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J. W. P.

l wa pols:k· e

Od czasów najdawuiejszych toczy si?
nad Baltykiem nieust?pliwa walka, posia

daj?ca ró?ne znamiona i charakter, a zmie

rzaj?ca do wyparcia ?ywio?u polskiego
i odrzucenia go od morza.

Je?eli si?gniemy my?l? wstecz i po

przez kalejdoskop naszych dziejów prze

biegniemy wzrokiem krytyczym, uderzy
nas niezaprzeczony fakt, i? wszystkie po

kolenia polskie, pOC3?WSZy od czasów Ch ro

brego, dobija?y si? o miejsce pod s?o?cem

Ba?tyku. I szcz??cie s?u?y?o nam ró?no

rako - przewa?nie ?le, gdy? to co?my
chwilowo zyskiwali po wielkich wysi?kach
- nast?pnie tracili?my, u?pieni syreniemi

g?osami ?wiata germa?skiego, który w nas

wmawia?, i? walki zaprzesta? i na ziemi?

apetyt struci]. Tymczasem, ów ?wiat ger

ma?ski sprawy nigdy nie zasypia? i skrz?t
nie si? gotowaf, aby w chwili dla nas naj

niedogodniejszej uderzy? i celu dopi??.

A cel ten od prawieków zawsze by?

i jest [ednalcowy:

- Odepchn?? Polsk? od Ba?tyku i uza

le?ni? gospodarczo od siebie.

:N auczeni wielkowiekowem do?wiadcze

niem, powinni?my stale czuwa? - zdaj ?c

sobie spraw? z tego faktu, ?e najczulszym

punktem naszej ?ywotnej mocy, jako pa?

stwa, jest wybrze?e morza.

Jest to pewnik oczywisty
- i je?eli

b?dzie w Polsce jedno tylko pokolenie,
które ów pewnik zbagatelizuje, biada jego

synom i wnukom,

\V dobie obecnej owa odwieczna wal

ka toczy si? w dalszym' ci?gu. Nie

toczy si? ona na polach bitew i z or?

?em w r?ku
- lecz sposobami bardziej

nowoczesnerni, za pomoc? metod odmien

nych, ?e si? tak wyrazimy
- pokojowych,

które w rzeczywisto?ci s? gromadzeniem
si? i przygotowaniem.

A owe ciche przygotowania odbywaj ?

si? na dwuch odcinkach. Po obu stronach

polskiego Pomorza ro?nie pot??ny ?a?cuch

fortec kultury i ducha' niemieckiego. Pra

ca regjonalna, o?wiatowa, naukowa i zara

zem polityczna prowadzona jest z zapa?em.

Duchowy wa? niemiecki narasta coraz sil

niej od strony L?borku, S?upska, Bytowa,

?Iiastka, Pi?y i Z?otowa - samych odwiecz

nych miast ongH? polflkich. ..A potem,
z drugiej strony

- od Olsztyna, K wiclzy

na, :\Ialborku, Braniewa i silnego Gda?ska.

\V tych prapolskich dzier?awach kuj?

germafrskie m?oty kultur? i sztuk? nie

mieck?. Tam praca ,vre w towarzystwach

historycznych w muzeach, w placówkach

regjonalnych i w pismach.

To co si? dzi? na tym odcinku odby
wa jest dla Polski problemem samo dla

siebie i tego pod gro?b? ci??kich nast?pstw,

lekcewa?y? nie wolno, albowiem nast?pstwa

mog? si? da? odczu? interesom ca?ej Polski.

N ad Ba?tykiem nale?y zorganizowa?
nie tylko duchow? i kulturaln? ochron? -

lecz stworzy? ekf'pansj? ducha polskiego.

