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Toruń, środa 31 sierpnia 1932

Dla chwały polskiego lotnictwa...

Nr. 199
Premier Prgsfor objął
urzędowanie

(o) Warszawa, 30. 8. (Tel. wł.). Pre
mjer Prystor wrócił do Warszawy ze swe;
osady na Wileńszczyźnie i objął urzędo
koniecznem,
Ile
tylko
mógł
wytrzymać
aparat.
wanie.
Niemcu o Zwirce
Wyczynu jego nie wolno ani kwestjonować,
Berlin, 30. 8. (PAT) W całej pTasłc nie»
ani mylnie interpretować. Walczył on jak
mieckiej zwycięstwo Żwirki odbiło sę silnem
Rozporządzenie o wdżentelmen sportowy i przebył cale zawody
echem, wywołując silne komentarze na temat
moru
dla bezrobotnych
nienagannie, to też gratulujemy mu szczerze.
sprawności i pewności jego lotu.
(o) Warszawa, 30. 8. (Tel. wł.), Uka
,,Börsen Kurier“ przyzna je, że Żwirko za«
, .Berliner Ztg. am Mittag“ pisze: Przyznać
zało się w Dzienniku Ustaw Rozporządze
należy, że Żwirko odniósł zasłużone zwycię» służył na zwycięstwo, zarzuca mu jednak, że
nie P. Prezydenta Rzeczypospolitej o po
stwo. W ciągu całej 7500 km. trasy nad Eu» nie było w jego locie brawury i największy o»
mocy dla bezrobotnych. TreTc tego iozropą okazał się on dziarskim i sprawnym lot kazał umiar, czyniąc zadość warunkom zawo» porządzenia zamieścimy jutro.
nikiem, który począwszy od chwili startu całą dów nie szybkością, lecz pewnością, budząc
swoją uwagę skupił na ostatecznym celu, pa» zaufanie, które było wymogiem zawodów. To
miętając o tern, ażeby nio nie utracić z punk» właśnie zaufanie zdobył sobie aparat, zbudo« Obleć bilonu zwiększo
tów, uzyskanych w próbach technicznych. Z wany w sekcji lotniczej studentów uniwersy*
no o 76 milionów
aparatu swego wydobył tylko tyle, ile było tetu warszawskiego.
Warszawa, 30. 8. (Pat). W Monitorze
Polskim z dnia 29. sierpnia rb. ogłoszono
zostało obwieszczenie p. Min-slra Skarbu z
dn. 26 sierpnia 1932 r., podające ‘do publi
cznej wiadomości, że na podstawie rozpo
Pierwsze posiedzenie parlamentu Rzeszy zapowiada sic
rządzenia p. Prezydenta Rzplitej z dn. 13
burzliwie
października 1928 r, o stabilizacji złotego
Fral/cja
narodowo
socjalistyczna
wysu

Berlin, 30. 8. (Pat) Przygotowania do
otwarcia w dniu dzis;ejszym Reichstagu i wać ma na swego kandydata byłego wice w myśl osiągniętego porozumienia z Ban
sejmu pruskiego są w pełnym toku. Frak prezydenta parlamentu Stoehra, wzgl po- kiem Polskim, kwota emisyjna monet sre
brnych, niklowych i bronzowycb została z
cje parlamentarne obradowały w gmachu sła Fabrycjusa.
dn. 20 lipca 1932 r. ustalona na złotych
Reichstagu.
południu w hotelu Kaiserkonferował
396 miljonów.
hoł odbyło się\zaprzysiężenie frakcji par
(o) Warszawa 30. 8. (tel. wł.) Ukazało się
n. Hitlerem!
lamentarnej i pruskiej narodowych socja
Berlin, 30. 8. (Pat). W kołach polity dzisiaj rozporządzenie Ministerstwa Skrabu
listów przez Hitlera.
Otwarcie Reichstagu zapowiada się bar cznych wywołała niezwykłą sensację wia o wycofaniu z obiegu srebrnych monet l.złodzo burzliwie. Narodowi socjaliści zamie domość, że w ciągu dnia wczorajszego od towych oraz wprowadzaniu 10-złotówek, —
rzają zjawić się na posiedzenie w mundu było się spotkanie kanclerza Papena z mi Srebrne 1-złotówki przestają być prawnym
rach. Wobec pogróżek narodowych socja nistrem Schleichęrem i przywódcą naro środkiem płatniczym w dniu 31 grudnia
listów w związku z objęciem przewodnic dowych socjalistów Hitlerem. W czasie 1932 r.
twa z tytułu starszeństwa przez komuni- rozmowy, która według zapewnień ze stro
stkę Klarę Zetkin, oczekiwać można powa ny półurzędowej miała charakter swobo
'.Iskra“ od n lunęła do
Casablanki
dnej wymiany poglądów. Poruszone miały
żnych incydentów.
W kołach parlamentarnych słychać, że być sprawy ewentualnego poparcia przez
Lisbona 30 8. (PAT). Po tygodniowym po
centrum zgodziło się, poprzeć kandydata narodowych socjalistów gabinetu prezydjal | bycie, który wypełniły uroczystości i przvję;
hitlerowskiego na prezydenta Reichstagu. nego,
cia, ORP. „Iskra“ odpłynął do Casablanki.

Ostateczna punktaefa Challende'u
Berlłn, 30. 8. (PAT). Ostateczne wyniki mię
dzynarodowych zawodów samolotów tury=
stycznych przedstawiają się następująco: —
Żwirko (Polska) 461 pkt.; Poss (Niemcy) 458
pkt.; Morzik (Niemcy) 458 pkt.; Stein (Niems
cy) 453 pkt.; Fretz (Szwajcarja) 452 pkt.; Hirth
(Niemcy) 450 pkt.; Cuno (Niemcy) 447 pkt.;
Seidemann (N) 447 pkt.; Lusser (N) 437 pkt;
Karpiński (P) 435 pkt.; Bajan (P) 433 pkt.;
Kalla (Czechosl.) 428 pkt.; Pasewald (Niern»
ry) 426 pkt.; Osterkamp (Niemcy) 426 pkt.;
Junck (Niemcy) 424 pkt.; Massenbach (Niems
cy) 415 pkt.; Marienfeld (Niemcy) 375 pkt.;
Gedgowd (Polska) 345 pkt.; Anderle (Czechos
wacja) 273 pkt.; Delmotte (Francja) 265 pkt
Klcps (Czechosłowacja) 221 pkt.; Duroyon
(Francja) 214 pkt.; Arnoux (Francja) 162 pkt.;
Nicolle (Francja) 151 pkt.
Niemiecki aeroklub wczoraj wieczorem po»
dejmował uczestników raidu bankietem, na
którym byli obecni przedstawiciele władz,
■państw zagranicznych, świata naukowego, klu»
nów lotniczych, prasy i t. d.

‘ Polska drużyna
pierwszą
(o) Warszawa, 30. 8. (tel. wł.) Po zwy
cięstwie polskim w „Olimpjadzie Lotniczej"
sekretarz generalny Aeoroklubu Polski mjr.
Kwieciński udzielił wywiadu agencji „Iskrze"
•— Trzeba sobie zdać sprawę, że przystą
piliśmy do zawodów — mówi mjr. Kwieciń
ski — jako konkurenci, z któremi nie liczo
no się poważnie. Wzorowa ekipa niemiecka,
doświadczeni lotnicy szwajcarscy i francuscy,
nie mówiąc o wybitnej drużynie włoskiej, to
byli faworyci. Polsce i Czechosłowacji wró
żono conajwyżej jakieś zaszczytne miejsce w
ogonie raidu.
Dalej mjr. Kwieciński stwierdza, że wy
daliśmy na przygotowania do zawodów nie
współmiernie mniej niż wszystkie inne dru.
żyny.
— Na zwycięstwo złożyły się — ciągnie
p. major — wielu ludzi, wysiłek zbiorowy
nauki, doświadc®®ń, nerwów i mięśni.
— Nie należy mówić — kończy mjr. Kwie
oiński — tylko o zwycięzcy. Cała drużyna
kpt. Bajan i mechanik Pokrzywka, por. Kar
piński i mech Ziętek, kpt. Gcdgowd i mech.
Kłosinek, także ukończyli przelot 7.408 kim.
bec błędu w ciągu 6 dni.
Drużyna polska wyszła z zawodów najle
piej, zdobywając nagrodę Polskiego Ministra
Komun/tej i za najlepszy wynik zbiorowy.

PoiWękowan8!1 s».
Warszawa 30 8. (PAT). Aeroklub Rzplitej
Polskiej komunikuje: W związku zc świetnem
zwycięstwem, jakie odniosła Polska w ostat
nich międzynarodowych zawodach samolotów
turystycznych w osobie por. pilota Franciszka
Żwirki, Aeroklub Rzplitej Polskiej otrzymał
od p. Prezydenta Rzplitej depeszę następującą
Bardzo się cieszę ze zwycięstwa naszego
’otnik* i przesyłam mu serdeczne powinszo
wanie.
Prezydent Rzplitej (—) Ignacy Mościcki.
Ponadto Aeroklub Rzplitej Polskiej oraz
por. Żwirko otrzymali depesze gratulacyjne
od wiciu organizacyj i osób z kraju i z za
granicy.
Siłowo uznani» Marszalka
Pil&udskSc&o
nor. iw»rkt
Warszawa, 30. 8 (PAT). P. Marszałek Pił»
sudski, minister spraw wojsk, po otrzymaniu
wiadomości o pięknem zwycięstwie por. żwir«
ki, polecił szefowi gabinetu przesłać por. Żwir«
cc wyrazy uznania i podziękowania za ten
Wspaniały wysiłek dla chwały polskiego lotn’c»
♦wa.

DzH otwarcie Reichstagu

Strajk robotników portowych w Gdyni
wszedł w ostrą fazę
Akelą sfraikową kieruje Gdańsk
Wczoraj w godzinach przedpołudniowych
odbyła się konferencja u komisarza R2ądu.
na którą przybyli armatorzy. Konferencja
nie dała żadnych wyników. Z akcją strajkową
robotników portowych solidaryzują się mary
narze marynarki handlowej. Wśród maryna
rzy porzuciło pracę około 75 proc.
Do godz. 3-ciej popołudniu praca odbywa
la się na nadmizeżu węglowem przy wyłado
wywaniu bawełny. Natomiast przerwano
kompletnie pracę drobnicową. Charakterysły
cznem jest, że podczas gdy pracowały krany
prywatne,krany urzędu morskiego były nie
czynne.
Akcją strajkową kieruje Związek Zawo
dewy Transportowców Rzplitej, przyczem wy
suwa daleko idące żądania, a mianowicie do
maga się od 15 do 20 proc, podwyżki. Ten
dencje wśród strajkujących są naogół umiar
kowane.
W edług wszelkiego prawodopodobieńs'w:>
akcję strajkową kieruje Gdańsk. Jest to ro.
bota niemiecka. Chodzi pewnym czynnikom o
rozktłysanie nastrojów wśród bezrobotnych.
Dowodem tego są ulotni komunistyazne, któ
re były drukowane w Gdańsku. W ulotkach
tych jakiś komitet samozwańczy, zapewne ko
munistyczny, nawołuje robotników do prowa
dzenia strajku do końca i do wstrzymania się
nawet przed wyładowywaniem amunicji. U
lotki te kończą się zapewnieniem, że prole•iai jat gdański u ceprze robotników gdyńskich

w ich akcji.
W ostatniej chwili dowiadujemy się, nad
szedł do portu ładunek bawełny składający
się z 8.000 bel który jednakże nie będzie mógł
być wyładowany.
Władza bezpieczeństwa wytężyły wszyst
kie wysiłki w celu ochrony pracy. Pewnern
jest, że ZAKŁADY UŻYTECZNOŚCI PU.
BLICZNEJ W GDYNI NIE PODEJMĄ AK
CJI STRAJKOWEJ.
Związek gdyńskich ekspedytorów porto
wych na dzisiejszej konferencji wyjaśnił stan
faktyczny. Mianowicie związek zawiera co
rocznie umowę zbiorową ze Zjednoczeniem
Zawodowem Polskiem, ruająccm na terenie
portu gdyńskiego największe wpływy wśród
robotników. Tymczasem jak wiadomo Zwią.
zek Zawodowy Transportowców opanowałostatnio sytuację wśród robotników. Wysuwa
on nadmierne żądania, jak powyżej zaznaczy
liśmy, a więc zwiększenia zarobków do 20
proc. Związek ten jest opanowany przez so
cjalistów. Rej w nim wodzi znany z ostatnią
go strajku w Gdyni socjalista Guziołek. Zwią
zek Transportowców swego czasu zwrócił się
do związku eksportowców portowych z pro
jektem -umowy zbiorowej. Jednakże związek
gdyński ekspedytorów portowych oświadczył,
że umowa n.a rok 1932-33 zawarta zastała w
dniu 30 mr.rca r. b. i jest ważna do dnia 30
marca 1933 r. Wobec tego rewizji tej umowy
czv wogóle petraktaeje w sprawie zawarei”

innej mogą się rozpocząć dopiero w marcu
1933 r. Trzeba podkreślić, że zniżka płac ro
botniczych przeprowadzona była w czerwcu
r. b. na konferencji u inspektora pracy. Zni
żono płacę o 11 proc. Obecnie robotnicy por
towi otrzymują za godzinę pracy od 1,10 do
1,30. Wszyscy robotnicy zatrudnieni przy ce
gielniach tartakach itp. zarabiają od 60—85
gr. Przeciętnie zarobek robotnika portowego
wynosi miesięcznie 155,— zł. podczas gdy w
pnnemyśle w Polsce wyncai 128,— zł. Zarobek
robotnika zatrudnionego przy robotach ziem
nych, tartakach i cegielniach tylko 80,— zł.
Dane powyższe pochodzą z głównego urzędu
statystycznego.
Płace robotników portowych nie były zni
żane od ermu ostatniej podwyżki t. j. od r.
1928. W tym czaeie pensje urzędników pań
stwowych zniżone zostały o 40 proc., płace
robotników przeciętnie o 30, zaś zniżka cen
artykułów pierwsaej potrzeby wynosiła, w r.
1930 i 1931 o 29 proc.
Czynione są ZABIEGI W CELU JAKNAJRYÓHLEJSŹEGO ZLIKWIDOWANIA
STREJKU.
W środę odbędzie się w Inspcklor.incie
Pracy konferencja pomiędzy Związkiem Ek*.
portowców portowych i Zw. Zawód Robotni
kow Portowych pod przewodnictwem Okrę
gwego Inspektora Pracy inż. Swieirzawskif
go z Torunia, która prawdopodobnie dopro.
wadzi do zlikwidowania strajku.
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Nieszczera nula

Jak wiadomo, na odbytym w niedzielę
zjeździe westfalskich Związków Chłop
skich w Monasterze (Münster) kanclerz
Rzeszy von Papcn wygłosił wielką mowę,
w której w ogólnych zarysach zobrazo
wał program gospodarczy rządu Rzeszy
i poglądy polityczne niemieckich czynni
ków miarodajnych. Na wstępie kanclerz
ostro wystąpił przeciwko pogróżkom pra
wicowych i lewicowych radykałów w
związku z wyrokami w procesach w By
tomiu i w Brzegu, Podkreślił, że ^obo
wiązkiem władzy państwowej jest wy
stąpić do walki z tego rodzaju objawami
zdziczenia moralności politycznej“, jaka
zaznacza się zwłaszcza w atakach narodo
wych socjalistów na rząd i sądownictwo.
Żadne prawo nie może pozostawać wy
łącznie na usługach jednej tylko klasy
lub partji...
Zgodnie z tradycjami pruskiemi, —
grzmiał von Papen, — do kierownictwa
państwem pretendować mogą tylko ci,
ktoi zy podporządkują się obowiązującym
ustawom. Niepohamowana w tonie ode
zwa przywódcy partji narodowo-socjali.
stycznej (Hitlera) nie da się pogodzić z
jego aspiracjami do objęcia steru rządów
w państwie. Odmawiam Hitlerowi pra
wa do utożsamiania mniejszości, stojącej
pod jego sztandarem, z całym narodem
niemieckim, — równocześnie zaś odma
wiam mu prawa traktowania wszystkich
innych obywateli jako stojących poza
prawem. Występuję dziś przeciwko Hit.
lei owi, a w obronie państwa praworzą
dnego“ i t. d.
Jest to w ustach von Papena i w ogóle
w ustacl} przedstawiciela obecnego rządu
n’emieckiego pierwsze oświadczenie, tak
zdecydowanie i bezpośrednio skierowane
przeciw Hitlerowi. Co ważniejsze zaś, —
zdaje się, że oświadczenie to jest rów
nież poraź pierwszy .. . szczere. Dotych
czasowa bowiem taktyka rządu niemiec
kiego względem Hitlera i jego akcji w niczem nie usprawiedliwiała głoszonych
przez Rzeszę, a na efekt zewnętrzny obli
czona ch deklaracyj o „praworządnym“
i ,.iegalnym“ stosunku miarodajnych
czynników niemieckich do realizowanych
przez Hitlera haseł wywrotowych i za
borczych. Trzeba było dopiero takiego
faktu, jak zuchwałe skoczenie przywód.
cy narodowych socjalistów bezpośrednio
do gardła przedstawicielom rządu Rzeszy
w sprawie bytomskiego wyroku, ażeby
ten rząd Rzeszy wreszcie poczuł się ,,za.
grozonvm“ i uznał całą robotę Hitlera za
, niebezpieczną“...
W tern jednak rzecz, dla kogo za nie
bezpieczną uznana.została ona przez pa
na von Papena, Niebezpieczną jest ona
niewątpliwie dla wewnętrznych stosun
ków niemieckich. Świat jednak, śledzący
bardzo skrupulatnie i bacznie zarówno ro
botę Hitlera, jak i pociągnięcia rządu nie
mieckiego, chciałby wiedzieć, czy kanc
lerz von Papen uważa ją za niebezpiecz
ną również i dla zewnętrznych stosunków
Niemiec z ich sąsiadami? Świat chciałby
v iedzieć, czy z równą szczerością jak co
dc» Hitlera — kanclerz Rzeszy wypowie
dział także i dalszą część swej mowy,
gdzie rozwijał swe tezy odnośnie nie
mieckich spraw ustrojowych?
Pan von Papen oświadczył mianowicie
w ub. niedzielę w Münster, że niemieckie
„czynniki rządzące nie zamierzają odstą
pić od zasady prawa konstytucyjnego i
nie zamyślają przeprowadzić zmiany u.
stroju państwa. Rząd opiera się i działa
z polecenia prezydenta Hindenburga, re
prezentującego czynnik zarówno autory
tetu, jak i demokracji w jednej osobie“,..
Jest to stwierdzenie bardzo piękne i
pięknie powiedziane, jeśli chodzi o słow
ny efekt wobec zagranicy. Ale byłoby
one zarazem dla tej zagranicy również —
cenne, gdyby... posiadało na swe po
twierdzenie atut tej szczerości, z jaką von
Papen grzmiał przeciw Hitlerowi.
W tę jednak szczerość — trudno bę
dzie uwierzyć światu.
Słowa kanclerza Niemiec na tema!
świętych zamiarów ,,nieodstępowania od
zasad prawa konstytucyjnego“, a więc
od zasad republikańskiej konstytucji wejmarskiej, dziwnie jakoś brzmią na tle raz
poraź ujawnianych zapędów w kierunku
restytucji nionarchistycznego ,,Iii-go
Reichu“.,. A jeszcze dziwniej brzmią na

tein tle słowa kanclerza, mówiące, że
,,zgodnie z tradycjami pruskiemi, kiero
wać państwem mogą tylko ci, którzy -ię
podporządkowują istniejącym ustawom“
Znane wynurzenia gen. von Schleichera,
znane działania kliki wojskowo - nacjonalisycznej w kierunku odbudowy mili
tarnej potęgi Niemiec, znane tysiączne
objawy tęsknot i zezowań ku Doorn, —
wszystko to jest faktem, wiadomym ca
łemu światu zbyt dobrze, a nie mającym
z „isniejącą ustawą“ wejmarską nic a nic
wspólnego.
Dlatego też swoją mowę niedzielną
będzie mógł p. von Papen zaliczyć w naj
lepszym razie do rzędu swych sukcesów
tylko nawewnątrz Niemiec. Powiadamy
— w najlepszym razie. Bieg wypadków

wewnętrznych bowiem idzie dziś w Niem
czech z tak zawrotną szybkością, dzień
za dniem przynosząc tak niezliczone,
nieobliczalne i mnożące się objawy wciąż
rosnącego chaosu i anarchji, że nawet
ten „sukces“ kanclerza Rzeszy, jakim
było wyciągnięcie pięści przeciw zu
chwalstwu Hitlera w sprawie bytom
skiej może się okazać — złudą. •
Jeżeli jednak chodzi o efekt mowy
von Papena nazewnątrz Niemiec, —
jest on równy niemal zeru. Świat już
zbyt długo i zbyt często miał sposobność
słuchania różnych „oficjalnych“ oświad
czeń rządu Rzeszy, niesprawdzających
się później z reguły niemal nigdy, ażeby
i tym razem wynurzenia szefa rządu nie
mieckiego mogły zagranicą, a zwłaszcza

u sąsiadów Rzeszy, wzbudzić zaufanie.
A to już tern szczególniej, że ta sama
mowa von Papena, prócz wspomnianych
punktów tyczących wewnętrznej polity
ki niemieckiej, zawierała również obszer
ne a wiele mówiące zwroty na temat
przyszłego a zamierzonego ,,udziału Rze
szy w oczekiwanem ożywieniu gospo
darki światowej“...
To, że ów „udział w oczekiwanem ożywieniu gospodarki światowej“ miałby
się wedle pragnień pana von Papena i
jego kolegów Rzeszy odbyć przedewszystkiem kosztem zwolnienia Niemiec
od spłaty długów wojennych, i zniesienia
ograniczeń zbrojeniowych — jest chyba
rzeczą dostatecznie jasną.
Dlatego właśnie szczerość niedziel
nych wynurzeń kanclerza niemieckiego
— staje w oczach opinji zagranicznej conajmniej pod wielkim znakiem zapyta
nia.

