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Gdańsk pod skrzydłami p. ziehma
Buduface wyslcpu Prezydenta Senatu Gdańskiego
Niemieckie stronnictwo narodowe w Gdań,
sku („Deutschnationale“J) urządziło w ubieg
ubiegłąą
niedzielę w miejscowości Stegen uroczystość
dnia niemieckiego, podczas której przemawiał
prez. Senatu Ziehm. Na wstępie dr. Ziehm
podkreślił z dumą swą przynależność do
stronnictwa „eDutschnationale“ oświadczając,
że dla narodu niemieckiego odpowiada tylko
ustrój monarchistyczny.
Przechodząc do spraw gdańskich dr. Ziehm
wyraził podziękowanie stronnictwom, popiera«
jącym Senat. Następnie stwierdził, że również
i hitlerowcy gdańscy są odpowiedzialni za po»
litykę Senatu, pomimo, że nie należą oni do
koalicji senackiej. Stronnictwo niemiecko » na*
rodowe jest stróżem niemieckości na wscho*
dzie. Polska żąda, aby ludność polska w Gdań,
sku była traktowana jako czynnik równorzęd«
ny z Niemcami. Polska domaga się, ażeby poi
skie okręty wojenne korzystały z specjalnych
uprawnień w Gdańsku. Obu tym żądaniom na«
cjonaliści niemieccy sprzeciwili się z całą sta*
nowczością, uzyskując ich odrzucenie. Mię*
dzynarodowy Trybunał Haski stwierdził wy*
raźnie, że Polacy w Gdańsku korzystają z ta
kich samych praw, jak mniejszość niemiecka
w Polsce.
O ileby Polska przyznała Niemcom, mie*
flzkającym na jej terenie, takie prawa, jakie
zapewnia Gdańsk Polakom, to Niemcy w
Polsce nie mieliby powodu do skarg(!)Następ»
nie zapadła decyzja, że Polska nie ma żadnych
“ specjalnych praw dla swych okrętów wojen*
nych w Gdańsku.
Decyzje te — mówił dalej Ziehm — mają
dla Gdańska ogromne znaczenie. Oczywiście
w Polsce powstało z ich powodu ogromne
rozgoryczenie i rozjątrzenie. Zainicjowany zo*
stał bojkot, którego celem jest gospodarcze
zniszczenie Gdańska. Polska zamknęła granicę
wobec Gdańska. Gdańszczanie są wobec tego
zmuszeni do kontynuowania walki, ponieważ
w przeciwnym razie mogłaby nadejść chwila,
w której Gdańsk przestałby być niemieckim.
O ile Polacy myślą, żc Gdańsk podda się ich
polityce gnębienia, to przekonają się oni, że
Wolne Miasto nie ugnie się pod naciskiem
represji. Gdańsk nigdy nie zrezygnuje ze
swej politycznej samodzielności i wolności
wzamian za małe ułatwienia gospodarcze (!)
mające tylko przejściowy charakter. O ile Po*
lacy myślą doprowadzić Gdańsk do rozpaczy,
to mylą się. Znajdą się bowiem środki i spo»
soby do przeciwstawienia się represjom; jeśli
zaś Gdańsk nie wytrzyma naparu ze strony
polskiej, to trzeba będzie wykazać światu ko*
nieczność zmiany ustroju gdańskiego.
W końcu Ziehm rozwodzi się o tern, że
zdaje sobie sprawę z wielkiego niebezpieczeń*
stwa na wypadek, gdyby nie udało się u*
trzymać spokoju i porządku
publiczne*
go w Gadńsku. Jednakże ludność gdań*
ska jest
zbyt rozsądna, (‘) a Senat
zdecydowany do przeciwdziałania wszelkiemi
środkami, aby zlikwidować w zarodku wszyst
kie usiłowania (!) mogące zagrozić spokojowi
i porządkowi publicznemu. Nawet gdyby z
zewnątrz wniesione były zamieszki, Gdańsk
zdecydowany jest im się przeciwstawić. ,Wie*
my — zakończył dr. Ziehm — iż cały naród
niemiecki nie opuści nas w walce o nasze pra*
wa.“

korzystają Niemcy w Polsce są conajmniej
groteskowe. Jeśli chodzi o pogróżki p. Ziehma
i przepowiednie to są one jedną z dalszych i*
lustracji wysoce nienormalnych stosunków
gdańskich. To co p. Ziehm mówił że trzeba
będzie wykazać światu konieczność zmiany
„ustroju gdańskiego“. zasługuje na uznanie.
Właśnie o to chodzi. Tak zmienić należy u*

strój gdański, aby z Wolnego Miasta Gdań.
ska, nie
nie czyniono
ska,
czyniono bazy
bazy odwetowej,
odwetowej, zależnej
zależnej
od dyrektyw berlińskich, a zagrażającej po»
kojowi europejskiemu. A w pierwszym rzędzie
tak uzupełnić należałoby „ustrój gdański“, aby
ustrzec losy W. M. Gdańska od wpływu czyn
ników niepowołanych, które na szwank nara»
żają interesy całej ludności gdańskiej.

Kadeci Marynarki Norwcskiei w Gdyni

Depesza min. Zaleskiego
do Walasicwiczówny
Minister spraw zagranicznych za pośrednie
twem ambasady Rzplitej w Waszyngtonie prz<
słał na ręce p. konsula Hulanickiego, kierów*
nika ekspedycji polskiej w Los Angeles depe*
szę dla Walasiewiczówny treści następującej:
— „Dzielnej naszej Rodaczce serdeczne po*’
winszowania świetnego zwycięstwa i rekordu
światowego. (—) Minister Spraw Zagranicz.
nych“.
Jednocześnie dnia 3*go b. m. nadeszła do
Warszawy z Los Angeles depesza od p. kon*
sula Hulanickiego następującej treści:
„Minister Spraw Zagranicznych.
Khsociński składa serdeczne podziękowań«
za powinszowania. (—) Hulanicki.“

Nie cłicą płacić
JedJen z największych banków niemieckich
posiadający filjc we wszystkich miastach Nie
mieć, (Deutsche Bank und Disconto Gesell
schaft), zawiadomi 1 swych amerykańskich
wierzycieli, że z powodu niemożności uzyska
nia dostatecznej ilości walut zagranicznych
nie bdzie mógł uiścić sumy 25 miljonów dola
rów, której termin płatności przypada w dr
1-ym września rb.
—o—

Małpują HHEerowc&w

Kadeci norweskiej Szkoły Morskiej ze statku szkolnego „Statraad Lemenkuhl'* wzięli udział
w Święcie Morza w Gdyni. Na ilustracji naszej widzimy młodych marynarzy norweskich
przed gmachem Państwowej Szkoły Morskiej.

Gdańsk bez przerwy narusza umowy
Nowy wyczyn gdańskich władz celnych
W tych dniach zdarzył się tutaj wypadek, bywać korespondencja z władzami.
wskazujący dobitnie, w jakim stopniu władze
Wypadek ten jest charakterystycznym dla
gdańskie wykonują obowiązujące umowy poi* postępowania władz gdańskich, które we
sko gdańskie.
wszystkich swych skargach składanych Lidze
Mianowicie w gdańskim urzędzie celnym Narodów, zarzucają Polsce naruszanie obowią*
nie przyjęto deklaracji celnej, zgłoszonej przez zujących umów, same zaś dopuszczają się ja*
firmę „Warta“ z tego powodu, że deklaracja skrawego łaman a ich przepisów, jak w tym
była wypełniona w języku polskim. Kierów* wypadku art. 14 konwencji paryskiej, który
nik gdańskiego urzędu oświadczył przytem, że wyraźnie mówi, że formularze celne mogą być
w Gdańsku urzędowym językiem jest język wypełnione w języku niemieckim lub polskim.
niemiecki i tylko w tym języku może się od*

Odprawa uroszczcń niemicckicb
w dyskusji o Pomorzu.

W amerykańskim instytuęie nauk politycz*
nych w Willieniston odbyła się pierwsza poi*
sko « niemiecka dyskusja o Pomorzu. Nie,
miecki punkt widzenia reprezentował lir. We*
starp. Przewodniczył prof. Bernadotte*Schmitt.
Polski punkt widzenia pzasadnial attache pra*
sowy ambasady polskiej p. Weintal. Obecni
byli niemiecki konsul generalny profesorowie
Gregory Townbec Pierre Lyautey i inni.
Wcstarp twierdził, że 13 punkt Wilsona
przewidywał zwrot Polsce obszarów o ludno*
ści niewątpliwie polskiej, ale plebiscytu na Po*
Po przemówieniu powyższem zebrani od* morzu nie było.
śpiewali „Deutschland, Deutschland, über al»
W odpowiedzi p. Weintal oświadczył iż Po
les.“

Nie zazdrościmy dobrego smaku i humo*
ru p. Ziehmowi. Wiadomo nie od dziś, że
władze gdańskie manifestują swoją niewolni
czą uległość i usłużność stale Berlinowi. Było
tak za czasów dr. Sahma jest i dziś za „rzą*
dów“ p. Ziehma. Dawny prezes senatu gdań*
skiego Sahm w uznaniu „zasług“ otrzymał sta
nowisko burmistrza w Berlinie. Widocznie i
Krwawe występy bojówek hitlerowskich
p. Ziehm ma coś podobnego na względzie, bo
wydają
codziennie owoce. Proces wkładania
inaczej trudno zrozumieć dlaczego deklą*
muje tak przekonywująco o tern, że jest stró» do ręki noża i rewolweru a nawet klu dum
dum pleni się i rozwija się w Niemczech w
żem niemieckości na wschodzie“.
zastraszający sposób. Mówią o tem kroniki
Wiemy również dobrze, co takie „stróżo* wydarzeń niemieckich.
wanie“ w Gdańsku oznacza, W praktyce stwo
W wielu miejscowościach, pisze „Tempo“,
rzylo z Wolnego Miasta beczkę prochu.
zwłaszcza
na Śląsku, hitlerowcy atakują lud*
Zapewnienia p. Ziehma że Polacy w Gdań»
ność,
demolując
ich mieszkania przy pomocy
sku korzystają z takich samych praw z jakich
ręcznych granatów. Podczas bójki z komuni*
stami w Kreuzburgu zabity został jeden naro*
WJccmlnisitrr crtr. V»iesłrz''ft5ló dowy socjalista, b. członek partji komunistycz*
na kosoniach Bc^nlch
nej. W Rosenbergu dokonano zamachu na se*
kretarjat
dziennika centrowego, do lokalu któ
Wiceminister opieki społecznej dr. Piest
rzyński, zwiedził w towarzystwie dyrektora rego rzucono kilka ręcznych granatów.
departamentu, p. Nakoniecznikoffa, półkolon
W czasie ulewnego deszczu niewyśledzeni
ie letnie dla dzieci w Wierzbnie i Henryko* dotychczas sprawcy dokonali zamachu na jc*
%'ię, prowadzone przez Związek Pracy Oty- dnego z hitlerowców, podkładając pod drzwi
wiatelskiej Kobiet
wejściowe jego domu bombę Ze Szlezwigu i

morze uważane było jako niewątpliwie polskie
ponieważ niemcy sami je jako takie uznali.
Mówca doradzał rozważenie problemu z szer*
szego punktu widzenia — stałości Europy. Nie
zmiany terytorjalne ale jedynie poprawa poi*
sko « niemieckich stosunków może rozwiązać
cały problemat. Polska gotowa jest okazać
najlepszą wolę w tym celu o ile Niemcy u*
czynią to samo.
Przewodniczący prof. Bernadotte»Schmitt,
reasumując, oświadczył, iż nie można wątpić,
że Pomorze historycznie i etnograficznie jest
polskie.

Na wieou „Żelaznego Frontu“ w Królew
cu socjalista Dittmann z Berlina złożył nastę
pującą deklarację: ,.My, niemieccy socjaliści,
stale oświadczaliśmy, że chcemy żyć w poko
ju z Polską, podobnie jak z każdym innym
narodem. Podkreślaliśmy jednak zawsze, że
ooerwanie Gdańska i odcięcie Prus Wschód
nich od Rzeszy będzie zawsze zagrażało po
kojowi mięlzy Niemcami i Polską. Z tego
powodu żądamy o*ddania Gdańska i Pomorza
będącego pomostem między Prusami Wscho
diniemi i Rzeszą“.
Pancernikowi socjaliści niemieccy małpu
ją hitlerowców. Czy wyjdzie im to na zdrg
wie — wątpić należy.
—o—

Fiasco „Oslhilfe“
Zapotrzebowanie na kredyty konwersyjne
na całem terytorjum, objętem „Osthilfe“, wy*
nosiło w dniu 1. 4. br. 600 miljonów, podczas
gdy do tego czasu wypłacono zaledwie 30,6
miljonów marek tj. 5%. Na terenie Prus
Wschodnich zapotrzebowanie kredytów konwersyjnych wynosiło około 90 — 100 miljo
nów marek rozdzielono natomiast 73 milj.
Zdaniem- niemieckich sfer rolniczych wschód*
nich Niemiec prowadzenie akcji oddłużania w
dotychczasowem tempie pozwoli zrealizować
plany związane z Osthilfe“ w ciągu 20 lat
mimo że miała się ona dokonać w ciągu 3 lat

Polski
węgiel do Irlandii
Organ De Valery „Irish Presa“ poda je za
przeczenie Reutera, przesłane mu przez PAT.
co do stanowiska rządu polskiego w sprawie
eksportu węgla z Polski do Irlandji. „Irish
Press“ wyraża zadowolenie z powodu ’ego
wyjaśnienia i twierdzi, że rząd polski wierzy
w możliwość wzajemnej wymiany towarów
pomiędzy Polską i Irlandją.
„Irish Press ‘ donosi że jeden z najwięk
szych syndykatów węglowych w Irlandji,
„Fulmen“, przyjął zlecenia na 2000 ton węgla
polskiego.
, Jest to pierwcze zlecenie na węgiel polski
w Irlandji. ■

Orgie walhi i zdziczenie w Niemczech
Żądania hitlerowców
Holsztynu donoszą o szeregu wypadków pod*
pałania po wsiach i o nowych aktach teroru,
wzbudzających wśród ludności wiejskiej pa*
niczne nastroje. Pogłoski rozpowszechniane
przez prasę hitlerowską o dokonanym przez
komunistów zamachu na siedzibę partji nara*
dowo » socjalistycznej w Kaiserslautern zosta*
ly przez władze miejscowe zdementowane.
Rząd kanclerza Papena przygląda się nao*
gół biernie temu krwawemu widowisku. Nie*
skończone napady i zamachy i krwawe pora*
chunki partyjne bardzo rzadko są osądzane
w trybie doraźnym. Sądy wydały stosunkowo
skromną i nikłą ilość wyroków, które, gdy
zwróci się uwagę na krwawy bilans * ulicznych
wystąpień, nie pozostają w żadnym hamują*
cym stosunku do dalszego zdziczenia politycz*
nego w Niemczech.
O uspokojeniu wewnętrznem w Niemczech
narazie nie może być żadnej mowy. Hitlerów*

cy działają systematycznie.
Hitlerowski „Angriff“ w natarczywym to^
nie występuje z żądaniem, aby rząd rzeszy
zezwolił oddziałom szturmowym na wychodzę
nie na ulicę z bronią w ręku. Szturmowcy po*
w-olani mają być w charakterze policji ochot»
niczej do złamania teroru komunistów —
twierdzi pismo. Dziennik domaga się przeka*
zania narodowym socjalistom w Rzeszy i w
Prusach organów- władzy wykonawczej, uzna*
nia partji komunistycznej za nielegalną i wy*
kluczenia posłów komunistycznych z Reich»
stagu. „Ostrzegamy rząd Rzeszy przed lekce*
ważeniem naszych żądań — kończy „Angriff“.
Słowem „ład, bezpieczeństwo\i porządek“
w Niemczech staczają się coraz bardziej ku
katastrofie. Dzisiejsze Niemcy stały się jakby
Meksykiem... Zobaczymy do czego to „państ*
wo bojaźni bożej“ doprowadzi.^
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Wojna Rotszijlda z Dankiem Anglji

Jak ttocflte zosfaE
członkiem akademii
w Flacon?

1 historii obrotu czekowego
Założyciel domu bankowego Rotszyldów, major Amsel Rotszyld, zostawił po so
bie pięciu synów, którzy objęli kierownic
two pięciu banków rotszyldowskich, znaj
dujących się w Europie, a to — w Londyjk«, w Paryżu, we Frankfurcie nad Me
rem w Wiedniu i w Berlinie,

W Banku zaczęto się zastanawiać nad
tą historją i po naradzie dyrektorów posta
nowiono, iż Bank Angielski nie może się na
raźać na wypłacanie kilkunastu miljonów
funtów w złocie,
Nazajutrz londyńczycy mogli przeczy-

Najgorliwszym i najzdolniejszym z pię
ciu Rotszyldów był Natan, kierownik ban
ku w Londynie. Pewnego dnia przedsta
wiono do wypłaty w Banku Angielskim
czek podpisany przez Anzelma Rotszylda
z Frankfurtu i Natana. W owych czasach
czeki były jeszcze dość rzadkim środkiem
płatnośęi. Bank Angielski odmówił ho
norowania czeku, wyjaśniając, iż płaci za
własne papiery, a nie za papiery osób pry
watnych.