\Vybrze?e nasze nie dokona tego czynu

o ,v?asnych si?ach. \V sukurs musi pój??
ca?a Polska. Tu wla8nie trzeba skupi?

najt??sze si?y i gruntowa? polsko?? tak

pot??nie, aby jej ?adna moc obali? nie mo

g?a. Musimy si? zdoby? na piet'\vszorz?d
nie wyposa?one szko?y polskie, dobrze po

stawione wy?sze zak?ady naukowe, muzea,

czytelnie, bibljoteki, pras?, organizacje zaj

muj?ce si? ?ywo i intenzy,ynie zagadnie
nieniami nauki, o?wiaty i kultury albowiem

"LATARNIA MORSKA" Nr. 19

',,' .. oLle. l ·

Y nad l a;: ?ykiem
stan polskiego posiadania na wybrze?u nie

mo?e rm ec za po?ywk? dyrdyma?ek par

t:yj no - politycznych potnych uj ada? j a?o

wych i p?ytkich
- bez zdrowego ziarna,

jak rzetelnie wym?ócona sloma,

,Jest jeszcze problem drugi. Pomimo

traktatów i zakazów, niemiecka flota wo

jenna na Ba?tyku ro?nie. Liczba kr??ow

ników, torpedowców, kontrtorpedowców

wzuiaga si? z roku na rok. Nic dziwne

go. Chodzi przecie o panowanie na Ba?

tyku i ewentualne, w razie potrzeby, od

ci?cie nam naszych po??cze? morskich z za

chodem. I owa praca w dziedzinie mor

skiej, posiada ostrze skierowane w kierun

ku od wieków znanym. Post?puje ci?gle

naprzód, z konsekwencj? nieub?agan?, obli

czon?, na wiele lat naprzód. l\Io?naby wy

liczy? ilo?? niemieckich okr?tów wojennych

przeznaczonych do tego celu -

mo?naby

wykaza? cyframi, jak praca na tym odcin·

ku prowadzona jest celowo i pieczo?owicie.

I w tym drugim problemie musimy
koniecznie stan?? do pracy. Nie nasz? jest

rzecz? rozwodzi? si? nad tem, jak to zro

bi? - lecz wszyscy musimy zdawa? sobie

spraw? z tego, i? zrobi? to trzeba, albo

wiem nad morzem i na morzu le?y przysz

?o?? nasza. Musimy wi?c by? silni kultu

ralnie, duchowo i militarnie. Te dwa za

gadnienia wymagaj ? sta?ych i powa?nych
rozwa?a?.

JaL pracuje strefa wolnoc?owa

w porcie gdy?sLim
Strefa wolnoc?owa, która zosta?a uru

chomiona jeszcze w dniu 15 -

go styczniu
1'. b., skl.idu si? z Basenu Min, Kwiatków

sldego, obramowanego nadbrze?ami: Sta

nów Zjednoczonych A. P., Czechoslowac

Idem i Rumu?skiem oraz z przyleg?ej cz??ci
terenu l?dowego. Ogólna powierzchnia
Wolnej Strefy wynosi dotychczas oko?o

40 ha, z czego na powierzchni? l?dow?

przypada ca 25 ha, na powierzchni? za?

wodn? ca 15 ha. Dla sk?adowania towa

rów i zwi?zanych z tem czynno?ci mani

pulacyjnych wybudowano w obr?bie Wol

nej Strefy 3 du?e magazyny o ??cznej po

wierzchni sk?adowej ca. 32.500 m 2, z czego

na magazyn bawe?niany Nr. () przypada
- 12.000 m 2. Ponadto w budowie znaj

duje si? cztwarty magazyn przeznaczony

dla towarów drobnicowych o projektowa

nej powierzchni u?ytkowej 12.500 111 2, który

b?dzie oddany do eksploatacji w II-im

kwartale 1'. b.

W?ród towarów stanowi?cych przed
miot rozdzia?u w Wolnej Strefie najwa?

niejsz? rol? odgrywa? b?d? surowce w?ók

niste, jak bawe?na, juta oraz inne -

po

chodzenia ro?linnego, a tak?e we?na, skóry
surowe i garbniki, surowce hutnicze, su

rowce s?u??ce do fabrykacji nmvozów sztu

cznych, papier i celuloza fif18ka, szwedzka

czy te7; czechos?owacka, oraz ca?y szereg

artyku?ów kolonjalnych wysokowarto?cio

wych.