Wielka mowa v. Papena
„Z^nioic Hiilera“ — Bonyi podaikowe — Redukcja płac —
Przebudowa państwa i gospodarki niemieckiej
Berlin, 29. 8 (Pat). Na zjeździe westfal
skich związków chłopskich w Muensterze
KANCLERZ VON PAPEN WYGŁOSIŁ WIEL?
KĄ MOWĘ, w której w ogólnych zarysach zo- j
brązował program gospodarczy rządu Rzeszy '
i poglądy polityczne czynników miarodajnych. '
Na wstępie KANCLERZ OSTRO WYSTĄ- |
PIŁ PRZECIWKO POGRÓŻKOM PRAWICO-- |
WYCH I LEWICOWYCH RADYKAŁÓW W ;
ZWIĄZKU Z WYROKIEM W PROCESACH J
W BYTOMU I BRZEGU. Kanclerz podkre- |
ślił, że obowiązkiem władz państwowych jest I
wystąpić do walki z tego rodzaju objawami
zdziczenia moralności politycznej, ^akie zazna
czyło 6ię w atakach narodowych socjalistów
na rząd i sądownictwo. Żadne prawo nie mo,że pozostawać Wyłącznie na usługach jednej
tylko klasy lub partji. Zgodnie z tradycją pru
ską do kierownictwa państwem pretendować
mogą tylko ci, którzy podporządkowują się
obowiązującym ustawom. Niepohamowany ton
odezwy przywódcy partji narodowo - socjali
stycznej nie da się pogodzić z jego aspiracjami
do objęcia steru rządów w państwie. ODMA?
WIAM HITLEROWI PRAWA DO UTOŻSA
MIANIA MNIEJSZOŚCI, STOJĄCEJ POD
JEGO SZTANDAREM Z CAŁYM NARODEM
NIEMIECKIM, — równocześnie zaś traktowa
nia wszystkich innych obywateli, jako stoją?
cych poza prawem. Występując .dziś przeciw
ko Hitlerowi i w obronie państwa, praworząd
ności wspólnoty narodowej i autorytetu rządu
daję tern samem dowód, że ja właśnie, a nie
on dążę do celu, które przyświecają od lat |
miljonom zwolenników jego. W walce z oli?

garchją partyjną rząd obecny dąży od począt
ku do wciągnięcia narodowego ruchu do pozy
tywnej współpracy nad odbudową Niemiec.
To też kanclerz nie przypuszcza, aby ruch ten
trwale pozostawał w szeregach bezwzględnej
opozycji wobec rządu. Nie przesądzając de?
cyzji w sprawie wykonania wyroków śmierci
na skazanych w Bytomiu hitlerowców, kan
clerz z naciskiem stwierdził, że rząd pruski
kierować się będzie zasadą sprawiedliwości bez
względu na ataki polityczne z różnych stron.
W RAZIE KONIECZNOŚCI KANCLERZ GO
TÓW JEST UŻYĆ SIŁY, ABY ZMUSIĆ WSZY
STKICH DO POSZANOWANIA RÓWNYCH
DLA OGÓŁU OBYWATELI NIEMIECKICH
PRAW. „ZDECYDOWANY JESTEM — mó?
wił Papen — STŁUMIĆ W ZARODKU TLE
JĄCE ZARZEWIE WOJNY DOMOWEJ I WY
STĄPIĆ DO WALKI Z FALĄ GWAŁTÓW
I NIEPOKOJU'.
Następnie kanclerz streścił program go
spodarczy rządu, obliczony na okres przejścio?
wy, tj. na 12 miesięcy. Rząd pragnie przedewszy6tkiem dopomóc rolnictwu niemieckiemu
Uczynić to jednak może w ramach ożywienia
całej gospodarki niemieckiej. Rząd odrzucił
myśl pełnej samowystarczalności gospodarczej,
ponieważ Niemcy nie mogą zrezygnować z Cyn
ków zagranicznych. Pogodzenie interesów we
wnętrznego rynku niemieckiego z interesami
eksportowemi będzie trudne. Mimo to rząd
uważa za konieczne przeprowadzenie umiarko?
wanego uregulowania importu do Niemiec. Gló
wnem zadaniem rządu jest walka z dellacją.
W tej zasadniczej akcji rząd nie może narażać

Slaceh w> dezetvie
Powszechnie znane, choć na dzisiejszy okres J
kryzysowy mało się nadające przepisy kuch ar- I
skie nieśmiertelnej Lucyny Ćwierciakiewiczo- I
wej, zaczynały się zwykle taką mniejwięcej sa
kramentalną receptą: „Weź kopę świeżych
niezalęglych jaj, garniec przesianej mąki,
kwartę wody, garść rodzynków, szczyptę korzeni „na oko'*, niebieskiej gaiki muszkat ałowej dla smaku, wymieszaj w donicy aż uro?
śnie“ itd. Sporządzane wedle tak smakowitych
reguł arcydzieła kunsztu kulinarnego zdobyły
czcigodnej autorce książki o „365su obiadach“
zasłużoną sławię. A jednak sama zacna śp.
Ćwierciakiewiczowa nie marzyła zapewne ni,
gdy, że do laurowego wieńca jej wiekopem-. !
nych zasług dla polskiego żołądka i podnie- i
bienia przybędzie kiedyś jeszcze jeden n:eo- !
czekiwany — bobkowy — listek zasługi dla...
partyjnej kuchni politycznej.
Przepisy kulinarne nieboszczki są — jak
się okazuje — tak wszechstronne, że wedle
każdego z nich spreparować można nietylko
np. babę wielkanocną albo prosię w galarecie,
ale również np. obchód „narodowy“ lub nawet
„żywiołową manifestację“ w donicy jakiegoś
partykularza. Trzeba tylko zamiast spożywa
czych ingredjencyj wziąć z partyjnej spiżarni
odpowiednie ilości „składników“ czy też
„czynników społecznych** wymieszać je we
właściwej proporcji, podlać dla pewności so
sem patriotyzmu — i arcydzieło gotowe.
A zatem: „Weź kopę (tj. 60, wyraźnie:
sześćdziesiąt, bo proporcja to grunll) młodych,
niezalęglych obwiepolan, — garniec przesianej
gawiedzi ulicznej, — kwartę wodnistych prze
mówień, — garść mniej karanych sądowo rog
dz-nków z „elity“ partyjnej, — szczyptę mo-

na szwank waluty niemieckiej ani też podej
mować wyrafinowanych eksperymentów. Z te
go punktu widzenia rząd przystąpił do rozyra»
wienia 6ię z centralnym problemem bezrobo
cia i przedłoży prezydentowi Rzeszy szereg za
rządzeń. Rząd wychodzi przytem z założenia,
że dotychczasowa akcja zwalczania bezrobocia
jest niewystarczająca, ponieważ światów/ kry
zys gospodarczy zdaje się osiągać dno.
Od dn. 1 października br. do dnia 1 paź«
dziernika roku 1933 WYDAWANE BĘDĄ BoNY PODATKOWE. Chodzi tu o podatek obrotowy, komunikacyjny i gruntowy. W la*
tach budżetowych od 1934 r. do 1938 r. bę
dzie można bonami temi opłacać wszystkie po
datki oraz cła z wyjątkiem podatku dochodo
wego, Chodzi tu o sumę półtora mfljarda
marek. Na skutek aggio bony te będą posia«
dały charakter pożyciki podatkowej na rzec«
pati6twa, która umożliwi wykorzystanie tych
bonów ua źródła kredytu na rzecz gospodar
ki r.emieckiej. Pozatem rząd da 700 mil’oh?>w
marek w formie poży-zki na cele zaangażowana nowych sił r•.•Lotniczy«.u Za każdego
now? zaangażowanego robotnika rząd zapłaci
400 marek bonami. W ten sposób będzie mo»
źna izatrudmć 1K mUjona rnbntnilćow. PRA
CODAWCY BĘDĄ UPOWAŻNIENI DO RE
DUKCJI PŁAC TARYFOWYCH W TYM STO
SUNKU, W JAKIM BĘDĄ ZATRUDNIAĆ
NADLICZBOWO NOWYCH ROBOTNIKÓW
POD WARUNKIEM, ŻE MINIMUM EGZY*
STENCJI BĘDZIE ZACHOWANE. Jest to
ofiara, która umożliwi zwiększenie globalnej
sumy zarobków i tern samem zwiększania siły
kupna społeczeństwa niemieckiego. W tym
celu rząd Rzeszy wyda nowe zarządzenia, któ
re utrzymają wprawdzie prawa taryfowe i pra
wa rozjemstwa, usuną jednak dotychczasowy
sztywny schematyzm, jaki da.e s,ę we zna^1.
przedsiębiorstwom.
Rząd uważa, że zarządzeni« te, obliczone
na czas przejściowy 12 miesięcy wpłyną dodatnio. W tym okresie przygotowana będzie
WIELKA PRZEBUDOWA PAŃSTWA I GO*
SPODARKI NIEMIECKIEJ. Na tej p ostawie
powstać ma wielki program socjalny : finan
sowy, obliczony na dalszą metę. Program po
lityczny rządu przedstawi kanclerz Papen w
Reichstagu. Jednak zaznacza, że już w najbliż«
szych dniach komisaryczny rząd w Prusach
uchwali wielką reformę administracji jako
wstęp do reformy Rzeszy. USUNIĘCIE DU
ALIZMU RZESZY I PRUS wskazuje na to,
że rząd Rzeszy zdecydowany jest pod każdym
względem działać. Te najbliższe miesiące po
zwolą podiąć przebudowę państwa niemieckie
go we wszystkich działach.
Rząd nie pozwoli stronnictwom
zakłócę
nie tej pracy. Zasada konstytucyjna o suwe«
renności nie może oznaczać, aby władze pań
stwa oddana miała być na pastwę taktycz
nych posunięć stronnictw politycznych. Je?
żeli dziś mówi się o koalicji między centrum
i stronnictwem narodowo-socjalistycznem, w
co nie mogę uwierzyć, to ukrytą podstawą ta
kiej koalicji jest tylko to, że jedna partja pra*
gnie zniszczyć drugą.
Zapytuję czy kryzys, jaki przechodzi obec
nie lud niemiecki jest w stanie znieść tego
rodzaju zakulisową grę?

ralnych korzonków z miejscowej koltunerji
„na oko*,; — całego błękitnego generała na
emeryturze dla smaku—wymieszaj to wszystko
starannie, aż urośnie u»... żywiołową manifesta
cję „narodową" w matem prowincjonalnem
mieście**.
Dla większego efektu można dodać i taki
przepis: — „rozstaw zawczasu ową kopę (60)
młodocianych zbawców ojczyzny po jednemu
co 15 kroków od siebie, żeby „robili tłum" i...
klakę. Wyćwicz również zawczasu garść
„ochotników“ żeby pod fachowem a świa
tłem kierownictwem byłego woźnicy z browa
ru nauczyli się... wyprzęgać konie z powozu
niebieskiego generała na emeryturze. Zakup
także zawczasu („na oko", za cale 20 złotych)
kwiatów i po kilka wetknij u> garść przygodr
nym przechodniom, żeby mieli czem ciskać.
Podlej wszystko zaprawką patrjotycznego fras
zesu i dodaj wedle gustu tyle wymysłów na
Piłsudskiego i „sanację**, He wlezie. Efekt —
niebywały“.
Stąd też
prasie „narodowej“ na Pomo
rzu czytało się tak śliczne opisy manifestacji,
u« zeszłym tygodniu, ściśle wedle przepisów
śp. Lucyny Ćwierciakiewiczowej, urządzonej
na cześć gen. Hallera w Tczewie.
Grunt to — proporcja. A że się to par
tyjne „narodowo-kulinarne" arcydzieło zrobiło
tylko płaskim jak podeszwa i niestrawnym
zakalcem, to już nie wina przezacnej autorki
wspomnianej książki kucharskiej. Składniki
Przemówienie swoje kanclerz zakończył
były inne, ma*o świeże, pochodzące jeszcze
z dawnych, przedkryzysowych, ba —: przed- przemówieniem, że czynniki rządowe nie za
mierzają odstąpić od zasady prawa konstyttu
majowych zapasów ..
Ale o to niech głowa i żołądek boli tylko cyjnego i nie przeprowadzi zmyślonej zmiany]
ustroju państwa.
— niefortunnych partyjnych kuchmistrzów.
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Wizula woicnnel Holu
polsklel w Sztokholmie

Czy Hitler ftotdzic do władzy?
Uwaga opinji europejskiej skierowana
jest w tej chwili na wewnętrzną sytuację
niemiecką, nieizwykle zaognioną przez wy
rok bytomski i przez „kontrakcję" prze
ciw niemu ze strony hitlerowców. Zwła
szcza prasa francuska poświęca tej spra
wie wiele miejsca, wyciągając z niej sze
reg wniosków.
,,Le Temps" twierdzi, że zachowanie
się Hitlera w sprawie hitlerowców skaza
nych na śmierć przez trybunał bybomski
jest tak niezręczne, iz musi utrudnić ^ządowh ewentualne ułaskawienie skazanych.
„Zreiztą — cłodaje dziennik, — niezależnie
od tego, czem się skończy sprawa, skaza
niem czy ułaskawieniem pięciu hitlerow
ców, uspokojenie umysłów nie nastąpi tak
prędko, jakby to był° pożądane. W Niem
czech panuje bezwzględnie atmosfera woj
ny domowej“. Przy obeer/ym stanie rze
czy trudno liczyć na to, że Reichstag bę
dzie mógł się zebrać normalnie dnia 30
bm. Gabinet v. Papena i Schleichera bę
dzie prawdopodobnie zmuszony do rozwią
zania parlamentu jeszcze przed jego otwar
ciem, jeżeli chce się utrzymać przy wła
dzy.
„Journal des Débats" w artykule zna
nego publicysty P. Bernus‘a twierdzi, iż
nie należy się zbytnio przejmować „krwa
wą i odstręczającą anarchją", jaka panuje
w Niemczech. Anarchję tę wyhodowali
świadomie ludzie, którzy doskonale wie
dzą, do czego dążą. Potrafili Oni wyzyskać
tę anarchję na zewnątrz, posługiwali się
nią dla zastraszenia zagranicy.
Obecnie
dążeniem ich jest jak najszybsze umożli
wienie uzbrojenia i liczą przytem na po
moc francuskich socjalistów i pacyfistów,
którzy popierają niemieckie pretensje, za
rzucając Francji, że nie chce się rozbroić.
, Le * Journal" twierdzi, że Niemcy sta
rają się wysondować, czy Francja zeęhce
pójść na ustępstwa w sprawie reorganiza
cji Reichswehry.
Nie należy, zdaniem
dziennika, przypuszczać, że chwilowe
wstrzymanie się czynników rządowych od
wystąpienia z oficjalnem démarché ozna
cza rezygnację.
„Atak będzie napewno
silny“, zdaniem dziennika, — dlatego na
leży odrazu dać do zrozumienia Niemcom,
że w oczach Francji myśl ta niema poprostu żadnych widoków powodzenia, a to dla
tego, że rząd francuski nie może wdawać
się w omawianie statutu Reichswehry, za
nim nie będzie wiedział decyzji konferen
cji rozbrojeniowej w stosunku do armji
franc’i?,titeb Zresztą cała ta dyskusja mia
łaby wtedy tylko sens, gdyby Nięmcy mo

gły ofiarować poważne i rzeczywiste gwa
rancje bezpieczeństwa.
,,L‘Ere Nouvelle" mówi, że ruch hitle
rowski zmiótł z powierzchni Niemiec
wszelkie przejawy ducha republikańskie
go, które zjawiły się na gruncie konstytucji
wejmarskiej. Rzesza niemiecka powraca
automatycznie do swych koncepcyj i uczuć
przedwojennych. Misją historyczną hitle
ryzmu- jest zniweczenie wszystkiego, ćo
zaczęło kiełkować w Niemczech po prze
granej wojnie. Dziś naród niemiecki nie
liczy się ani z prawem wewnątrz kraju,
ani też z prawem międzynarodowem. So
cjaliści niemieccy nie mieli dość siły, aże
by wzmocnić i utrwalić régime republikań
ski i demokratyczny.
Dzienik przytacza jednak słowa powie
dziane kiedyś przez Thiers'a, że „nie trze
ba niczego brać tragicznie, lecz należy
wszystko brać poważnie" — i dodaje, że

należy liczyć się poważnie z piętnem, ja
kie hitleryzm wycisnął na umysłach naro
du niemieckiego, nawet gdyby nie miał
dojść do władzy.
Jest to stwierdzenie bardzo trafne zwła
szcza jeśli chodzi o jego znaczenie dla Pol
ski. Rzeczą mniejszej
wagi jest nawet
kwestja, czy sam Adolf Hitler osobiście
dojdzie do steru rządów w Niemczech, czy
też nie dojdzie. Ważniejszym natomiast i
stokrop niebezpieczniejszym dla sąsiadów
Rzeszy jest już istniejący fakt, iż w całej
psychice niemieckiej dokonywa się pod
wpływem hitleryzmu zasadnicza zmiana
nastawienia, wyrażająca się uznaniem me
tod gwałtu za „regułę“ publicznego dzia
łania.
T^ego rodzaju „reguła" ozy „metoda" jest
dla Polski ani w zewnętrznych ani wewnę
trznych jej stosunkach rzeczą niemożliwą
do tolerowania.

Poco HcrrioÉ pojccSiafi na wyspy
anglo-normandzkle ?
Dookoła spotkania premiera francuskiego z angielskimi
ministrami
Wizyta premiera Herriofa oraz dwuch handlowego z Francją, z drugiej strony
ministrów francuskich na wyspach anglo- wskazują na potrzebę rządu francuskiego
normandzkich, gdzie ma nastąpić spotka prowadzącego obecnie rokowania ze Sta
nie z ąngielskim ministrem <»rV|rtem nami Zjednoczonemu wymiany poglądów z
Samuelem jest w tutejszych kołach poli Anglją, której polityka celna od chwili za
tycznych rozmaicie interpretowana.
kończenia konferencji ottawskiej wyszła z
Nikt nie wierzy oświadczeniu komuni fazy niepewności.
Według innych chodzi poprostu o przy
katu oficjalnego, że spotkanie ma mieć
charakter czysto prywatny, pozbawiony gotowanie światowej konferencji gospo
wszelkiego znaczenia politycznego.
bra darczej. Warto zaznaczyć, że w żadnem
ku poważniejszych informacyj czynione są z pism francuskich niema wzmianki o mo
żliwości dyskusji przedstawić??!! oKu rzą
najróżniejsze przypuszczenia.
Według jednych spotkanie to należy dów w kwestji równości zbrojeń, wysuwa
tłumaczyć jako życzenie rządu angielskie nej przez Rzeszę niemiecką w ostatnich
go po zakończeniu konferencji w Rawie czasach.
możliwie najszybszego zawarcia traktatu

Dowódca eskadry komandor Józef Unrug któ
rego widzimy na naszej fotografii udał się na
ląd celem złożenia szeregu wizyt oficjalnych.

Eniuzlasiueznu opis
uobuiu w Polsce
W prasie fińskiej pojawiły się entuzjastycz»
ne sprawozdania delegatek fińskich na zjazd
międzynarodowy skautingu żeńskiego w Bu»
czu. Zarówno zjazd polskiej organizacji scaut»
girls‘ów, gościnność jak i mnóstwo wrażeń do»
znanych w ciągu podróży w Polsce opisywane
są przez delegatki fińskie w słowach pełnych
podziwu i najwyższego uznania.

Hitlerowcu sidatiscu
pobili policjantbw

Jak się dopiero teraz wyjaśnia, hitlerowcy
gdańscy podczas manifestacyjnych pochodów
w ciągu ostatniej niedzieli poważnie poturbo*
wali 2 policjantów, pełniących po cywilnemu
Handel zagranfeznw olanSZisl śł<ę o 40 <?o 50 procent
Biuro ekonomiczne Ligi Narodów zestawiło ragwaj, Peru, Szwecja, Norwegja, Danja, Por# służbę na ulicach Gdańska. W związku z tern,
ciekawe dane, dotyczące zarządzeń z dziedzi» tugalja, Egipt, Boliwja, Finlandja, Japonja, jak donosi , .Danziger Volksstimme‘ *, aresz*
towano 4 hitlerowców.
ny polityki finansowej i reglamentacyjnosceh Grecja.
Ograniczenia przywozu wprowadziły: Niem
nej poszczególnych państw, jakoteż wzajem»
nych obrotów handlowych między krajami. cy, Austrja, Belgja, Danja, Hiszpanja, Estonja,
Stahlhelm gdański
Dane te odzwierciadlają w całej pełni bezrad, Francja, Grecja, Węgry, Wiochy, Łotwa, Nor»
iedzie do Berlina
Polska, Rumunja, Czechosłowacja,
dość i bezplanowość międzynarodowej polityki wegja,
gospodarczej i dają obraz skurczenia się han» Szwajcarja, Turcja.
Gdańscy Stahlhelmowcy prowadzą usilną
Ograniczenia dewizowe: Niemcy, Austrja, agitację za wzięciem udziału przez Stahlhelm
dlu zagranicznego w poszczególnych pań»
stwach, wynikłego z wzmagającego się stale Bulgarja, Danja, Estonja, Grecja, Węgry, Ło» gdański w zbliżających się uroczystościach
Pokazu polskśeg®
kryzysu, oraz spowodowanego w dużej mierze twa, Norwegja, Rumunja, Czechosłowacja,
berlińskich. Udział ten, jak podkreślono na
samolotu w Portugalii wymienionemi zarządzeniami.
Turcja, Jugoslawja.
Wczoraj odbyły się tu na lotnisku Alverca
Handel zagraniczny poszczególnych państw ostatnim zebraniu Stahlhelmu we Wrzeszczu,
Standard złota zniesiony został w następu»
pokazy lotu polskiego samolotu myśliwskiego jących państwach: Wielka Brytanja, Argen» w roku bieżącym obniżył się w porównaniu byłby dowodem niesłabnącej woli gdańszczan
P, 11, który pilotowali oficer polski oraz ofis tyna, Urugwaj, Brazylja, Chile, Venezuela, Paj z rokiem 1930 o 40—50 procent.
powrotu na łono Rzeszy.
cer portugalski. W czasie pokazów obecni by»
li na lotnisku przedstawiciele tutejszych władz
lotniczych i tłumy publiczności, obecni byli
także wszyscy oficerowie O R. P. Iskra. Po»
kary wypadły znakomicie.

Bilans kryzysu światowego

Nowe brednie sowiecko-nlemiceklc

Narodowe zawodu
strzeleckie
W Poznaniu, w dniach od 11—18 września
rozegrane będą doroczne narodowe zawody
strzeleckie myśliwskie i łuczne, których pro«
gram obejmuje strzelanie z karabinu wojsko»
wego, z karabinu dowolnego, z pistoletu woj»
skowego, z pistoletu dowolnego, z karabinu
małokalibrowego, z broni myśliwskiej śruto»
wej, z broni myśliwskiej kulowej, z luku oraz
strzelania ćwiczebne. Jednocześnie z temi za»
wodami odbędą się pierwsze narodowe kobie»
ce zawody strzeleckie i luczne.

Schronisko narciarskie
gako prezent Ślubny
Szwedizki 'wiązek narciarski podarował ks.
Gustawowi Adolfowi, najstarszemu synowi
szwedzkiego następcy tronu, z okazji jego bli
skiego ślubu s ks. Sybillą Sasko-Koburską.
wspaniałe schronisko narciarskie w górach
St orlich.
Książę jest wszechstronnym sportsmenem,
najbardziej popularnym jest oti jednak, jako
narciarz. Jeszcze jako 12-letni chłopiec brił
udział w zawodach narciarskich z kolegami.
Potem odbywał dalekie wycieczki narciarek'©
na wyniosłościach Laplandji. zdobywając so
bie wielką popularność wśród szwedzkich nar
ciarzy.

Rzekome „cele“ wizyiy amerykańskiego szefa szfabu
Jak już donosiliśmy, w dniu 7 września
przybywa do Polski SEef sztabu generalnego
armji St. Zjoinod^omyah, gen. Mac Arthur.
Do Polski przyjeżdża on sam, jedynie w to
warzystwie afwego adjutanta osobistego, kpt.
Thomasa J. Dawrsa.
Po kilkogodzinnem (zatrzymani się w
Warszawie, gen. Mac Arthur w towarzystwie
adjutanta oraz mjr. Yeegera, amorykańskiego
attache wojskowego, i wyższych oficerów
polskich udadzą się do Równego, gdzie w dn.
nast. odbędą się ćwiczenia wojsk polskich
na które zaproszeni zostali również wszyscy
prz/abywającjy w Pcii/saa attaches wojskowi
państw zagranicznych.
Podróż gen. Mac Arthura do Polski nie
ma żadnego charakteru jakiejkolwiek „misji
urzędowej“, lecz jest wyrazem powszechnie
przyjętego między zaprzyjażnionemi armjami
zwyczaju wzajemnego wizytowania się. Gen.
Mac Arthur przybywa poprpstu do Polski
tak, jak to cBynił co roku przybywając do in
nych państw. W roku zeszłym odwiedził on
Francję i Jugosławję. Wówczas już istniał
zamiar gościny gen. Mac Arthura w Polsce,
o kt^rą był proszony, jednakże wówczas nie
mógł on znaleźć czasu na odwiedzenie nasze
go kraju.
Tymczasem w związku z tą wizytą prasa

niemiecka i sowiecka podniosła alarm, mający
mieć przytem posmak rzekomej „sensacji“.
Berlińskie „B. Z. am Mittag“, a za nią inne
dzienniki niemieckie, podają mianowicie „re
welacyjną“ wiadomość, jakoby wizyta ta mia.
ła stać w związklu z faktem, iż Rosja sowiec
ka przed kilku tygodniami weszła w posia
danie kilku ważnych amerykańskich wynalaz
ków wojennych. Głównie chodzi im o wynala
zek amerykańskiego inżyniera Barlowa z dzie
dziny kombinacji samolotu kierowanego z da
leka, z rakietą bombową, wypełnioną materjałem o olbrzymiej sile niszczącej. W szcze
gólności chodzi mu o ulepszony system „lata
jącej torpedy“, którą inż Barlow złożył do
dyspozycji rządu amerykańskiego w r. 1918
oświadczając, że przy pomocy tego wynalaz
ku będzie można zrównać z ziemią Berlin w
ciągu 24 godzin. Ówczesny sekretarza mary
narki wojennej, obecny kandydat demokra
tyczny na prezydenta St. Zjednoczonych Ro
osevelt, odrzucił ten wynalazek amerykań
skiego inżyniera. Wobec tego Barlow miał
swój wynalaezk uplepszyć, aż wreszcie oddał
go do dyspozycji rządowi sowieckiemu.
Oczywiście, w całej tej fantastyetsuej opo- |
wieści niema ani cienia prawdy. Dzienniki ;
Sowietów, najbardziej zainteresowanych —
zdawałoby się — tą historię, nietvlko zby- »

wają ją milczeniem lub kpinami, ale próbu
ją lansować inną wersję na temat przyja.
zdu gen. Mac Arthura, zresztą tak samo fan
tastyczną i daleką od prawdy, jak tamta.’ Po
lega ona na tern, jakoby przyjazd amerykań
skiego szefa sztabu do Polski (a następnie
do Czechosłowacji) poicetawał w związklu ze
sprawą uznania Rosji Sowieckiej prze« Sta
ny Zjednoczone. Ma się to jakoby łączyć (?)
z ostatniemi oświadczeniami departamencu
stanu o podwojeniu działalności komunistów
w Ameryce łacińskiej, jak i ze spotkaniami i
oświadczeniami sowieckiego komisarza spraw
zagranicznych Litwinowa, z sekretarzem sta
nu amerykańskim, Stimsonem, w Genewie.
Wogóle zaś prasa sowiecka kładzie nacisk
na rzekomy fakt, jakoby gen. Mac Arthur
wysłany był w misji przez... prezydenta Hoovera.
Oczywiście i ta opowieść nie ma w sobie
ani cienia prwady. Przyjazd amerykańskiego
generała na manewry w Polsce jest prostym
aktem wzajemnej kurtuazji między armjami
i nietylko niema wogóle charakteru specjal
nej misji Urzędowej, ale nie stoi w żadnym
stosunku ani z fantastycznym „wynalazkiem
wojennym“ ani te mmniej z marzeniami So
wietów o uznaniu ich przez Amerykę.
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à Laur „Olimpiady lotniczej”
’I
'Di

_ łasi skroniach polskiego pilona
Jak zwwcśężajł par. Żwirko w „Challenge «Se Tourisme International“?