Jeszcze jedna ofiara

r Rotszyld oburzył się i postanowił .wy
powiedzieć wojnę Bankowi Angielskiemu.

Ambasador francuski w Berlinie, Fran
cois Poncet, wręczył z racji 100-nej yocznicy
tać w gazetach zawiadomienie, podpisane śmierci Goethego Towarzystwu miłośników
przez dyrekcję Bank of England, iż Bank Goethego oryginalny dokument, stwierdzający
przyjmuje do wypłaty czeki domu Rotszyl przyjęcie wielkiego poety w poczet członków
Akademji w Macon. Macon, ojczyzna znane
dów.
Takie były początki obrotu czekowego go wina tej samej nazwy, posiadało w końcu
19-go wieku Akadcm.jp. Do akademji tej-w r.
rozpowszechnionego dzisiaj w Anglji.
1825 wpłynęło podanie Goethego z prośbą o
przyjęcie go w poczet członków-korespondentów. Sekretarz Akademji opatrzył list Goe
alkohoha w Ameryce
thego adnotacją, iż: „Baron von Goethe, mini
ster, prezes Towarzystwa Mineralogicznego w
Jena, kawaler wielu orderów i członek wielu
akademji, zasługuje na przyjęcie do naszej
akademji, której pochlejńa bardzo uwaga, z
jaką odnosi się do naszej instytucji znakomity
weteran literatury niemieckiej.
Ambasador Poncet przekazał zatem Tow.
Miłośników Goethego do jego zbiorów wszyst
kie dokumenty, dotyczące przyjęcia Goethego
w poczet członków Akademji w Macon, w ory
ginałach. Ciekawą jest rzeczą, iż Akadem;»
w Macon, która teraz już nie istnieje, oceniała
Goethego jako męża stanu, kawalera orderów,
uczonego mineraloga, pisarza, nie wspominając
ani słówkiem o jego twórczości poetyckiej. —
Goethe poeta nie był znany akademikom z Ma
con, z czego cieszył się zresztą sam poeta,
który lubił kłaść nacisk na swoje prace przy
rodnicze.

Trzy tygodnie później zjawia się Rot
szyld w Bank of England i przedstawia w
'kasie do wymiany na złoto banknot pięciofuntowy. Dziwiono sćę bardzo w banku,
iż Rotszyld zgłasza się osobiście po wymia*nę tak drobnego banknotu. Ale zdumienie
kasjera wzrosło, gdy Rotszyld zaczął wy
ciągać z kieszeni banknoty pięciofuntowe
jeden po drugim. Przy wymianie oglądał
Szczegółowo każdą monetę ’ żądał nawet,
aby mu ją zważono, co przewiduje ustawa
Banku. Gdy pierwsza paczka banknotów
postała już wymieniona, cała na złoto (Rotizyld gromadził przez 3 tygodnie banknoty
Miody słoń, któremu jako lekarstwo na silną kolkę dano większą dawkę whisky nabrał ta
pięciofuntowe), wyciągnął Rotszyld drugą
kiego animuszu, że aż złamał przednią nogę. Biedny słoń został umieszczony w szpitalu
paczkę, a lokaj jego przyniósł drugi worek dla zwierząt w Atlantic City, gdzie mu nogę osadzono w g!psie a następnie w specjalnie
ha złoto. I tak trwała ta operacja od sa ,fskonstruo»'andi] protezie. Na ilustracji naszej widzimy rekonwalescenta uczącego się chodzić
mego rana aż do chwili zamknięcia kasy.
w swym aparacie ortopedycznym.
W ciągu siedmiu godzin kasa Banku wy
mieniła- Rotszyldowi 21.000 funtów na zło
to. Ale że Rotszyld przyprowadził ze sobą
jeszcze 9-ciu swoich urzędników, którzy
także przynieśli banknoty do wymiany,
Ciężka dola nieszczęśliwego miasta
przeto Bank Angielski musiał tego dnia wy
Charbin stał się jednym z tragicznych Daj renie, Inkou i innych miastach. W Naupłacić 210.000 funtów w złocie. Operacja
ta zablokowała kasę do tego stopnia, że '“miast na Dalekim Wschodzie. Wypadki w kingu wszystkie szpitale przepełnione są cho
nikt nie mógł załatwić już swoich spraw nicm zmieniały się w ostatnim roku jak w ka rymi na cholerę. Ponieważ zachodzą obawy,
lejdoskopie. Ani tegoroczne lato nie przynio że cholera mogłaby przedostać się do Charbi
przy kasie banku.
sło uspokojenia. Od czasu do czastu miasto nu, zawołano konferencję miarodajnych czyn
Gdy następnego dnia powtórzyła się ta -napadają bandy łupieżców. Zarówno policja ników przy udziale przedstawicieli władz i kół
sama historia i w Banku Angielskim zja
charbińska, jak i japońskie oddziały wojsko lekarskich w celu zarządzenia kroków zapo
wił się znowu Rotszyld ze swymi urzędni
we są bardzo często bezradne. Obecnie poja biegawczych. Na konferencji tej postanowiono
kami, wyciągnęły się twarze kasjerów, Rot
wił się nowy wróg, idący wzdłuż kolei wscho- urządzić w Czuń-Czuń na stacji kolejowej
szyld zaś zauważył ironicznie: „Panow'e
dnio-chińskiej w stronę Charbinu. Nowym tym kwarantannę.
nie uznajecie moich czeków, a ja nie uzna’wrogiem jest cholera. Według wiadomości naW Charbinie zarządzono szczepienie prze
ję waszych banknotów. A mam ich wystar
dcszłych do Charbina w południowym odcinku ciwko cholerze wszystkich robotników. Usta
czającą ilość do wymiany, aby zatrudnić
tej kolei zanotowano już liczne wypadki zacho nowiono już specjalne lokale, w których szcze
waszą kasę przez parę tygodni".
rowania na cholerę a liczba ofiar stale wzra pienie będzie się odbywać. Równocześnie po
sta. Ludność straszliwą tę epidemję chce za wołano do życia komisję dla walki z cholerą,
taić i ukradkiem grzebie zmarłych, aby unik
która zarządziła spis wszystkich igieł, któPolacu z Westfalii
nąć
dcsynfckcji.
remi
dokonuje się szczepienia. Komisja ta ma
na wałcaciacł* w Ojrzyinie
Na południu Dalekiego Wschodu cholera również za zadanie przeprowadzić szeroką pro
Przyjechał do Poznania pociąg specjalny, grasuje w straszliwych rozmiarach. W pierw pagandę, aby ludność ostrzegać przed grożąktóry przywiózł przeszło 500 Polaków z West szej połowic lipca z marło na cholerę w Han- cem niebezpieczeństwem. Samorząd miejski
■falji. Uoają się oni do swych krewnych, u kou przeszło 400 osób. Liczne wypadki zacho wyasygnował na ten cel 10.000 dolarów.
rowania na cholerę zanotowano również w
których spędzą 4-tygodniowe wakacje.

Pochód cholery na Charbin

STANISŁAW ANDRZEJ STEEMAN.
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Dziwny Manelfin
Przekład autoryzowaniu z francuskiego

Przedruk wzbroniony
— Proszę mi wybaczyć, że się u*
Nagle uspokoił się, przynajmniej
zewnętrznie, i przysuwając jeszcze pieram — powiedział szorstko, a za*
bliżej twarz do przerażonych twarzy razem jakby z zażenowaniem. — A
panien, zapytał opanowanym głosem zwłaszcza proszę wybaczyć, że poru*
— Która z pań powie mi — pani, szanf tematy niewątpliwie przykre...
’czy pani — w jaki sposób umarł pra Chciałbym jednak usłyszeć, jaka by#
wie przed rokiem ten, którego rysy ła przyczyna, chciałbym wierzyć —
wyobraża ta twarz woskowa... brat mturalna, śmierci narzeczonego
’ '■ ■
i narzeczony pani Leon Lecoptc?... pani.
Ręce Laury zacisnęły się konwul*
ROZDZIA X.
syjnic w fałdach sukni.
Wybierajcie.
— Leon — powiedziała — umarł
Informując się o śmierci Leona
Lecopte inspektor miał nadzieję wy na serce...
Malaise zapanował nad drgnię#
wołać jakąś silna reakcję u którejś z
pań, jakiś okrzyk, lub coś w tym ro« ciem.
— Umarł prawic nagle, prawda?
dzaju. Zawiódł się jednak.
Laura Charon pochyliła poważnie
— Pan nas przeraził, panie inspek
torze —■ odnowiedziała cichym glo* głowę.
— Ale — wtrąciła Irena — dok#
•sem Laura Charon. Miała teraz lek
kie rumieńce. —- Mói narzeczony tv tór Turnelle twierdził, że...
Nie dokończyła: ciemne oczy ku#
marł śmiercią naturalną, niech pan
zynki szukały jej oczu...
będzie pewny.
Inspektor zwrócił sie do niej
Aime Malaise sam poczuł, jak
— Przepraszam, p<pi mówiła, że
krew napływa mu do policzków. W
wyjątkowo łagodnym tonie odpo* doktór Turnelle?...
Teraz zaczerwieniła się Irena Le*
wiedzi młodej dziewczyny dopatrzył
sie słusznie, czy niesłusznie, lekkiego copte. Rzuciła kuzynce zrozpaczone
spojrzenie, ale Laura spuściła oczy.
szyderstwa

— Mówił — dokończyła Irena —
raczej można było przypuszczać wy#
lew krwi w mózgu.
Malaise spojrzał na Laurę Charon
która ciągle jeszcze miała pochyło#
ną głowę i wzrok utkwiony w ziemi...
Co za myśli kryły sie za tem pięk#
nem. czystem czołem?
W tej chwili zastukano do drzwi
' werandy i stara Irma weszła, nic
czekając na pozwolenie. Rozejrzała
się niepewnie i podeszła do Treny. —
Jei szare ostre oczy spoczęły przez
chwilę na uszkodzonym manekinie.
i
— Panienko — powiedziała szor*
stko — pan ch ciał by pomówić z tym
panem...
Ruchem głowy wskazała Malaisc‘a
„Nic może mi darować, pomyślał, że
wchodząc nazwałem ja Trmą“.
Irena Lecopte wstała.
— Mówicie, że pan — zaczęła...
Laura zbliżyła się do Malaise‘a.
— Może pan zcchce mieć dla nie*
go względy — powiedziała błagalnie.
Od śmierci żony i syna wuj mój wy*
raża po raz pierwszy takie życzenie.
— Widzi panienka, pan usłyszał
^dzwonek — tłumaczyła Irma. Ten
pan dzwonił tak długo... Pan mnie
zawołał i pytał, kto przyszedł...
Co odpowiedzieliście, Irmo?
— Że to pan z policji... Wtedy po
wiedział żc chce go zobaczyć.

Łabędzie króla Jerzeźm
Gdyby stare, formalnie jeszcze istniejące
prawo w Anglji było wprowadzane w życie
każdy Anglik, winny zabicia łabędzia, musiał
by ponieść za ten czyn karę śmierci. Łabędzie
cieszą się w Anglji taką opieką, jak żadne in
ne stworzenia. Prastare prawo mówi, iż każdy
łabędź jest własnością króla. Łabędzie były
ongi w Anglji rzadkością i w celu ochronnym
ogłoszono je na mocy prawa jako własność
królewską, której nie wolno było tykać.
—0—

Zagadka jeziora
Jezioro, które zmienia swą formę znaj
duje się w Lepringnano na. północ od Rzymu.
Od czasu do czasu jezioro cofa się przy
brzegu północnym, wody jego odpływają i od
słaniają dno, a natomiast przy brzegu wschod
nim woda wzbiera i wdziera się wgląb lądu
na kilkaset metrów. Ciekawo to zjawisko mi
podobno swoją przyczynę w działalności wul
kanów.

Fliilżcń»iwa w Polsce
według wgznab
Z ogólnej liczby 83.195 małżeństw-, które
zawarto w Polsce w ciągu pierwszego kwartar
łu r. b., 51.649 małżeństw zawarły osoby wy*
znania rzymsko » katolickiego, 11.460 — grec<
ko katolickiego, 13.254 prawosławnego, 1.613
ewangelickiego, 4.817 mojżeszowego (oprócz
małżeństw rytualnych, niezarejestrowanych w
urzędach stanu cywilnego), oraz 402 małżeń3
stwa zawarły osoby innych wyznań.

— W takim razie — oświadczył
Malaise, podnosząc glos, żeby usły>
szala go Irena dla uniknięcia przy<
krości byłoby wskazane, żeby panie
powiedziały mi dokładnie, na co u«
marł syn pana Lecopte‘a...
— Ależ, ja... — zaczęła Laura.
— Na serce, czy na wylew krwi
w mózgu?
Inspektor potrącił nogą szary pa#
pier i dodał:
— Niech panie wybiorą i zdecy#
duja sic.
Nastąpił moment zmieszania, pra
wie zdumienia, które przerwał nikły
odgłos dzwonka w głębi mieszkania.
Dziewczyny zamieniły spojrzenie
— Ojciec nas wzywa — rzeki a
Irena. Niech pan pójdzie za mną,
proszę.
Kiedy już postawiła nogę na pień
wszym stopniu schodów, odwrócił*
się:
— Byłoby lepiej dla ojca, gdyb-’
pan z nim nie mówił e tem wszyst*
kicm? Jest niesłychąrie przygnębio#
ny śmiercią... Leona. Mówiono już
panu zapewne, żc jest poważnie cho*
ry... Najmniejsze wzruszenie może
być dla niego zabójcze...
Za całą odpowiedź Malaise zapy>
tał:
(Ciąg dahzy nastąpi).
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Dwa zjazdij gdyńskie
Złoi Sokola, a „Święto Horza“
Dziś, kiedy w oczach całego społeczeń
stwa żywo wciąż stoi obraz tej zbiorowej
jednomyślności i zgody, która było główną
cechą obchodów Święta Morza, — mimowoli na myśl cisnąć się musi wspomnienie
innego zjazdu gdyńskiego: — Zlotu Sokol
stwa Dzielnicy Pomorskiej w dniu 10 ub.
mieś.
I tu i tam, tak na Zlot Sokoli, jak na
Święto Morza, — prawdziwie państwowo
myślące serca Polaków przywiódł do Gdy
ni ten sam nakaz moralny: — wewnętrzna
potrzeba jawnego zamanifestowania zgody
i jednomyślności narodowej w sprawach
morza i obrony granic. Niestety, — ten
piękny przykład jednomyślnego państwo
wego działania, jakiemu na swym Zlocie
dali wyraz Sokoli pomorscy, został — bez
ich winy i wbrew ich intencji — brutalnie
i krwawo pogwałcony ręką nieproszonych
awanturników partyjnych z O. W. P.
Jak wiadomo, — za tragiczne i oburza
jące zajścia, wywołane wówczas przez bo
jówkę O, W. P., usiłowały następnie par
tyjne czynniki ,,narodowe" zwalić odpowie
dzialność najpierw na jakieś bliżej nieokre
ślone ,,nieporozumienia”, potem zaś na
czynniki bezpieczeństwa, Kiedy jeden i dru
gi wykręt zawiódł, obalony faktami, —
wówczas organa prasowe Str, Narodowego
z furją uderzyły w,.. Sokoła, pomawiając
jego kierownictwo o „tajne knowania" z
władzami administracyjnemi, co w rezulta
cie miało być „przyczyną” krwawych wy
stąpień O, W. P,
ZAJŚCIA O. W. P. A SOKOLSTWO.
Kres tym insynuacjom, rzucanym na do
bre imię pomorskiego Sokolstwa kładzie
mocny, pełen umiaru i godności artykuł pt.
„Zajścia gdyńskie a Sokolstwo", zamiesz
czony w n-rze 8-ym organu Dzielnicowego
„Sokół Pomorski", z dnia 1 sierpnia b, r.
Przytaczamy go w cakości:
„Uczestnikom Zlotu Dzielnicowego na
długo pozostaną w pamięci pożałowania
godne i nad wyraz bolesne zajścia, które
miały miejsce po otwarciu zlotu i skończo
nej manifestami mestwinowskiej, w kilka
chwil po wyruszeniu pochodu sokolego z
boiska na miasto.
Zajścia, które w skutkach wywołały
przedwczesną śmierć śp. Norberta Kosznika z Kartuz, przejdą do historji Sokolstwa
Polskiego na Pomorzu i są tern boleśniejsze,
że poraź pierwszy w życiu tegoż Sokolstwa
zaistniał moment zgrzytu, który głośnem
echem odbił się w szeregach sokolich, nie
tylko polskich ale i zagranicznych. Nad
wyraz bolesne są te wypadki, tem bardziej,
że miały one miejsce po pięknem wezwa
niu druha Birko Buića ze Splitu do krocze
nia ku zwycięstwu ducha słowiańskiego.
„Brat musi wierzyć bratu, a Słowianin Sło
wianinowi", temi słowy zakończył dr, Buić
swe piękne przemówienie, przechodzące
wraz z aktem wręczenia symbolicznej wstę
gi, będącej węzłem braterstwa słowiańskie
go, do historji Sokolstwa Wszechsłowiańskiego, — a tuż potem zaszargano czystą
dotychczas kartę naszej historji.
Kto to uczynił? Komu to było potrze
bne? — Nie wchodzimy w to, pozostawia
jąc rozstrzygnięcie sądom, bo nie naszą jest
rzeczą sądzić ludzi i ich czyny. Wiemy je
dnakże, że złym ludziom, czysta karta So
kolstwa Polskiego na Pomorzu była solą w
oku, jak solą w oku jest każda organizacja,
stawiająca swoje ideały wyżej nad interes
partyjno - polityczny tej czy innej partji.
Sokolstwo zna tylko jeden interes, tj. inte
res Narodu, świadomego swych praw i in
teres Ojczyzny, o której wolności od sa
mego zarania swego istnienia myślało i wal
czyło. Dla Narodu i Ojczyzny tylko wycho
wało Sokolstwo szereg pokoleń, a nie dla
tej czy innej partji politycznej. Nie może
być inaczej! Nie mogą też władze sokole
na moment zboczyć z raz obranej drogi, bo
wtenczas istnienie Sokolstwa w Polsce sta
tuę się rzeczą przesądzoną i podzieli ono
los szeregu innych organizacyj, na pozór
apolitycznych. Zboczenie z drogi uczciwo
ści sokolej zniweczy ideę naszą raz na za
wsze, O tem wie każdy prawdziwy i pra
wy sokół,
N»e wiedzą o tem i ni
gdy tego nie zrozumieją „wybitni działacze
sokoli“, uprawiający nie posłannictwo szczy
tne, lecz — demagogję sokolą.
Cała nieomal prasa szeroko rozpisywa
ła się o zajściach t. zw, gdyńskich. Jako