Towary w \\? ol nej Strefie, nie pozo

staj?c pod kontrol? celn?, mog? by? oka

zywane w ka?dej chwili klijentowi. Im

porterzy maj? mo?no?? przyjmowania za

mówie? na dany towar oraz przysto?owy
wania go do potrzeb odno?nego rynku

zbytu lub ?yczefr klijenta. Dzi?ki temu

powstaje w \Volnej Stl'efie ,Yla?ciwy han

del, co w du?ej mierze wp?ynie na rozwój
znaczenie Gdyni.

\Volna Strefa· b?dzie zarazem siedli

skiem przemys?u uszlachetniaj?cego w por

cie, przywileje bowiem, jakie od 1l(H:jz? sic.;

do handlu, b?d? rozci?gni?te równie? i na

przemys?.

\V z,d?zku z tem powsta? mo?e ca?y

szereg zak?adów przet\vórezo
- uszlachet

niaj?cych, gdzie pewne towary podlega?

b?d? przeróbce, niezmieniaj?cej istoty to

waru, lecz stanowi?cej jedynie doprowa
dzenie go do formy szlachetnej (np. pa

larnie kawy, pralnie we?ny i t. p.).

Strefa wolnoc?owa posiada dla· im

portera polskiego wielkie znaczenie. Mo?e

on bowiem dzi?ki niej wykorzystywa? po

my?ln? konjunktur? na i-yn kuch ?wiato

wych.

Sprowadziwszy np. wi?ksz? partj? to

warów do \V olnej Strefy ponosi tylko do??

niskie koszty sk?adowego i ubezpieczenia
towaru, i mo?e w tych warunkach oczeki

wa? korzystnego momentu sprzeda?y. Gdy
nast?puje sprzeda? towaru ze sk?adu, wów

czas dopiero importer zobowi?zany jest
do op?acenia c?a od partji towaru wpro

wadzonej do obr?bu celnego Polski. Je?li

natomiast towar wychodzi z Wolnej Strefy
do innych krajów, czy to drog? wodn?,

czy tranzytom przez Polsk?, c?o pobierane

jest dopiero w kraju przeznaczenia, je?li

oczywi?cie na dany artyku? jest tam usta

nowione.

\Vidzimy wi?c, ?e Wol na Strefa od

daj?c du?e us?ugi kupiectwu polskiemu,
stwarza z portu gdy?skiego punkt tranzy

towo-rozdzielczy na Baltyk, o?rodek han

dlu zagranicznego, oraz centrum przemys?u

przetwórczo
- uszlachetniaj?cego. K.

t'
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CZYTAJCIE

DZIENNIK GDY?SI(I
jedyne pismo codzienne

drukowane w Gdyni.

Dziennik Gdy?Ski na.ilepiej i najobszerniej

informuje o Gdyni i jej sprawaeh. ?----««<

Dziennik Gdy?ski to n a j l e p s z y organ

og?oszeniowy dla Gdyni i wyhrze?a. ««<

======= PHENUMEHATA MIESll?CZXA
======= WYKOSI TYLKO 2.36 z?.

Z a III a \V i a ? m o ? 11 a we w s z y s t k i c h urz?dach

pocztowych lub wprost w Administracji.

GDYNIA . UL. ?WI?TOJA?SKA 86

Tele?o ... "15-"16

MARCELI D,· NNIK
POZNA? Krawaty - Koszule Kapelusze

G DYN lA. ul. ?to--Ianska 11
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Okres wspólnoty j?zykowej
b a l t o - s lo w i a

?

s k i e j.

Badania wzajemnych pokrewie?stw,
zwi?zków i wzajemnych oddzialywa? mi?

dzy ludami s?owia?skiemi a baltyjskiemi

obejmuje przestrze? czasu bardzo znaczn?,

bo prawie od pocz?tków indoeuropejskich
w zagl?biu Ba?tyku a? po dzi? dzie?. "\Y

absolutnych cyfrach mo?naby wyrazi? ten

okres w liczbie oko?o 7000 - 5000 lat.