%

Zawody pod nazwą „Challenge de Tou
risme International“ zakończone wnie__
dzielę triumfalnem zwycięstwem por, Żwr
ki, przewyższają znacznie wszystkie inne
tego rodzaju imprezy tak rozmiarami, jak
i poziomem technicznym i sportowym.
„Challenge“ czyli międzynarodowe za
wody samolotów turystycznych zainicjo
wane zostały w roku 1929 przez Aeroklub
Francji,
W roku bieżącym zawody odbywają się
poraź trzeci. Polska stanęła poraź pierw
szy do Challenge w noku 1930. Wyniki
n osiągnięte przez nas wpisały nas już wte
dy bezapelacyjnie na listę groźnych współ
zawodników. Każdorazowy udział nasz w
tej olimpjadzie lotnictwa sportowego but duje nasze imię lotnicze w świecie.
Celem zawodów jest w/kazanie wyso
kiej sprawności technicznej samolotów,
załóg i organizacji.

dzienny wzrósł w dwójnasób a w stosun
ku do roku 1929 trzykrotnie, wynosząc
1227 km.
Dopełnia do obrazu trudności przedsta
wionych w opisie warunków. Samolot i
zawodników, którzy w tych warunkach
dochodzą do celu, przynoszą zaszczyt swo
im barwom.

samoloty dwumiejscowe i mogą one być
zgłoszone tylko przez jeden z Aeroklu
bów — organizatorów Challenge.
Zawody składają się z trzech zasadni
czych części:
a) „Prób technicznych“; b) „Europej
skiego Lotu Okrężnego“; c) „Próby szyb
kości maksymalnej“.
Pierwsze dwa elementy są próbami eli
WARUNKI CHALLENGEE 1932 ROKU.
minacyjnemu, to znaczy, że niewykonanie
W zawodach uczestniczyć mogą tylko tych prób powoduje eliminacje z zawodów.

Poezća latftea

£

WARUNKI I WYNIKI ZAWODÓW
W LATACH POPRZEDNICH.
Challenge wywodzi od Międzynarodo
wych Zawodów urządzonych we Francji w
roku 1928.
Zawady te obesłano 25 maszynami, a
.91 wszystkie próby wykonało pomyślnie tyl
ko 6 samolotów. Warunki zawodów w ogólnych zarysach były podobne do dzisiej
szych, nierównie jednak łatwiejsze. Raid
'O biegł na przestrzeni 2.000 km, co na owe
czasy było dla samolotów turystycznych
bardzo śmiałem przedsięwzięciem. 7.viyciężył Niemiez — Lusser na samolocie
Klemm z silnikiem Salmson 40 KM.
Zawody roku 1929 zorganizowane zo
stały przez Aeroklub Francji pod patrona
tem F. A. L Wymagania Regulaminu wzro
sły. Lot okrężny obejmował już około 6.000
km. Do zawodów stanęło 55 samolotów,
icr ukończyło 31. Pierwsze miejsce zajął Nie
miec Morzik — w tegorocznym Challengeu
drugi — na BFWM 23 z silnikiem Siemens
70 KM.
Rok 1930 przynosi dalsze zaostrzenie i
zróżniczkowanie wymagań technicznych i
trudności raidowych. Trasa lotu wynosi
7 i pół tysiąca kilometrów. Zawody zaczyna 61, a kończy 35 zawodników. Z pol
skich 11 — 7 przybyło do mety. Czołowy
zawodnik pilot Stanisław Płonczyński zaj
muje na samolocie RWD — 2 miejsce 19.
Pierwsze miejsce zajął w konkursie znowu
Morzik na BFW—23 z silnikiem Argus
80/100 KM. ’
Zawody roku bieżącego przyniosły dal
szy wzrost wymagań, równoległy do osią
gniętego w międzyczasie ogólnego poziomu
konstrukcyjnego. Granica maksymalnej
szybkości
podróżnej wzrosła do 200
km/godz.; w stosunku do 1930 roku o 14,5
proc, w stosunku do roku 1929 prawie po
dwójnie (40 proc.). Przeciętny wysiłek
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Piękna jest ta scena plastyczna, odtańczona przy zachodzie słońca przez uczenice jednej
z angielskich szkól chore graficznych.

Dziś całkowite zaćmienie słońca
u nas, lscz w Amergcc
Zaćmienie słońca, mające nastąpić dziś,
dnia 31 sierpnia b. r., budzi bardzo duże za
interesowanie wśród astronomów i fizyków,
albowiem pas całkowitego zaćmienia przebiega
na dużym obszarze przez gęsto zaludnione oko
lice wschodniej Kanady i Stanów Zjednoczo
nych. Ta okoliczność pozwoliła urządzić sto
sunkowo łatwo i dużo punktów obserwacyj
nych, a ponieważ w Ameryce bardo jest roz
winięta astronomja „amatorska", która już
niejedno ziarno dorzuciła do miary nauki,
przeto można istotnie oczekiwać, że zaćmienie
to dcutartp.y dużo matsrjału obserwacyjnego.
Najważniejszem pytaniem pozostaje tu
jeszcze ciągle sprawa zakrzywiania się pro
mieni świetlnych, biegnących od gwiazd, ale
przebiegających w pobliżu słońca. Zakrzywię,
nie to przepowiedział Einstein; jest ono wy
nikiem jego teorji względności, która prowa
dzi do wniosku, że światło posiada ciężar, zu
pełnie tak samo, jak zwykła masa i że musi

STANISŁAW ANDRZEJ STEEMAN.

Dziwng nanehin
PrzcklaeS autforijzowanag x franciisBcic^o

Przedruk wzbroniony
— Nic może pan na nich czekać.
W pięć minut później Malaise
Pana Irena nie życzy sobie, ażeby po* wrócił do oberży. W wielkiej izbie
.zostawiać samych ludzi obcych, nie* paliła się lampa gazowa.
znanych...
— Czy jest tam kto? — zawołał.
— Panna Irena jest w domu? —
Przybiegł obferżysta.
A zapytał jeszcze inspektor.
— Proszę mi dać cośkolwiek do
— Tak. Czyta teraz panu. Nie zjedzenia.
. można im przeszkadzać.
Miał zamiar położyć się wcześnie.
Malaise miał chęć pomówić z dzic Czuwanie na nieby się nie zdało. Cho
wczyną, ale zrezygnował, bojąc się ciąż dzień pełen był nieoczekiwanych
złego przyjęcia. Nie zapomniał, że wypadków, inspektor musiał przy*
nie miał za sobą prawa. Jeżeli nie znać, że nie dowiedział się niczego
chciał, aby mu w przyszłości zamknię określonego.
to drzwi przed nosem, nie mógł oka*
Machinalnie wziął się do jedzenia
zać się natrętnym.
Dlaczego
— zastanawiał się Aime
Wyjął z kieszeni notes i ołówek. Malaise — Armand
Lecopte nie przy?
Pisał, oparłszy się o ścianę.
szedł?
Nie
spotkałem
nigdy akwizy*
— Możecie zamknąć drzwi, Irmo tora — specjalnie w dziale
samocho*
— powiedział z uśmiechem. — Jest dowym — który nie zareagowałby
na
aj silny wiatr, zaziębicie się... I tak je perspektywę zrobienia interesu... Na?
szcze zajmę wam chwilę czasu. Piszę pewno zrobiłem na nim wrażenie
»kartkę do pana Armanda.
człowieka, który absolutnie nie zna
Inspektor naznaczał Armandowi się na mechanice i nie umie odróżnić
I
nowe spotkanie nazajutrz rano.
Forda od Hispano... czyli świetny I
Kiedy skończył, stara popatrzyła materjał do ubicia interesu... i mimo
I
nań ze złością, noczem mrucząc pod to..,?
nosem, poszła do kuchni.
s IInspektor
'
zaczął przypuszczać, że i
■łF

ono przeto ulegać przyciąganiu ze strony słoń
ca, jeśli przebiega w jego pobliżu. Liczne po
miary dotychczasowe (a możliwe są one tylko,
podczas całkowitego zaćmienia słońca) nie da
ły jeszcze wyniku zupełnie niewątpliwego —
odpowiedź brzmi raczej „tak", niż nie „nie";
jednakże chodzi tu niestety o efekty tak słabe
i o pomiary tak trudne i subtelne, iż nie moż
na jeszcze twierdzić z całkowitą pewnością,
że otrzymane wyniki nie polegają na błędzie
pomiarów.
Zaćmisaiie słońca interesuje także w wyso
kim stopniu i radjotochnikę, ponieważ łatwość
rozchodzenia się fal radjowych zależy w wy
sokim stopniu od oświetlenia słonecznego. Ob
serwacje zaćmienia pozwolą może na wypro
wadzenie pewnych wniosków, co do tworzenia
się t. zw. warstwy Heavi,s.ide‘a, która działa
nu fale radjowe jak zwierciadło, odbijające te
fale (na wysokości kilkudziesięciu kilometrów
ku ziemi. Położenie tej warstwy w atmosfe-

Laura Charon przyczyniła się w du*
że i mierze, do tego, że spotkanie nie
doszło do skutku. Słyszała rozmowę
swego kuzyna z Malaise‘m. Może o*
na właśnie wyciągnęła go gdzieś z so>
bą, żeby ochronić go przed pytaniami
inspektora?
Jeżeli ona to zrobiła — nyślal in*
spektor — to nanewno ten młodzian
mi się przyda. Widocznie zależy jej
na utrudnieniu mi pracy.
Odsunął talerz i położył przed so*
ba fotografię Leona Lecopte‘a, która
zręcznie wyjął z albumu... Nie był to
ładny uczynek, ale cel uświęca środki.
Malai se cieszył się. że mógł spo#
kojnie, bez świadków, przyjrzeć się
wizerunkowi zmarłego.
—Taki bvł — mówił sobie — ten
młody człowiek, którego inteligencja
profesorowie mówili o nim: . To nasza
chluba“... Rodzicom sprawiał tylko ra
dość i zadowolenie, a matka mówiła,
że był łagodny, jak dziewczyna...
Zmarszczył brwi:
„Tak kochała to wciele cnót, że
nie mogła go przeżyć“!
Malaise roześmiał sie cicho.
Czy i to b\ło maniera profesjo*
nalna? Nie miał zaufania do aniołów
stąnajacvch po ziemi.
Inspektor rzadko miał czas na
czytanie, ale zato doskonale parnie*
tał to, co przeczytał. Patrząc na fo*

Próba szybkości maksymalnej nie jest obowiązk*owa.
Na „Próby Techniczne“ składają się de
montaż i montaż, który musi być wykona
ny przecz 2 członków załogi w ciągu 30 mi
nut, Próba rodzaju i czasu rozruchu sil
nika, ocena własności technicznych samo
lotów, start i lądowanie, szybkość, mini
malne zużycie paliwa w locie 300 km.
Europejski lot okrężny obejmował prze
strzeń 7 i pół tysiąca km i prowadził z
Berlina przez 12 państw Europy, Lot ten
podzielony jest na 3 t, zw, „Wielkie Eta
py“ po 2 i pół tysiąca km każdy. Każdy
z Etapów należało przebyć w ciągu 2 dni,
W Paryżu jeden dzień odpoczynku,
I Wielki Etap, to Berlin—Rzym przez
Warszawę, Kraków, Pragę, Brno, Wiedeń,
Zagrzeb, Postumia, Vicenzę, Rimini; razem
2.497,0 km.
II Wielki Etap z Rzymu do Paryża
przez Firenzę, Bellinzonę, Torino, Albenga, Cannes, Lyon, St, Gallen, Stuf/gart,
Bonn; razem 2.464,0 km.
III Wielki Etap z Paryża <lo Berlina
przez Deauville, Rotterdam, Dortmund,
Hamburg, Kopenhagę, Laholm, Goeteborg,
Laholm, Kopenhagę,
Harburg; razem
2.401,0 km.
Trasa lotu pnowadziła prawie w %
przez wysokie góry (Alpy, Apeniny). Paro
krotnie zawodnicy przelatywali nad mo
rzami przestrzenie dochodzące do 100 km.
(Adrjatyk, Bałtyk). Podczas całego ,.Lo
tu Okrężnego" samoloty spędzały noce na
lotniskach, przez które wytknięta została
trasa. Spędzenie nocy na terenie przymu
sowego lądowania lub na obcem lotnisku
karane było punktami karnemi. Spędzenie
2-ch nocy w ten sposób powodowało eli
minację. Prawo dokonywania reparacji ograniczone zostało do minimum i odbywać
się musiało pod nadzorem koir/sarzy.
Punktacja za Lot Okrężny składa się
z 2-ch części: ocen/ szybkości podróżnej
(średniej) i oceny regularności.
WSZYSTKIE
TE ’ KONKURENCJE
ZWYCIĘSKO PRZEBYŁ PORUCZNIKPILOT ŻWIRKO, ZDOBYWAJĄC DLA
POLSKI PUHAR PRZECHODNI, "TARTO
ŚCI 20.000 FR., A DLA SIEBIE NAGRO
DĘ W WYSOKOŚCI 100.000 FR.

Więzienśe bez więlnMw
Nad więzieniem powiatowego sądu W Wy*
sokiem nad Jizerą w Czechach przeszło mie«
siąc powiewa biała chorągiew. Jest to znak,
że w więzieniu tym niema ani jednego więźnia.
Wypadek taki rzadko się zdarza, bo z noto»
wanych dotychczas tego rodzaju wydarzeń
wynikało, że biała chorągiew nad więzieniem
powiewała zaledwie kilka dni a nawet kilka
godzin. W spomnianym mieście natomiast już
od miesiąca przeszło nie ma ani jednego więź,
nia.
' ’’

rzc zależy też w znacznym stopniu od oświe
tlenia słonecznego.
W Europie zaćmienie widzialne będzie tyl
ko w zachodniej części Irlandji, oczywiścia,
jako zaćmienie częściowe.
W.

tografję, przypomniał sobie słowa, —
których słuszność wielokrotnie spra*
■
wdzała się.
„Czy przyglądałeś się kiedy foto*
grafji osobv zmarłej młodo?... Zaw?
sze uderzał mnie fakt, że fotografie
takie, chociaż robione w okresie, kie*
dy osoby te były jeszcze zdrowe, ma*
ią już w sobie coś żałobnego. Można*
by powiedzieć, że ci, którzy są prze
znaczeni na ofiary dramatu, noszą na
i twarzy piętno przeznaczenia...
Rodzą i chorobliwego lęku, wyraz
jakby bolesnego i zarazem pełnego re
zygnacji oczekiwania. Malaise znał
to dobrze. Ale napróżno poszukiwał
tego wyrazu na twarzy, które zawie*
rai album.
Przeciwnie, dominujacem uczucie,
i akie malował sic na twarzy Leona
Lecopte, było wielkie zadowolenie.
albo raczej wewnętrzna satysfakcja.
W owalu twarzy, w falujących wio*
sach, w ciemnych oczach, a zwłaszcza
w niedbałe j pozie wyczuwało się zaro
zumiała pewność siebie.
— A te wąsy — powiedział inspeL
tor — są poprostu impertynenckie.
Podniósł fotografie do światła, —
aby zobaczyć wyraz oczu i na głe
^nieruchomiał.

(Ciąg dalszy nastąpi)
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Międzynarodowe Targi
w Pradze Czeskiej

Dwa układy gospodarcze z Francja
Nasze aktywa w obrocie towarowym
W tych dniach nastąpiło podpisanie dwóch
układów polsko - francuskich, regulujących
wzajemne obroty handlowe obu krajów, co
posiada niewątpliwie bardzo poważne znacze
nie dla aałokształtu stosunków gospodarczych
z Fianąją.
Prezes Rady Państwowego Instytutu Eks
portowego poseł dr. Paweł Minkowski, zapy
tany o pogląd na szczegóły układów, oświad
czył co następuje:
— Nie chciałbym się wdawać w szczegó
łową analizę niezmiernie trudnych prac prze
prowadzonych ostatnio w Paryżu. Można je
dynie zgóry ustalić jako pewnik, że wobec
atmosfery powszechnej, towarzyszącej w dobie
obecnej wszelkim rokowaniom gospodarczym,
delegaci rządu polskiego praeewyciężyć mutieJi swoją wytrwałą pracą niejedną istotną tru
dność.
— Jak się przedstawia bilans handlowy
Polski z Francją *.
— Bilans handlowy Francji jest ujemny
i pimwsze półrocze J932 r. wykazuje w towa
rowych obrotach zagranicznych Francji saldo
ujemne 5.194. »obCCO fr. — W tym samym
czasie obroty Fcw.cji z Polską przedstawiają
się jak następuje: przywóz do Francji z Pol.
ski 330.269.000 fr., wywóe z Francji i o Polski
169.465.000 fr., saldo obrotów handlowych
polsko - francuskich było więc w I-em półrocru 1932 r. dla Polaki ujemne i wynosiło
39.194.000 fr. To jest gospodarczo finansowa
anomalja, jesteśmy bowiem wobec Francji
krajem kapitałowo - dłużniczym i wyrównanie
naszego bilansu płatniczego musi postępować
drogą Hałd etynnyćh w bilansie handlowym.
Sądzę, że jest na czasie podkreślić, iż nawet
w wypadku nawrotu świata do swobodniejszej
wymiany towarowej w stosunku do krajów
dłuiniczych o niezachwianej solidności ten
wzgląd będzie musiał odegrać rolę primor
diak.
Jakie korsyśei uzyskała Polska przez pod
pisanie układu z Francją T
—Zawarte obecnie z Francją układy mają
za zadanie uregulować wnajemny obrót towa.
rowy* eo stało się specjalnie pilne wobec za
rządzeń francuskich z drugiej połowy ubiegłe
go roku o charakterze nakazowo . kontyngen
towym, jak również po części też i wobec na.
azyeh własnych, obowiązujących od stycznia
b.r., smienionych co do charakteru swego i
roMzenonyeh ilościowo zarządzeń zakazo
wych. Uzyskaliśmy dzięki tym układom aaerug aktywów w ramach stosowanego przez
Francję systemu kontyngentowego (że wymie
nię tylko produkty hodowlane). Oczywiście
dopóki metoda kontyngentowania utrzymana
będrie w swej mocy, tak długo też nie zosta
nie przełamana podstawowa zapora dla wyWKflS i osiągnięte korzyści traktować należy,
jako posiadające wartość tylko względną.
Specjalnego omówienia wymaga wreszcie
fcoiatyngent portowy, dotyczący węgla. Wy.
wóz do Francji węgla naszego uległ w cza
sach ostatnich na skutek ostrych restrykcyj

kontyngentowych bardzo znacznemu skurcze wiązanie, a mianowicie ustalenie specjalnego
niu. Nie było w czasie ostatnich rokowań mo kan.tyngen.tu dla potrzeb partów francuskich
żności powiększenia polskiego kontyngentu w wysokości 100.000 ton miesięcEnie, który to
bez równoczesnego wzmożenia kontyngentów kontyngent będzie podlegać prawom wolnej
innych krajów — a to wobec stosowanej przez konkurencji a nie będzie dzielony metodą
Francję zasady równorzędności wszystkich „kluaza kontyngentowego". Te 1.200.000 ton
importujących do Francji państw i równo w stosunku rocznym będą więc przez nas wy
mierności w skali obliczenia przypadających walczane drogą konkurencyjną, w oparciu się
każdemu z państw importujących kontyngen o przywilej taniości — zakończył poseł Min
tów. Z pomocą więc przyszło nam inne roz- kowski.

Klęska rdzy pszenicznej
Przypuszczalne straty na skutek zarażenia
Gfómny Urząd Statystyczny na podstawie
informacyj sieoi swych korespondentów roi*
nych stwierdził, źe na pszenicy dotkniętej
klęską rdzy wystąpiła głównie rdza żdżbłowa.
Zjawisko zarażenia rdzą, jak stwierdza Głów
ny Urząd Statystyczny, było obserwowane
również w latach ubieg‘ych jednakże nie w
tak silnym stopniu, jak w roku bieżącym. W
latach powojennych większe zarażenie zboża
było odnotowane tylko w roku 1923;im, jed*
nak wówczas zaledwie 22% korespondentów
rolnych komunikowało o znacznem zarażeniu,
a 20% o nieznaoznem. W latach następnych
zaś o zarażeniu komunikował zaledwie kilka
procent korespondentów. Natomiast w roku
bieżącym o znacznem zarażeniu rdzą w sto
sunku do pszenicy komunikuje 61% korespon
dentów , a 13% o nieznacznem.
Jak wynika z relacyj korespondentów, po*
wierzchnia pszenicy zarażonej rdzą wyniosła
w: tamopolskiem — 83 proc., Iwowskiem —
77,5 proc., krakowskiem — 71 proc, kieleckiem
— 69,5 proc., stanislawowskiem — 68,1 proc.,
wołyńskiem — 59,1 proc, lubelskiem — 42,2
proc. W pozostałych województwach' stopień
zarażenia w porównaniu od lat ubiegłych na#

ogól różni się niewiele.
^yfo i jęczmień byty zaatakowane bardzo
słabo. W stosunku do żyta 77 proc, odpo*
wiedzi korepondentów rolnych stwierdziło, źe
rdzy nie zauważono zupełnie, w stosunku do
jęczmienia 73 proc. Owies jednakże byt zas
atakowany w stopniu większym nieco, niż żyto
i jęczmień.
. \
Przypuszczalne straty w zbiorach na skus
tek zarażenia pszenicy rdzą w stosunku do
spodziewanych na postawie stanu zbóż z okre
su wegetacji, korespondenci określają nastę#
pująco: w województwie tarnopolskim —
64.2 • proc., w ziarnie i 51,4 proc, w słomie,
krakowskiem 59,4 proc., w ziarnie i 50,5 proc,
w słomie, Iwowskiem 59,1 proc, w ziarnie i
48.2 proc, w słomie, kieleckiem 48.7 proc, w
ziarnie i 41 proc, w słomie, w Stanisławów*
skiem 47.6 proc, w ziarnie i 36.9 proc, w sło#
mie wołyńskiem — 41.3 w ziarnie i 25 4 proc,
w słomie; lubelskiem 34 proc, w ziarnie i
17.7 pTOc. w słomie.
Główny Urząd Statystyczny zaznacza jed*
nakże. że przypuszaczalnych tych strat nie na
leży Uważać za ostateczne. Zjawisko rdzy ba
dane jest w dakzym ciągu.