sokoli nie wchodziliśmy w to, po czyjej
stronie racja, Korespondentami byli „naoczni świadkowie", którzy spostrzeżenia
swoje będą także mieli możność złożyć tam,
gdzie potrzeba. Byli nimi także „wybitni
działacze „Sokoła" na Pomorzu", którzy
kryjąc się pod karmazyn sokoli, wylali z
siebie cały stek kalumnij na Sokolstwo Pol
skie na Pomorzu, kalumnij, których nie
mieli śmiałości rzucić nawet jawni wrogo
wie Sokolstwa.
Nikt nie nazwał „Sokoła" na Pomorzu
organizacją anemiczną, nikt nie stwierdził,
że nie tylko ustał do niego napływ młodych
sił, lecz i wielu ludzi ucieka z „Sokoła".
Uczynił to atoli „wybitny działacz sokoli",
który postąpieniem swojem zaświadczył, że
oprócz sokołów posiadamy także i stado
gawronów, kraczących w takt batuty par
tyjno - politycznej, „Sympatyk" taki jest
stokroć dla Sokolstwa groźniejszym, ani
żeli jawny wróg, przed którym sami się obronimy, gdy zaś przed pierwszym obronić
może nas tylko Bóg. Jeżeli ktokolwiek
chce zabierać głos w sprawach sokolich,
musi on być me tylko „wybitnym działa
czem sokolim", ale w pierwszym rzędzie —
prawdziwym sokołem, których na szczęś
cie w szeregach sokolich nie braknie, a któ
rzy doskonale wiedzą, że życiem sokołem
na Pomorzu kieruje Rada Dzielnicowa,
Przed nią tylko staną „ludzie z władz so
kolich", ale staną oni karnie, jak na Soko
łów przystoi i z czystem sumieniem".

Prawda o pochodzie
Kres fałszom „narodowych" organów, ja
koby O, W, P, miał być również „zapro
szonym" do udziału w pochodzie Sokoła,
kładą dalsze następujące wyjaśnienia, któ
re za „Sokołem Pomorskim" dosłownie podajemy:
„Gospodarzem Zlotu nie było gniazdo w
Gdyni, .lecz Przewodnictwo Dzielnicy, Gdy
nia stawiła jedynie członków do niektórych
komisyj lokalnych, nie upoważnionych do

| występowania w imieniu Kierownictwa
Zlotu.
Jest zwyczaj, że w pochodach podczas
Zlotów Sokolich udział biorą tylko człon
kowie tej organizacji. Chodzi bowiem o prze
gląd własnych sił, czego nie można utożsa
miać z obchodami okolicznościowemi in
nych organizacyj, Do swych pochodów So
kolstwo nigdy nie zaprasza innych, choćby
ideowo najbliżej stojących organizacyj, o
czem się można było przekonać i podczas
Zlotu Wszechsłowiańskiego w r, 1929 w
Poznaniu, gdzie do pochodu stanęły tylko
szeregi sokole,’ Wobec powyższego, do po
chodu nikt poza organizacją sokolą zapro
szony nie został, a pochód odpowiadał ści
śle przepisom związkowego regulaminu po
chodowego. Na pochód otrzymało Przewo
dnictwo Dzielnicy zezwolenie władzy woje
wódzkiej i to stosownie do przepisów no
wej ustawy o zgromadzeniach,
Z członków Przewodnictwa nikt z ni
kim nie zawierał przed Zlotem jakichkol
wiek tajnych czy jawnych umów, bo ku te
mu nie zachodziła potrzeba, albowiem po
zwolenie władzy na pochód Przewodnictwo
otrzymało, a resztę wykonało Kierownic
two Zlotu w ramach przepisów i regularni
nu Związku Sokolego.
Na Zlot zaproszono całe społeczeństwo
pomorskie, co nie jest równoznaczne z udziałem w poszczególnych punktach pro
gramu zlotowego, wykonywanego przez or
ganizację samą, do czego należy i pochód.
Ubolewając nad zajściami na boisku,
podczas nieobecności już tamże Sokolstwa,
stwierdzamy, że Kierownictwo Zlotu, któ
re w chwili zajścia było na czele pochodu
i dowiedziało się o niem znacznie później,
nie może brać za nie odpowiedzialności.
Jako organizacja demokratyczna, stoimy na zasadzie wolności i równoupraw
nienia wszystkich obywateli kraju. Kto
kolwiek zawinił zajścia gdyńskie, potępia
my odnośne postąpienie z całą bezwzglę
dnością".

Sokolstwo w hołdzie Majestatowi
Rzplitej
Prezes Dzielnicy Pomorslciei Si. Kunz sen. na audiencji
u Pana Prezydenta
Sokolstwo Polskie na Pomorzu reprezento tego z całego serca pragnęło. P. Prezydent do
wali na uroczystościach gdyńskich p. o. pre pytywał się jaki udział był Sokolstwa z Po
zesa Dzielnicy Pomorskiej p. red. St. Kunz morza oraz całego Sokolstwa na Zlocie w
sen. i skarbnik dzielnicy p. A. Szubrych którzy Pradze. O Zlocie Dzielnicowym, który odbył
zostali przedstawieni na specjalnej audjencji
się w Gdyni, dnia 10 lipca br. wyraził się b.
Panu Prezydentowi przez p. Wojewodę Pom. pochlebnie i dał wyraz zadowoleniu, że w
Stefana Kirtiklisa.
tym smutnym incydencie, jaki się zdarzył z
Prezes Dzielnicy złożył Panu Prezydentowi winy organizacji OWP. Sokolstwo nie jest
hołd w imieniu Sokolstwa na Pomorzu i wy wmieszane. We wtorek była delegacja Sokola
jaśnił, że z powodu wyczerpania się funduszy z kilkoma sztandarami w Cctniewie i brała una zlot dzielnicowy, który odbył się 10 lipca dział w raporcie złożonym P. Prezydentowi i
br, w Gdyni Sokolstwo nie mogło tak tłumnie w defiladzie oraz w przyjęciu w „Bałtyku" w
pospieszyć do Gdyni na „Święto Morza“ jakby Jastrzębiej Górze.
,

Oświadczenie władz
Dzielnicy Pomorskiej
Jeszcze silniej demaskuje fałsze, rzuca
ne przez czynniki „narodowe", — publicz
ne oświadczenie organizatorów Zlotu, t. j.
Przewodnictwa Dzielnicy Pomorskiej. Oto
jego tekst:
przewodnictwo Dzielnicy Pomorskiej
Związku Towarzystw Gimnastycznych .,So
kół’' w Polsce, na posiedzeniu swem, od
bytem 16 lipca 1932 w obecności członków
Przewodnictwa Dzielnicy, druhów: p. o.
prezesa Dzielnicy St. Kunza seni, Ii-go wi
ceprezesa Dzielnicy dr. St. Skąpskiego,
sekretarza Dzielnicy St. Kunza junj., skar
bnika Dzielnicy Alojzego Szubrycha, na
czelnika Dzielnicy P. Baczyńskiego, podnaczelnika Dzielnicy Fr. Gołębiewskiego i
dzielnicowej naczelniczki Sokolic drh. K.
Zalewskiej, — po rozpatrzeniu wypadków
zaszłych w Gdyni, wyraziło szczere ubo
lewanie, że w dniu Złotu mogło dojść
takich wypadków, które pociągnęły za so
bą śmierć śp. Norberta Kosznika z Kar
tuz.
Przewodnictwo Dzielnicy Pomorskiej
zaznacza jednakże, że nie zapraszało na
Zlot żadnej organizacji, ani też nikogo do
zapraszania nie upoważniało. Wysłano
z sekretarjatu Przewodnictwa Dzielnicy
około 100 zaproszeń indywidualnych do
przedstawicieli władz i osobistości społe
czeństwa pomorskiego. Zaproszenia te upowaźniały zaproszonych gości jedynie do
wzięcia udziału w otwarciu Zlotu, jak i na
popisach popołudniowych, — jednakże nie
do brania udziału w pochodzie, któr. porzą
dek przewiduje specjalny regulamin sokoli
pochodowy § 12.
Porządek pochodu został podany do
wiadomości zapomocą organu Dzielnicy Po
morskiej „Sokół Pomorski" nr. 7, zapomo
cą prasy codziennej i na stadjonie, przed
ustawieniem się pochodu, przez naczelnika
Dzielnicy zapomocą megafonu. Do porząd
ku pochodu winni byli zastosować się ws^y
scy, tembardziej, że Przewodnictwo Dzieln cy, w myśl obowiązującego rozporządze
nia Pana Prezydenta R. P. o zgromadze
niach, uzyskało zezwolenie na pochód tyl
ko Sokolic i Sokołów.
Manifestacja mestwinowska odbyła się
na boisku miejskiem po mszy św. polowej
podczas otwarcia Zlotu. W manifestacji tej
mogły brać udział wszystkie organizacje
polskie, miejscowa ludność oraz zaproszeni
goście.
•*
Ubolewania godne wypadki, jakie miały
miejsce w dniu 10 lipca br, w Gdyni, Prze
wodnictwo Dzielnicy Pomorskiej w imieniu
Sokolstwa Polskiego na Pomorzu potępia
Z całą bezwzględnością, nie wchodząc ab
solutnie w to, po czyjej stronie należy szu
kać winy.
Za zgodność: (—) Kunz junj., Sekretarz
Dzielnicy Pomorskiej".

Glos naczelnych władz
Sokola

W sprawie tej zabrały głos również na
Społeczeństwo o tem nie zapomni* czelne
władze Sokoła w Polsce, które po

Ich „melodii“

„Dziennik Poznański" zamieszcza w związ
ku z podniosłemi uroczystościami „Święta Mo
rza" następujące uwagi:
„Społeczeństwo o tein nie zapomni t
Święto Morza, które zgromadziło w Gdyni
dniesiątki tysięcy oeób, przybyłych z aalej
Polski, dało okazję do zamanifestowania
niezłomnej woli Polski trwania przy wol
nym dostępie do morza, jako gwarancji na
szej niepodległości i wolności. „Dzień Po
morski", organ sfer prorządowych, poprze
dził Święto to wezwaniem do społeczeń
stwa pomorskiego, aby zapomniało w dniu
tym o waśniach partyjnych. Prasę pomor
ską wezwał „Dzień Pomorski" do zawie
szenia drażliwych polemik politycznych.
Wszystkie pisma polskie upamiętniły dzień
Święta Morza wzmiankami patrjotycznemi
i ważkicmi artykułami o znaczeniu dla
Polski dostępu do morza.
A organ tutejszej endecji „Kurjer Po
znański"? Pismo to wystąpiło na dzień
Święta Morza z artykułem atakującym w
niepoważny sposób obóz prorządowy i do
wodzącym kłamliwie między wierszami,
że... święto Morza jest nowym manewrem
taktycznym „sanacji". Przykro nam, że
pismo, które sprawie narodowej w okresie

niewoli oddało duże usługi, dziś w zacietraewianiu partyjnem zatraca cały dorobek
swych zasług w mąceniu ogólnonarodowych
uraozystości o wielkiem zna cieniu państwowem.
Manja prześladowcza „Kurjera" i wi
doczna krótkowzroczność orez dyletantyzm
polityczny autora odnośnego artykułu, zna
lazły nowe „niebezpieczeństwo sanacyjne"
w... urządzaniu święta Moraa, Risum teneatis...
raczej nie śmiać lecz rozpaąaać należy. Społeczeństwo wielkopolskie
o stanowisku „Kurjara" do święta Morza
nie ząpamui, tak jak nie zapomni o seTdecznam wzruszeniu serc, gdy tysiące ust
wołało w Gdyni, że Pomorze jest poilskie."
Notujemy powyższy głos wielkopolski. Po
dobne ustosunkowanie się do „Święta Morza"
znalazło również wyraz i na łamach prasy
stronnictwa narodowego na Pomorzu. Do tej
sprawy powrócimy jeszcze.

ZnamJienny jest przytem i ten fakt, że
„Święto Morza" nie znalazło również należy
tego zrozumienia w organie socjalistycznym w
„Robotniku". Pismo to bowiem nie zamieściło
ani wzmianki o uroczystościach nad połskienij
morzem.
1

dając do wiadomości całego Sokolstwa po
wyższe oświadczenie Dzielnicy Pomorskiej,
jako jedynie miarodajne, zaopatrzyły je po
nadto następującą uwagą:
„Przewodnictwo Związku od siebie dodaje, że zasada całkowitej apartyjności sto
sowana jest przez Sokolstwo zawsze i wszę
dzie.
Wszelkie wyjaśnienia i komentarze,
przedstawiające powyższą sprawę w In
nem świetle, nie odpowiadają rzeczywisto
ści.
Warszawa, w lipcu 1932 r.
(—) Przewodnictwo Związku".
Powyższe, pełne godności i powagi oświadczenia Sokoła — opinja publiczna
przyjęła z źywem zadowoleniem. W spo
sób nieodparty bowiem zdemaskowały one
dziką samowolę bojówki O. W. P., która
gwałtem i siłą usiłowała bezprawnie we
drzeć się w święto Sokoła, plamiąc jego
harmonję i ład — krwią. Jednocześnie zaś
oświadczenia władz sokolich raz jeszcze
dały piękny wyraz tego głęboko obywatel
skiego poczucia, które przyświeca Sokoło
wi, każąc mu odrzucać wszystkie uboczne
względy lam, gdzie chodzi o wspólny wszy
stkhn Polakom obowiązek pracy dla współ
netfo Państwa i obrony jego granic.

s

SOBOTA', DNIA 6-GO SIERPNIA 1932 R.

Rezerwy złota, dewiz i Kredyty
w lipcowym bilansie Banku Polskiego
RezerWy złota i dewiz w Banku Pol
skim wykazały w ciągu Lipca r, b. znacznie
mniejszy spadek, niż w kilku poprzednich
miesiącach. Zapas złota w Banku Polskim
zmniejszył się tylko o 4,2 miljn, zł, pod
czas gdy w ciągu czerwca r. b. zmniejszył
się o 70,6 miljn. zł. — W końcu czerwca
r. b. zapas złota w Banku Polskim wynosił
484,3 miljony złotych, a w końcu lipca r. b.
— 480,1 miljn. złotych. W tym samym cza
sie zapas pieniędzy i należności zagranicz
nych, zaliczonych do pokrycia obniżył się
•o 6 miljonów złotych, a mianowicie z 46,2
miljn. zł w końcu czerwca r. b., do 40,2
miljn. złotych w końcu lipca r. b,, w rezul
tacie stan rezerw kruszczowo - dewizo
wych zaliczonych do pokrycia obniżył się *o
10,2 miljony złotych. Co się tyczy pienię
dzy i należności zagranicznych niezaliczonych do pokrycia, to zapas ich zmniejszył
się z sumy 112,3 miljn. złotych w końcu
czerwca r, b, do sumy 105 móljn. złotych
w końcu lipca r. b.
Stan kredytów, udzielonych przez Bank
Polski, zwiększył się w ciągu lipca o 7,9
miljn. zł i doszedł do sumy 803 miljn. zło
tych. Wzrost ten ‘ nastąpił wyłącznie ko
sztem wzrostu portfelu wekslowego, który
powiększył się w ciągu lipca r. b. z 671
miljn. złotych w końcu czerwca r. b. do
sumy 682,3 miljn. zł w końcu lipca r. b. —
Natomiast pożyczki zastawowe zmniejszyły
się w ciągu lipca r, b. ze 124,1 miljn. zło
tych do 120,7 miljn. złotych.