Przyjmuje si? bowiem zazwyczaj w nauce,

?e S?owianie i Ba?tewie (tj. Staroprusowie,
Litwini i Lotysze) wyodr?bnili si? wspólnie
t. j. jako jedna jednolita gal?? j?zykowa
z po?ród j?zyków wschodnio - indoeuropej

skich. "\Vyodr?bnienie to przypada na roz

padania si? pruszczepu i praj?zyka indo

europejskiego ua poszczególne ga??zie j?

zykowe. Okres ten nale?y umie?ci? chro

nologicznie w czasie od 5000 - 3000 lat

przed Chrystusem. Ale zanim S?owianie

i Baltowie oddzielili si? od innnych ludów

indoeuropejskich, ?yli tak?e w bezpo?red
niem s?siedztwie ze sob? i wzajemnie na

siebie wp?ywali.

Bli?sza wspólnota j?zykowa balto - s?o

wia?ska trwa?a zapewnie od czasów oko?o

1500 1'. przed Chrystusem wskazuje na to

fakt zmi?kczania spólg?osek tylnoj?zyko

wych przed n ast?puj?cerni samog?oskami

przedniemi t. j. przed i, e, stadja bmdem

pocz?tkowe tego procesu s? wsp?lne Slo

wianom i naltom. Po tym okreSIe nast?-

u't rai

ad

I
I-

I. a

ze Staroprusami. Mo?e pozostalo?ci? bar

dziej po?udniowego pobytu ?otyszów jest
ludno?? ?otewska na l\Iierzeji Kuro?skiej,
któr? jeszcze bada? A. Bezzenberger w

ko?cu XIX stulecia. N aogól mo?na powie
dzie?, ?e ?otysze weszli na tereny, zajmo
wane a? do ich przybycia przez ludy fi?

skie, t. j. przez Liwów i Kurów (st?d naz

wy niem. Livland, pols, Lifl an ty, pó?niej
Inflanty i niem. Kur land, pols, Kurlandja).
Resztki fi?skie dotychczas ?yj? w okoli

cach przyl?dka Domesnaes na ?otwie.

Wed?ug wszelkiego prawdopodobie?
stwa prulud ba?tos?owia?ski utworzy? si?
w dorzeczu dolnej Wisty i zapewne tak,
?e glówny trzon Slowian siedzia? nad sa

m? Wis??, a Baltowie nieco dalej na wschód

i pó?noc.

Nie jest wykluczone, ?e przy samem

uj?ciu "\Vis?y ludy te styka?y si? bezpo?red
nio, a nawet mieszka?y w cz??ciowem po

mi?szaniu. Jest te? prawdopodobne, ?e

Staroprusowie wogólo nic oddalili si? ze

swych siedzib nad Baltykiem, a emigro
wala jedynie grupa Iotewsko -litewska.

Pó?niejsze rozszerzenie si? S?owian na ca?e

dorzecze "\Vis?y i dalej na wschód, mo?e

sta? w zwi?zku z naporem Staroprusów
i wymar?ych szczepów ba?'tyjskich, w kie

runku z pólnoce - wschodu na po?udnio
- zachód. Napór ten spowodowa? przer
wanie si? zwi?zku pomi?dzy Lechitami

a szc7.epami ruskiemi.

Kamie? graniczny pomi?dzy Polsk?, a tak zwanem \Volnem Miastem Gdaiiskiem.

Grodzicka - Styczy?ska pinxit.

puje epoka pewnego oddalenia si? Ba?tów

od S?owian, Baltowie wtedy stykaj? si?

blisko z ludami fi?skiemi, ale trzeba pod

kre?li? ?e g?ówne ?lady stosunków fi?sko

ba?tyckich wykazuje gal?? litm?ska i ?o?
tewska. "\Y onomastyce rzecznej ·wodne]

dadz? si? stwierdzi? ?lady pobytu L!twi
nów w centralnej Rosji i kolo Smolenska.

Dopiero okolo narodzenia Chrystusa
-

wed?ug Dugi - ludy te zbli?aj? si? ku

Ba?tykowi i to tak, ?e Litwinów od Staro

prusów oddzielaj? l .. otysze.

Pierwotne siedziby Ba?to

S ? o w i a n.