Zmiany I przesunięcia
w Dgrekcfl i Radzie Nadzorcze! Banku Gospo
darstwa Kratowego

W dyrekcji Banku Gospodarstwa Krajo*
wego nastąpiły w ostatnich miesiącach bardzo
znaczne zmiany. Przedewszystkiem zostało
obsadzone, wakujące przez dłuższy czas sta*
nowisko naczelnego dyrektora Banku. Powc*
łany na nie został z dniem 1 maja r. b. dr. Fe*
liks Maciszewski, były wiceprezes rady nad*
zorczej Banku. Ze składu dyrekcji ubyło na*
stępnie w ciągu ostatnich miesięcy trzech dy*
rektorów i jeden zastępca dyrektora. Z dn.
1 maja b. r. zostali bowiem przeniesieni na
emeryturę długoletni współpracownicy i dy*
rektorzy Banku pp. dr. Szenk i dr. Pawlików*
ski, a w lipcu zmarl zastępca naczelnego dy*
rektora ś. p. Feliks Morunowicz oraz kierów*
nik oddziału poznańskiego, zastępca dyrektora
ś. p. dr. Pachoński.
Nowymi dyrektorami Banku zamianowani
zostali z dniem 1 sierpnia b. r. byli czlonko*
wie rady nadzorczej B. G. K. Józef Kożuchów
ski i inż, Jerzy Drecki. Pozatem w miesiącu
kwietniu b. r. uchwaliła rada nadzorcza Banku
Wzrost eksportu nie powołać na stanowisko dyrektorów' Banku do*
tychczasowych dwóch zastępców' dyrektorów:
rogacizny
dyr. Zygmunta Wasseraba i dr. Marjana Che*
Eksport nierogacizny w lipcu r. b. zwięk# c Mińskiego.
fzjłI się znacznie, wynosił bowiem 15 923 sztu
W związku z powyższemi zmianami nastą*
ki wartości 1823 tys. zl. W czerwcu nato*
pią z dniem 1. 9. b. r. dość znaczne przesunię*
miast wywieziono trzody chlewnej tylko za
cia w obsadzie kierownictwa poszczególnemi
636 tys. zł. Wzrost ogólnego eksportu tluma
departamentami centrali Banku. Obsada ta
czy się zwiększeniem wywozu do Austrji. W
przedstawiać się będzie następująco: 1) depar*
lipcu br. bowiem wywieziono do Austrji
tament ogólny obejmuje po dyr. dr. Baryszu
żywej nierobacizny 12.309 sztuk t. j. o 4.509
— dyr inź. Jerzy Drecki; 2) departament ban*
więcej, niż w czerwcu, oraz 10 wagonów bi kowy prowadzi w dalszym ciągu dotychczaso*
tej nierogacizny tj. około 1-200 sztuk, czyli wy jego kierownik, zast. dyr. dr. Bolesław Go*
o 165 sztuk więcej, niż w czerwcu, razem więc lik; 3) departament kredytów krótkotermino*
eksportowano 13.509 sztuk tj. o 4.674 sztuk
więcej niż w azerwcu. Wzrost eksportu do
Austrji tłumaczy się tem, że od połowy li*
pca na podstawie zezwolenia Centrali zbytu
bydła (Vichvcrkcrzentrale) w Wiedniu przy*
znawane są ilości ponadkontyngentowe, wza*
mian za pewne towary, które Polska sprowa#
<łza z Austrji. Ponieważ faktycznie według
Ostatni numer Dziennika Ustaw (Nr. 73)
umowy powinniśmy byli wywieść razem z bi* ogłasza dekret p. Prezydenta z mocą ustawy
temi 8.920 sztuk, a wywieźliśmy 13.509 sztuk, o upoważnieniu władzy mianującej do przeno*
ilość ponadkontyngentowa wynosiła w lipcu szenia sędziów w stan spoczynku i na inne
4.489 sztuk. Ceny w Austrji wynosiły od doi. miejsca służbowe.
1.65 do doi. 2, zaś w Czechosłowacji Kc. 6.77
Dekret ten postanawia w art., że władza
do 7ń0 za 1 kg. żywej wagi.
mianująca może w czasie od dnia wejścia w
O ile centrala ta utrzyma w mocy wyda życie rozporządzenia do dnia 31 października
wanie zawoleń na przywóz do Austrji świń 1932 r. przenosić sędziów bez ich zgody do in*
ponadkontyngeutowych poziom eksportu w nego równorzędnego sądu lub w stan spoczyn*
miesięcy następnym będzie mniej więcej ten ku. Prezesi oraz wiceprezesi sądów nwgą być
w tym czasie mianowani bez ich zgody sę*
»im co w lipcu.

wych objął ostatnio dyr. dr. Leon Barysz, do*
tychczasowy kierownik departamentu ogólne»
go; 4) departament kredytów długotermino*
wych prowadzi od dnia 1 maja b. r. dyr. dr.
Zygmunt Wasserab; 5) departament kredytów
budowlanych kierowany jest w dalszym ciągu
przez dyr. dr. Tadeusza Garbusińskiego; 6)
departament konsorcjonalno*przemyslowy o*
bejmuje obecnie dyrektor Józef Kożuchowski,
a dotychczasowemu kierownikowi tego depar*
tamentu dyr. dr. Marjanowi Chechlińskiemu
zostało powierzone nieobsadzone od dłuższego
czasu stanowisko dyrektora największego od*
działu Banku, t. j. oddziału lwowskiego.
Ponieważ z rady nadzorczej B. G. K. ustą*
pili z dniem 1 sierpnia b. r. wiceminister Ko»
żuchowski i dyr. Drecki, a poprzednio jeszcze
wiceminister Górski i p. minister Zawadzki,
przeto minister skarbu mianował nowych
członków rady nadzorczej B. G. K. w osobach
p. Franciszka Doleżala, podsekretarza stanu
w ministerstwie przemysłu i handlu, p. Józefa
Gallota, podsekretarza stanu w ministerstwie
komunikacji, p. Wincentego Jastrzębskiego,
podsekretarza stanu w ministerstwie skarbu
oraz dr. Eugenjusza Piestrzyńskiego, podsekre
tarza stanu w ministerstwie opieki społecznej.
Poza wymienionemi, w skład rady nadzór*
czej B. G. K. w dalszym ciągu wchodzą przez
dłuższy czas już do niej należący: p. Włady*
sław Korsak, podsekretarz stanu w minister*
stwie spraw wewnętrznych, dr. Adam Rosa,
dyrektor departamentu ekonomicznego w mi*
nisterstwie rolnictwa i p. inź. Antoni Olszew*
ski, b. minister przemysłu i handlu, prezes
Konwencji Węglowej.

O jesiennych Targach Praskich dowiaduje,
my się, że obok 17-tu wielkich grup, obejma«
jących wszystkie gałęzie przemysłu i handli,
odbędzie się cały sztreg pokazów specjalnych,
jak wystawa wzorowego embalażu jako uzu
pełnienie wystawy przemysłu papierniczego i
inne. Poza tem jako nowość na kontynencie
europejskiem i jako zapoczątkowanie i rdzeń
przygotowującego się na rok 1933 Międzyna
rodowego Tygodnia Ochrony od Wypadków
odbędzie się w ramach Targów Jesiennych po
kaz techniki przeciwdziałania wypadkom i po
żarom, dalej Kolektywna Wystawa francuska
i kolonij francuskich.
Targi Praskie zorganizowane zostały pod
łiasłem ostatecznego zlikwidowania kryzysu,
a ruchliwa Dyrekcja postarała się znów o
znaczne ulgi i udogodnienia dl agości przyby
wających do Pragi. Targi odbędą się od 4-go
do Jl-go września r. b.
Bliższych informacyj udziela Polskie Bi a.
ro Centralne dla Wystaw i Targów Europ.ij
skich — Poznań, ul. Podgórna 10, tel. 27-06

Polska Izb^ morska
w Antwerpii
Z kół zainteresowanych w stosunkach han*
dlowych i żeglugowych z Belgją wyszła ostat.
nia inicjatywa zorganizowania polskiej Izby
Morskiej w Antwerpji. Organizacja ta po*
siadać ma charakter bilateralny, przyczem
członkami Izby w Antwerpji będą najwybit*
niejsze firmy handlowe i transportowe, zainte*
resowane w obrocie z Polską. Zakres działa*
nia Izby Morskiej zbliżony będzie w swym
charakterze do zakresu działania analogicz*
nych izb handlowych, z tą różnicą, że obejmo*
wać będzie wyłącznie sprawy gospodarcze —
związane z obrotem morskim polsko*belgijskim.

Proirkt noweU <9o wstaw«»
o pańslwowijm funduszu
wnm
Projekt noweli do ustawy o państwowym
funduszu drogowym, opracowany przez Min.
Komunikacji, przesłany został do zaopinjowa*
nia zainteresowanym Ministerstwom oraz Iz*
bom Przem.sHandlowym. Jak wiadomo, pro*
jekt ten zmienia ustawę o funduszu drogowym,
przystosowując ją bardziej do potrzeb życia
gospodarczego. Nowela zmienia zasadniczo
system pobieranych opłat.
O obniżenie kolejowych taryf
transportowych
Sfery gospodarcze zwróciły się w swoim
czasie do czynników miarodajnych w sprawie
dostosowania kolejowych taryf wywozowych
do poziomu cen, uzyskiwanych za towary wy*
wożone z Polski zagranicę Chodzi tu bowiem
o obniżenie kosztów transportu dla zwiększę*
nia konkurencyjności wywożonych zagranicę
artykułów. Sprawa ta obecnie rozpatrywana
jest przez czynniki miarodajne na szeregu kon
ferencyj.
. -------Próbna partia żkmniaków
do Afryki
Niepomyślne horoskopy na eksport ziem
ni-aków w kampanji jesiennej zmuszają polskie
sfery eksportowe d'o szukania rynków poza
Europą. Ostatnio zainteresowano się poważ*
nie rynkiem Algieru i Marokka. W tych
dniach nadeszły wiadomości, że zostały już
zawarte tranzakcje z jedną z firm marokań*
skich. Na początku tegorocznego sezonu ma
być wysłana próbna partja ziemniaków w ilo
ści kilkunastu wagonów.

ChmM

rfo Franci

W czasie ostatnich pertraktacyj między
przedstawicielami rządu polskiego i francu*
skiego Francja przyznała Polsce końtygent
przywozowy chmielu w wysokości 1500 q pod
warunkiem że polskie przapisy kwalifikacyj*
nc bęa’ą odpowiadały wymaganiom odbiorców
francuskich. W związku z tern prowadzone są
obecnie rozmowy czynników państwoych z
zainteresowanem] sferami celem opracowania
odpowiednich przepisów.

T

Dekret o przenoszeniu sędziów
onegdai wsied w życie
dziami w tychże sądach oraz w sądach rów*
norzędnych lub wyższych, przyczem otrzymu*
ją oni w tym przypadku tylko uposażeniem
związane z nowem stanowiskiem.
Dalej art. 2 postanawia, że w okresie do
dnia 31 października rb. przepisy prawa o
przedstawianiu przez kolegja sądowe kandy*
datów na stanowiska sędziowskie nie mają
zastosowania.
Art. 3 postanawia wreszcie, że sędziowie,
którzy nie nabyli praw emerytalnych otrzy*
mują w razie przeniesienia w stan spocayn»

ku jednorazową odprawę w wysokości swego
sześciomiesięcznego uposażenie, o ile byi: co«
najmniej pięć lat w służbie państwowej poi«
skiej, a w wysokości trzymiesięcznego trpo*
sażenia, o ile posiadają krótszy j»iź ? Wit okres
służby.
Dwa ostatnie artykuły polecają wykonanie
dekretu ministrowi sprawiedliwości i określa«
ją dzień ogłoszenia, jak«» termin wefSci* w
życie. Dekret obowiązuje »»ten od dnia 26
sierpnia br.

m

skoda; dnia 31 sierpnia i% roku

Jaki wybrać zawód ?
Kryzys, bezrobocie, redukcje — oto ter’
miny,, jakiemi operujemy od dłuższego już
czasu, stale, codziennie, bez zmian. Treść
tych pojęć to nietylko skonstatowanie faktu,
ale i u wielu jednostek wyraz zwątpienia, za?
łamania się duchowego i bezradności. Myśli
o tern każdy z rodziców, który musi decydo#
wać o przyszłość swych dzieci w tak ciężkich,
pozbawionych lepszych widoków na przysz«
tość, czasach.
Uniwersytet czy doraźna praca zarobkowa?
dla obsolwentów szkół średnich. Gimnazjum
ogólniekształcące, szkoła zawodowa, nauka rę«
kodzieła w warsztacie czy „posada“, jeśli idzie
o młodzież, która ukończyła szkołę powszech«
ną. —
Trudne to i dręczące pytania.
By znaleźć odpowiedź na nie, przyjrzymy
się sytuacyj starszych, wykwalifikowanych już
pracowników. „Bezrobotną lekarkę eksmito«
wano z mieszkania“, „zredukowany nauczyciel
ubiega się o posadę woźnego“, „inżynier tru«
dni się powielaniem skryptów“, „urzędniczka
zredukowana poszukuje posady służącej do
wszystkiego“ (wystarczy czytywać rubrykę
ogłoszeń, którego z większych dzienników sto*
łecznych) — widzimy, że mamy w kraju nad’
miar wykwalifikowanych pracowników urny’
słowych, spotęgowany jeszcze oszczędnościami
budżetowemi i zamieraniem ruchu przemysło’
wego. Oczywiście i fizyczni pracownicy są
poważnie dotknięci bezrobociem. Jednak w
niektórych zawodach, samodzielny pracownik
może i dziś egzystować przy solidnej pracy i
uczciwej kalkulacji.
W tym wypadku idzie mi o młodzież żeń«
ską; pozostając z nią w kontakcie, stwierdzam
na mocy rzeczywistych danych, że np samo«
dzielne pracownice „igły“ znajdują i dzisiaj
pracę a nawet niejednokrotnie nie mogą na«
dążyć w wykonyw. zamówień. Gdyby na na«
szym terenie były rozwinięte inne działy prze,
myslu, gdyby się udało zorganizować wytwór«
nie, wzrósłby napewno popyt na kwalifikować
ne siły
A zdobyć kwalifikacje zawodowe łatwo!
W Państwowej Szkole Zawodowej w Toruniu
ul. Strumykowa 4 istnieją 3 działy przemy«
słowe (krawiecki, koronkarsko«bieliźniarski i
tkacko«kilimiarski, na których nauka trwa 3
lata), oraz 1 roczny dział gospodarczy. Opla«
ta w szkole państwowej nie jest wysoka, a
ukończenie iśredniej szkoły zawodowej jest
równoznaczna z ukończeniem średniego zakła,
du ogólnie kształcącego. Szkoła zawodowa
daje możność zarobkowania, na czem większo«
ści rodzin dzisiaj zależy. Nadto wychowuje
szkoła młodzież w duchu obywatelskim, czu«
wa nad pomyślnym rozwojem fizycznym i du,
chowym — młodzież zamiejscowa znajduje po«
mieszczenie w wzorowo prowadzonym inter«
nacie. Kapitał, włożony w zawodowe wy«
kształcenie córek, to kapitał ulokowany pew«
nie i na wysoki procent.

■ Cfindimy sic i tyczmy
Jtegjon Jlfłodycó
& omor s fci SS

naszej młodzieży żeńskiej
Kto z jakichbądź względów nie może dzie«
ci swych oddać do szkół, niech je umieści w
warsztacie — ale i tu, statystyka wykazuje
spadek liczby uczniów w ostatnich latach —
to musimy sobie tłumaczyć ogólnem zniechę«
ceniem, depresją duchową, niewiarą w lepszą
przyszłość, która przecież kiedyś nadejść mu«
si. Te groszowe zarobki 14 letniej młodzieży
napewno nie uratują rodziny, a uniemożliwiają
jej zdobycie „fachu“ i lepszych warunków by«
tu w wieku dojrzałym. Dla młodzieży, która
ukończyła 6 klas szkoły średniej ogólnie
kształcącej lub maturę, istnieją wyższe szkoły
zawodowe różnych rodzajów. Po ukończeniu

Wygazd polslftel drużyng
olimpijskiej z Ameryki
Onegdaj rano polska ekspedycja olimpij«
ska opuściła ziemię amerykańską, udająo się
z powrotem do Polski na pokładzie „Pułaakie*
go“. Ogółem jedzie do Polski przeszło 600
podróżnych. Z drużyny olimpijskiej jedynie
Walasiewiczówna została jeszcze w Ameryce.
Pozostali zawodnicy wraz z generałem Rou«
pertem, konsulem Hulanickim oraz dziennika«
rzami Kazimierą Muszałówną i Janem Erd«
manem wracają do Polski. Na pokładzie „Pu*
łaskiego“ znajdują się również prasowy attache
ambasady R. P. Weintal, prokurator Chicago
Jurewicz świeźony odznaczony Polonią Resti«
tuta oraz wielu księży.
Drużyna nasza została pożegnana bardzo

serdecznie przez tłumy publiczności amerykań«
skiej i przedstawiceli Polonji.
Charge d'affaires ambasdy w Waszyngtonie
przesiał na ręce kierownika polskiej ekspedy«
cji konsula Hulanickiego następującą depeszę:
„Przesyłam na ręce Pana Konsula serdecz*
ne pozdrowienia dla kierownictwa drużyny i
wszystkich jej zawodników Rezultaty osią»
gnięte na olimpjadzie przez polskich sportow*
ców są chlubą młodego sportu polskiego i
przyczyniły się w poważnej mierze do rosła«
wienia imienia polskiego w Ameryce i na
ś wiecie“.
Do Gdyni nasi zawodnicy przybędą dnia
7 września rb.

W 100-letnio rocznice szkolg
w Oliśnic
Przed kilkfci dniami szkoła powszechna w
Gliśnie obchodziła z inicjatywy Rady Szkol
nej i nauczyciela p. Słomińskiego lOO-letn ą
rocznicę założenia szkoły. Na boisku sporto
wym im. Marszałka Piłsudskiego urządzono
zawody sportowe młodzieży szkolnej i poza
szkolnej, a zawodnicy, biorąc pod uwagę sto
sunki wiejskie, wykazali b duże zaintereso
wanie i
zadziwiającą wprost sprawność
sportowy. Zawodom przyglądała się b. licznie
zebrana ludność z Gliśna i okolicy. Najlep
sze wyniki w biegu cyklistów na trasie 10
kim. drogi polnej osiągnęli: Alojzy Mielewczyk (22 m. 30 sek.), Alfons Marchlewicz
(23 m.) i Leon Ciemiński (24 m.) W biegu
na przełaj pierwsi do mety przybyli: Bole
sław Magier (6 min. 50 sek), Alfons Marchle
wicz (6 m. 55 s.), i Mateusz Orłowski (6 m.
58 s.). W strzelaniu zwyciężył Marcin Wi
cher uzyskując 34 punkty na 36 możliwych.
Starsi obywatele z dużem zainteresowa
niem śledzili przebieg gier i zawodów, prze
nosząc się myślami w własne lata szkolne
kiedy to nie można było nawet mówić i
śpiewać po polsku.
Po zawodach przemówił do zebranych p.
nauczyciel Słomiński kreśląc historję szko
ły. Pierwszy budynek szkolny wybudowali
gospodarze wioski w r. 1832 z własnych fun
duszów. Budynek ten wybudowany z drzewa

Nad brzegami Adriatyku
Crikvenica, w sierpniu.
Niewątpliwie wszystkich ciekawi, jak jest
w Jugosławji. Czy i tutaj panuje kryzys?
Czy jest drożyzna?
Jugosławja, jak wszystkie zresztą dzisiaj
kraje, przeżywa kryzys gospodarczy. Kryzys
ten występuje w dość silnem nasileniu, a Jugo«
slawja należy do tego bloku państw, które
wprowadziły u siebie daleko idące ograniczę«
nia dewizowe. Bezwątpienia skutki kryzysu
szczególnie na całym wybrzeżu łagodzi dosko.
nale rozwinięta turystyka. Setki tysięcy osób
zjeżdża co roku nad cudne wybrzeże jugosło«
wiańskiego Adrjatyku.
Od Kraljenicy po Dubrownik całe wybrze«
że z gęsto usianemi wysepkami nadbrzeżnemi
przyjmuje gościnnie turystów' i kuracjuszy
z poza Jugosławji, a ci przecież zostawiają set,
ki tysięcy dinarów.
Warunki pobytu tutaj są tanie i idealne.
Ceny w pensjonatach zamykają się od 70—100
dinarów’ dziennie, co, przeliczywszy na złote
polskie, wypada od 10—14 zł. Urządzić się
można jednak daleko taniej, omijając pensjo«
naty i wynajmując sobie wolny umeblowany
pokój. Cena pokoju jednoosobowego wynosi
20 dinarów za dobę, dwuosobowego 30 dina«

ich (2 lub 3 lata) można zdobyć przygotowa«
nie do pracy zawodowej. Interesowani mogą
z/;być informacje co do istniejących szkól
w Poradni Zawodowej Pomorskiego Koła Sto,
warzyszenia „Służba Obywatelska“ (Toruń, św.
Ducha 12, I p.) Aby umożliwić wszystkim za#
sięganie informacyj Poradnia będzie otwarta w
dniach od 29 bm. do 3 września włącznie w
godzinach popołudniowych od 4—6. Odpowie*
dzi na zapytania z prowincji za dołączeniem
znaczka na odpowiedź.
Nad wyborem kierunku kształcenia mło»
dych warto się zastanowić w obecnej chwili
Dr. Stefanja Stanhauserowa.

rów. Omijając więc pensjonat, można zupel«
nie wygodnie i przyzwoicie urządzić się za 53
dinarów, a na dwie osoby za 100 dinarów dzień
nie. Nie jest się w ten sposób narażonym na
przymusowe kolacje mięsne, a można objadać
się doskonałemi i taniemi owocami, zmieniając
rodzaj pożywienia.

Obecnie, u schyłku sierpnia, winogrona ko«
sztują b. tanio. Doskonała dla przemiany ma,
terji kuracja winogronowa' może być przepro«
wodzona tylko racjonalnie wtedy, o ile nie
mieszka się w żadnym pensjonacie, które ukla,
dają swoje menu prawie wyłącznie z dań mięs«
nych. Kilo winogron kosztuje około 1 zł, a
jak mnie zapewniają, cena dojdzie do 30 gr za
kilogram.
Warunki przepędzenia tutaj urlopu są na«
prawdę idealne. Odrywa się człowiek zupełnie
od wszystkiego, a co najważniejsze, nie czyta
prawie zupełnie gazet. Rano o godz. 8 leży się
już na plaży. Wprost całemi godzinami pa«
trzeć można bez znużenia i znudzenia na łago«
dną grę fal. O godz. 10 plaża zaludnia się cał,
kowicie. Jak makówki wystają głowy z mo«
rza, a wśród gwaru rozmów i śmiechu zabaw
słychać stale głos mistrza o<J nauki pływania —
, ,raz. dwa... skupa' ‘

leli „prawdomówność“
Główny organ Str, Narodowego na Po
morzu, znane ze swych specjalnych wy
stąp.eń „Słowo Pomorskie“ zamieściło
niedawno hałaśliwą korespondencję z Iło
wa, zarzucaj;fc:ą m. im, staroście działdow
skiemu p. Montwiłłowi, iż udzielenie opozy
cyjnemu „Towarzystwu"
Powst. i Woj.
pozwolenia na odbycie zjazdu w tejże miej
scowości rzekomo miał uwarunkować źądanierr. by w z jezdne tym nie uczestni
czył ks Wrycza.
W następstwie tego, p, starosta Monlwiłł przesłał wspomnianemu organowi na
zasadzie art. 11 ustawy prasowej nastę
pujące sprostowanie które „Słowo Pomor
skie“ jak niepyszne musiało wydrukować:
„Nie jest prawdą, jakoby udzielone prze
ze mnie zezwolenie za liczbą B — 11 —r
8/32 z dnia 4. 8. 1932 i. Towarzystwu Pow*
stańców i Wojaków w Iłowie na urządze
nie zjazdu w Iłowie dnia 7. 8. br. zawierało
jakąkolwiek wzmiankę, warunkującą odby
cie się tego zjazdu od nieobecności prezesa
okręgowego tego Towarzystwa ks. Wryczy.
Natomiast prawdą jest, że udzieliłem na
zasadzie § 22 ustawy o zgromadzeniach z
dnia 11 marca 1932 r. (D’. U. R. P. Nr. 48,
poz. 450) zezwolenia na urządzenie wspom
nianego zjazdu po złożeniu przez organiza
torów jego oświadczenia, że zjazd będzie o«
bejmował jedynie placówki z terenu powia
tu działdowskiego, gdyż na zasadzie cyto
wanego art. uznałem się za niekompetent«
nego do udzielenia zezwo1enia na zjazd, w
którym mieli brać udział delegaci z poza
obrębu powiatu działdowskiego. Pierwia
stkowe podanie Towarzystwa Powstańców
i Wojaków w Iłowie przewidywało zjazd
placówek z terenu powiatów brodnickiego
lubawskiego i działdowskiego. Podanie to
skierowałem do Pana Wojewody Pomor
skiego w Toruniu jako władzy właściwej.
Zmiana tekstu podar/a w dniu 4. 8. br.
przez organizatorów zjazdu umożliwiła mi
udzielenie zezwolenia. Zmiana ta nastąpiła
z własnej inicjatywy organizatorów.
Starosta Powiatowy:
(—) T. Montwiłł.
Mała rzecz, a... nowy wstyd, o. ile o
posiadaniu „wstydu" przez ten sławetny
organ „narodowy" m‘Oże być wogóle mowa.
„Prawdomówność" jego redakcji została
przygwożdżona raz jeszcze. Zapewne nie

został w 1902 r. zastąpiony dzisiejszym mu
rowanym. Kiedy po wojnie francuskiej wy
eliminowano ze szkoły język polski nastały
dla mieszkańców wioski najcięższe czasy.
Mówca wspomniał dalej o pięknych chwi
lach z roku 1920 kiedy to wojsko polskie
entuzjastycznie witane przez ludność wkra\
ozało do Gliśna. Dzisiaj dzięki zgodnej i har
monijnej współpracy wszystkich mieszkańców
wioski osiągnięto netylko dla szkoły b. dużo.
Budynki szkolne znajdują się w jaknajlepszym stanie, założono plac sportowy, napra.
wiono drogi gminne, podniesiono zewnętrzny
wygląd wioski i t. d.
Kończąc, imieniem ludności Gliśna mów
ca wyraził serdeczne słowa współczucia dla
p. Prezydenta Rzplitej z powodu śmierci Jego
Małżonki i dla p. Wojewody z powodu śmier
ci Jego Matki.
Okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzplitej,
p. Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego któ
rym zakończył nauczyciel p. Słomiński swe
przemówienie, podchwycony został przez ze
branych entuzjastycznie.
Wieczorem przy dźwiękach orkiestry bra
ci Ryngwelskich młodzi i starzy puścili się
w tany, zapominając o troskach dnia co
dziennego.
Uroczystość 100-lecia szkoły pozostanie na
długo w pamięci ludności Gliśna.