Zadłużenie skarbu państwa w Banku
Polskim w ciągu pierwszej dekady lipca r.
b. zwiększyło się o 20 miiljn. złotych, do
chodząc do sumy 70 miljonów złotych, za
dłużenie to do końca lipca r. b. pozostało
bez zmiany.
Natychmiast płatne zobowiązania Ban
ku Polskiego wzrosły ze 130,2 miljn. zło
tych w końcu czerwca r. b. do 155,3 miljn,
złotych w końcu lipca r. b.
Natomiast
obieg biletów bankowych w ciągu lipca r.

Wykonanie olanu umorzenia
5 proc, potyczki kolejowe!
W Monitorze Polskim z dnia 3«go bm. ogło*
szone zostało obwieszczenie ministra Skarbu z
dnia 15 lipca 1932 r., podające do wiadomości,
że na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezy*
denta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca
1927 r. w sprawie umorzenia obligacyj 5 proc,
konwersyjnej pożyczki kolejowej, wypuszczo*
nej na podstawie rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r.,
dnia 1 lipca 1932 r. zostały umorzone w dro»
dze wykupu obligacje 5 proc, państwowej
konwersyjnej pożyczki kolejowej z 1926 r. w
odcinkach.

b. zmniejszył się z sumy 1.105,4 miljn. zł
do sumy 1.089,2 miljn. zł,
W wyniku
stosunkowo niewielkiego
wzrostu łącznej sumy natychmiast płat
nych zobowiązań ; obiegu biletów banko
wych, wynoszącego 8,9 miljn. zł, z drugiej
zaś strony wobec małego zmniejszenia się
zapasów złota i walut zagranicznych, sto
sunek procentowy pokrycia kruszczowo-

Echa spisu ludności w Polsce
Sols przyniósł obiektywne) słalyslylfe narodowościowy
W tegorocznym numerze ,,Spraw Na
rodowościowych“, organie Instytutu Badań
Spraw Narodowościowych w Warszawie,
ukazał się wywiad z generalnym komisa
rzem spisowym dr. Rajmundem Buławskim.
W wywiadzie tym dr. Buławski zwrócił uwagę na fakt, że spis na terenie Rzeczy
pospolitej został przeprowadzony bardzo
liberalnie wobec mniejszości narodowych.
Odpowiadając na pytanie, czy mniejszo
ści były dopuszczane do aktywnego udzia
łu w akcji spisowej, dr. Buławski przyta
cza szereg przykładów. Posiadane przez
Główny Urząd Statystyczny cyfry stwier
dzają, że znaczna ilość komisarzy spiso
wych należała do mniejszości; tak np. w
czterech województwach południowo-wscho
dnich prawie trzecia część komisarzy była
wyznania innego, niż rzymsko-katolickie 
go, a więc narodowości niepolskiej. W po
szczególnych powiatach stosunek ten był
jeszcze korzystniejszy dla mniejszości, bo
dosięgał 50 proc.
W dalszym ciągu swojego wywiadu dr.
Buławski przytacza szereg notatek i arty-

kułów z pism polskich i niepolskich, wy
chodzących na terenie Polski, stwierdzają
cych, że spis przeprowadzony był dobrze i
uczciwie.
Jak widać — mówił p. dr. Buławski —
poszliśmy przy obecnym spisie bardzo da
leko w zabezpieczeniu interesów poszcze
gólnych grup narodowych, dalej, aniżeli
czynią to inne państwa.
Kończąc, zaznacza dr. Buławski: „Chciał
bym jeszcze raz podkreślić, że uczyniliśmy
maksymalny wysiłek w celu otrzymania
objektywnej statystyki narodowościowej, bo
tylko na takiej statystyce może być opar
ta racjonalna polityka w stosunku do mniej
szóści narodowych, polityka, któraby po
godziła interesy Państwa z interesami tych
mniejszości. O ile sądzić mogę, udało się
te zamierzenia zrealizować.
Powyższy wywiad p. dr. Buławskiego
został również umieszczony w czasopiśmie
,,Questions
Minoritaires",
wydawanem
przez Instytut Badań Spraw Narodowościo
wych w języku francuskim dla zagranicy.

Wymowa cyfr
Warszawa dzierży nadal prym pod wzglę«
dem taniości artykułów żywnościowych Wi»
dzimy to z poniższego zestawienia, obejmują«
cego ceny w Berlinie, Pradze, Wiedniu, Paryżu
Rzymie f Warszawie.
Według danych G. U. S„ w końcu maja
r. b. notowano w tych miastach następujące
ceny za podstawowe środki żywnościowe w
złotych za 1 kg.: chleb żytni Warszawa 0.50,
Berlin 0.78, Praga 0.58, Wiedeń 0.85; chleb
pszenny: Warszawa 0.70, Berlin 1.54, Praga
0.62, Wiedeń 1.95 Paryż 0.81, Rzym 0.83; mą*
ka pszenna Warszawa 0.67, Berlin 1.14, Praga
0.70, Wiedeń 0.83, Paryż 1.26, Rzym 0.83; ryż:
Warszawa 1.20, Berlin 1.08, Praga 0.85 Wiedeń
0.95, Paryż 1.75, Rzym 1.10; ziemniaki War«
szawa 0.13, Berlin 0.17, Praga 0.40, Wiedeń

Chrzest syna powslafica Śląskiego
na Atlantyku
(Korespondencja od naszego czytelnika).
nabożeństwo na pokładzie w razie pogody, tak
że wszyscy mogą spełnić swój obowiązek ko»
ścielny. Pozatem służy ks. kapelan poradą i
życzliwemi wskazówkami na pytania podróż«
nych, odwiedza bardzo ciężko pracującą zało»
gę, łagodzi niejedne przeciwieństwa, nieporo»
zumienia i niesnaski, pamięta o lekturze do»
brej dla załogi itd. itd.
Takie jest zwykle szare zajęcie duszpa«
sterza krętowego. Ale czasem zachodzi po»
ważniejszy niecodzienny wypadek, jak np. za«
opatrzenie na śmierć ciężko chorego pasażera
lub członka załogi, — dorada w sprawach ślu«
bów małżeńskich, dotąd nienależycie ure«
gulowanych.
Podczas lipcowej podróży na „Pułaskim“,
która miała swój początek w Brooklynie 21»go
lipca br., zaszła potrzeba udzielenia Sakramen»
tu Chrztu św. Jest na okręcie ks. kapelan,
niech więc spełnia swą powinność — mówio»
no sobie. Niełatwa jednak sprawa z różnemi
formalnościami; bo według chwalebnego zwy»
czaju i nakazu Kościoła mają być rodzice
chrzestni; kogo tu poszukać wśród obcych
sobie pasażerów, którzy jako tako się zwykle
dopiero poznają przy wysiadaniu w Gdyni?
Aleć od czego jest Komendant Okrętu z
obowiązku służbowego naszym wspólnym o»
piekunem i ojcem podczas całej podróży???
Niechże więc on będzie także Ojcem Chrzest
nym!!‘
. .
. u
Kapitan okiętu naszego p. Zdenko Knoet*

W najbliższych dniach przybywa do Pol
ski trzecia z rzęa\j wycieczka francuska, skła
dająca się ze studentów Wyższej Szkoły inżynierji wojskowej. Dn. 6-go bm. wycięci
ka przekroczy granicę polsko-niemiecką, kie
rując się przez Poznań do Gdyni.
W Warszawie wycieczka będzie 11-go bm
Studenci francuscy wręczą Szkole Podchorą
żych w Ostrowiu‘Mazowieckim szpadę hono
rową. Przy tej okazji odbędzc się uroczystość
francusko-polska, na której studenci wystąpią
w galowych mundurach Politechniki Paryskiej.
Dnia 12-go bm. popol. udadzą się z oficja
lną wizytą do Belwederu. W tym samym dniu
w godzinach wieczornych Ambasada Francu
ska w Warszawie wyda bankiet na cześć go
ści francuskich. Przyjęciem studentów fran
cuskich zajmuje się obok polskich czynników
wojskowych, również kolo polsko-francuskie,
wchodzące w skład akademickiego Związku
Zbliżenia Międzynarodowego „Liga“.,
—o—

Stan bezrobocia
w iposzczcgoittuch zawodach
Na ogólną liczbę 219.884 bezrobotnych, za*
rejestrowanych w dniu 30 lipca r. b. na terenie
całej Polski, bezrobocie w poszczególnych za*
wodach przedstawiało się następująco:
Górnicy — 24.223 bezrobotnych, hutnicy
w metalu — 7.204, szklarze — 2906, metalów»
cy — 29.087, wlókiennicy — 21.641, robotnicy
budowlani — 21.076, pracownicy umysłowi —
35.958, Liczba bezrobotnych robotników nie»
wykwalifikowanych wynosiła 66.120.
Liczba częściowo zatrudnionych wynosiła
128.352 osób, z czego przez dzień w tygodniu
pracowało 4337, przez dwa dni 19.072, przez 3
dni 35.889, przez 4 dni 37.044, przez 5 dm
— 32.010 osób.

Zamówienia sowieckie
w hutach polskich

Warszawa naitahszą stolicą

ffod polsko bandero

Gdy czytelnicy zauważą powyższy napis,
będą przypuszczać — jeżeli już przejeżdżali
przez okręg polarny albo przez równik — że
opis poniższy ma dotyczyć tzw. „chrztu mor»
skiego", jak to np. miało miejsce ubiegłego no,
ku na polskim okręcie pasażerskim TSS. „Po»
Ionia“. Tym razem ma być mowa o prawdzi»
wym chrzcie kościelnym.
Najmłodszy bowiem obywatel i pasażer na»
szego okrętu TSS „Pułaski“ liczący niewiele
dni życia, nie chciał być gorszym w swych
prawach nietylko cywilnych ale i kościelnych
od innych współpasażerów. A wiadomo, że do
społeczności Kościoła może być dopiero przy»
jęty przez Sakrament Chrztu św. Czemu w
razie „nieprzewidzianego wypadku“ miałby
nasz najmłodszy obywatel
mniej posiadać
praw przed Panem Bogiem?
Takie i podobne wypadki przewidując, u«
stanowił ks. Kardynał Prymas Dr. Hlond w
porozumieniu z polską Lin ją Transatlantycką
Gdynia — Ameryka osobnego księdza kapela
na dla duszpasterzowania podróżnych i dziel«
nej załogi okrętowej podczas dalszych podró»
ży morskich. I wiele mają pasażerowie wygo*
dy podczas 12«dniowej podróży przez Atlan»
tyk dzięki obecność* księdza na statku: co«
dziennie odbywa się o porze dla jadących naj,
dogodniejszej Msza św. i pasażerowie mogą
przyjąć Sakramenty św.; codziennie po po*
łudniu odmawia się zbiorowo różaniec, — w
niedzielę i święta odprawia się drugie jeszcze

walutowego obneżył się tylko z 42,93 do
41,81 proc., a pokrycie wyłącznie złotem
obiegu biletów i natychmiast płatnych zo
bowiązań obniżyło się z 39,20 do 38,58
proc. Stosunek procentowy pokrycia krusz
czowo - walutowego wynosi więc o 1,81
proc., a pokrycia wyłącznie złotem o 8,58
proc, ponad pokrycie, przewidziane w sta
tucie.

Trzecia wycieczka
z Franci! do Polski

0.25, Rzym 0.47; masło: Warszawa 4.01, Ber»
lin 5.92, Praga 6.34, Wiedeń 7.03, Paryż 0.14,
Rzym 7.34; mięso wolowe: Warszawa 1.88,
Berlin 2.89, Praga 3.44, Wiedeń 4.01, Paryż
4.22, Rzym 5.50; mięso wieprzowe: Warszawa
2.10, Berlin 2.49, Praga 3.69, Wiedeń 4.77,
Rzym 4.13; słonina: Warszawa 2.20, Berlin 3.32
Wiedeń 3.27, Paryż 5.62, Rzym 2.75; kawa:
Warszawa 8.09, Praga 11.09, Wiedeń 13.05, Pa«
ryż 8.08, Rzym 10.89; herbata: Warszawa 27.00
Praga 18.49, Wiedeń 28.11, Paryż 26.35; mleko:
za 1 litr Warszawa 0.39, Berlin 0.55, Praga 0.49
Wiedeń 0.59, Paryż 0,53, Rzym 0.69; jaja za
sztukę: Warszawa 0.09, Berlin 0.17, Praga 0.13,
Wiedeń 0.15, Paryż 0.28, Rzym 0.22.
Powyższe dane odnoszą się do cen dęta»
licznych.

Ostatnia tranzakcja hut polskich z Sowie
tami, obejmująca dostawę wyrobów walców*
nianych na sumę 27 miljonów złotych doko«
nana została w walucie francuskiej, poprzed'
nia zaś na obrabiarki przeprowadzona zosta*
ła w złotych.
Zauważyć należy, że w latach poprzednich
umowy na dostawę polskich wyrobów hutni»
czych do Z. S. S. R. zawierane były prawie
wyłącznie w funtach angielskich, jednakże du»
że straty, jakie ponieśli nasi przemysłowcy w
związku z dewaluacją funta, skłoniły ich do
dokonywania tranzakcyj w złotych lub fran*
kach.

„Nieboszczyk“ ożył
Gen. Maa rozesłał depeszę radjową za*
przeczającą pogłoskom, pochodzącym ze
źródeł japońskich, które donosiły o jegG
śmierci. Gen. Maa obecnie kieruje opera
cjami wojsk chińskich przeciwko japoń
skim siłom zbrojnym w Mandźurji.

gen natychmiast godzi się na przyjęcie tegoż darczy i brak pracy uczciwej.
urzędu honorowego. Nie trudno już doszukać
Taki mniejwięcej był główny wątek myśli
i doprosić się matki chrzestnej.
powiedzianych przez Kapelana okrętowego. I
naprawdę, zazdrościć można chrześniakowi tak
W niedzielę 31 lipca br. po nabożeństwie
zacnych i wyjątkowych chrzestnych. Pan Ko*
zebrało się wielu naszych obywateli okręto*
mendant okrętu Zdenko Knoetgen, były do
wych w salonie 2»giej klasy, aby być świad»
wódca łodzi podwodnej podczas wojny świa*
kami tak rzadkiej na pełnem morzu ceremo*
towej, — Pani Cecylja Chamcowa matka na«
nji. Ołtarz już przygotowano i upiększono
czelnego dyrektora Polskiego Radja w War
kwiatami, kilka par rodziców chrzestnych, sia«
szawie, pochodząca z Pruszyńskich, która to
dają z powagą na krzesłach przed ołtarzem;
rodzina kresowa wielu wydała zasłużonych o*
ksiądz kapelan bierze na siebie szaty kościel«
bywateli, generałów i pułkowników — pierw*
ne, siostra okrętu panna Borowczakówna
szy oficer okrętu p. Prokulski oraz pani Ogo*
przynosi chrześniaka.
nowska z Schenectady przy Nowym Jorku,
Ksiądz wypowiada kilka słów wstępnych. małżonka wydawcy gazet polskich — inten*
Przypomina ze swych lat dziecięcych jak to dent statku p. Kupiec wraz z p. Eleonorą Nie*
Matka opowiadała o zaklętych w skalach ry» brzydowską z Detroit, — porucznik rezerwy
cerzach skrzydlatych, którzy staną z bronią wojsk polskich p. Franciszek Dziób prezes
u nogi, gdy wybije godzina dziejowa dla Pol» stowarzyszenia weteranów armji polskiej w
ski. I ta legenda stała się rzeczywistością, gdy Ameryce z Detroit oraz pani kapitanowa Ste*
podczas wojny światowej powstawały jakby fanja Kurletowa z Warszawy.
z pod ziemi szeregi obrońców Ojczyzny w
Podczas ccremonji Chrztu Świętego, chrze»
kraju i daleko zagranicą.
śniak daje dowód swej żywotności. Imion o*
Nie na ostatniem miejscu stanął Śląsk, bo trzymał malutki kilka: Pierwsze dwa imiona
przez swe powstania udowodnił, że chce nale» August Feliks zaproponowali rodzice dziecka,
źeć do Polski. Wśród powstańców śląskich okręt jako jednostka dodała imię Kazimierza,
brał w drugiem i trzeciem powstaniu udział gdyż tak było na imię bohaterowi Pułaskiemu,
także... ojciec naszego małego Chrześniaka, — Ojciec Chrzestny dorzucił swe własne imię
p. August Kubik. Urodził się w Ptakowicach słowiańskie Zdenko i Matka Chrzestna odda*
w powiecie wówczas Tamogórskim obecnie la małego pod opiekę świętego Antoniego.
jego wioska rodzinna pozostała niestety po*
Szczęśliwa rodzina pp. Kubików udaje się
za granicą Polski, tam w Ptakowicach żyje po wylądowaniu do Rzepeci koło Komańczy
jeszcze matka naszego Powstańca, do której w powiecie Sanockim skąd wywodzi się Mat»
trudno będzie się dostać bohaterowi. Po nie» ka Chrześniaka pani Marja z Kowalików Ku«
fortunnem pociągnięciu granicy poszedł ojciec bikowa. Życzymy uczciwym rodzicom, by jak
szukać pracy aż do dalekiej Ameryki i dziś najprędzej znaleźli kawałek chleba w Ojczy*
wraca stamtąd, gdzie więcej może niż w in* źnielli
nych krajach dale sle we znaki kryzys gospo*
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Dziś i codziennie!