Dopiero pó?niej skutkiem Ilaporu Li

twinów a 7.apewne ?i bardziej po?udniowych
szczepów baltyjskich, dzi? ju? ,vymarlych
(Gol?dzinów i .I a?wingów), Lotysze pmm

waj? si? na pó?noc zapmvne wzd?u? biegu
Niemna i brzegu morskiego, zajmuj?c swoje

historyc7.Ile siedziby, a na ich miE?jsce wsu

waj? si? Litwini, stykaj?c si? bezpo?rednio

Okres wspólnoty kulturalnej
s ? ow i a ? s k o

- b a ? t Y c k i ej.

Gdy Slowianie ruscy zaj?li Rosj? i doszli

a? do Ladogi, ludy baltyjskie zosta?y ze

wszech stroll otoczone przez S?owian, a tyl
ko pozostalo im na w?skim pasku ?otew

skim sasiedztwo z ludami fi?skiemi. Te

warunki- geograficzne wytworzy?y nowy

okres wspólnoty kulturalnej s?owia?sko

baltyjskiej, trwaj?cej po dzi? dzie?. Okres

ten charakteryzuje siQ silnemi wp?ywami
s?owia?skiemi na ludy baltyjskie, a tak?e

czeSClOwem rozplyni?ciem si? ludów ba?

ty{skich w ludno?ci s?owia?skiej polskiej
i ruskiej. Cale dorzecze N and, której
nazwa jest baltyjska oraz dOl'zecze ?rod

kO"\vego Niemna, ulegly polonizacji, wzgl?d
Ilie zruszczeniu.

"\V p l Y w Y P o l s k i e !l a S t a l' o p r u

s () w.

Xa losy ludów baltyjskich wplywy
s?owia?skie oddzialaly nader potq?nie. O

r>.
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staroprusach wiemy, ?e chcieli si? rz?dzi?
prawem polskiem, ?e ich warstwa rycerska,
zwana w dokumentach XIII w. vi ti ngi, jest

zapewne wzorowana na podobnej warstwie

s?owia?skiej i ?e sama nazwa jest po?ycz

k? 7. j?zyków s?owia?skich. Warstwa ta

wydaje si? samoistnym wytworem S?owian,
w szczególno?ci Lechitów i nie ma nic

wspólnego z nordyjskim wyrazem vikingr

(t. j. rozbójnik morski). Jest tak?e zna

mienne, ?e poj?cia chrze?cija?skiej liturgji
(krzy?, chrzci? i t. p.) S? uStaroprusów
polskierui po?yczkami a nie nicmicckiemi,
aczkolwiek w?a?nie Niemcy chc? uchodzi?

za tych, co ten lud nawrócili na chrze?ci

ja?stwo. Kulturalne oddz ia?ywnnie zw?asz

cza Lechitów, przedewszystkiem Pomorzan

i Polaków, na Staroprusów odbija si? we

wszystkich zakresach ?ycia, po?wiadczone
licznemi zapo?yczeniami j?zykowerni.

Staroprusowie ulegli pó?niej zniem

czeniu, prowadzonemu nader bezwzgl?dnie
przez Krzy?aków i ich nast?pców, a ich

tradycja j?zykowa uchowala si? w n iez

naoz nych resztkach w s?owniczkach, u?y

wanych przez Krzy?aków do porozumie
wania si? z ludno?ci? staroprusk?, oraz

w kutechi?mie z XYI wieku, powsta?ym w

zwi?zku z szerzeniem si? luteranizmu, tak

?e i na drodze oficjalnej i cz?sto przymu

sowej.

Stosunki kulturalne Polski

z ludami ba?tyjskiemi.

Stosunki polsko
- litmvskie i ?otew

sko - polskie przypadaj? na okre?y pói

niej sze i historj a o llich wi e bardzo wieI e.

Nawrócenie Litwy na chrze?cijaiistwo ob

rz?dku rzymskieg6 uratowalo zapewlle na

rodowo?? litewsk? od zupelnego zrtl:-::zcze

nia; tr7.eba bowiem pami?tae, ?e bia?o

ruszczyzna by?a j?zykiem dworu giedy
minowego i gdyby do tego momentu do

l?czy?a si? jes7.c7.e wspólno?? wy7.naniowa

pomi?dzy Husi? a Litw?, to utoni?cie ludu

litewskiego w elemencie bia?oruskim po

dobnie, jak to si? stalo z Ja?wingami, by
?oby tylko kwest j? czasu.