W dniach najbliższych zakończona zostanie
tegoroczna akcja kolonijna Towarzystwa Po«
mocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w Niem.
czech. W roku bieżącym sprowadzono na ko*
lonje około 7000 dzieci polskich ze Śląska O’
polskiego, Westfalji, Prus Wschodnich, Berli«
na, Drezna, Lipska oraz grupę dzieci z Gó<r«
nego Śląska. Ponadto zorganizowana była
specjalna kolonja dla akademików polskich z
Berlina i Wrocławia, w której wzięło udział
około 30 osób, oraz kolonja dla młodzieży gim
nazjalnej w liczbie około 40 osób.
Akcja kolonijna trwała przeszło 2 miesią*
me; ostatnie grupy dzieci westfalskich odja*
dą z kolonji w pierwszych dniach września.
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzie«
ży Polskiej w Niemczech prowadzi swą akcję
kolonijną już 10»ty rok.

Przed godz. 12 plaża zaczyna gwałtownie
wyludniać się. Temperatura dochodzi 48°,
a słońce praży wprost niemożliwie. Po wyj*
ściu z wody na całem ciele w półkolach kry*
stalizuje sól. Namiętni miłośnicy opalenizny
z podziwu godną cierpliwością, natarci specjał»
nym olejem, leżą na słońcu. Gdzieniegdzie wi*
dać tych, co ufni w siebie, że słońce nic im nie
zrobi, siedzą teraz okryci piżamami, gdyż ple«
cy ich pokryte są wprost jedną raną.
Po obiedzie do godz. 5 plaża i miasto świeci
pustką. Wszyscy zapuściwszy rolety siedzą
w domu, gdyż upał jest wprost niemożliwy.
Nad wieczorem dopiero zaludnia się znowu
plaża.
Mniej tutaj jest amatorów wycieczek gór«
skich. Robiąc wycieczki w góry, nigdy nie
spotkałem w drodze wycieczkowiczów. Du«
żym natomiast powodzeniem cieszą się wy»
cieczki do Abbacji (Włochy). Koszt takiej
przyjemności wynosi około 10 zł, a wszelkie
sprawy związane z formalnościami wizowemi
załatwia już biuro organizujące wycieczkę. Z
Crikvenicy do Abbacji jazda motorówką trwa
około 3 godzin. Powrót o zachodzie słońca
ma tyle uroku i piękna, że mimo zmęczenia
stale się obserwuje i podziwia kontury gór i
grę barw na wodzie, które mienią się wszyst«
kiemi kolorami tęczy. Opisać tego niepodobna.
To trzeba widzieć.

Nie mniejszym wzięciem cieszą się wyciecz
ki całodzienne na wyspę Rab, wokół wyspy
Krk i t. d.
Crikvenica położona jest na zboczach gór
przytykająo wprost do brzegów morza. Nie«
zwykle ciekawie pomyślane są połączenia ulic
przy pomocy kamiennych schodków. Ulic po«
przecznych tutaj niema. Zastępują je schody
kamienne. Ulice pionowe łączą się z sobą w
ten sposób, że idą one w kształcie luków, któ,
rych końce schodzą się.
Już po pobycie kilkudniowym tutaj, czuje
się prawie wypoczętym Słoneczne niebo, cu*
dne morze, usposabia człowieka tak pogodnie
i beztrosko, tak pozwala nie myśleć o niczem,
że nie Zastanawia się nawet nad tern, że czas
bierzy, że zbliża się koniec , .ustawowego' *
wypoczynku i trzeba będzie znowu zasiąść do
pracy. Jadąc autobusem przez góry do stacji
kolejowej Crikvenica«Place, jeszcze się jest w
krainie marzeń. Autobus wije się szosą na
zboczach gór, szosą prowadzącą nad przepa*
ściami kilkunastometrowemi, a uczucie prze«
strachu łączy się z uczuciem podziwu dla czło*
wieka, który wykuł drogę w potężnej niebo«
siężnej skale.
Obudzenie następuje dopiero w przedziale
pociągu. A więc to już koniec. Zaczyna się
rzeczywistość — praca
W Górnicki.

7OGO dzieci polskich
z obczgznu

na koloniach Icirofich w Kralu
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Dziś Premjera!

John Gilbert, Louis Wohlheim, Lelle
Hyams I Anita Page

Jak wuglQda Jakóbskie Przedmieście?

w dramacie niezwykłych cmocyj

..1OS DŻENTELMENA“

7

zarazków
zaraznow i chorób
cnoron —
Żadne z przedmieść Torunaa nie Jest
chyba tak upośledzone pod względem ko
munikacji, warunków higjeniozno - sani
tarnych i t. d. jak Jakóbskie, liczące oko
ło 5 tysięcy mieszkańców.
O bolączkach mieszkańców tego przed
mieścia pisaEśmy już niejednokrotnie: nie
jednokrotnie również zwracali si; obywa
tele Jakóbskiego do władz miejskich z proś
bą o usunięcie całego szeregu niedomagań, mestety, bezskutecznie. Magistrat
traktuje Jakóbskie zupełnie po macosze
mu. lo niezrozumiałe stanowisko Magi
stratu zmusza nas do zainteresowania
władz nadzorczych warunkami, w jakich
żyje około 5000 ludzi.
•

na Środku placu - SlcdlSsuo
na to woicw^dSzBca komisja
‘
sanitarna £

FATALNY STAN DRÓG.
Główna arterja, która prowadzi wprost
z miasta do rzeźna miejskiej i na targowicę,
ulica Przy Rzeźni wykonana jest przed kil
ku laty z tłuczonego gruzu ze zburzonych
fortów. Ulica ta w czasie suszy pełna jest
miału wapiennego. Wystarczy, by ulicą
przejechał tylko rowerzysta, a w powie
trzu unoszą się tumany kurzu. Ulica ta
jest jedną z najruchliwszych arleryj komu
mkacyjnych, dziennie przejeżdża tamtędy
około 800 pojazdów. Dosłownie chmury ku
rzu unoszą się na całej przestrzeni. Kurz
uniemożliwia zupełnie mieszkańcom otwie
ranie okien. Jeżeli dodamy jeszcze, źe
ulica ta pełna jest wybojów i dziur — o-

brąz będzie kompletny. Roboty, jakie Ma
gistrat prowadzi w chwili obecnej przy na
prawie jezdni są zupełnie niecelowe i ni
czego nie zmieni, bowiem Magistrat ogra
TORUN
nicza s*ę tylko g»> naprawy jezdni (dziur)
a nawierzchnia po dawnemu pokryta bę
Kalendarzyk rzym.»kai.
dzie tłuczonym gruzem — pod bardzo mi
Wtorek Róży
sierpnia
nimalną warstwą piasku — a ściśle mó
Środa Rajmunda
wiąc nietyle gruzem, ile miałem wapien
— Stan wody w Wiśle z dnia 29. 8.: Zawh
nym. W podobnym stanie znajduje się po
chost +0.93, Warszawa +0.82, Płock +0.79,
przeczna ulica — Studzienna. Jezdnia, to
I oruń +0.83, Fordon +0.88, Chełmno +0 74,
jedna warstwa piachu, w dodatku ulica ta
Grudziądz +0.94, Korzeniewo +1.17, Piekło
jest spadzista, w czasie deszczu woda spły
+0.38, Tczew +038, Einlage +2.32. Schiewen,
wa do piwnic domów położonych przy ni
horst +2,54. Ciepłota wody w Wiśle +19.
żej położonej części ulicy.
— Nocny dyżur aptek. Do środy, 31 b m.
Na JakóEskiem Przedmieściu nie ma
włącznie dyżuruje apteka , ,Pod Orłem* *, Ry«
żadnych chodników. Wprawdzie kiedyś, a
nek Staromiejski, tel. 7.
było to juź bardzo dawno, Magistrat kazał
usypać rodzaj „chodników" z piasku, któ
Repertuar Teatru Miejskiego:
Wtorek, 30. 8. — Teatr nieczynny.
W nadchodzącą niedzielę, dnia 4 wrze ul. Mostowej 6 odprawa prezesów i ko ry posypano żużlem, kawałkami cegły itp ,
Środa, 31. 8 o godz. 20 — , .Bajadera“.
śnia rb. odbędzie się, urządzane rok rocz mendantów kół okręgu. Bieg kolarski noz- ale w czasie słoty chodniki te zamienia
Czwartek, 1. 9. o godz. 20 — , .Wynalazca* * nie przez Koło toruńskie Podoficerów Re pooznie się o godz. 11,30. Start na placu ją się w masę błotnistką, a w czasie pV
gody przechodzień może połamać sob’e z
Piątek. 2. 9. — Teatr nieczynny
zerwy Święto Podoficera Rezerwy. Pro Teatralnym.
powodzeniem nogi.
gram
święta
obejmuje
m.
in.
strzelanie
na
Repertuar kin:
Po ukończonym biegu odbędzie się de
200 i 300 m. Z broni wojskowej o mistrzo filada przed przedstawicielami władz woj
Warto podkreślić fakt, że przed mniejŚwiatowid — , ,Los dżentelmana“.
stwo Okięgu i bieg kolarski drużynowy skowych i cywilnych. Z Placu Teatralnego, więcej 7-miu lały mieszkańcy ul. Przy
Palace — , .Powrót do życia“ z Janet Gay,
■Ji
na 50 km o puhar przechodni Starosty Kra po skończonej defiladzie, nastąpi wymarsz Rzeźni odstąpili! bezpłatńie Magistratowi
nor.
jowego.
Uroczystości rozpoczną się nabo z orkiestrą do Zieleńca, gdzie o godz. 14 grunta, przyległe do -wówczas zaledwie 3—
Mars, ul. Warszawska — , .Zwycięstwo“.
odbędzie się wspólny obiad żołnierski. W 4 mtr szerokiej ulicy, a to celem splanowa
Lux, ul. Strumykowa — ,,Schmeling — żeństwem w kościele św. Jana.
Szczegółowy program Święta Podofice godzinach popołudniowych odbędzie się w nia ul. Przy Rzeźni, gruntownej naprawy
Sharkey“ i , ,W buduarze dyplomaty“.
Corso — , ^Apasze z Montmartru* * I. serja, ra Rezerwy jest następujący: godz. 7 msza Zieleńcu uroczysta akademja, w czasie któ jezdni i chodników. Magistrat przyrzekał
św. w kościele św. Jakóba, godz. 8 odmarsz rej nastąpi rozdanie nagród.
wówcza sduźo, ale jeszcze zawsze nic nie
, .Tajemnice jaskiń Paryża* * II serja.
zawodników na strzelnicę C. S. S. O go
Uroczystości zakończy zabawa ogrodo zrobił.
dzinie 8,15 odbędzie się w lokalu koła przy wa.
Na jeden szczegół należy jesfreze zwró
SOS
D CKlnotiuif dźwiękowy
cić /.vagę. Tabor miejski wyposażony
SwSZraIra^ui. Woruawska
jest w piękne polewaczki samochodowe.
Emocjonujący film
Otóż te polewaczki juź o godzinie 6 ra
z życia marynarzy tragicznie ginących
no zjawiają się na ul. Grudziądzkiej, wiodą
na dnie morza!
cej na Bielany — jak wiadomo — ulicę
Przy Rzeźni skraplają dopiero po godzinie
ZWYCIĘSTWO
Dowiadujemy się, źe w najbliższym cza głównej przedsiębiorstwa.
8-mej; podczas, gdy ruch największy za
W OTCHŁANI nORZ
sie wejdzie w życie rozporządzenie o ozna
Powyższy projekt rozporządzenia ma czyna się na ul. Przy Rzeźni juź od 6. O
W rolach gl. George 0‘Brien i Marion
czaniu pochodzenia skór krajowych wyro na celu usunięcie z życia gospodarczego tym bowiem czasie niezliczone ilości po
Lessing. Realizacja Johna Forda.
bionych (gotowych) w wewnętrznym han formy nieuczciwej konkurencji, polegającej jazdów przejeżdżających tędy do Rzeźni,
Nadto: Doskonały nadprogram.
dlu detalicznym. Odpowiedni projekt roz na tern, źe poszczególne garbarnie, wypu cóż, kiedy ulicę skrapla się dopiero w go
Hv^tek seansów o ęjodz. 17.15 19-tej i 21-e i
porządzenia
przygotowało już Ministerstwo szczając na rynek skóry wyrobione (goto dzinę później.
w niedziele od 15,15. Cenv miejsc od 0.70—1.31
Przemysłu i Handlu.
we) bez jakichkolwiek oznaczeń co do ich
GNIAZDO ZARAZKÓW I CHORÓB.
Zgodnie z projektowanem rozporządze miejsca produkcji dezorjentują nabywcę co
X mSóasMa
niem nakazuje się trwale oznaczać: lj fir do pochodzenia krajowego towaru, a za
Największą bolączką mieszkańców .Ja-/
— Osobiste. Prokurator przy Sądzie Apeła« mę przedsiębiorstwa, które skórę wypro razem podważają markę solidnych gar kóbskiego są nieporządki przy Rzeźni. W
cyjnym p Karol Jawornik powrócił z urlopu dukowało, 2) jego siedzibę główną, 3) miej barń, wymieniając je jako rzekomych pro odleg'/ści 30 mtr od Rzeźni, na środku p’a
wypoczynkowego i objął urzędowanie.
sce produkcji skóry w kraju, jeżeli została ducentów ofiarowanego towaru.
cu, w pobliżu głównego traktu znajduje się
W szkole im. św. Teresy początek roku ona wyprodukowana nie w miejscu siedziby
wielkie gnojowisko, dosłownie gnojowisko,
szkolnego 1 wTześnia. Zbiórka dzieci w szkole
|
Zwozi się tam nawóz, odpadki, kości
o godz. 8,15 Uroczysta msza św. o godz. 9.
z
uboju,
różne kołduny, łby całe nawet itd.
—
Do
maturzystów
i
maturzystek!
Zbliża
W ostatnich dniach zapisów przyjmuje dyrek#
legitymację będą mogły korzystać z bezpo-ka codziennie w godz. od 12—13 oraz 17—18 się nowy rek akademicki na wyższych uczel średniej komunikacji do szkoły i zpowrotem. To wszystko leży tam — w najlepszym ra
(ul. Kościuszki 4). W drugiej połowie wrześ’ niach polskich. Wielu z was nie wie jeszcze Oplata za przejazd będzie minimalna, bezpie» zie zasypane warstwą słomy — tak długo,
ma zostaną usunięte zabudowania od ulicy; wy dobrze, jakie są tam warunki studjowania i czeństwo zapewnione. Wystarczy odprowadzić aż partjami odstawi się nawóz do mająt
gląd
- - szkoły
/ się podniesie, boisko zostanie | bytu. Otóż tych wszystkich informacyj udzie. dzieci do najbliższego przystanku tramwajo? ków miejskich, i da capo leżą te świństwa,
Komenda Legjonu Młodych wego, a stad już zupełnie bezpiecznie przewieś w słońcu, a dokoła gnojówka, smród nie
znacznie podniesione i ulepszone. W bieżącym !} ii wam
, . Okręgowa
.
roku szkolnym zapisy cieszą się coraz w;ęk« ! c;!^Ie[in:e od godz. U—19 z wyjątkiem nie« zionę zostaną pod bramę szkolną. Zpowrotem znośny, który wiatr niesie w stronę.
szem powodzeniem. Opinja, jaką posiada dziel i świąt. Adres Okręg. Komend. Leg. ten sam wóz przewiezień dzieci ze szkoły na lonycb o >.,karaścit metrów budy*kćw
szkoła, umiejętność, wyrobienie w dziecku, MlocL: ul. Mostowa 6.
Bydgoskie Przedmieście, gdzie z umówionego mieszkalnych. Nie trzeba chyba nadmie
— Z kenserwatorjum (Rynek Staromiejski przystanku będzie można je zabrać do domu niać ,że olbrzymie roje much roznoszą za
staranność i wciągnięcie go do systematycznej
pracy skłania rodziców do zgłaszania dzieci od 30, I ptr.). W czwartek 1 września o godz. 11 Pierwszy tramwaj jedzie już 1 września; o go, razki chorób nietylko po Jakóbskiem, ale
rano msza św w kościele św. Jana Zapisy do dżinie 7,48 będzie kolo Cegielni, o godz 8 wy« po calem mieście, W najbiiźszem sąsiedz
samego początku ich nauki (6049).
— Zapisy uczenie do szkoły dokształcają« Konserwatorjuni i egzaminy wstępne dnia 1, rusza ze Starego Rynku. Wszystkie dzieci, twie tego gnojowiska znajduje się ..skład
cej. Powołując się na ogłoszenie Magistratu ni. 2, 3 września od godz. 12. Przyjmuje się kan» które są zgłoszone do szkoły im. św. Teresy, nica“ szczeciny i innych odpadków. )ak;
'I orunia w sprawie zgłaszania do szkół do« dydatów do klas: śpiewu — pr. I. Downar«Za.- mają prawo w tym dniu bez zapłaty i bez le« tam smród, o tern ojcowie miasta zechcą
kształcających, zarząd Dokształcającej Szkoły polskiej, fortepian — pr pr. M. Drzewieckiej, gitymacji przyjechać do szkoły. Wóz zaopa« się sami przekonać. Na tern jeszcze nie
Zawodowej Żeńskiej komunikuje, że będzie E. Kuszczewskiej, Z. Lisickiej, St. Łopatyńskie trzony zostanie w napis: , ,Dla uczniów szkoły koniec. O kilka zaledwie kroków dalej
(6050) mieści się stara rozwalona szopa — skła
przyjmował zapisy nowych uczenie zatrudnio« go (dyrektora) i J. Musiałkowskiej, skrzypiec im. św Teresy* *.
dnica kości i innego paskuctwa — hodo
nych w handlu i przemyśle oraz pracowników — pr. pr. H Wojciechowskiej i J. Zinsera,
— Zgony. Dnia 29 sierpnia 1932 r. zmarli
młodocianych pici żeńskiej w dniach 2 i 5 wiolonczeli — pr. Z. Wojciechowskiej, instr. w Toruniu: Paulina Haupt z Kwiatkowskich, wla szczurów.
I to wszystko w odległości kilkudzie
września od godz. 17—10 w szkole przy ul. dęte — prof. Br Lindemana, przedm. teoret. ur 7. 6. 1852 r.; Zofja Foltynowska, ur. 3. 11.
sięciu metrów7 zaledwie od domów miesz
Wały nr. 6.
— prof. J. Musiałkowskiej. Oplata szkolna 1926 r.
kalnych, w pobliskości szosy, tuż przy
— Szkoła im. Marji Konopnickiej w Toru« wynosi: 10 zł wpisowe (jednorazowo za cały
WlJPftCllg* S rłrsTMfpstwii
Rzeźni.
niu przy ul. Warszawskiej 10«12 donosi, że u’ rok) i czesne od 25—40 zł (zależnie od przed’
— Złodziejskie apetyty. Ubiegłej nocy nie
Mamy nadzieję, że porządkami tern?
roczysta msza św. i poświęcenie lokalu szkol« miotu). Lekcje rozpoczynają się dnia 5 wrześe znani 6prawcy dclionali włamania do piwnicy
(6044) p. Grafenfeka przy ul. Skrackiego 79, skąd zainteresuje się niezwłocznie wojewódzka
nego w obecności przedstawicieli władz miej« nia w poniedziałek
scowych, odbędzie się dnia 31 sierpnia. Rok
— Akademickie Kolo Toruńskie przy U. P. skiadli około 100 butelek w /a owocowego i komisja sanitarna, do której w imienin 5
szkolny rozpocznie się z dniem 1 września o urządza tradycyjną roczną imprezę teatralną miodu oraz 14 szkieł konfitur ogólnej wartości tysięcy mieszkańców Jakóbskiego Przed
mieścia zwracamy się z gorącym apelem o
godz. 9 rano. Godziny przyjęć i wpisy dzieci celem zasilenia swego funduszu samopomocom 600 zł Policja prowadzi dochodzenia.
natychmiastowe
spowodowanie usunięcia
od lat 6 nada! cd godz. 13—14 i od 17—18 Od wego. Wystawiona zostanie komedja Abraha«
— Rowery kradną. W Komisariacie I P. P
kl. I konwersacja francuska lub niemiecka (do mowicza i Ruszkowskiego p. t. , ,Teść* *. Pro? zgłosił p. Bukowski zam. w Rubinkowie kra-- tych skandalicznych niedomagam
wyboru). Dla udogodnienia dzieci dyrekcja by pod kierownictwem wytrawnego reżysera, dzież roweru a przed gmachu Starostwa Po
poczyniła starania, aby od września tramwaj artysty Teatru Toruńskiego p J. Cornobisa są wiatowego — Rower wartości 120 zł skra
zatrzymywał się przed samą szkolą.
(6055) w pełnym toku. Przedstawienie odbędzie się dziono przy ul. Mickiewicza na szkodę p.
Dziś Premiera!
— Przeniesienie miejskiej poradni przeciw« w wtorek 6 września b. r. Zarząd Koła żywi Błaszkiewicza.
gruźliczej. Wydział Zdrowia Magistratu m. To nadzieję, że społeczeństwo toruńskie — tak
Potężny
przebój
dźwiękowy
świata
— Za zniewolenie niejakiej K. A. z Toru
ruia i Kasa Chorych w Toruniu komunikują: jak w ubiegłych latach — poprze wydatnie po. nia przytrzymany został przez policję Edward
,.Powrót do życia*’
Poradnia przeciwgruźlicza (dawniej mieszczą» czynania organizacji.
(06748) Nogalski. N. odstawiony został do Prok. przy
wspaniały dramat miłości i zdrady.
ca się przy ul. W. Garbary) została przeniesie«
— Tramwaj szkolny dla uczniów i uczenie Sądzie Okręgowym.
W
roi.
gl. Janet Gaynor i Charles Farrell.
na do gmachu Kasy Chorych przy ul. 3 .Maja prywatnej szkoły im. św. Teresy dr Zofji
— Wyłowienie zwłok noworodka. W
Wszyscy ci, klórzy mają jakiekolwiek wątpli« Szczepkowskiej kursować będzie począwszy środę o godz. 15,30 wyłowione zostały zwło
wości co do stanu swych płuc, mogą korzystać od I września codziennie na linji Bydgoskie ki noworodka płci męskiej z Wisły obok
z bezpłatnych porad zapobiegawczych bez Przedmieście — Mokre. Wóz wyruszy z remi« Portu Zimowego przez kąpiących się uczni
Jataą eSztó będziemy
względu na to, czy posiadają prawo korzysta» zy przy ul. Sienkiewicza, przejedzie przez ul. gimnazjum Czemiewskiego Bolesława i
mieh pogodę?
nia ze świadczeń Kasy Chorych względnie u-, Mickiewicza, Reja, Bydgoską, Stary Rynek Sobkowskiego Władysława z Torunia. Zwło
Rankiem chmurno, w ciągu dnia rozpo
bezpieczeń społecznych czy nie. Zapisy przyj« wprost do szkoły im. św. Teresy. Dzieci zaos ki odstawiono do kostnicy miejskiej. Do
godzenie, temperatura około 20 stooni. Sła
iie się we wtorki i piątki od godz. 18—19.
patrzonc przez dyrekcję szkoły w odpowiednią chodzenie wdrożono.
be wiatry północno - zechodnie
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Już 4Ö33 książek i 639 zł
zebraliśmy dla Cenlralnei Biblioteki Sirzeleekiei

Urlop p. komisarza
Zabierowskiego
Dowiadujemy się, źe komisarz rządu w
Gdyni p. Zabierzowski otrzymał urlop wy
poczynkowy. Pełnienie obowiązków komi
sarza rządu w Gdyni powierzone zostało
dotychczasowemu inspektorowi Minister
stwa Spraw Wewn. Sewerynowi Czerwiń
skiemu.