Wspaniały 100 proc, dźwiękowiec

„Rozsfrzygafaca noc“
dramat erotyczny o pięknej wystawie i fascy«
nującej treści. W roli głów. Suzy Vernon,
Tom Bourdelle i Piotr Baczew.

KRONIKA
TORUŃ

Kujmy łańcuch chicha dla dzieci
polskich z Niemiec
Potrzeba leszcze 100 złotych
Na łańcuch chleba dla dzieci poi»
skich z Niemiec zebraliśmy’ dotych»
czas już 200 złotych. Zobowiązania
Toruńskiego Powiatowego Komitetu
Kolonii Letnich dla dzieci polskich z
Niemiec powstałe w związku z po»

bytem dzieci polskich z Niemiec na
kolonji letniej w naszem mieście wy#
noszą 300 zł. Potrzeba zatem jeszcze
tylko 100 zł. Wierzymy, że sumę te
zdobędziemy, to też zwracamy sic z
ponownym apelem do tych przede»

KalendurzyH rzyrn.-taal.

Piątek N. P. M. Śnieżnej
Sobota Przemienienie Pańskie
— Stan wody w Wiśle z dnia 4. 8. Zawis
chost + 0.95, Warszawa + 0.92, Toruń 40.27, Chełmno 4- 0.16, Grudziądz 4- 0.26, Ko«
rzeniewo 4* 0.53, Piekło — 0.27, Tczew —
0.42, Einlagc 4- 2.25, Schiewenhorst 4- 2.27.
Ciepłota wody w Wiśle 4* 20.
— Nocny dyżur aptek. Do środy dnia 10
bm dyżuruje apteka „Radziecka“ ul. Szeroka.

Repertuar Teatru Miejskiego:

Sobota 6. 8. „Szczęście od jutra“.
Niedziela 7. 8. godz. 15,30. „Marjusz“.
Niedziela 7. 8. godz. 20,30 w ogrodzie
„Oaza“ „Krysia Leśniczanka“.

W 1S rocznicę marszu KacirówHii
Droczystfa akademia legionowa
Z okazji 18 rocznicy wymarszu. I
Kompanji Kadrowej z Oleandrów do
walki o Niepodległość Polski i dzie»»
siątego tradycyjnego zjazdu Legjoni»
stów w Gdvni, urządzą Związek Le»
gjonistów Polskich Oddział w Toru»
niu, w dniu 7 sierpnia w sali Teatru
Miejskiego o godz. 12,30 uroczysta
Akademie legionową z następu jącym
programem:
1) zagajenie: 2) okolicznościowe
przemówienia: 3) cześć koncertowa w

wykonaniu orkiestry 62 pp. pod ba#
tuta por. Grabowskiego; 4) deklama»
cja, 5) obrazek sceniczny „Legioniści
I Kadrowej“.
Bilety wstępu od 50 gr. do 2 zł.
Przedsprzedaż biletów: Admin.
„Dnia Pomorskiego“ ul. Szeroka w
piątek i sobotę i w kasie Teatru Miej
skiego w dniu Akademii od godz. 10.
Dochód z Akademii przeznacza sie
na cele kult, oświatowe.

Repertuar kin:
— „Pałace“ „Wiatr od morza'*.
Światowid — „Rozstrzygająca noc‘*.
— Lux ul. Strumykowa „Noce bezsenne —
noce szalone".
— Corso. Król detektywów paryskich.
Mars. Miłość Teresy RotŁ

Z miasta
— Osobiste. Prezes Sądu Apelacyjnego w
Toruniu p. Szyszko powrócił z urlopu i objął
urzędowanie.
— Niedzielna popoludniówka. W niedzielę
dnia 7 bm. o godz. 15,30 przedstawienie po»
południowe „Marjusz“ sztuka w 4 aktach Pa«
gnol‘a, z pp. dyr. Bendą i Al. Królikowską w
rolach głównych.
— Operetka w ogrodzie ,Oaza". W nie5
dzielę o godz. 20.30 w ogrodzie „Oaza" przy
ul. Bydgoskiej po raz drugi przepiękna ope
retka w 3 akt. J. Jamo pt.: Krysia Leśniczan«
ka“ przyjęta entuzjastycznie na premjerze z
pp. Janiną Leonowicz w roli ty tl rcż. W. Zdzi#
łowieckim, Żclską, Mirecką, Dobrosielską, Jó»
zefowiczem, Korab-Laskowskim, llcewiczem na
czele.
— Zebranie mobilizacyjne Legjonu Mło«
dych odbędzie się w nadchodzący piątek o
godz. 20«ej w lokalu Legjonu Młodych Mosto»
wa 6. Przybycie wszystkich członków bez«
względnie konieczne.
— Wycieczka parostatkiem do Włocławka.
Związek Niższych Pracowników Poczt, Teleg.
i Telef. koło 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 następujących 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 kola
oraz członkowie Związku. Część dochodu
przeznacza się na budowę kościoła na Mo««
krem. Zarząd.
(075875)
— Toruński Klub Hodowców Kanarków
„Wisła“. Zebranie miesięczne w sobotę 6 bm.
o godz. 19.30 w Gospodzie. Zarząd ,
5473
— Akademickie Koło Toruńskie, podaje
do wiadomości, że w sobotę 6. 8. odbędzie się
herbatka z tańcami w sali książęcej Dworu
Artusa o godz. 20,30. Członków i sympatyków
zaprasza Zarząd.
(06725)
— Komu przysługuje prawo odroczenia słu«
iby wojskowej. Ostatnio Ministerstwo wy«
znań religijnych uzupełniło listę szkół których
wychowankom przysługuje prawo odroczenia
służby wojskowej. Lista dodatkowa obejmuje
następujące szkoły toruńskie: gimn. męskie
im. św. Józefa oo. redemptorystów na Biela«
nach. 44etnia koedukacyjna szkoła handlowa
Izby Trzem. Handlowej.
— Zgony. Dnia 2. 8. 1932 r. zmarli w To«
runiu. Monika Zarzycka ur, 30. 6. 1932 r. Wa»
cław Chyła ur. 5. 12. 1910 r. Leokadja Sa«
wieka z domu Szymańska ur. 27. 11. 1906 r.
nAtonina Gibert ur. 13. 3. 1932 r.
— Kronika kościelna. W dniach od 10—15
sierpnia odbędą się w kościele św. Jana reko
lekcje panien z okazji Wniebowstąpienia Mat«
ki Boskiej.
Porządek rekolekcyj jest nastęnujący; To»

Bolączki rzemiosła toruńskiego
Z kwartalnego zebrania Cechu Ślusarskiego w Toruniu
W sali „Gospody" przy ul. Sukienniczej od
było się w ub. sobotę kwartalne zebranie Ce«
chu Ślusarskiego w Toruniu. Zebranie zagaił
witając licznie przybyłych członków, oraz go«
ści w osobach pp. radcy Janowskiego i radcy
Katafiasa, Starszy Cechu p. Artur Szulc.
Po załatwieniu formalności wstępnych na
stąpiło uroczyste wypisanie uczni. Wypisano
8 uczni, którym rozdano następnie listy cze«
ladnicze. Z uznaniem należy podkreślić, że
zadania i prace czeladnicze wykonane zostały
przez mlcrdą czeladź bez zarzutu.
W dalszym ciągu zebrania Starszy Cechu
p. Szulc podał do wiadomości zebranym sze«
reg komunikatów, poczem omawiano szereg
spraw tyczących rzemiosła. W dyskusji żabie»
rali głos pp. radca Janowski, radca Katafias,
cechmistrz Szulc, Kmieciak, Wojtowicz, Deli«
kat Żak i inni.
Żywą i obszerną dyskusję wywołała rów»
nież sprawa szkół rzemieślniczych w Tczewie
i Działdowie które — wbrew ustawie przemy#
slawej — wypuszczają rok rocznie dziesiątki
czeladników, podczas gdy rzemiosło dusi się w
uścisku szeregu ustaw. Stan rzemiosła ślusar«

skiego jest opłakany. W wyniku dyskusji po«
stanowiono stan rzemiosła ślusarskiego przed»
stawić panu wojewodzie pomorskiemu i w
tym celu wybrano delegację w osobach pp.
starszego Cechu Szulca, Wojtowicza i Kmie»
ciaka. Delegacja Cechu zwróci się do pana
wojewody z prośbą o przywrócenie sprawy
kształcenia uczni do stanu pierwotnego gdyż
obowiązująca od stycznia b. r. ustawa prze»
myślowa, dotycząca kształcenia uczniów jest
dla rzemiosła ślusarskiego wprost zabójczą.
Z kolei omawiano sprawę świadczeń na
rzecz Llbezpicczalni Krajowej w Poznaniu,
sprawę tę postanowiono pilnie śledzić i jeżeli
tego zajdzie potrzeba rzemiosło się projektom
energicznie przeciwstawi, nie może się bo«
wiem przypatrywać obojętnie na coraz to no»
we zamachy na i tak już zubożałe sfery rze»
mieślnicze.
W wolnych glosach omówiono szereg waż#
nych spraw wewnętrzno • organizacyjnych.
Po wyczerpaniu się porządku obrad Starszy
Cechu p. Szulc pojedzenie zamknął hasłem
„Cześć rzemiosłu“.

MsięsSa adresowa
miasta Torunia

Nie wolno usuwać przedmiotów
zalciycli przez komornika
je sprzedała. Sąd pouczył bardzo wymowną
niewiastę, że rzeczy zajętych przez komorni
ka sprzedawać nie wolno, i wyrok pierwszej
instancji zatwierdził.
W drugiej sprawie zasiadł na ławie oskar
żonych dzierżawca restauracji „Trzy Korony".
W pierwszej instancji oskarżony został unie
winniony, ale na skutek odwołania prokurato
ra, sprawa ta znalazła się w Sądzie Okręgo
wym.
Sąd celem powołania nowych świadków
sprawę tą odroczył.
■a

czątek: w środę 10 bm. wieczorem o godzinie
7.30 (Veni Creator, błogosławieństwo, nauka).
Nauki: w czwartek, w piątek i w sobotę (11,
12 i 13 bm.): rano o godz. 6.15, a wiecz. o
godz. 7.30. Niedziela 14 bm.: rano o godz.
6.15 nauka, potem (o godz. 7) msza św.; po
pot. o godz. 3 nieszpory i nauka, a wiecz. o
godz. 8.30 Miserere. Sposobność do spawie«
dzi: a) w sobotę 13 bm. pepoł, od godz. 5;
b) w niedzielę po nieszporach aż do godz. 10
wieczorem. Poniedz;ałek 15 bm. — uroczy»
stość Wniebowzięcia: a) rano o godz. 6 uro*
czysta msza św. z wystaw. N. S. z nauką i
wspólną Kom. św. (Kongregacja Panien św.
Jana w prezbyterjum. reszta w nawach); b)
suma o godz. 10 z wystaw, i procesją; c) nie»
szpory o godz. 15 z wystaw., procesją i przy«
jęciem nowych kongreganistek i aspirantek.
———

■ - ■'
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ESPLflNADft od i sierpnia kompletnie

zmiana atrakcyjnego programu Światowej
sławy duet Cutty Lola Montes trio Gons«
son tryumfują
= Codziennie humor do samego rana =

Powrót p. Woiewodw
Pan wojewoda pomorski Kirtiklis powrócił
w czwartek z Gdyn1, gdzie bawił na uroczy*
stości Święta Morza.

Z sali scidowej

W uh. czwartek w Sądzie Okręgowym jako
instancji odwoławczej, odbyło się kilka roz
praw o usunięcie przedmiotów, zajętych przez
komornika.
Trybunałowi przewodniczył sędzia S. O.
Łubkowski przy udziale sędziego S. O. dr.
Piziewicza i sędziego S. Gr. Krakowskiego.
Oskarżenie popierał prokurator Wałecki.
W pierwszej sprawie na ławic oskarżonych
zasiadła niej. Walerja Nadolska, skazana
przez Sąd pierwszej instancji na 50 zł. grzy
wny. Oskarżona tłomaczyła się, że zajęte
przedmioty były własnością jej córki i dlatego

wszvstkicm z pośród naszych czytel«
ników, którzy zostali już wezwani do
kucia ogniw łańcucha chleba o skla«
danie ofiar.
Wczorajszy wykaz szlachetnych
ofiarodawców rozpoczął n. dyr. Janca
<tóry wezwany przez p. Hassa, wlaś»
ciciela „Italii“ składa na łańcuch chle
ba kwotę 5 zł.
Redaktor naczelny naszego pisma
złożył na łańcuch chleba dla dzieci
polskich z Niemiec kwotę 5 zł.
Poniżej podajemv wykaz dotych#
czasowych ofiarodawców pp.:
Kozanecka Toruń 5 złotych
Jamroszówna, Toruń 5 złotych;
Dvr. Brzeski, Toruń 5 złotych
Winiarski Przem.. Toruń 5 złotych
Filipek, knt., Toruń 5 zlotvch;
Nestorowie/ rotmistrz. 5 złotych;
Dyr. Olech, Toruń 5 złotych.
Gen. Norwid Neugebauer, 20 zł
Dr. Tync, Toruń 5 złotych
Maćkowiak Wacław, Toruń 5 zł.
Tyrakowski Józef, Toruń 5 zł.
Turek, Toruń 10 złotych
Prezes Penkalla. Toruń 5 złotych
Biedowiczowa Toruń 5 złotych
Janicki. Toruń 5 zlotvch
Inż. Ulatowski, Toruń 5 złotych
Fkmanowa, Dvr. Sem. Żeńsk. 5 zl
Zdanowicz dvr. Tomń 10 zlotvch
Dvr. Wojciechowski Toruń 5 zł.
Bille wieżowa, 5 zlotvch
Szmelter i synowie 10 złotych
Mec. Wiśniewski 10 zlotvch
Dvr. H*ske. 10 złotych
Radca L. Makowski 10 złotych
Dvr. Janca 5 zlotvch
Nacz. redaktor .
5 złotych
Redakcja ..Dnia“ 15 zlotvch
Dyr. Jakubowski. 5 złotych
Andrzej Gośliński 5 zł.
Rnzem 200
Wszvstkim dotychczasowym nLa
fodawcom składamy serdeczne „Bóg
zapiać“.
.
Ofiary składać r»a1eżv w Redakcji
..Dnia Pomorskiego“ na „łańcuch chle
ba dla dzieci polskich z Niemiec.

Z icasrui
— „Szczęście od jutra“. W sobotę dnia 6
bm. o godz. 20«tej premjera wybornej korne»
dji St. Kiedrzyńskiego pt.: „Szczęście od ju*
tra". Niezwykle interesujący temat: rywaliza»
cja pomiędzy matką a córką o prawo do
szczęścia w miłości, stanowiący przedmiot
świetnie przeprowadzonej akcji, kapitalne po»
stacie, humor i dowcip — oto walory niepo»
ślednie, które zadecydowały o niebywałym
powodzeniu. Szczęście od jutra“ na scenach
teatrów w Warszawie Poznaniu i Krakowie.
One też niewątpliwie zadecydują o powodze#
niu tej nowości repertuarowej na naszej scenie
„Szozęście od jutra“ ukaże się w świetnej re»
żyserji Ryszarda Wasilewskiego oraz w pierw
szorzędnej obsadzie z niezwykle utalentować
ną artystką scen łódzkich i warszawskich He#
leną Krzywicką na czele. W przedstawieniu
które obudziło w Toruniu zrozumiałe zainte»
resowanie biorą ponadto udział pp. Królików?
ska, Mirska»Zarcmbina, Lenczewski, Cornobis,
Jaroń i Jejde.

Wa» w szeregi LOPP.

Wyszła już z druku j ukazała się w sprK
dąży b pożyteczna książka, której brak w ostatnich latach dawał się odczuwać dosyć
dotkliwie Jest to „Księga Adresowa i Infor
macyjna miasta Torunia“, wydana, przez p.
Alfreda Krzyżanowskiego, b. dyrektora biur
magistratu.
Księga podzielona jest na 5 działów zawle
rających: 1) historję miasta Torunia, 2) część
informacyjną (informacje dla przyjezdnych,
spis ulic, spis urzędów, szkół, towarzystw i
organizacyj itp.), 3) część adresową wedle ulic
i abecadlowy spis mieszkańców, 4) Skorowidz
handl.-przemysłowy, i 5) Ogłoszenia.
Przejrzysty układ książki ułatwia oriento
wanie się w niej każdemu. Cena książki 25 zł.