"\Y·spólno?ci cywilizacyjne staroprusko

polskie, pó?niej polsko -litewskie i ?o

tewskie, ci?gn?ce si? od praczasó:\v balto

- slowiallskich, maj?c w swoim pl'7.ebie

gu tak wa?ne momenty, jak zapoznanie si?
z pierwszemi metalami, z?om, srebrem i ?e

lazem (pOl'. slow. 7.01 - to: lotew. Selts:

slow. sirebro: stprus. sirab,lan lit. sidabras,
lot. sudrabs, slow. ?elczo: stprus. gelso,
lit. gel(e) ? i s, ?ot. dSel(e)Sis) wytworzy?y

dziejow? wspólnot? kulturaln?, któr? na

le?a?oby rozwija? i nadal we wzajemnym

wspólnym interesie. N a tereny tej wspól
noty wkraczali niejednokrotnie Niemcy,
zaWS7.e w sposób bur7.?cy i ku szkod7.ie

niepowetowanej tak Ba?tów jak i Slowian.

Oni to bowiem spowodowali zniemczenie

calego Zachodu S?owia?skiego od Laby a?

po dzisiejsz? granic? etnografic7.n? polsk?,
oni zniemczyli Staroprusów i znaczne par
t je Polaków, Litwinów oraz ?otyszów w

dzisiej szych Prusach Wschodnich, oni to

w ?rednich wiekach i a? po czasy wie1=

ki ej wojny (191·1-18) zadali znaczne klQ
ski Lotyszom w ich w?asnej ojczyznie.

'.

S??adajeie ofiary

naLudow?

Bazyli?i Mors?iej w Gdyni
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Kultura i sz?u?a

Muzy?a
Sukcesy Nowowiejs?iego

Jak nam donosz?, dnia 30. maja br.,

odby? si? w Pary?u koncert symfoniczny

prof. Feliksa Nowowiej skiego. Orkiestra,

sk?adaj?ca si? z oko?o 100 najznakomit

szych wirtuozów paryskich, wykona?a pod

batut? mistrza Nowowiejskiego "La noce

polonaise".
- Koncert by? transmitowany

przez "Hadjo-Paris" na wszystkie stacje

europ ej skie.

Dalsze koncerty symfoniczne Feliksa

Nowowiejskiego odb?d? si? w Brukseli,

Amsterdamie, Strasburgu my. w Rzymie
i Berlinie. Pozatem genjalny wirtuoz fran

cuski Marcel Dupró odegra na w?asnym

recitalu w St. Sulpice w dniu 17 czerwca

Nowowiejskiego Symfonj? organow? nr. 1.

VVanda VVermi?s?a

Rio de Janeirow

?piewaczka polska, p. Wanda Wermi?

ska, przyby?a do stolicy Brazylji. \V dniu

?wi?ta 3 maja artystka ?piewa?a na uro

czyste m nabo?e?stwie, odprawionem stara

niem kolonji polskiej w Rio de .Ianeiro.

Tego? dnia wieczorem zosta?a urz?dzona

staraniem poselstwa n. P. "polska godzina

radjowa", na której program, transmito

wany na ca?y obszar Brazylji, z?o?y?y si?

przemówienia w j?zyku polskim i portu

galskim, wypowiedziane przez pos?a n. P.,

dr. Tadeusza Grabowskiego, oraz przemó
wienie cenionego pisarza brazylijskiego,

przyjaciela Polski i cz?onka Tow. Polsko

Brazylijskiego "Ko?ciuszko", p. Baptista
Pereira. vY cz??ci muzycznej programu

radjowego p. Werrni?ska od?piewa?a szereg

polskich pie?ni ludowych i regjonalnych.

Plas?yLa
Grali?a pols?a W Barcelonie

Prasa barcelo?ska zamieszcza obszerne

sprawozdania o otwartej na pocz?tku mie

si?ca wystawie grafiki polskiej, jednog?o?

nie podnosz?c niezwyk?? technik? i ory

ginalno?? kompozycji artystów polskich,

zwlaszcza w dziedzinie drzeworytu ze Sko

czylasem i Kulisiewiczem na czele.