P. naczelnik Borucki z Kuratorium ruńskięgo. Toruń. Starostwo. Plac Te*
Akcja zbiórki księżek dla Central
atralny 4. na konto „Centralna Bi*
nej Biblioteki Strzeleckiej siłą rze* przesiał 5 książek.
P. prof. Maślak przesiał 3 książki. bijoteka strzel w Toruniu*“ 29549.
czy wstrzymana została na okres ty*
Kto nie może złożyć ofiary osobi»
P. prof. Raciborski ofiarował 2
godni letnich. Mimo tego jednak
ście, zechce zawiadomić o tern piś*
książki napływały stale i dziś doszli* csiążki.
Kalendarz łowiecki
Książki i czasopisma można skla» miennie lub telefonicznie (telefon nr.
śmy w zbiórce do cyfry 4633 egzem*
na wrzesiefi
plarzy i 639 zł. w gotówce, nie licząc dać codziennie w redakcji ..Dnia Po? 402 (Redakcja). Upoważniony dele»
Na podstawie przepisów łowieckich, oho*
kilkaset broszur i tygodników ilustro morskiego“ (na ręce red. W. Górni» gat wysiany zostanie po odbiór ofiaro
wiązujących na terenie całego państwa, oprócz
ckiego), w redakcji ..Dnia Bydgoskie» wanych książek.
wanych.
województwa śląskiego, we wrześniu przypa*
W ostatnich dniach powołana zo< go* (na ręce red. J. Dobrostańskiego)
Komitet Centralnej Biblioteki
da czas ochronny na następującą zwierzynę
stanie specjalna komisia. która zaj* w redakcji .Dnia Grudziądzkiego“ (na
Strzeleckiej
mie się segregacją książek i czynno* ręce red. Stanacha), w redakcji „Gaze Referent nrn?owv Komendy Okręgu i ptactwo:
Łosic»byki, jelenie byki (do 15 września),
ściami. związanemi z zorganizować tv Morskiej“ w Gdvni (na ręce red.
Nr. VIII Związku Strzeleckiego:
niem normalnej wzorowej biblioteki W. Mie’nikowa) i w redakcii „Gaze»
daniele*rogaczc (do 15 września), zające»sza«
(—) Red. Wacław Górnicki
wędrownej. W skład komisji noża tv Morskiej“ w Wejherowie (na ręce
raki, zające»bielaki, niedźwiedzie, rysie, bor»
C—) Kazimierz Chorąży
suki, wiewiórki, głuszce»koguty, cietrzewiemu,
szeregiem innych osób we idzie 6 o* red. Rutkowskiego).
(—) Kpt. Wacław Kwiatkovvski
ry w województwach wileńskiem, białostoc»
sób, które ukończyły specjalny kurs
Ofiarv w gotówce można składać
(—) Kazimierz Krukowski
kiem, nowogródzkiem, poleskiem i wolyńskiem
bibliotekarski co gwarantuie, że Cen w Kom. Kasie Oszczędności pow. to»
(od 15 września), bażanty»koguty, dropie, dzi»
tralna Biblioteka Strzelecka zostanie
kie indyki ■samce, oraz dzikie indyki»samice.
-ządzona pod kierownictwem sił fa*
chowych pod każdym względem wzo
rowo.
Lubawa
Równocześnie z pracami przygo*
— Pożar w Skarlinie. W nocy na 23 b. m.
towawczemi komis ii będzie szła dal*
otrzymanych informacyj, wsku przepustek granicznych dzieciom poniżej w zabudowaniu i na szkodę oberżysty Wat*
sza akcja zbiórki książek, gdyż cały tek Według
szerzenia się na pograniczu niemiec- lat 5, jak również zarządziły niedopusz kowskiego Gracjana w Skarlinie (pow. lubaw»
szereg osób zapowiedziało swój u* 'dem, mianowicie w prowincji Pomeranji i czanie do przekraczania granicy w towa ski) powstał pożar, który zniszczył stajnie
dział w łańcuchu ofiarodawców książ marchji granicznej Prus Zachodnich para- rzystwie osób dorosłych. Ograniczenia te wraz z słomą i innym martwym inwentarzem.
ki po powrocie z wakacji letnich.
iżu dziecięcego (Heine Medina), władze są tylko czasowe i podyktowane wyłącznie Ogólna szkoda wynosi około 3.500 do 4.000 zł
Zwracamy się przeto jeszcze raz polskie zarządziły wstrzymanie wydawania względami sanitannemi.
Spalone mienie było ubezpieczcme w Pomor»
z apelem o książkę dla młodzieży
skiem Stów. Ubezp. w Toruniu na sumę 6.000
strzeleckiej, z jednoczesna prośbą
zł. W stajni spaliły się również części do ma,
o możliwie szybkie nadsyłanie ofiar,
szyn rolniczych, niektóre maszyny i motor
gdyż ułatwi to prace komisji przy se*
benzynowy na szkodę Zengera Ludwika, wy»
gregacji książki,
rządzając szkodę na sumę 6.500 zł., a które by,
W ostatnich dniach na liście ofia
ly ubezpieczone na sumę 7.500 zł. Ogień po*
Sfery zainteresowane okręgu bydgoskiej ronowa), F. Kopczyński (ze Żnina), J. Forma« wstał prawdopodobnie wskutek nieostrożno»
rodawców zanotowaliśmy.
P. Władyka Henryka, starszy sier Izby Przcmyslowo*Handlowcj i Pomorza, do» nowicz, St. Lechowski i Wł. Kuta. W wyniku ści.
żant żandarmerii złożył 3 książki i ceniając potrzebę powołania do życia drugiej kilku posiedzeń Komitet opracował statut oraz
wzywa starszego wachmistrza p. Sta* na Ziemiach Zachodnich Giełdy Zboż>owo»To» wystosował memorjal do Ministerstwa Prze»
nisława Sikorę z Grudziądza i starsze warowej z siedzibą w Bydgoszczy, powołały myslu i Handlu przez Izbę Przemysłowo»FIan»
go sierżanta p. Jana Bacie z Bydgosz# do życia Komitet Organizacyjny, w skład któ5 dlową w Bydgoszczy. Prezydjum Izby, uzna* Giełd!)
rego weszli pp.: Z. Rzymkowski, jako prze» jąc celowość i aktualność wznowionych starań,
czy.
Warszawskie notowania
uchwaliło jednogłośnie poprzeć starania Korni,
walutowe,
P. inż. Antoni Hermel złożył 3 wodniczący, mgr. Miecz. Wójcik jako sekre* tetu. W wykonaniu powyższej uchwały prze»
książki i wzywa p. mgr. Stanisława tarz; — w charakterze zaś członków: dyr. Eug. siano cały materjal do kompetentnego zalat»
t dnia 29 VIII
1932 r
Franza keje Kopno
Zawadzkiego z Poznania i Ludwika Wścislo, St. Okoniewski, L Rychtcr (z Toru wicnia czynnikom miarodajnym.
nia), O. Meyer) z Grudziądza, E. Baier (z Ko»
WALUTY.
Hermela z Nakła.
Dolary
8Ł
Zjedn
• ♦ »
Komendant Szkoły Podoficerów
DEWIZY.
zawodowych Artylerii p. ppłk. Ki*
jowski w imieniu Szkoły ofiarował —
Udańsk
340 książek i broszur.
5.31—5.29
Bukareszt • •
P. Mieczysław Iwański kpt. rnary*
358.90—358.0^
. ,
Holandja
narki wojennej ofiarował 6 książek i
Aresztowanie podpalacza w pow. tucholskim Kopenhaga
wzywa p. por. Przywieczerskięgo i
30,87-30,72
bondyD
Władze śledcze w ostatnich kilku miesią» ujawniły istotnej przyczyny pożaru, w związ»
i p. por. marynarki Żbikowskiego.
Nowy
¥ork
ku z czem sprawa została przez władze sądowe
8.919-8.899
P. Teofil Stendel nauczyciel z To* cach prowadzą szczególnie energiczną akcję tę umorzona.
Obecnie, w związku z prowadzoną Nowy York telegr
pienia
podpalaczy.
Obecnie
wykryto
nowy
34.98-34.89
porzyska pow. toruńskiego ofiarowa
l*aryż
.
.
przeciwpożarową, wznowiono dochodzę»
26,381/,—26,32
5 książek i wzywa p. Józefa Sturmow* wypadek podpalenia ,z chęci zysku asekura* akcją
nia
w
tej sprawie, które ujawniły pewne po» ..'raga . .
skiego kierownika Szkoły w Łążynie cyjnego.
Sztokholm
Dnia 21 października ub. roku o godz. 19,30 szlaki, wskazujące na zbrodnicze podpalenie
pow. toruńskiego.
Szwajcarja
z
chęci
zysku
asekuracyjnego
przez
poszko»
zabudowaniu i na szkodę osadnika Fika Woj
P. kp. Czarnecki z Szkoły Podch. w
WlochV •
ciecha w Nowej*Tucholi (pow. tucholski) po» dowanego, oraz na oszustwo asekuracyjne.
Art. przesłał 5 książek.
Na podstawie zebranych dotychczas po» Berlin (w obrotach nieofic.) .
wstał pożar, który zniszczył stodołę z zbożem,

Dzieciom nie wolno przekraczać
dranicy polsko-niemieckiej

O giełdę zbożowo-lowarową
w Bydgoszczy

Zamiast pieniędzy będzie miał
więzienie
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Programu radiowe
Wtorek, 30 sierpnia
12,45 Muzyka z płyt gram., 13,35 Muzyka z
płyt gramof. 15,10 Muzyka z płyt gram, 15,30
chwilka lotnicza. 15,40 Muzyka z płyt grarno»
fonowych. 16,35 Komunikat Centr. Biura Hy*
drograf. dla żeglugi i rybaków. 16,40 Odczyt
sportowy. 17,00 Popularny koncert symfon.
18,00 , .Morze na środku Atlantyku'', wygi,
prof. W. Roszkowski. 18,20 Muzyka tanccz»
na. 19,35 Prasowy Dziennik Radjowy. 19,45
, .Bieżące wiadomości rolnicze''. 20,00 Koncert
popularny. 21,50 Dodatek do Pras, dziennika
Radjowego. 22,00 Muzyka taneczna. 22,40
Wiadomości sportowe. 22,50 Muzyka tan.

2 szopy i chlew wraz z martwym inwentarzem,
zaś z żywego inwentarza spaliły się 2 konie.
Ogólna szkoda wynosiła 20.000 zł, ubezpieczę»
nie zaś 50.150 zł.
Przeprowadzane wówczas dochodzenia nie

szlak, został Fik Wojciech przytrzymany i od5
stawiony do Sądu Grodzkiego w Tucholi, któ»
ry zawiesił nad nim bezwzględny areszt śled»
czy.
Dalsze dochodzenia w toku.

Krom Eta sporlo^a

st. br. 18:34; 10) 22 p. p, 15 gier 11 pkt, st.
br. 24:38; 11) Polonia 14 gier 8 pkt., st. br.
15:36; 12) Czarni 15 gier 5 pkt., st. br. 9:37.

Piecz piłkarski
pomłcdzu esDadrn polską
a rshadrą szwcdzłtn
Z okazji pobytu eskadry polskiej floty ,wo»
jennej w Sztokholmie rozegrany został w so»
botę ciekawy mecz (piłkarski pomiędzy repre»
zentacją polskiej marynarki a reprezentacją
marynarki szwedzkiej.
Mecz zakończył się wynikiem remisowym
1:1. Polacy pokazali wspaniałą grę, wywal*
czając wynik remisowy mimo pewnej technicz
nej przewagi szwedów.
Na propozycję drużyny szwedzkiej posta*
nowiono mecz przedłużyć o 15 minut celem
uzyskania rozstrzygnięcia. Dogrywka była
bardzo zacięta. Pierwszą bramkę zdobyli
szwedzi, Polacy wyrównali na 2:2. W ostat»
niej minucie udało się jednak gospodarzom
podwyższyć wynik do 3:2 na swoją korzyść.

Dobrzyń
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Notowania ziemiopłodów
w Poznaniu
Dostawa bieżęea. parytet Poznań, tiandal
hurtowy
29 VIII 1932 r
z
dn
100
ktf.
za
Pszenica • i i 4
Zyto

,

,

. » •

Jęczmień . . . ,
Owies ...♦••
Mąka żytnia . . •
„
n
65% .
„ pszenna 65% •
otręby żytnie . . •
„
pszenne » •
Rzepak
• . *
Seradela..................
Lubin niebieski

4

4

4

4

•

•

4

19,00 -20’00
12.75-13,15

4

4

•

•

•

4

•

•

24.50-25,50

— Ze sportu. W ub. niedzielę gościła w
4
4
•
Dobrzyniu toruńska drużyna Gryfu III roz»
B
4
4
4
29.00 -30.00
grywając mecz piłki nożnej z miejscowym
•
•
SMP Dobrzyń. Zasłużenie wygrała drużyna
i 4 4
•
Gryfu w stosunku 3:2.
•
1
•
Już w 20 minucie zdobywa prowadzenie S
9
MP przez Japończyka. Następnie z pięknej
Środa, 31 sierpnia.
kombinacji Kamińskiego II, Szynakiewicza i
Notowania ziemiopłodów
Warszawa. 12,45 Muzyka z płyt gramofon
Drążkowskicgo, niespodziewanie Gryf wyrów*
w Berlinie
13,35 Muzyka z płyt gramofon. 15,10 Muzyka
nuje
przez
Kamińskiego
11.
Przed
samą
przer*
ii.JM..
Zboże
i nasiona oleiste za 1000 kg.
Jeny w
z płyt gramofon. 15,35 Chwilka morska i kową uzyskuje bramkę dla Gryfu Raszkiewicz.
100
kg.
z dnia 29 VIII. 1932
inne za
lonjalna. 15,40 Feljcton dla młodzieży. 15,53
Po połowie gra przybiera ostrzejsze tempo i Pszenica nowa
208—210
.
.
. •
Obrazek dla najmłodszych dzieci. 16,05 Mu
w 12 minucie zdobywa Gryf przez Raszkiewi*
159-161
4
zyka z płyt gramofon. 16.35 Komunikat Contr.
z-yto nowe
. • • ’ ’
cza ostatnią bramkę. W 9 minucie przed koń* ■ ęczmień browar.
172-182
. .
Biura Hydrogr. dla żeglugi i rybaków. 16,40
cem SMP zdobywa ostatnią bramkę ustalając lęczinieti przem. pastewny 4 4
156—163
„Skrzynka pocztowa“ 17,00 Muzyka baletowa
133-138
wynik
dnia.
4
Owies marchijski . ,
w wyk. orkiestry P. R. 18,00 Odczyt. 18,20 Wę
21,60—23,85
Tabela ligowa
B
Z drużyny Gryfu wyróżnili się bramkarz Męka pszenna . .
drówka „W pałacyku Łazienkowskim*' (z cy21,25-23,05
Męka
żytnia
70%
obrona.
i
Tabelka
ligowa
przedstawia
się
obecnie
jak
klu wędrówek mikrofonu“ 18,45 Muzyka tan.
9,70-10,52
4
4
Otręby pszenne
następuje:
1)
Cracovia
15
gier
23
pkt.,
st.
bra,
z Kawiarni Hotelu Europejskiego. 19,45 —
8.25-8 75
•
żytnie
.
•
„Skrzynka Pocztowa Rolnicza“ 20,00 Muzyka mek 46:18; 2) Pogoń 14 gier 20 pkt., st. br.
21.00—23.00
Działdowo
B
4
J roch V lctona
lekka. 20,45 Kwadrans literacki. 21,00 Trans; 26:12; 3) Legja 13 gier 17 pkt., st. br. 27:13;
6
—
Nadzwyczajne
walne
zebranie
,
,Sckola
‘
‘
B
B
drobny
jadalny
4
i
roch
misja muzyki z Katowic. 22,05 Muzyka tanecz 4) ŁKS. 14 gier 15 pkt., st. br 26:17; 5) Warta
14,00—17.00
4
•
odbędzie się w Hotelu Polskim.w ponicdz’alek Jrocb pastewny . ■
•
na. 22,25 Odczyt w języku francuskim pt. — 14 gier 15 pkt, st. br. 34:26 ; 6) Wisła 12 gier
29 sierpnia b. r. o godz. 20. Na porządku o« Peluszka
.
.
4
14
pkt.,
st.
br.
25:19;
7)
Ruch
15
gier
14
pkt.,
„Współczesne kierunki polityczne w Polsce“
10,30-10.50
brad między innemi wybór prezesa i naczeb Kuchv lniane , .
22,40 Wiadomości sportowe 2250 Muzyka ta st. br. 23:25; 8) Garbarnią 13 gier 13 pkt.,
11.60—9.40
nika.
Zarząd.
Wytłoki
Sova
,
st. br. 23:32; 9) Warszawianka 14 gier 13 pkt..
ncczn*

ŚRODA, DNIA 31 SIERPNIA 1932 ROKI)

2S8SS9S9R2 AR RR RRRRRRRRRR

Komisariat Rządu

Torby szkolne na plecy od 2.30
Teki
„
skórzane „ 5-20
Piórniki - Sniadanki

(Działalności rok trzeci)

Ogłasza się niniejszem zapisy do

znanej jakości

miiimii lEiiimu
ni iiEiiiidiitj

—

HjtwómlS I sklai iDStmenltw

smyczkowych i dętych
z ulicy Gdańskiej 46,

po niskich cenach

Magazyn Wyrobów Skórzano»Galanteryjnych i przyborów podróżnych

na ul. Śniadeckich 2.

MUSIAŁ Bydgoszcz, ul. Długa nr 29.

St. Niewczyk Bydgoszcz

2382

DLA DOROSŁKCH (M. S. D.)
O PROGRAMIE
I 1. 7-mio klasowej Szkoły Powjzechnej.
2. gimnazjum typu matematyczno-przyrodni9 czego.
M» S. D, przygotowuje do egzaminów państwowych
w powyższym zakresie.
OPŁATY:
I wpisowe zł. 2,00 rocznie oraz czesne od
I zł. 4,00 do zł. 18,00 miesięcznie (zależnie
| od klas).
ZAPISY:
przyjmują oraz wydają prospekty z szczegó»
łowemi informacjami;
1. Kierownictwo Miejskich kursów dla Doro
słych ul. Starowiejska, 2-gi dom Komisariatu
Rządu 2-gie piętro, pokój nr. 56, tel, wewn.
48 codziennie w godz. od 8 rano do
3 pop. w soboty do 1,30 pop.
2. Wieczorem ód godz. 6,30 do godz. 10 co
dziennie kier. M. S. D. w lokalu M. S. D.
Gdynia-Grabówek, gmach Instytutu Handlu
Morskiego, 2-gie piętro, pokój nauczycielski
(Gimnazjum T. S. S.).
W Oksywiu p. Kierownik Szkoły Powszech
nej Ogrodowski.
W Oksywiu prowadzone będą oddziały równoległe
w zakresie 7-klasowej szkoły powszechnej.

LICYTACJA PRZYMUSOWA.
We czwartek, dnia 8 września 1932 r. odbędzie 6ię
w Łasinie sprzedaż:
1) o godz. 9 w tartaku Józefa Andrzejewskiego 17
ni3 desek grub. 3/4 ć, 20 irr desek grub. 5/4 ć;
2) o godz. 10,30 tej w lokalu Jana Gorczyńskiego
70 ctr żelaza różnego rodzaju i rozmiaru i 2 osie że
lazne wagi 3 ctr zajętych na pokrycie zaległości po?
datkowych;
3) o godz. 12 w lokalu Tadeusza Łebińskiego 200
skrzyń próżnych, fuzja e nabojami, 2.500 papierosów i
100 cygar, zajętych na pokrycie zaległości podatko
wych.
382
II. Urząd Skarbowy w Grudziądzu.

I

I

Unieważnia
się zgubiony dowód osobi«
sty — wystawiony przez
komisarjat III. P. P. w Po«
znaniu na nazwisko Janiny
Dobrostańskiej.

Wytwórnia instrumentów muzycznych

WRÓCIŁEM
Dr. med. Kasper
Lekarz specjalista chorób skórnych i wewnętrznych

Samochód
nowy model Ford sprzedam
za 4000 zł. Zgłoszenia „Ga«
zeto Morska“ Wejherowo.
6025

Gdańsk* Stadtgraben 12.

Pod Gdynią

cjakoie*’

Rumja-Zagórze

parcele budowl.

SAMOZATRUCIE
NA TLE WĄTROBY.
SAMOZATRUCIE bywa przyczyną wielu dolegliwości (bóle artrctyczne, łamanie
w kościach, bóle i zawroty głowy, wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie,
niesmak w ustach, brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność «to obstrukcji,
plamy, zmarszczki i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia, podenerwowanie
i bezsenność, nerwowe bicia serca, mdłości, język obłożony). TRUCIZNY
wewnętrzne wytwarzające się we własnym organizmie, zanieczyszczają krew,
niszczą organizm, i przyśpieszają starość. Choroby z samozatrucia i złej
przemiany materji LECZĄ NIE LEKARSTWA A KREW CZYSTA. Wątroba
i nerki są organami oczyszczającemi krew i soki ustroju. Najracjonalniejszą
i zgodną z naturą kuracją jest unormowanie czynności wątroby i nerek.
20-letnie doświadczenie i najwyższe odznaczenia wykazały że ziała lecznicze

r

Referat ogólno-oświatowy

Komlsarjat Rządu w Gdyni

Plan parcelacyjny zatwierdzony przez Komisariat
Rządu, zezwolenie na zabudowę natychmiast!
600 m2 1 więcej już od 90 gr. za metr kwadr.
50 parcel pod lasem i rzeką dla will 1 domków
letnich 2 zł. za metr kwadratowy.

parceSe falowe
7DO— EDUO 71 za morge prustea
na dogodnych warunkach na

D. KBSCHE, RllUJA
47<łi

pow. I*l<»rsl«a

Masywny budynek fabryczny, 1.000 m2 po« |

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

„CHOLEKIN AZ A“ H. Niemojewskiego

(—) Leon Ordyniec
aaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaBBBBaaaaaBaaaB aBaBaaBBBBBaoBBaaaaBBBBBaBBBL

5505

■■

8-klasowe gimnazjum żeńskie

■

artyJmaje zapisy da wszystkich klas, poczynając od klasy

■
■
i

:

Niniejszem zawiadamiam uprzejmie, iź
z dniem 1 września bra
przenoszę moją

polecam

Miejskie Kursy dla Dorosłych
(M. K. D.)

Z prawami szkół państwowych

Zawiadomienie

Na sezon szkolny

w Gdyni

Rok ązkolny 1932-33.

S

O. Wlnogrodzklego w Wejherowi a

■

t>

rfiy gimnazjum wstępne klasy koedukacyjne,
przygotowujące do gimnazjum nowego typu’

jako żółclo-moczopędne są jedynym naturalnym czynnikiem odciążającym
soki ustroju od trucizn własnych i zapewniającym szybki powrót do zdrowia
Bezpłatne broszury Dr. med.T. NIEMOJEWSKIFGO otrzymać można w labor.
fiz.-chem. .CHOLEKINAZA"H.NIEMOJEWSKIEGO, Warszawa,N.-Świat 5- (J)
na prowincję wysyłka pocztą.

Dr. N emojewskl przeniósł przy ęcia chorych w Warszawie
ul. Litewskiej nr. 3 na ul. Koszykowa nr. 1 (róg «1. Ujazdowskiej)

i
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BYDCOSZCZ
PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 30 bm. sprzedawać będę najwięcej dającemu
za gotówkę przy ul. Podgórnej 1 o godz. 14: wóz rze-zmcki, woz na rysorach; przy ul. ul. Wełn. Rynek 4
o godz. 14,15: pianino, 2 kanapy, lustro, bufet dęboy’xJf|OtCD’ b,,ur^°’ stół’ etaźerk<? i 2 krzesła; przy
ul. Wełn. Rynek 7 o godz. 14,30: 2 szafy składowe
oszklone; przy ul. Dworcowej 54 (na składnicy firmy
Iiartwig) o godz. 15: dymaczkę kowalską elektr., wier
tarkę ręczną elektr, 20 tafli „Mikanitteinwand“, 114
rożnych arkuszy „Presspan“, 100 odporników Wieder*
standspackete fuer A. E. G. Anlasser.
1321
Wałkiewicz, kom, sądowy w Bydgoszczy.

PRZETARG PRZYMUSOWY.
ca dMówL1 bm’
będę najwięcej dającemu
SJ łn^kę przy U11 D1UglC’ 50 0 Ś°dz' 8’30: większą
Ilość naczyn porcelanowych, fajansowych, szklanych,
emanowanych aluminiowych, różnych sprzętów do
mowych 1 kuchennych oraz przyborów i narzędzi ślu
sarskich, kowalskich, stolarskich i murarskich, urzą*
d«nie składowe, 2 biurka i lampę elektr. stojącą; przy
Rynekł 20i° godz' 15: leżank«b nocny stolik,
szafomerkę, szafę do rzeczy, stół, kilim, stolik, 2 lu
stra, maszynę do szycia „Singer“, szafę kuchenna, kre
dens, skrzydło „B-cia Dobinscf, stół rozciągany 12
krzeseł, kanapę, 3 stojaki do kwiatów, lampę elektr.
4-płom., regulator, 2 okna firan z drążkami mosiężn.,
serwis porcel. na 12 osób (niekompl ), komodę, łóżko.
3 kołdry watowe, biurko, dawkę obitą pluszem i eta
żerkę.
,
1322
Wałkiewicz, kom. sądowy w Bydgoszczy.