Tr&gkzna
robotnika
w PtiriacEi Wislw
W tych dniach wydarzył się przy pracąch
regulacyjnych na prawym brzegu Wisły w p®«
bliżu miejscowości Smolna (p.ow. toruński)
tragiczny wypadek, którego ofiarą padł 20
letni robotnik Heinrich, zamieszkały w Zarp»
ślu Cienkiem pow. toruński.
Heinrich zajęty przy pracach regulacyjnych
na ostrodze nr. 15 w pewmej chwili w-padł do
Wisły. Zajęci przy pracach robotnicy pospie*
szyli tonącemu natychmiast z pomocą. Mimo
energicznej akcji ratunkowej nieszczęśliwego
nie zdołano wydobyć z wody.
Zwłok tragicznie zmarłego robotnika do»
tychczas nie wyłow-iono.

JałfĄ tfzK
mieli
9 o «*<><?€?
Przewidywany przebieg pogody w dniu 5
sierpnia na Pomorzu:
Zachmurzenie zmienne, miejscami jeszcze
przelotne deszcze. Temperatura bez zmian.
Umiarkow-ane wiatry zachodnie. Słabe skłon»
nośc; do burz.

a
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Kalaslrofalna ulewa

szalała całą noc w <s$yni i na wybrzeżu
Uszkodzone Moru kolelowe — Oberwane wzgórza — Zasypane maiłem wSa&ukłij kolejowe
•

Po wspaniałej słonecznej i upalnej pogo
dz e ostatnich dni w ubiegłą śioaę wieczo
rem zaczął padać drobny deszcz, który około północy zamienił się w ulewę. Do
godz. 7 rano ciężkie ołowiane chmury raz:ły ziemię silnemi strumieniami wody bez
przerwy.
Sześciogodzinna przeszło katastrofalna ulewa czyniąca wrażenie oberwania chmu
ry wyrządziła zarówno w Gdyni jak i na
wybrzeżu wiele szkody,
W mieście najbardziej ucierpiały wia
dukty kolejowe. Przy wiadukcie naprzeciw
ulicy 10-g»o Lutego potok: wody zrobiły w el
ką wyrwę przyczem ziemia i piasek zamu
liły drogę pod torem kolej-owym na wyso
kości pół metra czyniąc ją nie do przeby
cia, ponadto w tern miejscu z»ostała uszko
dzona sieć kanalizacyjna. Taki sam los
spotkał następny wiadukt i inne przejazdy
kolejowe. Przy wiaduktach i .w wielu innych miejscach ucierpiały poważnie tory
kolejowe, pod króymi potworzyły się
wielkie *wyrwyi Wskutek podmycia torów
niektóre pociągi przybywały do Gdyni z opóźnicniem dochodzącem niekiedy do 3-ch
kwadransów.
W mieście, gdzie tylko była jakaś gór
ka lub większe wzniesienie potoki wody
zniosły ziemię na środek ulicy. Na prome
nadzie od mola pasażerskiego w kierunku
Orłowa osypały' się całe połacie ziemi i za
tarasowały drogę. Woda wypłukała z bru
ków piasek a w niektórych miejscach podmyrła płyty chodników.
Ucierpiały nadto szosy i drogi kołowe,
wiele ogrodów przedstawia również obraz
zniszczony.
Od samego rana, gdy ulewny deszcz
przestał padać, rozpoczęto energiczną ak
cję w kierunku doprowadzenia arteryj ko
munikacyjnych do porządku.
Na m:aslo wyruszyła brygada robotni
ków i straż ogniowa. Po wypompowaniu
wody z wiaduktów usuwano muł i wy
ważono na wozach. Na ukończenie prac oczekiwął po obu stronach wiaduktów miej
skich sznur pojazdów — publiczność była
zmuszona przechodzić przez tory kolejowe
po nasypie, gdzie urządzono tymczasowe
schodki. Komunikacja autobusowa z Gra-,
bówkiem została na kilka, godzin wstrzy
mana aż do zupełnego ukończenia prac
przy wiaduktach.
Jak słychać w innych miejscowościach
na wybrzeżu ulewny deszcz poczynił rówrrież szkody.
Około południa wypogodziło się już zu■ pełnie.

Huragan zerwał 2 laclilu
w Gdwnl i u*Jłf<»rt*lł mostu
na Oltsuwiu
Szalejąca przedwczoraj wieczoremi w noe

Dnlew

— Uderzenie pioruna. Onegdaj uderzył
piorun w dom położony przy ul. Panny Ma«
rji, należący do p. Franciszka Rynkowskiego,
zam. w Rynku pow. działdowskim wskutek
czego wszystkie ściany domu zostały tak za*
rysowane, żc domowi grozi niebezpieczeństwo
Zawalenia się. Powstały wskutek uderzenia na
strychu ogień został natychmiast ugaszony
przez mieszkańców. Zaznaczyć wypada, że si«
ła uderzenia była tak wielka, że niektóre me»
ble w mieszkaniach zostały przewrócone.
— Zwłoki noworodka w bagnie. Dnia 23ub.
m, znaleziono zwłoki noworodka w wodach
bagien w Bołoszynie. Zwłoki znajdowały się
już w rozkładzie. Powiadomiona o wypadku
policja w Lidzbarku w toku przeprowa«
dzonych dochodzeń ustaliła, że służąca Ma«
rjarma Bendykówna, lat 19, porodziwszy w
dniu 18 ub. m. dziecko nieślubne utopiła je
krótko po porodzie w bagnie.
W związku z powyższem przybyła na
miejsce komisja sądowo « lekarska, która w
dniu 25 ub. m. przeprowadziła sekcję zwłok
noworodka. Zwyrodniałą matkę osadzono w
więzieniu.
— Wykrycie kradzieży po kilku latach. —
Przed kilku laty nieznani sprawcy poodkręcali
żelazne części od gminnej sikawki pożarniczej
w Jeleniu i zabrali je. Wszelkie poszukiwania
za temi częściami i sprawcami nic doprowa»
dziły do celu mimo, że miejscowa ludność poza
policją sama dochodziła tej straty. Przed kil«
ku dniami jeden ze złodziei niejaki Maksymi«
Ija Waszewski, zam. obecnie w Kolonji Bryńsk
trapiony widocznie wyrzutami sumienia zgło*
sil się do policji i przyznał się, że kradzieży
dokonał razem -» innvmi nso-bnikami.

cy na czwartek gwałtowna bur2a z ulewą, po
czyniła na wybrzeżu znaczne szkody. W por
cie Jachtklubu w Gdyni wicher o godz. 21,40
zerwał zboi jacht „Mohort“. na pokładz.e
którego znajdowało się 2 ludzi. Zaalarmowany
telefonicznie kapitanat portu wysłał na po
moc holownik , Ursus“ który jednas ni'- mógł
się zbliżyć do jachtu, rzuconego na płytkie
miejsce. Z pomocą pospieszyła wówczas moto
rówka „Pilot 1“, której udało się wziąć „Mohorta“ na hol i wprowadzić do portu JaUit
klubu, gdzie go przymocowano do boi.
O godz. 5,30 rano zaalarmowano z portu
Jachtklubu ponownie kapitanat portu, że zer
wany został z boi drugi jacht „Lida“, który
rzucony został na nabrzeże Wilsonowskie i
rozbił się o betonową ścianę. Jacht od uto
nięcia uratował wysłany na pomoc holownik,
który go zaholował do stoczni gdyńskiej.
Huragan i rozpętane fale morskie zerwały
pozatem mosty kolejowy i kołowy na szosie

wiodącej obok kanału portowego do Oksywia.
Urząd Morski przystąpił natychmiast do na
prawy obu mostów.

Działdowo
— Dziecko spaliło się na węgiel. Onegdaj
powstał pożar w zagrodzie rolnika Piotra Ru*
na w chwili, gdy małżonkowie R. znajdowali
się na polu przy koszeniu żyta. Pożar powstał
na strychu domu mieszkalnego i w chwili, gdy
został zauważony, płomienie opanowały już
prawie cały budynek, w którym znajdowało
się 7 miesięczne dziecko.
Natychmiastowo
podjęta akcja ratownicza ze strony sąsiadów'
nic doprowadziła do opanowania rozszalałego,
żywiołu, który w dodatku przerzucił się na
stodołę i chlew. Dziecko pozostałe w mieszka«
niu spaliło się na węgiel. Poza urządzeniem do,
mowom, bielizną, garderobą i narzędziami roi*
niczemi spaliły się zapasy paszy nagromadzo*
ne w stodole. Straty są znaczne. Poszkodo*
wani nie byli ubezpieczeni. Przyczyna pożaru
nie została dotychczas ustalona.

Powsźnf sztaotfu równią
w Sopotacli
Ta sama ulewa poczyniła również wiele
szkód w Gdańsku i okolicy. Szczególnie znacz
ne szkody ulewa poczyniła w Sopotach, gdzie
wielkie ilości wody, spływające do niżej poło
żonych części miasta, nie miały odpływu i gro
madziły się pod dwoma ulimnemi wiaduktami
przy torze kolejowym. W jednym z tych wia
duktów woda podniosła się do półtora metra
pouad posłom, ulicy, zalewając piwnice sąsied
Z lott. Popierania
nich domów. Wezwana straż ogniowa nie zdą
Wytwórczości
Kratowej
żyła wody dostatecznie szybko usunąć, wsku
Pod przewodnictwem b. min. dr. L. Janta«
tek czego zostało zalanych również kilka skle
pów. Z powodu pódmyścia fundamentów ru Połczyńskiego odbyło się zebranie zarządu no«
nęła nad ra-iam murowana ściana stajni. — wopowstalego Centr. Towarzystwa Popiera«
nia Wytwórczości Krajowej. Zebranie to usta«
Straty ogólne są dość poważne.
lilo w dłuższych obradach główne wytyczne
prac Towarzystwa na przyszłość najbliższą.
Jak wiadomo, Centralne Towarzystwo Po*
pierania Przemysłu Krajowego powstało z po*
łączenia szeregu placówek o podobnych dążę
niach, działających w różnych miastach Rze*
dla SokołOw w
fi dla Sokolic r Orudzfiadza
czypospolitej.
Zawody lekkoatletyczne dla druhów odbę PW. Naczelnictwo Dzielnicy apeluje do
I
dą się linia 14 bm w Bydgoszczy na boisku
Gniazd naszej Dzielnicy, by zawody licznie
miejskiem. Zawody rozpoczną się w niedzielę obesłały i przez to wykazały swoją żywotność Fatalne skutki ślepoty
n&cgunallistów gdańskich
o godz. 8. Zawodnicy, którzy chcą korzystać Pozatcm odbędą się Dzielnicowe zawody lek
Rb «Bi obcych w Gdańsku
z bezpłatnych kwater z soboty na niedzielę, koatletyczne druhen dnia 14 w Grudziądzu na
I Sopotach
zwrócą się po nic do podnaczelnika Dzielnicy boisku miejskiem. Początek o godz. 15. Zgło
Porównawcze dane statystyczne oby
drh. Gołębiewskiego Franciszka, Bydgoszcz
szenia do dnia 12 bm. do Przewodnictwa Dziel
ul. Św. Trójcy 10-. Zgłoszenia zawodników na nicy. Obowiązują przepisy PZLA. W klasie wateli obcych, przyjeżdżających do Gdań
ska i Sopot, wykazują duży spadek ruchu.
leży kierować od dnia 12 bm. pod adresom B startują zawodnicy i zawodniczki, którzy
druha Gołębiewskiego Bydgoszcz. Później
nic zdobyli na zawodach dzielnicowych jed- Mianowicie za pierwsze półrocze 1930 r.
przyjechało do Gdańska łącznie z Sopota
szych zgłoszeń nic uwzględni się. Zniżki ko I nego z trzech pierwszych miejsc.
mi z Rzeszy niemieckiej 11,932, za pierw
lejowe wydawać będą Komendy Obwodową
sze półrocze 1932 — 8.845. Z Polski w tym
samym czasie — 10.577 i 6.650. Do Sopot
z Rzeszy niemieckiej za pierwsze półrocze
1930 — 3,358, za pierwsze półrocze 1932
W niedzielę, dn. 31 ub. ra. odbył się w Bar 'pfzerywaijemi referat.
— 2.553. Z Polski w tym samym czasie
cinie wielki wiec manifestacyjny przeciwko
Po odczytanej rezolucji, w której społe 3.089 i 1.265. Ilość Polaków, przyjeżdża
zakusom niemieckim na. ziemie polsko, zorga czeństwo polskie w Barcinie i okolicy posta jących do Sopot spadła od 1930 r. o 59
nizowany przez Z. O. 1\. Z. przy współudziale nawia, uroczyście w sposób przedstawiony procent. Zjawisko tó zostało spowodowa
organizacyj i towarzystw miasta Barcina.
przez prelegenta ustosunkować się do sprawy ne akcją bojkotową, która przynosi nieobli
Wiec zagaił w obecności około 1000 osób coraz jaskrawszych objawów chęci odwetu ze czalne szkody Gdańskowi.
na rynku niestrudzony społecznik burmistrz strony sąsiada niemieckiego, i po odśpiewaniu
Według umiarkowanej prasy gdańskiej
p. Tyczewski, poczeni sekr. okręg, p. J. Ohler „Roty“ uformował się pochód, który z orkie do tego stanu rzeczy przyczyniła się poza
z Bydgoszczy wygłosił dłuższy referat.
strą Straży ogniowej pod batutą dyrygenta bojkotem polskim również bezkarna dzia
Mówca ujął w dłuższym wywodzie wszech p. naczeln, Hildebrandta, oraz z sztandarami łalność i demonstracje gdańskich hitlerow
stronnie zagadnienie' stosunków polsko-nie organizacyj i towarzystw w uroczystym na ców. Do jakiego stopnia przyczynili się
mieckich w przeszłości i teraźniejszości, a prze stroju skierował się na miejscowy cmentarz hitlerowcy do bojkotu polskiego, jest w
dewszystkiem omówił nasze obowiązki i zada do grobów poległych Powstańców.
Gdańsku rzeczą znaną. Mniej znane jest
nia wobec ciągłej prowokacyjnej akcji pruW czasie zarządzonej 2-minutowej ciszy, natomiast, że alarmy nacjonalistów gdań
sactwa, idącego na wodzy Hitlera. Dalej pre osobne delegacje złożyły wieńce na grobach skich o niebezpieczeństwie zagraźającem
legent cyfrowo zobrazował znaczenie ekono Powstańców, poczem orkiestra odegrała utwór Wolnemu Miastu ze strony Polski, które
mi czno-gospodarcze dla Gdańska, który istnieć „W ciemnej mogile“.
rozeszły się na cały świat, nie przyczyniły
może tylko w ścisłych stosunkach z Polską
Następnie ruszył pochód napowrót ku się bynajmniej do stworzenia Gdańskowi o(dowodem tego jest uzyskany obrót towarowy rynkowi, gdzio w krótkich słowach przemówił pinji spokojnego i bezpiecznego terenu i nie
w roku 1931, który wynosił zgórą 8 i pół ton raz jeszcze p. Ohler o znaczeniu odbytej uro zachęciły nikogo do przyjazdu do Gdańska.
ładunku, gdy natomiast inne porty bałtyckie czystości.
Być może, że spadek przyjezdnych z Rze
wykazywały dość poważne zniżki).
Po złożeniu podziękowania p. burmistrzowi, szy wywołany został również temi alarma
Pozatem mówca podniósł konieczność zor Tyczcwskiemu za wzorowe zorganizowanie i mi. „Przeciwstawiając się ohydnemu bojko
ganizowania bezwzględnego bojkotu towarów przeprowadzenia wiecu, p. rektorowi Sulkow towi polskiemu — pisze organ centrowców
gdańskich oraz terenu W. M. Gdańska, wzy skiemu za użyczenie podjum, p. nacz. Hilde- gdańskich — nie powinniśmy jednak zamy
wając obywateli,- by żaden grosz polski nie brandtowi za udział orkiestry, oraz społeczeń kać oczu na własne błędy i musimy skoń
dostał się do tego zbuntowanego miasta.
stwu miasta* Barcina za udział w manifestacji czyć z tern wszystkiem, co pomimo pięknie
Okrzykiem na cześć Rzeczypospolitej i na — odśpiewano hymn „Boże coś Polskę“, po brzmiących słów więcej nam przynosi szko
cześć współbraci, zamieszkałych w Niemczech czem wiec rozwiązano.
dy niż korzyści".
i Gdańska zakończył p. Ohler swój oklaskami

Dzielnicowe zawody leSfkoaileiyczne
„Sokola“

Barcin przeciwko prowokacjom niemieckim

Z pomocą rolnikom
Dekret o zapobieganiu trudnościom płatniczym w rolnictwie
W najbliższych dniach ukaże się w „Dzien
niku Ustaw“ tekst rozporządzenia Pana Prc*
zydenta Rzeczypospolitej o zapobieganiu skut*
kom trudności płatniczych w rolnictwie. Roz«
porządzenie to przewiduje, że odroczenie wy«
piat może być udzielone gospodarzowi roi«
nemu, posiadającemu dostateczny majątek do
zupełnego zaspokojenia wszystkich swych wie*
rzycieli, a który wskutek wyjątkowych i nie*
zależnych od siebie okoliczności zaprzestał
czasowo wypłat. Wniosek o odroczenie wypłat
może zgłosić bądź dłużnik, bądź też wierzy«
ciel, który wykaże swój interes prawny w dal
szem prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez
dłużnika. Odroczenia wypłat będzie udzielał
sąd okręgowy lub grodzki, przy którym nie*
ruchomość, wchodząca w skład gospodarstwa
rolnego ma urządzoną hipotekę. Gdy nieru*
chomość ta nie posiada urządzonej hipoteki,
właściwy jest sąd grodzki, w którego okręgu
nieruchomość ta just położona.