•

,

«

Telefon tO.S4, tO.S5
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OrI01NO Morskie

EJudo'VVa szosy

Budowa nowej szosy na odcinku Or

?owo Morskie i Wielki Kack odbywa si?
obecnie w ca?ej pe?ni. Przekopy i nasypy

ju? na tym odcinku s? gotowe i dochodz?
do vYielkiego Kacka. Droga budowana

jest solidnie i b?dzie jedn? z najwa?niej

szych ko?owych arterji komunikacyjnych

??cz?cych Gdyni? z g??bi? kraju, z pomi

ni?ciem dróg automobilowych biegn?cych

przez terytorjum gda?skie. By?oby rzecz?

wysoce wskazan?, aby drog? t? wyko?
czono mo?liwie najpr?dzej, gdy? w razie

pory deszczowej, z powodu braku nawie

rzchni by?aby wprost nie doprzebycia.

l"Ialy Kack

Op?akane porz?dki

\V gminie naszej panuj ? wprost nie

prawdopodobne porz?dki. Na terenie gmi

ny, parceluje si? ziemi? na gwa?t, a na

parcelach tych stawiaj? ludzie biedni sza

?asy lub ma?e domki, jak kto mo?e i umie.

\Vszystko to odbywa si? w warunkach u

r?gaj?cych najprymitywniejszym wymogom

higjeny
- obok studni, o pi?? metrów

stoi ust?p... N a drogi i tak zwane "ulice"

wysypuje si? ?mieci, wylewa pomyje i inne

p?yny, o których lepiej nic nie mówi?.

Biedni ludziska buduj? tak zwane ba

raki na podmok?ych ??kach, na bagniskach

torfowych, wreszcie w miejscach fatalnie

po?o?onych pod wzgl?dem zdrowotnym.

Drogi i ulice nieuporz?dkowane, jak na

"dzikich polach". Czy niema jakiej? w?a-

lAb MfW tMQ#h?$ .c .,,9 -, §?P.j'9 "Si

Prosimy zamawia?';

"Lalarni? MorsL?"

U LISTOWYCH

ALBO W URZ?DACH POCZTOWYCH

\V szelkie reklamacje

prosimy zg?asza?

wprost do Administracji
G d y n i a, ul. SIarowiejska 35

\ LJ_' ?..?

,

,:'.,

ga zeezna

Spólka z ograniczon? odpowiedz ialno?ci.?

ODDZIA? VV GDYNI

•

'.

dzy, któraby po?o?y?a kres tej istnej orgji

ba?aganu w Ma?ym Kacku, który kompro
mi tyj e Polsk? na wybrze?u'? Je?eli w tej

sprawie nie nast?pi pewna zmiana na lepsze,
i w?adze nie wkrocz? z ca?? energj?, to

my ze swej strony, nie przestaniemy tego

ba?aganu pi?tnowa?, a? wreszcie porz?dek
w Ma?ym Kacku b?dzie zaprowadzony.

Hel

Ruch przed seZOl"llelTll

Aczkolwiek sezon pe?ny rozpoczyna

si? w II ol n dopiero oko?o 15 -

go czerwca,

to jest z dniem rozpocz?cia si? wakacji

szkolnych, jednak?e ju? obecnie czynione

s? przygotowania do sezonu, który zapo

wiada si? doskonale. W?a?ciciele lokali

i pensjonatów poczynili ju? porz?dki od

nawiaj?c pokoje. Ruch przedsezonowy ju?

si? tedy zacz??.

................................................

? P. ANFLINKO'IMA ?
• •

•

M N
•

i agazyn owo?ci i
• •

• •

• •

! 131ELIZNA-J'I?YKOJY i
• •

i KO?DI? Y-FlI?ANY i
• •

• •

• •

: Gdynia. ?""i?tojanska :

: blisk? Komunalnej Kasy, dawno Grand Cafe :
• •

• •

................................................