GRUDZIĄDZ
PRZETARG PRZYMUSOWY.
We czwartek, dnia 1. 9 32. sprzedawać będę w
drodze przetargu przymusowego najwięcej dającemu
za natychmiastową got</'kę w Świerkowie powiat
Grudziądz u p. Morczyńskiego o godz. 10: 1 kanapę,
3 stoły, 6 krzeseł, 1 szafę bufetową; w Mokrem pow.
Grudziądz u p. Bazarskiego o godz. 11 około 25 ctn
żvfa w słomie; w piątek, dnia 2. 9. 32, u p. Wilkowskiego o godz. 10 w Starych Marżach: 1 umywalkę,
t, kanapę, 1 lustro, 1 bieliźniarkę, 1 obraz; w Wiel
kim Lubiczu u p, Schrodcra o godz. 11: 1 kredens.
Zielniewicz, komornik sądowy w Grudziądzu.
PRZETARG PRZYMUSOWY.
We czwartek, dnia 1 września rb. o godz. 10 przed
poi. sprzedawać będę w drodze przetargu przymuso
wego najwięcej dającemu za natychmiastową gotów;
kę w Rywałdzie i Bursztynowie pow. Grudziądz, co
następuje: 4 maciory, harmonium, i 4 świnie; zbiórka
reflektantów przed oberżą p. Cichockiego w Rywał
dzie; następnie o godz. 4 popoł. w Bog usze wie pow.
Grudziądz: 1 lokomobilę, 1 pług parowy. Zbiórka reflektantów przed Fabryką C. F. Muller i Syn w Bo*
guszewie.
381
Jaranowskl, kom. sąd. w Grudziądza, al. Koódsszki 9.
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WĘGIEL
KOKS
z najlepszych kopalń do«
starcza po cenach bez»
konkurcnc. wagonowo i
w mniejszych ilościach
z dostawą do p wnic:

TRANZYT“

W TORUNIU
biuro: Przedzamcze 20
tel. 242, skład : Chrobre»
go 48. Toruń — Mokre.

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

Gru ua
gazetowa na sprzedaż. I fortcpidiiłe
Toruń, ul. Szeroka 11.

Pokój
elegancko umeblowany od»
najmę zaraz inteligentnemu
panu. Głębocka, Toruń,
ul. Słowackiego 19/21 II p.
5797

Wróciłem
Or. med. Giżycki

udzielam tanio i przysposa«
biam do konserwatorjum.
Można ćwiczyć. Nauczy® do zaprawiania każdej iloś*
cielka ADAMSKA, Toruń ci wprost w dom bardzo ta»
Sukienicza 46o42 nio poleca Szkółka Powia»
towa Okonin poczta Mełno.
718

Pomidory

Pokój

W. PP.
KIEROWNICY
SZKÓŁ

lekarz specjalista chorób
Zeszyty szkolne,
zębów i ust
Bydgoszcz, Marsz. Focha 4 bloki rysunkowe,
bruljony,
telefon 429.

umeblowany, słoneczny, z
używaniem fortepianu, ewtl.
z calkowitem utrzymaniem
do wynajęcia. Toruń, Chel«
mińska szosa 80, m. 8.
6052

Pianino
„Albertiego“ sprzedam za

ołówki, obsadki,
gotówkę. Wojskowy dom
familijny, m. 8, Podgórz
stalówki, atrament,
k/poczty.
6053
kredki, garnki
oraz cztery pokoje w oso«
i
inne
artykuły
piśmienne
bardzo trwale poleca w wieb bnym domu do wynąjęcia,

ROWERY

Sala

5^75 powierzchnia około 140 m.
tylko hurtowo
kw. od zaraz w Aleksans
poleca firma:
drowie Kujawskim, Kościeh
Wejherowo, Sobieskiego
na nr. 3. Ewentualnie ubi*
Gdynia, Starowiejska.
kacja na strychu oraz pi«
wnica. Wiadomość do so« Toruń, ul. Mostowa 7 (róg
boty tamże, później listo«
ul. Ciasnej).
wnie: Łódź, Wólczańska
Tamże:
6045
dla 2 uczni lub uczenie nie« 18, — M. Reicher.
towary krótkie,
drogo. Toruń. Szeroka 37.
galanteria,
6041
m. 136017
kosmetyki,
karpiówkę pierwszorzędnej
jakości poleca zc składu
przybory do palenia
M. CZUBEK i S-ku
■=tylko
hurtowo £^7
w Poznaniu, Oddział w To«
dla pracowników runiu
Dostawca wojskowy.
ul. Piernikarska róg
branży budowlanej. Browarnej Tel. 6^43 5909
Wejherowo, 3«go Maja 18,
II. p. Godziny przyjęć od
Dobrze utrzymany
ićstej do i7»tej.
młodsza potrzebna. Toruń,
Mickiewicza 52, m. 2. 6057

kim wyborze

Bernard WojewsHi

W. KORSAK

Stoncia

Dachówkę

Zarobek

Posłu laczka

jeszcze

fortepian

Pokój

wolne miejsca w moim
komplecie prywatnym. — ładnie umeblowany, słone«
Klasa I. 20 zł* Toruń, Jaśs czny do wynajęcia. Toruń,
kiewiczowa, Klonowicza 30. Nowy K^^k 1 III. ptr.
589,

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

Tysiące
Chorych

na katar żołądka, wzdęcia,
kurcze, bóle, niestrawność,
zgagę, nudności, wymioty,
brak apetytu, ogólne osła»
bienie etc. odzyskało
rdrowle używając ziółka
sławnego na cały świat dra
Dietla, profesora Uniwersy»
tetu Jagiellońskiego. Żądaj
cie bezpłatnej broszury po*
uczaja.ccj! Adres; Llsz«U*>
iipteka.
4868

Kafte
do pieców białe i kolorowe,
oraz cement, wapno, papę
smołę po cenach konkuren»
cyjnych poleca

pierwszorzędny
fabrykat
warszawski po przystępnej M. CZUBEK i Ska
w Poznaniu
cemedo sprzedania. Gdańsk
Oddział w Toruniu
Hansaplatz 8, wys. parter,
obejrzeć można od u—1 ul. Piernikarska róg. Browar
i od 3—5
nej tel. 6«43
v
5910,

REPERTUAR

TEllfiü TORUHSK1EGO
'We wtorek dnia 3° bm.
Teatr nieczynny.
W środę, dnia 31 bm.
o godz. 2o»tej
„TANIA ŚRODA“
Pożegnalny występ
Elny Gistedt.
ostatni raz!
Operetka v 3 aktach
E I al aana
ceny i.-jniższe
od 0.30 do 2.80 zł.

W czwartek dnia 1 bm.
o godz. 20stej
ostatni raz
1

..Wit nałazca**
Sztuka w 3 aktach N.
Jezierskiego. Ceny do
połowy zniżone.

W piątek, dnia 2. IX.
teatr nieczynny.

W sobotę, dn. 3. IX.
o godz. 2o«tej
Operetka Zdrojowa *
z Ciechocinka
PR EM JER A

Luxem burt»**
Operetka w 3 aktach
Fr. I ehar*.

ŚRODA, PNIA 31 SIERPNIA 1932 ROKU

1

W

Zbrodnia gdyńska
i

13 członkówPierwszy
O. W.
P.
przed
sądem
dzień rozpraw

Zeznania oskarżonych idą w tym kierunku,
Wczoraj o godz. 10-tcj w Gdyni przed dzień 10 lipca, zlotu „Sokola" dziolnicfy po brać siłą", — a oskarżony Rogala: „Czy my
zamiejscowym Wydziałem Karnym Sądu O* morskiej. Zezwolenie powyższe ograniczone jeGteśmy żydzi, esy my nie polacy?" — Wre- ;że O W. P. przybył dlatego do Gdyni, ażeby
kręgowego w Starogardzie rozpoczęła się ROZ zostało osobnem zarządzeniem Komisarza w szcio wznosząc okrzyki „Niech żyje Haller. 'wziąć udział w manifestacji Sokoła i tadoku*
front ludności pomorskiej przeciw»
i
PRAWA PRZECIWKO 13 OSKARŻONYM Gdyni z tern, żc W ZLOCIE NIE BĘDĄ BRA Niech żyje O. W. P." GRUPA CZŁONKÓW mentować
I Niemcom.
CZŁONKOM O. W. P., którzy brali udział w ŁY UDZIAŁU ŻADNE ORGANIZACJE SPO O. W. P. RZUCIŁA SIĘ NA POLICJAN- ko
Oskarżony Pieper zeznaje, żc przybył rów»
ŁECZNE POZA „SOKOŁEM". Prezes dziel TÓW OBALAJĄC ICH NA ZIEMIĘ, WY
zajściach podasas zloTu Sokoła w Gdyni.
WRÓCIŁA BRAMĘ I DWA KAMIENNE inież na zjazd jako sprawozdawca. W zezna*
nicy
pomorskiej
Sokoła
Kunc,,
jako
gospo

Przewodniczący wiceprezes Sądu Okręgo
niu swem stwierdza, że Zarząd Sokola zezwo»
wego Heindrich, w charakterze wotantów za darz zlotu Sokola, dał komisarzowi Rządu aa- SŁUPY.
li. O W. P. na wzięcie udziału w pochodzie.
Taki
jest
stan
faktyczny
napadu
Oddziału
siadają sędzia Karczewski i naczelnik Sądu pewnienie, że zie^ta-suje się do powyższych
Zeznania następnych oskarżonych specjał*
członków
O.
W.
P.
na
policję.
Grodzkiego Potanieć, oskarża prokurator We- zarządzeń. Komisarz Rządu za pośrednictwem
nie koncentrują się w jednym kierunku. W
kierownika
Wydziału
Bezpieczeństwa
SzaCzłonkowie
O.
W.
P.,
w
szczególności
Cie«
degiz, obronę oskarżonych prowadzą: — P''pewnem miejscu stwierdzono, że członkowie
scł Stypułkowski z Warszawy, ad w. Suchec cherskiego wydał polecenie organom policyj sielski,- Pieper, Sobczak i Stanisławski wyraźnie OWP. przybyli do Gdyni bądź to samorzut»
ki ze Starogardu, adw. Wegner z Gdyni i nym, aby nic dopuściły do udziału w pocho. i świadomie dążyli do złamania zarządzenia nic, bądź to zespołami, ale nie w celu żadnych
san. Ossowski z Torunia. Oskarżonych jest dzie organiacyj politycznych, a w szczegól policji i przedostania się oddziału przemocą zajść, tylko w celu wzięcia udziału w manife*
nazewnątrz stadjonu, celem dołączenia się O.
trzynastu: Wacław Ciesielski, Barnard Pie- ności „Strzelca“ i „O. W. P.“.
stacji narodowej Sokola. Oskarżeni również
Tymczasem już od początku lipca czynio W. P. do pochodu Sokoła.
per z Wejherowa, Alojzy Sobczak z Gdyni,
charakteryzują przebieg , .pertraktacyj' ‘, jakie
Napad
na
policję
'
związane
z
tem
później
Jan Stanisławski z Chylonji, Stanisław Kał. ne były w okręgu północno-pomorskim O. W.
rozruchy były wynikiem oddziaływania przy» mieli z przedstawicielami władz bezpieczeń*
duński z Obłoża, Edward Kąkol z Oksywia, P. prEygotowywania do udziału O. W. P. w
wódców i innych uczestników skupienia na stwa Osk. Pieper stwierdza, że do bramy sta»
Tomasz Rogala z Kościerzyny, Jan Hofmann uroczystościach Sokoła, a w szcmgólmoścj w
djonu prowadził grupę OWP. pod swą komen*
pozostałych kilkuset członków.
r Kościerzyny, Józef Massow- z Kościcrzny, pochodzie. Według informacyj policji w całym
dą, natomiast pełną odpowiedzialność bierze
Po dokonanym napadzie oddział O. W. P.,
Adam Sampławski z Gdyni, Alfons Sampław- pasie nadmorskim, w szczególności w Gdyni
członek OWP-, kierownik powiatowy OWP.
ski z Gdyni, Paweł Lomnitz z Gdyni i Fran Obłużu, Oksywiu i Chylonji odbywały się ze złożony ze 100 członków, zebrał się ponownie Sobczak. Zeznania oskarżonych mają na celu
brania placówek O. W. P., a w Kościerzy. w okolicy Domu Zdrojowego, gdzie uczestni» stwierdzenie, że nie członkowie OWP., ani
ciszek Szopiński z Gdyni.
nie,
pod przewodnictwem Władysława Roga kami glównemi zajścia byli Pieper, Sampław» kierownicy byli sprawcami zajścia, lecz że prze
Akt oskarżenia formułuje, że w dniu 10
scy, Szopiński i Lomnitz. Zbiegowisko to sta»
lipca 1932 r., na stadjonie w Gdyni, w cza li zebranie instrukoyjne. Na skutek tych ze wiało czynny opór przybyłemu na wezwanie ciwnie nawoływali oni do rozcjśc.a się i ź«
sie zlotu Sokoła, oskarżeni uazestniczyli w brań i e góry określanych imstrukci/J Jpiw , z Gdyni nowemu oddziałowi policji pod kie» dzięki tylko naporowi tłumu stało się nie»
pubHaznam skupieniu członków O. W. P. w byl do Gdyni w dniu 10 lipca cnłankowie € rownictwein przodownika Kaczmarka. W cza» szczęście zawalenia bramy
Oskarżony Ciesielski powołuje snę na o*
liczbie około 400. PadcGaks skupienia tego W. P. w liczbie 400. Zwrócili aię oni w spra sie tego zajścia OSKARŻONY SAMPŁAW«
OSKARŻENI PRZEMOCĄ STAWILI OPÓR wie wzięcia udziału w pochodzie do jednego z SKI UDERZYŁ TEMPEM NARZĘDZIEM świadczenie mec. Zawodnego, członka Sokoła
ODDZIAŁOWI POLICJI W CZASIE PRAW członków Sokoła, przewodne z ąc ego jednej z W RĘKĘ POSTERUNKOWEGO CIESIEL» a jednocześnie członka OWP., że OWP. weź»
NEGO WYKONYWANIA PRZEZEŃ O BO. komisyj zlotu, adw. Zawodnego. Zaznaczyć SKIEGO, usiłując go obezwładnić. W chwilę mie udział w zlocie Sokola. Pozatem zeznaje,
W.IĄ.ZKÓW, i DOKONALI CZYNNEGO NA należy, że adw. Zawodny jest równocześnie później, po rozproszeniu przez policjantów od» źe ,,wyższe sploty wpłynęły na zajścia“, i ze
NICH NAPADU. Podczas tego napadu wy członkiem O. W. P. Oskarżony Sobcnak o_ działu O. W. P, jeden z uciekających człon* grupę OWP wyrzuciła fala tłumu podczas,
parta siłą policjantów za bramę obaloną i ka trzymał od adw. Zawodnego odpowiedź że ków O. W. P. oddal trzy strzały rewolwerowe, gdy przywódcy OWP. nawoływali do rozej*
mienne słupy. W tym czasie odnieśli rany a O W. P. nie może brać udziału w pochodzie. celując w posterunkowego świrzewskiego. Ten ścia się. Podobnie zeznawali pozostali oskar
spirant. policji Lipin i posterunkowy Nosek, Zresztą aZwodny wypowiedział jedynie swoją ostatni dwukrotnie strzelał bezskutecznie do żeni.
Jak wynika z tych zeznań, O. W. P. NIE
śmierć zaś poniósł Norbert Kośnik, przyczem opinję, z punktu bowiem widzenia przepisów uciekającego i mimo natychmiastowego pości»
CHCE
POCZUWIAĆ SIĘ DO ŻADNEJ Wb
regulaminu
komisji
zlotowej
dzielnicy
pomor

OSKARŻENI CIESIELSKI, PIEPER, SOB
gu, osobnik ten zbiegł. Według zeznań świad»
CZAK i STANISŁAWSKI BYLI PRZYWÓD skiej Sokoła nie leżała w jego kompetencji ka Sobolewskiego, osobnik ten strzelał z re.- NY I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KRWA*
CAMI TYCH ROZRUCHÓW, ZAŚ OSKAR decyzja w tej kwcwtji. — CZŁONKOWIE wolweru, który miał otrzymać od oskarżonego WE ZAJŚCIA. Z jednej strony chce przerzu*
ŻENI HOFMANN i MASSOW JAKO U PRZEWODNICTWA DZIELNICY POMOR Piepera. Przeprowadzone dochodzenia nie u» cić winę na władze bezpieczeństwa i policję
lub też tłum, względnie nawet obarcza tą od
OZESTNICY
ROZRUCHÓW
PIERWSI SKIEJ SOKOŁA PRZEZ CAŁY CZAS stalily nazwiska tego osobnika,
powiedzialnością władze Sokola, twierdząc, że
PRZYGOTOWYWAŃ
DO
ZLOTU
LOJALNIE
CZYNNIE NAPADLI NA ODDZIAŁ POLI
Oskarżeni Wacław Ciesielski, Bernard Pie» Sokół nie wydal żadnych dokładnych inetruk*
STALI
NA
STANOWISKU,
ŻE
ŻADNA
OR

CJANTÓW. — Ponadto Boranrd Piepar, A
per, Alojzy Sobczak, Jan Stanisławski, Stani»
dam Sampławski. Paweł Lounnlis i Franci- GANIZACJA POZA SOKOŁEM W ZLOCIE sław Kalduński, Edward Kąkol, Tomasz Ro» cyj, nawet podczas uroczystości na stadjonie
przez megafon.
UDZIAŁU
BRAĆ
NIE
MOŻE.
Tymczasem
w
jraek Szopiński oskarżeni są o to, że w tym
gala, Jan Hofmann, Józef Massow i Adam
Pozatem oskarżeni wikłają się w zeznaniach,
dniu
10
lipaa
na
stadjonie
w
Gdyni
obok
So.
namym dniu w pół go-dziny później w pobli
Sampławski, brat jego Alfons, Paweł Lomnitz na co zwracał kilkakrotnie uwagę prokurator
żu „Domu Zdrojowego" w Gdyni uczestniczy koła zgrupowały się samowolnie ekspozytury i Franciszek Szopiński w śledztwie częściowo
M i zeznania Piepera nie pokrywają się z te»
li w publiumem skupieniu członków O. W. P. pelityajne Stroawictwa Narodowego, Zwią przyznali, że uczestniczyli w skupieniu i że byli
mi zeznaniami, które złożył w śledztwie. O»
zek
Powstańców
i
Wojaków
ora«
O.
W.
P.
i stawili przemocą opór oddziałowi policji w
obecni przy najściu na policję, a częściowo skarżony Pieper tłumaczy się tem, że był zmę,
czasie prawnego wykonywania przeceń obo Na czele zgromadzonych 400 członków OWP.. przeczą, że odegrali rolę podburzającą.
czony i że kilkakrotnie nocą powoływano go
wiązków służbowych. — Adam Sampławski, na. stadjonie gdzie odbywały się uroczystości
Akt oskarżenia kończy się następującem na śledztwo.
Sokoła,
znajdowali
się
oskarżony
Ciesielski,
jako uczestnik rozruchów, stawił czynny opór,
stwierdzeniem: , .Krwawe rozruchy lipcowe są
Charakterystycznem było zeznanie oskar«
zadając tempem narzędziem uszkodzenie cia kierownik wydziału Okręgowego północno-po groźną zapowiedzią niebezpieczeństwa, które źonego Hofmanna, który tak jak i pozostali
ła posterunkowemu Ciesielskiemu. Pozatem morskiego OWP. i oskarżony Sobccak, kie. może zaistnieć w przyszłości. Wieść o tych oskarżeni podkreślał, it przybył do Gdyni zu»
Wacław Ciesielski oskarżony jest o to ,żc równik powiatowy OWP. Odebrali oni raport tozruchach rozeszła się szeroko, przynosząc uj« pełnie przypadkowo, a to w tym celu, aby
tego samego dnia na stadjonie w Gdyni znie od kierowników poszczególnych placówek. ud< mę polskiemu imieniu. W chwili uroczystego wziąć udział w manifestacji narodowej Ten
ważył kierownika wydraiiału bezpieczeństwa pochód Sokoła ruszył, oskarżony Sobcmk wy zjazdu Sokola, będącego jedną z manifestacyj sam oskarżony na zwrócenie uwagi przez pro»
Komisarjatu Rządu w Gdyni Sznchirskiego, dał kolumnie członków OWP. renkaz masrt-e- żywiołu polskiego na Pomorzu, członkowie O. kuratora, że w śledztwie zeznawał coś innego,
rowania za pochodem Sokoła. Na czele ma
podoz-a.s wykonywania przaiń obowiązków słu
W. P. napadli na przedstawicieli władz pań« stwierdził, że słyszał podburzające okrzyki ze
żbowych używając w stosunku do niego sło szerujących postępowali Ciesielski, Pieper, stwowych polskich na wybrzeżu. Opinja spo» strony jakiegoś bliżej mu nieznanego osobnika,
wa: „prowokator". Oskarżeni odpowiadają z Sobczak i Tomasz Rogala, za nimi w odle łeczna natychmiast po wypadkach wydala po« który przypominał wzrostem Pieper«, oskarżo»
art. 115 k. k. część I, II i III, par. 185 i 196 głości kilkunastu kroków Jóraef Massow i Hof- tepiające orzeczenie o politycznej zbrodni ny zaznaczył przytem, że w śledztwie podsu*
mann nieśli szczerbce Chrobrego. Mimo kil członków O. W. P. z punktu widzenia pań« nięto mu Piepera, i w ten sposób z jego ze»
i na mocy artykułu 24 i 28 k. p. k.
W uzasadnieniu aktu oskarżenia szeroko kakrotnych upomnień i oświadczeń ze strony stwowego. Tę polityczną stronę zbrodni u» znań zrobiono, iż okrzyki podburzające miał
policji, że pochód organizacji OWP. jest nie względnić musi również sąd wyrokujący wydawać Pieper. Ten sam oskarżony nie przy,
omówiona jest rola O. W. P. jego zadania po
legalny i musi być niezwłocznie rozwiązany, z § 115 k. k w płaszczyźnie zbrodni rozruchów. znaje się do winy, ani do udziału w zajściu
lityctne, m i akt oskarżenia stwierdza, że
mimo kilkakrotnych wezwań przywódcy po Po odczytaniu aktu oskarżenia poszczególni następnem, które miało miejsce w okolicy Do,
ostra cpcsycja OWP. w stosunku do wszystchodń Ciesielski, Pieper i Sobcrak nie rozwią oskarżeni zaczęli składać swoje oświadczenia.
kich urzędów od maja 1926 r., — mająca ja
mu Zdrojowego.
zali pochodu, nie stosując się do wdawania
Oskarżony Pieper
trzeba dodać —• za»
ko środek w swej dyspozycji posłuszne i zor
Oskarżony Ciesielski zeznaje, że nie poczu»
ganizowane macy członków; stawała się coraz ze strony policji przeciwnie z grupy OWP roz wa się do żadnej winy, nawet moralnej, zajście znaczył, że nie miał przy sobie żadnej broni.
legły się podburzające okmyki m. i.: ..W
Oskarżony Sampławski Alfons zeznaje, że
bardziej niebezpieczna, wystąpienia tej orga
tłumaczy on siłą wyższą. , .Wyższe sploty
JAKIM KRAJU ŻYJEMY? ZA NIEMCA
nie
jest członkiem OWP., tylko jej sympaty,
nizacji na obszarze trzech województw wschód
wpłynęły na ich przebieg. Nie Chrobrego siu»
niej Małopolski skłoniły Ministerstwo Spraw BYŁO LEPIEJ!"
py, lecz słabe slupy bramy — były przyczyną■ kiem.
Niektórzy oskarżeni starają się zwracać
Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Sza tych zajść“ — zeznaje oskarżony. Ze sweji
Wewnętrznych do rozwiązania tej organiza
,
uwagę
na rolę Sobolewskiego, jednego z aresz»
cji na tamtych terenach. Niebeapiecreństwo cherski, widząc ten nastrój, zarządził jeszcze roli tłumaczy się w sposób charakterystyczny,
grożąca porządkowi prawnemu w Państwie ze w ostatniej chwili zamknięcie furtek i nawo, że chociaż odebrał raport od kierownika po» towanych po zajściach, twierdząc, ie ten miał
strony Obce,u, szczególnie jaskrawo uwydatni ływał do razejśca się. Masy crłonków O. W. w;atowego Sobczaka, jako kierownik okręgui przy sobie broń ukrytą i źc wkrótce po przy»
P. pa-rły jednak dalej. „Jeszcze raz wzywam pólnocno’pomorskicgo O W. P., to jednak w1 trzymaniu go doraźnem zwolniono go z aresz»
ło się w ostatnich latach w jego wystąpię
niach na ternie Pomorza (w Wąbrzeźnie, Panów — wołał kierownik Szacherski — do dalszych zajściach odegrał rolę pomniejszą,> tu.
W toku zeznań oskarżonych wpłynął wnio«
świeciu i Nowemmieście), najjaskrawi^ zaś rozejścia się.“ Odpowiedzią na to było wyda gdyż przybył jako sprawozdawca prasowyr
:
sek
ze strony obrony, ażeby wyłączono z roz.
w rozruchach wywołanych przaz OWP w nie przez oskarżonego Piepera do członków z Tczewa na uroczystości Sokola. Prokurator
j
prawy
oskarżonego Lomnitza, a to z tego po»
Wedegiz
zwrócił
uwagę,
że
oskarżony
inaczej
organizacyj głośnego polecenia: — „Chłopcy
Gdyni w dniu 10 lipca.
wodu, że jest on chory Sąd jednak odrzucił
zeznav
al
w
śledztwie,
a
inaczej
daje
wyjaśnie
s
ne
rozchodźcie
się
Wychodźcie
gęsiego.
Sfor

STAN FAKTYCZNY ZAJŚĆ GDYŃ
wniosek obrony, stwierdzając, że jak orzekli
SKICH według aktu oskarżenia, przedstawia mujemy się za bramą." W ostatniej chwili na nia obecnie. Oskarżony Ciesielski stwierdza
lekarze,
choroba ta nie grozi oskarżonemu w
dalej,
że
nie
użył
słowa
,,
prowokator
4
‘
pod
się jak następuje: Związek Towarzytw „So czelnik Szacherski zaniknął furtkę i nie wpuczasie
dalszej
rozprawy żadnemi komplikacja*
adresem
naczelnika
Szacherskiego,
lecz
,
,pacy#
kół“ uzykał od P. Wojewody Pomorskiegoi szczał nikogo przez 15 minut. Oskarżony Piemi.
zezwolenie pisemne na zwołanie do Gdyni, na< per w tym czasie wołał: — „Musimy ichi fikator* *.
OgłosreniaE wierxx millna. r<« »tronie 7>lam»w*| . . 0,25 zl
w tckłci« na pierwsze) stronie . . , , ......... 1.50 zt
na drugie) ! trzeciej stronie
1 xł — w tekście
O.oO x<
Drobne za słowo 15 gr. pierwsze «Iowo podwójnie.
Dla aossukujących pracy i nekrologi 25\ zniżki, komunikaty 50 gr.
Za cgłostanla skomplikowane 1 x zastrzeżeniem miejsca 20| nadwyżki
W OZansku xa wierste m/m na »ironie 7-tamowoj........................ 15 ’«”■
•
■■
b
C
s
••••50 fen.
Otobne xa słowo 5 fen, — tytułowe ... ,
. .
. . . 10 fen.
Frty »słowem (ciąganiu należności rabat upadu. Dla wszelkich »praw
sparnych wjażciwe sq Sady w Toruniu. Za terminowy druk przepisane
miejsce ogłoszenie administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny Wacław Górnicki w Toruniu, Słowackiego 10/21
Rea. odpowiedzialny na Bydgoszc Józef Dobrostański Mostowa 6
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W-. M. Gdańska Wilhelm Grlmsmann,
Gdańsk, Kassubiscber Markt 21, l. p.
Redaktor odopwieaz. na Gdynię Wiktor Mielników Gdynia, Świętojańska
Redaktor odpowiedzialny na Inowrocław, Władysław Kawałkowało
Inowrocław, Rynek 25.
Redaktor odpowiedzialny na Grudziądz, Józef Stanach. Rynek 10/U,
Za ogłoszenia odpowiada administracja
Wydawnictwo: „Dzień Pomorski“, , Dzień Bydgoski," „Gazeta Morska",
„Dzień Grudziądzki". „Dzień Kaszubski",
„Dzień Kcjawsici"

Nakładem i czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej <5. A.
r Toruniu

Abonanwnt miesięczny wynoel
w ekspedycji miejscowych agencjach . . . .
z odnoszeniem do domu w Toruniu .
przez pocztę x odnoszeniem....................................... <
POd opaską....................................................