Rozporządzenie przewiduje dalej, że w wy*
padkach, gdy okoliczności przytoczone wc
wniosku o odroczeniu wypłat dostatecznie u«
zasadniają jego słuszność, sąd może wniosek
ten zabezpieczyć aż do ostatecznego jego za«
latwicnia
postanowieniem
zarządzającem
wstrzymanie wyznaczonej już sprzedaży ru«
chomości i nieruchomości dłużnika, jak rów*
nież postanowieniem, zakazująccm zbywania
i obciążania nieruchomości oraz spraw hipo*
tecznych dłużnika. S4d wreszcie w razie po«
trżeby, może przed rozprawą zasięgnąć opinji
o stanie gospodarczym dłużnika i o możliwo*
ści uzdrowienia gospodarstwa na podstawie
przedstawionego planu. Sąd w takim wypadku
zażąda opinji od izby rolniczej lub organizacyj
rolniczych, albo innych odpowiednich organi*
zacyj.
Odroczenie wypłat nic rozciąga się: na na«
leżności z atebowiązań, zaciągniętych po orze«
czeniu odroczenia wypłat, na koszty postępo*

wania zapobiegawczego, na podatki ! opłaty
państwowe, nie wyłączając opłat sądowych i
komunalnych, na należności z tytułu umowy
najmu pracy, na bieżące opłaty za ubezpieczę«
nia społeczne i ubezpieczenia od ognia w za«
kładach publicznych, na wszelkiego rodzaju
alimenty, na należności zabezpieczone umów»
nym zastawem ruchomym, a w szczególności
rejestrowym zastawem rolniczym i drzewnym,
na raty należne z pożyczek długoterminowych
udzielonych przez banki państwowe lub insty»
tucje kredytu długoterminowego, zabczpicczo«
ne na nieruchomości, oraz na zabezpieczone
na nieruchomości należości banków z tytułu
udzielonych przez nie zaliczek na pożyczki
długoterminowe amortyzacyjne, kredytów na
parcelacje, kredytów udzielonych przez nie z
lokat osób trzecich, których spłatę bank wo«
bec tych osób gwarantował oraz gwarancyj.
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Notowania ziemiopłodów
w Berlinie

Giełdy
Warszawskie notowania
walutowe.
i dnia 4 VIII 1932 r.
Tranzakcje
Kupno
WALUTY.
Dolary St. Zjedn. . . . . •
—•
DEWIZY, a
Belgja
..................... . . • »
—
Gdańsk
—
Holandia
359,35- 358.45
Kopenhaga
—
Londyn . • »••••*
31,33— 31,36
Nowy Ifork • •»•••»
8.923— 8.903
Nowy York telcgr. > • » • » 8.928— 8.908
Pary* ...............................
34.26- 34,87
Praga .«»«.»•■•»
26.41— 26.35
Sztokholm
»•••■••>
—
Szwajcarja ••••■••» 173,85—173,82
,Wlochv.......................... •
—
Berlin (w obrotach nieofic.) .
212,25

Ceny w R.M. Zboże ł nasiona oUiste za 1000 kg
inne za ICO kg. z dnia 4 VIII . 1932
222-224
Pszenica nowa
163-165
Zyto nowe....................... •
X
Jęczmień browar.
....
159-171
Jęczmień przem. pastewny , »
164-169
Owies marchijski . , . . .
Mąka pszenna
29,00—33,25
23 00-25.90
Mąka żytnia 70% . » • » •
11,25-11,50
Otręby pszenne .»■»»,
10 00—10.25
i,
żytnie • • • • • • •
Groch Victoria
17,00—23,00
Groch drobüy jadalny • » » *
21,00—24,00
Groch pastewny
—
16,00—18.00
Peluszka...................... * . . 15,00—17,00
BÓł) • • • •
• • • a •
17,00-19,00
Wyka
.».<<«<■(
—
Lubin nieb'eski . • , . .
16,00—17,00
Łubin żółty...........................

Już się ukazało!
’-‘lm .-‘■■’a uv-,',‘7"v

wyd^e

Seradela
. .
Kuchy lniane . . •

9

—
10.20-10,40

Programy radiowe
Piątek, dnia 5 sierpnia.

Notowania ziemiopłodów .
w Poznaniu
Dostawa bieżąca parytet Poznań, handel
hurtowy
za 100 kg. dn 4 VIII 1932 r
19,00—20,00
Pszenica . « <
tyto
, ,
• • • • s
15,15-15,65
lęczmień
—
ł • 1 t
n
browar
Owies . . .
s • • »
17.50-18.00
Mąka żytnia
• » • • •
27,00—28,00
»
n
65
„ pszenna 65
35,00—37.00
< • • •
Otręby żytnie .
10.25—10,59
H
pszenne
9.50—10,50
a • • • »
26.00—27.00
Rzepak . . .
• s • •
—
Seradela . . .
Łubin niebieski
• • • <
,.
żółty

Warszawa 11 5S Sygnał czasu z Warsz. Ob«
Ostr. Hejnał z Krakowa. 12.40 Urzędowy ko
munikat PIM. 12,45 Muzyka lekka i taneczna
13,35 Duety operowe; 15,00 Komunikat gospo
darczy. 15,10 Kotvert z płyt. 16,35 Komurikat
dla żeglugi i rybaków. 16,40 Odczy’. 17.00 —
Koncert popołudniowy w wyk. ork. Dyr.
Tramwajów Miejsk. w Warszawie: 18,00 Od
czyt z Krakowa; 18.20 Muzyka-lekka i tanepz
na z kaw. „Georges“ Orkiestra K Englarda.
19,15 Rozmaitości. 19,45 Przegląd min. prasy
krajowej i zagr. z Wilna. 20,00 Transmisja z
Salzburga. 21,35 Felieton
ak^-alny pt. „Z
zielonej wyspy“ — wygi. ks. W. Kneblewskl
21,55 Komunikat Gł. Wojsk. St. Met. dla ko
munikacji lotniczej; 22.00 Muzyka taneczna.
22,40 Wiadomości spodowe. 22 50 Muzyka ta
neczna.

Księgi Adresowej i Informacyjnej Torunia

Do nabycia w biurze Wydawnictwa — TORUŃ, Most PauiińsKi l

Cena za 1 egzemplarz w twardej oprawie złotych 25.—

Tel. 198

5474

Z przesyłką pocztową złotych 26.50

MBUHaffiWI fHBWI
W poniedziałek, dnia l«go sierpnia b. r.
zmarl wskutek utonięcia ś. p.
Proszę nic zapomnieć o ulubionych

Franciszek Lipski

Każdy zdrowo prowadzony in
teres, warsztat pracy, przed
siębiorstwo musi Domyśleć o
propaóandzie — —

konduktor Tramwajów Miejskich

W Zmarłym straciliśmy długoletniego,
gorliwego i sumiennego pracownika.
Bydgoszcz, dnia 3 VIII. 1932 r.

—

—

—

Elektrownie i Tramwaje miejskie

latem ro&i zafiupij sezonowe.

w Bydgoszczy

Reklama

BYDGOSZCZ

ogłoszeniowa jest podstawą roz
woju i ożywieniem obrotów.

PRZETARG PRZYMUSOWY
Dnia, 5 bm. sprzedawać będę przy ul. Niedźwie
dziej 3 o godz. 15: maszynę do krojenia obkładu.
Walkiewicz, kom. sad. w Bydgoszczy.
5478)
1318’8

Pismem, które czytają sfery posiadające, ziemiaństwo, inteligen
cja pracująca, urzędnicy, wojsko, a więc sfery, które kupują — to

Shsień Somorsfci

PRZETARG PRZYMUSOWY
W sobotę, dnia 6. 8, br. o godz. 3 popoł. przy ul.
Chełmińskiej 4 sprzedawać będę najwięcej dającemu
za natychmiastową zapłatą: 1 bufet, 1 kredens, 1 lu
stro z podstawą, 1 maszynę do szycia.
(5477
Łuczka, kom. sądowy w Bydgoszczy.

Największe korzyści urzynosi ogłoszenie w naszem piśmie
gdvż zamieszczone w „DNIU POMORSKIM" ukazuje się w

„3)niu ßydgosftim“
^iujanskim"
fasecie Mlons&iej44

PRZETARG PRZYMUSOWY
W piątek, dnia 5. 8. 1932 r. o godz. 11 przed poi.
Sprzedam przy ul. Fordońskiej 60 st. nr. najwięcej da
jącemu za natychmiastową zapłatą: 10 mtr’ szalówki
(desek).
(5475
M. Betrand, kom. sądowy w Bydgoszczy.
1232’8

LICYTACJA PRZYMUSOWA.

Dnia 6 sierpnia br. sprzedane będą w Gdyni za go
tówkę najwięcej dającemu siedem kio*ków-bć.raków
oraz jedna łódź. 1. o godz. 9 u Poroźyńskiego Engelberta — Rynek warzywny. 2. o godz. 9,30 u. R. H.
Pulkowskiej — Rynek warzywny. 3. o godz. 10 u Karlikowskiego Władysława — Rynek w ar żywmy. 4. o go
dzinie 11 u Kaszubowskiego Jana — ul. Świętojańska.
5. o godz. 12 u Serdyńskiago Leona — ul. Portowa.
6. .0 godz. 12,30 u Mees Berty, 7. o godz. 14 u Łyczkowskiego Czesława — Szosa Gdańska. 8. o godz. 13
u Kas®a Józefa — Kolonja Rybacka (Łódź). Zbiórka reflektantów przed kioskami — barakami — łodzią wyżej
wymienionych.
669
Urząd Skarbowy w Gdyni.

Urzędnik
państwowy lat 30, szatyn,
średniego wzrostu, przystojs
ny, sympatyczny, bez nalo»
gów, wskutek nieszczęśli«
wego pożycia małżeńskiego
zerwał z żoną bezpowrotnie,
(dzieci niema) szuka na tej
drodze towarzyszki życia do
lat 40. — Oferty możliwie
z fotografiami kierować do
Adm. „Dnia Pomorskiego“
pod,, Gcnjusz“ Toruń S472

KAWĘ

z Nowoczesnej
Palarni Kawy
RS. Aracrew»!«
Toruń, Chełmińska
przy Rynku.

r

Oiwieram
' dnia 2 sierpnia 1032 r. skład
kolonjalnosspożywczy przy
ul. Gdańskiej 48 i upraszam
Szan. Obywateli Wejhcro?
; wa i okolicy o łaskawe po»
i narcie. Mojem zadaniem
będzie dobrą i rzetelną ob»
sługą zadowolić Szan. Klicn»
tów. Eleonard Korda. 5445

4 pokoje
kuchnia, łazienka w ładnem
położeniu w ogrodzie blisko
miasta do wynajęcia. Czynsz
za rok zgóry. Ul. Chelmim
ska 10. Toruń.
S480

Zanim

SZKŁO
okienne, katedral
ne, surowe, orna
mentowe, drutowe,
kit szklarski

poleca

szklarnia

K. Lesiński
Gdynia, Sienkiewicza

Kaszkę

prawdziwą krakowską, mą»
kę tatarczaną, kaszkę perło»
wa, jęczmienną, pęczak, dc»
talicznie i hurtowo poleca
tanio — wyrób własny. —
Kaszarnia, Toruń, św. Du»
cha 2,
5258

śledzie

Worki s

GDYNIA

Tego roku w drugim rzędzie ulic głównych.
Ceny odpowiednio do czasu znacznie zniżone.
■■ikMigiaMiiiMila

Nowe

„öazccie Sdonsfticj“

PRZETARG PRZYMUSOWY
Pierwszy redaktor
W piątek, dnia 5. 8 1932 r. o godz. 9 przed poi.
potrzebny do pisma bezpartyjnego
sprzedam przy ul. Hermana Frankego 19 najwięcej da
od
1
września
lub od 1 października br
jącemu za natychmiastową zapłatą: 2 śrutowniki, 2
Emeryci z wyższem wykształceniem również uwalcowe.
"
(5475
względnieni być mogą.
M. Betrand, kom. sądowy w Bydgoszczy.
Zgłoszenia z podaniem referencyj i wynagrodzenia
zechcą nadesłać ao Ekspedycji „Dnia Pomorskiego“
PRZETARG PRZYMUSOWY
pod nr. 2004.
Nieuwzglednione zgłoszenia pozostaną bez odpo
Dnia 6, 8. 32. o godz. 12 sprzedam w firmie „Rawa“
w m., Śniadeckich 37 za natychmiastową zapłatą: 1 wiedz’.
heblarkę o zapędzie elektrycznym.
(5479 5447)
Wierzbicki, kom. sądowy w Bydgoszczy.
1278’8
i nowe kupuję za
Pani deni używane
gotówkę, ul. Chemińska 10.
GRUDZIĄDZ
używa

PRZETARG PRZYMUSOWY.
W sobotę dnia 6 sierpnia br. o godzinie 10 sprze
dawać będę w drodze przetargu przymusowego za go
tówkę najwięcej dającemu w Grudziądzu przy ul. Wy
bickiego 31: maszynę do pisania, szafę ogniotrwałą
i 3 aparaty fotograficzne; o godz. 11-tej sprzedawać
będę przy ul. Mickiewicza w garażach p. Mroczyiiskie
go: samochód osobowy „Protos“ gotowy do jazdy.
1920/32
34)
Maćkowiak, komornik sądowy w Grudziądzu.

i refifarnie

zwłaszcza, gdy chodzi o kupiectwo i klientelę, która — —

samochodach
karuzelowych
naurucc^o Guealtia

połów lipcowy, tłuste i sma<
czne poleca
Jan Gtrszewslfi
Toruń, Prosta. 5457

WĘGIEL
KOKS
z najlepszych kopalń do»
starcza po cenach bez»
konkurenc. wagonowo i
w mniejszych ilościach
z dostawą do p wnic:

kupisz nowc, zajdź do
„Okazjopolu“ obejrzeć uży
wane łóżka, stoły, szafy,
lustra, rowery, maszyny do „TRANZYT“
szycia, patefony, siodła oti>
W TORUNIU
cerskie przepisowe, elektro-biuro: Przedzamczc 20
luxy do odkurzania, kilimy,
płaszcz, ubrania, obuwie
tel. 243, skład : Chrobre»
powózka parokonna, sorto» go 48. Toruń — Mokre.
wnice do kaszy, teodolit uni«
wcrsalny, opalograf, moto»
Amatorzy
cykl, maszyna do krajania
papieru oraz wszelkie uży»
fotogratji, którzy chcą mieć
, wane rzeczy za bezcen.
dobre rezultaty dają wszel»
„Okszjopoi“
kie swe prace do wykonania
Grudziądz, Plac 23 Stycznia SFom SoodAftislsi
28 (dawn. nr. 14' w pod»
Toruń, ul Strumykowa.
wórzu.
1460
4503
“MOLA

Szklenie
will i domów
Gabinet
Kosmetyczny

„FIIMOIA“
“Mormona“ aparat prof.

Shula, prócz innych naj*
nowszych metod pielęgno»
wania urody, opartych na
specjalnych studjach.w Pa
ryżu. — Piegi, wągry,
plamy i ect. usuwa. Trwale
przyciemnia brwi i rzęsy
wyborowemi i nieszkodli*
wcmi barwnikami. Mani
cure.
TORUŃ,

2589

Szeroka 37,

II. piętro.
REPERTUAR

lEfiTRU lOUKIEGD
W piątek, dnia 5, bm.
teatr nieczynny.
W sobotę, dnia 6 bm.
o godz. zostej
f
Premiera

„SzczęStlc od
I u lora“
Komedja w 3 aktach St
Kiedrzyriskiego. Ceny
do połowy zniżone;
W niedzielę, dn. 7 bm.
o godz. 15.30
przedstawienie popoludn.

..Flarlusz”

Ä-

gazetowa oa sprzedaż.
Toruń, ul. Szeroka 11.

__________J

LECZNICZE

według przep.sów sławnych
lekarzy przeciw chorobom
żołądka, kiszek, płuc, ner»
wów, wątroby, nerek, pę»
cherza, hemoroidom, upła>
w om, obstrukcji, kamieniom
żółciowym, kaszlowi,astmie,
błędnicy, sklerozie, artrety»
zmówi, reumatyzmowi etc.
żądajcie bezpłatnej
broszury oouczającejl
Adres: Liszki—Apteka.

475»

Sztuka w 4 aktach
Pagnol'a
(Ceny do połowy
zniżone).
W niedzielę, dn. 7 bm.
o godz. 20,tej
Operetka Zdrojowa
z Ciechocinka
„Strusia

Leśniczanka

Operetka w 3 aktach
J. Jamo.
Leg, zniżk. 50 proc.
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2 ostatniej cfmili
Pan :Prezydenf Rzplifel
w Spalę
Warszawa, 5. 8. (PAT).Pan Prezydent
Rzeczypospolitej wyjechał w dniu wczo
rajszym do Spały.