•

«
*}
• • •

.................................... ■{

w Gdańsku przet poeztg . . 2.50 gd przez chłopca
!:,3U XJ
z odbieraniem w administracji wprost gd 2, zagranicą 4 gd . . /.
M
W razie wypadków, spowodowanych silg wyższą (np. przeszkody w za
kładzie strajki). Administracja nie odpowiada za niedostarczenie plsme
PRENUMEIMTA ,DNiA KUJAWSKIEGO- mlesigesnle w admini
stracji 2.70 zł — na pocztach jut z odnoszeniem kwartalnie 9,27 M
miesięcznie 3,09 jl
l
j
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Zbrodnia gdgńska
15 członkówPierwszy
O. W.
P. przed sądem
dzień rozpraw

Zeznania oskarżonych idą w tym kierunku,
10 lipca, zlotu „Sokoła" dzielnidy po brać siłą", — a oskarżony Rogala: „Czy my
Wczoraj o godz. 10-tcj w Gdyni przed dzień
<
że
O W. P. przybył dlatego do Gdyni, ażeby
jecteśmy
żydzi,
cmy
my
nie
polacy?"
—
Wre:
zamiejscowym Wydziałem Karnym Sądu 0' 1morskiej. Zezwolenie powyższe ograniczone
wziąć udział w manifestacji Sokoła i zadoku*
szcio
wznosząc
okrzyki
„Niech
żyje
Haller.
'
zostało
osobnem
zarządzeniem
Komisarza
w
kręgowego w Starogardzie rozpoczęła się ROZ :
front ludności pomorskiej przeciw»
i
z tem, że W ZLOCIE NIE BĘDĄ BRA Niech żyje O. W. P." GRUPA CZŁONKÓW mentować
PRAWA PRZECIWKO 13 OSKARŻONYM Gdyni
<
ko
Niemcom.
O.
W.
PRZUCIŁA
Się
NA
POLICJAN1
UDZIAŁU ŻADNE ORGANIZACJE SPO
CZŁONKOM O. W. P., którzy brali udział w LY
i
Oskarżony Pieper zeznaje, że przybył rów»
ŁECZNE POZA „SOKOŁEM". Prezes dziel, TÓW OBALAJĄC ICH NA ZIEMIĘ, WY.
zajściach podcsas ziołu Sokoła w Gdyni.
WRÓCIŁA BRAMĘ I DWA KAMIENNE inież na zjazd jako sprawozdawca. W zezna*
nicy
pomorskiej
Sokoła
Kunc,,
jako
gospo

Przewodniczący wiceprezes Sądu Okręgo
.
;niu swem stwierdza, że Zarząd Sokola zezwo*
zlotu Sokoła, dał komisarzowi Rządu za- słupy.
wego Heindrich, w charakterze wotantów za. darz
1
li. O W. P. na wzięcie udziału w pochodzie.
Taki
jest
stan
faktyczny
napadu
Oddziału
pewnienie, że ntistaTuje się do powyższych
siadają sędzia Karczewski i naczelnik Sądu
Zeznania następnych oskarżonych specjał*
Komisarz Rządu za pośrednictwem członków O. W. P. na policję.
Grodzkiego Potanieć, oskarża prokurator We- zarządzeń.
■
nie
koncentrują się w jednym kierunku. W
Członkowie O. W. P., w szczególności Cle»
degiz, obronę oskarżonych prowadzą: — p'»- kierownika Wydziału Bezpieczeństwa Sza
pewnem
miejscu stwierdzono, że członkowie
cherskiego wydał polecenie organom policyj sielski,- P.eper, Sobczak i Stanisławski wyraźnie >
seł Stypułkowski z Warszawy, adw. Suchec
i świadomie dążyli do złamania zarządzenia OWP. przybyli do Gdyni bądź to samorzut»
nym,
aby
nic
dopuściły
do
udziału
w
pocho.
ki ze Starogardu, adw. Wegner z Gdyni i
policji i przedostania się oddziału przemocą nie, bądź to zespołami, ale nie w celu żadnych
san. Ossowski z Torunia. Oskarżonych jest dzie organiacyj politycznych, a w szczegól
nazewnątrz stadjonu, celem dołączenia się O. zajść, tylko w celu wzięcia udziału w manife*
trzynastu: Wacław Ciesielski, Barnard Pie ności „Strzelca" i „O. W. P.".
stacji narodowej Sokola. Oskarżeni również
Tymczasem już oi poazątku lipca czynio W, P. do pochodu Sokoła.
per z Wejherowa, Alojzy Sobczak z Gdyni,
Napad na policję i związane z tern później charakteryzują przebieg , .pertraktacyj* *, jakie
Jan Stanisławski z Chylonji, Stanisław Kał. ne były w okręgu półnoano-pomorskim O. W. rozruchy były wynikiem oddziaływania przy® mieli z przedstawicielami władz bezpieczeń*
duński z Obłoża, Edward Kąkol z Oksywia, P. przygotowywania do udziału O. W. P. w wódców i innych uczestników skupienia na stwa Osk. Pieper stwierdza, że do bramy sta»
Tomasz Rogala z Kościerzyny, Jan Hofmann uroczystościach Sokoła, a w szd ’ogólności w pozostałych kilkuset członków.
djonu prowadził grupę OWP. pod swą komen*
dą, natomiast pełną odpowiedzialność bierze
r Kościerzyny, Józef Massow z Kościcrzny, pochodzie. Według informacyj policji w całym
Po dokonanym napadzie oddział O. W. P-,
członek OWP., kierownik powiatowy OWP.
Adam Sampławski z Gdyni, Alfons Sampław- pasie nadmorskim, w szczególności w Gdyni
złożony ze 100 członków, zebrał się ponownie
Sobczak. Zeznania oskarżonych mają na celu
ski t, Gdyni, Paweł Lomnitz z Gdyni i Fran Obłużu, Oksywiu i Chylonji odbywały się ze
w okolicy Domu Zdrojowego, gdzie uczestni* stwierdzenie, że nie członkowie OWP., ani
brania
placówek
O.
W.
P-,
a
w
Kościerzy.
ciszek Szopiński z Gdyni.
kami głównemi zajścia byli Pieper, Sampław»
prze
Akt oskarżenia formułuje, że w dniu 10 nie, pod przewodnictwem Władysława Roga scy, Szopiński i Lomnitz. Zbiegowisko to sta» kierownicy byli sprawcami zajścia, lecz że
1 że
li
zebranie
instrukcyjne.
Na
skutek
tych
ze
ciwnie
nawoływali
oni
do
rozejścia
się
lipca 1932 r., na stadjonie w Gdyni, w cza
lemu na wezwanie
nie»
dzięki
tylko
naporowi
tłumu
stało
się
brań
i
e
góry
określonych
inst
sie zlotu Sokoła, oskarżeni uczestniczyli w
i policji pod kie»
CLASSIC
szczęście
zawalenia
bramy
byl
do
Gdyni
w
dniu
10
lipca
pubHaznam skupianiu członków O. W. P. w
aczmarka. W cza»
Oskarżony Ciesielski powołuje się na o*
liczbie około 400. Podccas skupienia tego W. P. w liczbie 400. Zwrócili a
NY SAMPŁAW»
świadczenie mec. Zawodnego, członka Sokoła
OSKARŻENI PRZEMOCĄ STAWILI OPÓR wie wzięcia udziału w pochodzi
NARZĘDZIEM
a jednocześnie członka OWP., że OWP. weź»
ODDZIAŁOWI POLICJI W CZASIE PRAW członków Sokoła, przewodneza
EGO CIESIELs
mie udział w zlocie Sokoła. Pozatem zeznaje,
komisyj
zlotu,
adw.
Zawodne
NEGO WYKONYWANIA PRZEZEŃ O BO.
ładnie. W chwilę
że ,,wyższe sploty wpłynęły na zajścia“, i że
WIAZKÓW, i DOKONALI CZYNNEGO NA należy, że adw. Zawodny jest
ez policjantów od»
członkiem
O.
W.
P.
Oskarżon
NICH NAPADU. Podczas tego napadu wy
ciekających człon» grupę OWP wyrzuciła fala tłumu podczas,
gdy przywódcy OWP. nawoływali do rozej«
trzymał
od
adw.
Zawodnego
parta siłą policjantów za bramę obalaną i ka
zały rewolwerowe,
ścia się. Podobnie zeznawali pozostali oskar*
mienne słupy. W tym czasie odnieśli rany a O W. P. nie może brać udziału
wirzewskiego. Ten
Zresztą
aZwodny
wypowiedział
spirant policji Lipin i posterunkowy Nosek,
bezskutecznie do żeni.
Jak wynika z tych zeznań, O. W. P. NIE
opinję,
z
punktu
bowiem
widzę
śmierć zaś poniósł Norbert Kośnik, przyczem
miastowego pości»
CHCE POCZUWIAĆ SIĘ DO ŻADNEJ Wb
OSKARŻENI CIESIELSKI, PIEPER, SOB regulaminu komisji zlotowej dzi
ług zeznań świad» NY I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KRWA*
CZAK i STANISŁAWSKI BYLI PRZYWÓD skiej Sokoła nie leżała w jeg
ten strzelał z re»
WE ZAJŚCIA. Z jednej strony chce przerzu*
ć od oskarżonego
CAMI TYCH ROZRUCHÓW, ZAŚ OSKAR. decyzja w tej kwcwtji. — 0
cić winę na władze bezpieczeństwa i policję
PRZEWODNICTWA
DZIELN
ŻENI HOFMANN i MASSOW JAKO Uochodzenia nie u»
lub też tłum, względnie nawet obarcza tę od*
CZESTNIOY
ROZRUCHÓW
PIERWSI SKIEJ SOKOŁA PRZEZ C
a,
powiedzialnością władze Sokola, twierdząc, że
PRZYGOTOWYWAŃ
DO
ZLOT
CZYNNIE NAPADLI NA ODDZIAŁ POLI
Iski, Bernard Pie» Sokół nie wydał żadnych dokładnych instruk*
CJANTÓW. — Ponadto Beranrd Pieper, A STALI NA STANOWISKU, ŻE
tanislawski, Stani» cyj, nawet podczas uroczystości na stadjonie
dam Sampławski. Paweł Lounnlks i Franci GANIZACJA POZA SOKOLEJ
kol, Tomasz Ro* przez megafon.
szek Szopiński oskarżeni są o to, że w tym UDZIAŁU BRAĆ NIE MOŻE,
Iassow i Adam
Pozatem oskarżeni wikłają się w zeznaniach,
nimym dniu w pół godziny później w pobli dniu 10 lipaa na stadjonie w G
s, Paweł Lomnitz i na co zwracał kilkakrotnie uwagę prokurator
żu „Domu Zdrojowego" w Gdyni uczestniczy koła zgrupowały się samowolni
dztwie częściowo M i zeznania Piepera nie pokrywają się z te»
li w publiamem skupieniu członków 0. W. P. pclitycnne Stronnictwa Naród
kupieniu i że byli mi zeznaniami, które złożył w śledztwie. O»
icję, a częściowo skarżony Pieper tłumaczy się tem, że był zmę,
i stawili przemocą opór oddziałowi policji w zek Powstańców i Wojaków oi
czasie prawnego wykonywania przezeń obo Na czele zgromadzonych 400 czł
burzającą.
czony i że kilkakrotnie nocą powoływano go
wiązków służbowych. — Adam Sampławski, na stadjonie gdzie odbywały się
się następującem na śledztwo.
jako uczestnik rozruchów, stawił czynny opór, Sokoła, znajdowali się oskarż
ruchy lipcowe są
Charakterystycznem było zeznanie oskar*
zadając tempem narzędziem uszkodzenie cia kierownik wydziału Okręgowego
groźną zapowiedzią niebezpieczeństwa, które żonego Hofmanna, który tak jak i pozostali
ła posterunkowemu Ciesielskiemu. Pozatem morskiego OWP. i oskarżony Sobcoak, kie. może zaistnieć w przyszłości. Wieść o tych oskarżeni podkreślał, it przybył do Gdyni zu,
Wacław Ciesielski oskarżony jest o to ,żc równik powiatowy OWP. Odebrali oni raport tozrucliach rozeszła się szeroko, przynosząc uj# pełnie przypadkowo, a to w tym celu, aby
tego samego dnia na stadjonie w Gdyni znie od kierowników poszczególnych placówek. Gdo mę polskiemu imieniu. W chwili uroczystego wziąć udział w manifestacji narodowej Ten
ważył kierownika wyd-fliału bezpieczeństwa pochód Sokoła ruszył, oskarżony Sobczak wy zjazdu Sokola, będącego jedną z manifestacyj sam oskarżony na zwrócenie uwagi przez pro»
Komisarjatu Rządu w Gdyni Szncharskiego. dał kolumnie członków OWP. nenkaz masite- żywiołu polskiego na Pomorzu, członkowie O. kuratora, że w śledztwie zeznawał coś innego,
rowania za pochodem Sokoła. Na czele ma
podcizas wykonywania przerai obowiązków słu
W. P. napadli na przedstawicieli władz pań» stwierdził, że słyszał podburzające okrzyki ze
źbowych używając w stosunku do niego sło szerujących postępowali Ciesielski, Pieper, stwowych polskich na wybrzeżu. Opinja spo» strony jakiegoś bliżej mu nieznanego osobnika,
wa: „prowokator". Oskarżeni odpowiadają z Sobczak i Tomasz Rogala, za nimi w odle leczna natychmiast po wypadkach wydala po» który przypominał wzrostem Piepera, oskarżo»
art. 115 k. k. część I, II i III, par. 185 i 196 głości kilkunastu kroków Jóraef Massow i Hof tępiające orzeczenie o politycznej zbrodni ny zaznaczył przytem, że w śledztwie podsu»
mana nieśli szczerbce Chrobrego. Mimo kil członków O. W. P. z punktu widzenia pań» nięto mu Piepera, i w ten sposób z jego ze»
i na mocy artykułu 24 i 28 k. p. k.
kakrotuych upomnień i oświadczeń ze strony stwowego. Tę polityczną stronę zbrodni u» znań zrobiono, iż okrzyki podburzające miał
W uzasadnieniu aktu oskarżenia szeroko
policji, że pochód organizacji OWP. jest nie względnie musi również sąd wyrokujący wydawać Pieper. Ten sam oskarżony nie przy«
omówiona jest rola O. W. P. jego zadania po
py f musi Byc
TOC®wi^D3n.y, z § 115 k. k w płaszczyźnie zbrodni rozruchów. znaje się do winy, ani do udziału w zajściu
litycDaie, m. i akt oskarżenia stwierdza, że
mimo kilkakrotnych wezwań przywódcy po Po odczytaniu aktu oskarżenia poszczególni następnem, które miało miejsce w okolicy Do,
ostra cpcsycja OWP. w stosunku do wszyst
chodu Ciesielski, Pieper i Sobtrak nie rozwią oskarżeni zaczęli składać swoje oświadczenia. mu Zdrojowego.
kich urzędów od maja 1926 r., — mająca ja
zali pochodu, nie stosując się do weiiwania
Oskarżony Pieper — trzeba dodać —• za»
Oskarżony Ciesielski zeznaje, że nie poczu»
ko środek w swej dyspozycji posłuszne i zor
ze strony policji przeciwnie z grupy OWP roz wa się do żadnej winy, nawet moralnej, zajście znaczył, że nie miał przy sobie żadnej broni.
ganizowane masy członków; stawała się coraz
legły się podburzające okmyki m. i.: ..W
Oskarżony Sampławski Alfons zeznaje, że
tłumaczy on siłą wyższą. , .Wyższe sploty
bardziej niebezpieczna, wystąpienia tej orga
JAKIM KRAJU ŻYJEMY? ZA NIEMCA wpłynęły na ich przebieg. Nie Chrobrego siu» nie jest członkiem OWP., tylko jej sympaty»
nizacji na obszarze trzech województw wschód
py, lecz słabe slupy bramy — były przyczyną kiem.
niej Małopolski skłoniły Ministerstwo Spraw BYŁO LEPIEJ!"
Niektórzy oskarżeni starają się zwracać
Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Sza tych zajść* * — zeznaje oskarżony. Ze swej
Wewnętrznych do rozwiązania tej organiza
uwagę
na rolę Sobolewskiego, jednego z aresz»
roli
tłumaczy
się
w
sposób
charakterystyczny,
1
charski,
widząc
ten
nastrój,
zarządził
jesacze
cji na tamtych terenach. Niebeapiecpeństwo
grożąoe porządkowi prawnemu w Państwie zei w cetatniej chwili zamknięcie furtek i nawo, że chociaż (,-debral raport od kierownika po» towanych po zajściach, twierdząc, że ten miał
strony Obami, szczególnie jaskrawo uwydatni ływał do razejśca się. Masy crłionków O. W. wmtowego Sobczaka, jako kierownik okręgu przy sobie broń ukrytą i że wkrótce po przy«
P, parły jednak dalej. „-Jeszcze raz wzywam pólnocno’pomorskiego O W. P., to jednak w trzymaniu go doraźnem zwolniono go z aresz»
ło się w ostatnich latach w jego wystąpię
...
niach na ternie Pomorza (w Wąbrzeźnie, panów — wołał kierownik Szacherski — do dalszych zajściach odegrał rolę pomniejszą, tu.
W toku zeznań oskarżonych wpłynął wnio»
świeciu i Nowemmieście), naj jaskrawiej zaś rozejścia się." Odpowiedzią na to było wyda gdyż przybył jako sprawozdawca prasowy
sek ze strony obrony, ażeby wyłączono z roz»
w rozruchach wywołanych przez OWP w nie przez oskarżonego Piepera do członków z Tczewa na uroczystości Sokola. Prokurator
prawy oskarżonego Lomnitza, a to z tego po»
Wedegiz
zwrócił
uwagę,
że
oskarżony
inaczej
organizacyj
głośnego
nolecenia:
—
„Chłopcy
Gdyni w dniu 10 lipcA.
wodu, żc jest on chory Sąd jednak odrzucił
STAN FAKTYCZNY ZAJŚĆ GDYŃ ne rozchodźcie się Wychodźcie gęisaego. Sfor zeznav al w śledztwie, a inaczej daje wyjaśnię, wniosek obrony, stwierdzając, że jak orzekli
nia
obecnie.
Oskarżony
Ciesielski
stwierdza
SKICH według aktu oskarżenia, przedstawia mujemy się za bramą." W ostatniej chwili na
dalej, że nie użył słowa , .prowokator“ pod lekarze, choroba ta nic grozi oskarżonemu w
aię jak następuje: Związek Towarzytw „So czelnik Szacherski zamknął furtkę i nie wpu
adresem naczelnika Szacherskiego, lecz , ,pacy» czasie dalszej rozprawy żadnemi komplikacja*
kół" uzykał od P. Wojewody Pomorskiego szczał nikogo przez 15 minut. Oskarżony Pie
mi.
zezwolenie pisemne na zwołanie do Gdyni, na per w tym czasie wołał: — „Musimy ich fikator* *.
OglOBKenlat wiersz mllim. na streaie 7»)«m«w«| . . 0,?5 zł
w tekście na pierwazej stroni« . . . , •
................... .... •
«
na druatel I trzeciej stronie
1 zł — w tekście
0.60 zł
Drobne za słowo 15 ąr. pierwsze «łowo podwójni«.
Dl« «oszukujących pracy i nekrologi 25X zniżki, komunikaty 50 gr.
Za c|łoszen(a skomplikowane I z zastrzeżeniem miejsca 20| nadwyżki
W Odanshu za wiersze m?m na stronie 7-łamowej. .
!en‘
,
s
« •
••••50 ten.
D>obne*za słowo 5 fen, — tytułów« ....
. .
• • - W ienPrtw aadowem Ściąganiu nalażnoSci rabat upada. Dla wszelkich ^praw
snernych wzeżciwe sq Sqdy w Toruniu. Za terminowy druk przepisane
miejsca ogłoszenia administracja nie odpowiada.
. r. ,
a. -. ■

Redaktor odpowiedzialny Wacław Górnicki w Toruniu, Słowackiego 10/21
Rea. odpowiedzialny na Bydgoszcz Józef Dobrostańskt Mostowa 6
Redaktor odpowiedzialny za sprawy U', M. Gdańska Wilhelm Grlmsmann,
Gdańsk, Kassubiscber Markt 21, l. p.
Redaktor odopwieaz. na Gdynię Wtktor Mielników Gdynia, Świętojańska
Redaktor odpowiedzialny na Inowrocław, Władysław Kawałkowała
Inowrocław, Rynek 25.
Redaktor odpowiedzialny na Grudziądz, Józef Stanacb, Rynek 10/11.
Za ogłoszenia odpowiada administracja
Wrdawnlctwoi „Dzień Pomorski", . Dzień Bydgoski," „Gazeta Morska",
„Dzień Grudziądzki". „Dzień Kaszubski",
„Dzień Kdawssi"

Nakładem i czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej <5» A,
w Toruniu

w ekspedycji miejscowych agencjach , . . .
z odnoszeniem do domu w Toruniu •
przez poczt« z odnoszeniem ...•••»•••

,>
.
•••

•

w Gdańsku przez pocztę . . 2.50 gd przez chłopca . . . . .3.» «
z odbieraniem w administracji wprost gd 2< ?a9r®n,eV ^d ' ’
«
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyzszą (np. Prze5z«®"> * ”
kładzie strajki). Administracja nie odpowiada za niedostarczenie pisma
PRENUMEtMTA .DNIA KUJAWSKIEGO- mlesięcęnl« w admini
straci! 2.70 zł — na pocztach już z odnoszeniem kwartalnie y,zł M
miesięcznie 3,09 zł
i