Niemcy pławią się we krwi
Berlin, 5. 8. (PAT), Po powrocie z Monachjum przywódca narodowych socjali
stów kpt. Goering odbył wczoraj konferen
cję z ministrem spraw zagranicznych von
Neurathem. Rozmowa, jak donosi prasa,
dotyczyła warunków, od których narodo
wi socjaliści uzależniają wstąpienie do gaLinetu. Oficjalne rokowania w tej sprawie
podjęte mają być przez czynniki miarodaj
ne w przyszłym tygodniu.
HITLER ŻĄDA ODDANIA MU W GA
BINECIE RZESZY TEKI KANCLERZA
ORAZ MINISTERSTWA SPRAW WE
WNĘTRZNYCH, PRACY I GOSPODARKI.
Obok tych warunków narodowi socjaliści
wysunęli szereg postulatów politycznych,
m. in. żądanie niezwłocznego rozwiązania
partji komunistycznej i przyznania szturmówkom hitlerowskim prawa do samoobro
ny przed atakami komunistów.
Znamienne oświadczenie przynosi arty
kuł Rosenberga w „Völkischer Beobachter"
Narodowi socjaliści — podkreśla Rosen
berg — nie mają zamiaru usuwać się od
wzięcia udziału w rządzie. Domagają się oni oddania im w gabinecie kierownictwa, do
którego inne stronnictwa będą musiały za
stosować się bez zastrzeżeń. W stosunku
do centrum partja nanodowo-socjaüstvczna stoi na stanowisku, że będąc liczebnie
znacznie silniejsza, ma prawo do % miejsc
w gabinecie, przyczem rrarodowi-socjaliści
kładą nacisk na otrzymanie decydujących
politycznie tek zarówno w rządzie Rzeszy,
jak i Prus.

Turyngia nod znakiem
swastyki

wczoraj wieczorem ostra walka pomiędzy
stahlhelmowcami i komunistami, w której wy
niku jeden stahlhelmowicc został śmiertelnie
raniony. InterwenjoWała policja, aresztując
10 komunistów.
W Berlinie dokonano również kilku obław
w lokalach, uczęszczanych prze» komunistów
i znaleziono pewną ilość broni palnej. Aresz
towano również dwu handlarzy broni, którzy
nielegalnie dostarczyli większą ilość broni
palnej, do Saksonji. Chodzić tu ma o dostawę
500 rewolwerów i 25.000 naboi.
Berlin, 5. 8. (PAT). Doniesieniom o za*
machach bombowych i napadach rewolwero*
wych w Niemczech, dokonywanych przeważ*
nie w nocy niema końca.
Prócz wiadomości o serji aktów terroru w
Mannheimie nadchodzą informacje o coraz to
nowych wykroczeniach. W miejscowości
Mehlauken w Prusach Wschodnich do wnę*
trza urzędu sądowego wrzucono bombę, która
wybuchając wznieciła pożar. W Ortelsburgą
rzucono bombę do domu towarowego. Bom*

ba wznieciła pożar w budynku i wyrządziła
wielkie szkody. Zamachowcy przybyli samo*
chodem z Olsztyna i odjechali, jak donosi
prasa, w kierunku granicy. W Olsztynie z
okna schroniska narodowych socjalistów po*
strzelono ciężko w głowę jednego z przecho*
dniów. W czasie bójki, jaka się wywiązała
między hitlerowcami i ich przeciwnikami po*
litycznemi aresztowano kilku narodowych
socjalistów przy których znaleziono broń pal*
ną. —
Wśród ludności Prus Wschodnich panuje
według doniesień prasy wielkie wzburzenie. —
Przewodniczący chrześcijańskich i socjalisty*
cznych związków zawodowych zwrócili się do
władz policyjnych o wydanie odpowiednich
zarządzeń, gdyż w przeciwnym razie robotni*
cy będą musieli chwycić się środków samo*
obrony. Z powodu naprężonej sytuacji po*
licja zabroniła urządzania manifestacyjnych
pogrzebów ofiar ostatnich wypadków, jak to
projektowali zarówno komuniści, jak i hitle*
rawcy.

Rintelen zupełnie skompromitowany
Nie może powoływać sie na prawo
eksterytorialne
(o) Warszawa, 5. 8. (tel. wl.) Radca poseł*
stwa niemieckiego w Warszawie von Rintelen
w nocie, złożonej Ministerstwu Spraw Zagr.
tłumaczy się, że usunął flagę polską z ogródka
zajmowanego przez siebie wraz z mieszkaniem
a więc podlegającego prawu eksterytorjalno*
sei. —
Twierdzenie to nie odpowiada stanowi fak*
tycznemu. Doradca prawny właściciela domu

stwiredził, że kontrakt najmu nie obejmuje
dzierżawy ogródka. Rintelen wynajmuje tył*
ko mieszkanie parterowe, ogródek zaś nie był
oddany do jego dyspozycji i tern samem nie
stanowi terytorjum eksterytorialnego*. Wobec
takiego faktycznego stanu rzeczy sprawa weź*
tnie inny obrót. Rintelen nie będzie mógł wo*
bec Berlina ani wobec Polski powoływać się
na prawo eksterytorjalności.

Lipsk, 5. 8. (PAT.). W wyborach do Land
tagu w Turyngji, jak było do przewidzenia,
sr.Aczne zwycięstwo odnieśli hitlerowcy, uzy
skując 26 mandatów, wobec sześciu w poprze
dnim sejmie. Nieznaczne straty ponieśli so■cjal-demokraci, Tjandbund i partja ludowa,
Łomaniści natomiast zwiększyli swój stan po
Czg nie lepiej się u czyi?
siadania z 6-ciu do JO-ciu posłów. Obecnie
(o)
Królewiec,
5.
8.
(tel. wl.). Rektor u* studentów do udziału w pracach fortyfika>
Landtag liozy 61 posłów, poprzednio 43, przy
niwersytetu
królewieckiego
prof. Dirsch zwo* cyjnych i liczy na udział 250 studentów w
czem żadne ze stronnictw nie uzyskało abso
lal wiec akademicki celem zachęcenia miodzie sierpniu i wrześniu. Celem tych robót jest
lutnej większości.
ży akademickiej do wzięcia udziału w pracach według słów rektora zbudowanie wyjątkowo
€zv2bg faktycznie bali s!e
ochotniczych przy budowie fortyfikacyj trój* silnych fortyfikacyj w trójkącie liebarskim,
komunistów ?
kąta liebarskiego.
których wykonanie będzie wymagało 200.000
Berlin, 5. 8. (PAT.). Na posiedzeniu pru
Dirsch oświadczył, że uzyskał od władz sił roboczych.
skiego kóhwentu senjorów hitlerowiec poseł centralnych w Berlinie zgodę na dopuszczenie
Kubo oświadczył, że frakcja jego nie bierze
I
odpowiedzialności za przebieg posiedź oma
Reichstagu. Ostatnie wydarzenia na obszarze
Prus i prowincyj pruskich wywołały w du
szach narodowych socjalistów taki ferment,
nussolini o doktrynie faszyzmu
że oetizec należy konwent preed zwoływaniem
Rzym, 5. 8. (PAT.). Mussolini ogłaswa w pogląd, że wiek 20-ty jest wiekiem autorytetu
W obecnych nastrojach Reichstagu.
„Popolo dTtalia“ rozprawę, poświęconą dok władzy. Pojęcie narodu powinno zająć miej
trynie politycznej i społecznej fasnyzmu, prze sce, jakie w doktrynach społecznych i poli
Krwawy taniec..
ciwstawiając faszyzm i socjalizm państwowy, tycznych zajmowało pojęcie jednostki. Z punk,
Berlin, 5. 8. (PAT.). Ubiegła noc w Mona- autorytet władzy i liberalizm, Mussolini potę tu widzenia faszyzmu tendencje narodu do
fchjum miała przebieg nadzwyczaj burzliwy. pia liberalizm, kwestionując jego znaczenie w ekspansji są. przejawem jego żywotności.
Niewyśledzeni dotychczas sprawcy dokonali ciągu 19-go wieku i wypowiada jednocześnie
(szeregu zamachów na wielkie sklepy, rzucając
——P ♦ w ♦
jdo wnętrza bomby, które jednak nie wybu
1
chły. Podpalono pozatem urządzenia na staidjonie im. Dantego oraz schronisko młodzieży
Hocjal-demokratycznej, gdzie również eksplo
dowało kilka podłożonych bomb. Straż ognio
wa* z trudem zdołała opanować pożary.
Strajk pracowników miejskich we Lwowie
Prasa, donosząc o nowych aktach teroru,
Lwów, 5. 8. (PAT). W dniu dzisiejszym dżin podjęli z powrotem swoją normalną pras
zaznacza, że rząd niemiecki nie cofnie się w związku z redukcją płac o 10 proc, wybuchł cę, w przeciwnym bowiem razie prezydjum
przed wprowadzeniem kary śmierci na uczest tu strajk pracowników miejskich. Tramwaje miasta zmuszone będzie wykorzystać wszelkie
ników zamachów i przed ogłoszeniem cywil nie kursowały. Elektrownia, gazownia i za* środki i zastosować rygory w stosunku do
nego stanu wyjątkowego, o ile teror nie kłady wodociągowe utrzymano w ruchu przy tych, którzy nie zastosują się do tego wez*
Ustanie.
pomocy sil inżynierskich, mechaników i od* wania.
Równocześnie w szeregu dzielnic tegoż mia- działów wojsk technicznych.
Wieczorem w inspektoracie pracy odbyła
'.sta doszło do krwawych starć pomiędzy ko
W związku zc strajkiem prezydent miasta się konferencja przedstawicieli komitetu straj
munistami i hitlerowcami. Pogotowie policyj Drojanowski wydal do ogółu pracowników kowego z delegatami prezydjum miasta pod
ne musiało wielokrotnie powracać na jedno miejskich odezwę, w której podkreśla szkodli* przewodnictwem inspektora Plawskiego. Ze
i to samo miejsce. Kilku uczestników bójek wość akcji strajkowej dla żywotnych intere* względu na nieustępliwe stanowisko przedsta
odniosło cięższe i lżejsze rany.
sów ludności miejskiej oraz wzywa wszystkich wicieli strajkujących rokowania nie dały re*
'
W miejscowości Mayen wywiązała się strajkujących, by w ciągu najbliższych 24 go* zultatu.

Studenci królewieccy pracowat mają
przy fortyfikacjach wsch-pruskich

Wick 20-ty wiekiem autorytetu władzy

Tramwaje stanełg,
swśaO® zgasło...

Qało«»enlat wiersz mlllm. na stronie 7-łamowej

. . 0.25 zł
w taksi« na pierwszej stronie................................................................
z>
na drugiej 1 trzeciej stronie
1 xł — w teksie
0.60 zł
Drobna za słowo 15 gr. pierwsze «łowo podwójnie.
Ola poszukujących pracy I nekrologi 251 zniżki, komunikaty 50 gr.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca 20J nadwyżki
W Gdańsku za wlersse m/m na stronie 7-łamowej. . .... 15 fen.
•
•
•
•
•
•
d
»
.... 50 fen.
Drobne za słowo 5 fen, — tytułowe.............................................. 10 fen.
P<sy tądawem ściąganiu należności rabat upada. Dla wszelkich spraw
ipornych włażciwa są Sądy w Toruniu. Za terminowy druk przepisane
miejsc« ogłoszenia administracja ale odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny Wacław Górnicki w Toruniu, Słowackiego 19/21
Red. odpowiedzialny na Bydgoszc- Józef Dobrostański Mostowa 6
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska Wilhelm Grlmsmann,
Gdańsk, Kassubiscber Markt 21, l. p.
Redaktor odopwteaz. na Gdynię Wiktor Mielników Gdynia, Świętojańska
Redaktor odpowiedzialny na Inowrocław, Władysław Kawałkowski
Inowrocław, Rynek 25.
Redaktor odpowiedzialny na Grudziądz, Józej Stanach- Rynek 10/11,
Za ogłoszenia odpowiada administracja
Wydawnictwom „Dzień Pomorski", , Dzień Bydgoski," ,.Gazeta Morska",
„Dzień Grudziądzki". „Dzień Kaszubski",
„Dzień Kujawsici"

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

Szef sztabu armii
Stanów Zjednoczonych
przebywa do Polski
Warszawa, 5. 8, (PAT). W pierwszych
dniach września przybywa do Polski szef
sztabu generalnego Stanów Zjednoczonych
gen. Mac. Arthur, którego pobyt w Polsce
ma potrwać 5 dni. Gen. Mac. Arthur zwie
dzi ośrodki wyszkolenia wojskowego, a więc
i Toruń i Grudziądz.

Dcvey w Warszawie
(o) Warszawa, 4. 8. (teł. wł). Dziś przy*
bywa do Warszawy p. Dewey, b. doradca fi*
nansowy rządu polskiego. Przyjeżdża on
jako dyrektor fabryki mydła „Palmolive“ w
interesach swej firmy.

Pawilon polski
na wustawlc chicagowskiej
Chicago, 5. 8, (PAT). Powstał tu komi
tet organizacyjny w związku z wystawą
chicagowską. Komitet wyraził gotowość
budowy pawilonu polskiego. Cenzor Zjed
noczenia narodowego polskiego p. Świetlik
wskazał w swoim przemówieniu na koniecz
,ność wzięcia udziału przez całe wychódźtwo w budowie pawilonu.

Wieści z Los Angeles
Szóslu dzieft OEimofadg
Los Angeles 5. 8. PAT). W finale biegu
na 110 m. przez plotki zwyciężył Amerykanin
Saling w czasie 14,6 sek.
Los Angeles 5. 8. (POT). Rozegrano tu pól
finały na 200 m. Pierwszy półfinał wygrał Amerykanin Metcalfe w czasie 21,5 sek. W dnu
gim półfinale zwyciężył Niemiec Jonath 21,5
sek. Do finału weszli Metcalfe, Simpson, Luti
Jonath, Walters Tolan. Final biegu na 200 m
wygrał Tolan (Ameryka) 21,20 sek. Jest to re
kord olimpijski.
Los Angeles 5. 8. (PAT) W skoku o tycz
ce Amerykanin Miller zajął pierwsze miejsce
osiągając 4,31 m. bijąc przez to nowy rekord
świata.
Los Angeles. 5. 8. (PAT) W finale rzutu
dyskiem Anderson (Ameryka) zajął pierwsze
miejsce z wynikiem 49,48 m. Jest to nowy re
kord olimpijski. Drugie miejsce Laborde (Amcrykfl) 48,45, trzecie miejsce Francu® Win’
tier 47,87. Startujący w tej konkurencji HELJASZ (Polska) ZAJĄŁ 13 MIEJSCE. Najlep
szy jego rzut wynosił 42,59.

Los Angeles 5. 8. (PAT) W biegu na 80 m
przez plotki pań odbyły się odraau półfinały.
SCHABIŃSKA (Polska) startowała w dru
gim półfinale, gdzie zajęła czwarte miejsce w
niezłym czasie i w ładnym stylu 12,3 sek.
W tym półfinale pierwsze miejsce zajęła
Hall (Ameryka) 12 sok. Ponieważ do finału
weszły trzy pierwsze z każdego półfinału, —
Schabińska odpadła od dalszych rozgrywek.
Pierwszy półfinał wygrała Didrikson (Ame
ryka) 11,80 sek. ustanawiając nowy rekord
świata.
Los Angeles 5. 8. (PAT). Nieoficjalne punk
tacje olimpijskie przedstawiają się po wczo
rajszych rozgrywkach jak następuje: 1) Stany
Zjedn. 208 pkt., drugie miejsce Francja 58 pkt
3 )Niemcy 53,50, 4) Anglja 37 pkt.; 5) Wło
chy 37; 6) Kanada 27 pkt., 7) Polska 25 pkt.;
8) Irlandja 20, 9) Czechosłowacja 19, 10) Ja
ponja 17 pkt.; 11) Finlandja 16 pkt.; Austrja
9, Szwecja 8, Danja 5, Łotwa 5, Argentyna 4,
Filipiny 4, Nowa Zelanclja 3, Południowa Arryka 3, Węgry 3 i Brazylja 1

Abonament miesięczny wynosi
w ekspedycji miejscowych agencjach .... ••••• « . 3 —
z odnoszeniem do domu w Toruniu ...••••••.« 3.40 z<
przez pocztę z odnoszeniem . .. ... •• ..■>•• • 3.36 z<
po<i opaskę....................................................................... ....
4.50 zł
w Gdańsku przez pocztę . . 2.50 gd przez chłopca................... 2.30 zł
z odbieraniem w administracji wprost gd 2. zagranicą 4 gd . . 7.— zł
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody w za
kładzie strajki). Administracja nie odpowiada za niedostarczenie pismPRENUMERATfi „DNIA KUJAWSKIEGO" miesięcznie w admini
stracji 2.70 zł — na pocztach już z odnoszeniem kwartalnie 9,27 z
miesięcznie 3,09 zł