Plama na s?o?cu

""ielkosci 25.000

kilornetro",,"

"Heuter" donosi z San Francisco: U

czeni kalifornijscy wykryli na s?o?cu ol

brzymiej wielko?ci plam?, mierz?c? we

d?ug nich 25.000 kilometrów obszaru. U

ezeni z apowiadaj?, ?e jest to pierwsza

plama z dalszych, jakie uka?? si? w ci?gu
lat dwunastu. Ukazanie si? tej olbrzymiej

plamy spowoduje szalone perturbacje elek

tryczne i klimatyczne, tudzie? gwa?towne
nawa?nice na calym ?wiecie. Dr. Linsley,

astronom, profesor kol ogjutn Mil ls, opisuje

t? plam? s?oneczn? jako tornado podwój

nogo obszaru ni? kula ziemska, a które

burzy si? z przera?aj?c? szybko?ci? i tein

perntur?.

'_"".?"""".;};?I

"
IST? LA"

BIURO i MAGAZYN: Molo Ryl,ackie, Nal,rze?e Wdsonowskie. CENTRALA : Warszawa, ul. Mazowiecka 12, lelelon 594.24.

Telefon tO.S4" 10.S5

GDVNIA

Dnia 14. ft1Iaja 1934 uruchOlTliono linj? pasa?ersk?

TCZE\f?I 1M A RSZA VI A

Luksusowemi parostatkami Francja • Belgja • Ilalka • Ba?tyk ,. Goniec • Carmen.

Odjazd z Gdyni c o d z i e n n i e S. S. "C a r In e n" o godz. tS-tej, odjazd z \Varszal? y c o d z i e n i e o godz. 23;JO.

Dla zbiorowych wycieczek daleko id?ce zni?ki.

Regularn? ?egluga Pospieszna towarowo - pasa?erska i towarowo - holownicza na ca?ej linji 'Vis?y
- komunikacja

do Gdyni specjalnemi statkami mOl'skiemi. Tabor ?eglugowy 30 parostatk6w towarowo-pasa?erskich
- 3 parostatki

morskie 5 parostatków holown. 5000 ton pojemn. baI'ek. 17

?ODZI - TORUNIU

Przewóz ta?szy od kolejowego od 60% do GOOfo.

S k?a d y i m a g a z y n y: w WARSZAWIE BYDGOSZCZY - GDA?SKU GDYNI.

PrzYJmowanie do przewozu towarów bezpo?rednio z okr?tów Illorskieh.

".': \,
..
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Przed sezonem na wyLrze?u

pols?iego morza

N a Zielone ?wi?ta przyby?a do Gdyui
wielka liczba wycieczek, j ak i liczni poj e

dy?czy tury?ci, którzy po 1-2 dniowym
pobycie i zwiedzeniu Gdyni i okolicy wró

cili do kraju.
Z przyby?ych pozosta?a jednak cz???

cho? na razie nie wielka - ju? na wy

brze?u na odpoczynek letni, j ak równie?

w ostatnich dniach przyjechali do Gdyni,
Or?owa i na Hel letnicy. Oznacza to roz

pocz?cie sezonu tak wcze?nie, j ak nie mia?o

to miejsca w latach poprzednich.
\V ogólno?ci sezon zapowiada si? zna

komicie, wille i pokoje s? ju? w przewa?

nej cz??ci we wszystkich miejscowo?ciach
nadmorskich zamówione i w interesie let

ników le?y porozumienie si? z zarz?dami

kuracyjnymi przed przyj azdem co do mie

szka?.
*

*

Dnia 22-go maja bawi?a w Gdyni za

powiedziana poprzednio wycieozka nauko

wa Ko?a In?ynierji Wodnej Politechniki

Warszawskiej w liczbie 52 osób pod prz;e

wodnictwem Rektora Politechniki War

sza wskiej prof. Warchalowskiego oraz; prof.

Pomianowskiego i asystenta Tczetwerty?

skiego. Wycieczk? przywita? w sali kon

ferencyjnej U. l\I. Dyrektor Urz?du In?. St.

L?gowski. Nast?pnie uczestnicy wycieczki

wys?uchali specjalnych wyk?adów o rozbu

dowie i rozwoju portu, a w ko?cu zwie

dzano sz;czególowo port, jego urz?dzenia
oraz; ChlodniQ, Lusz;cz;arniQ i Olej al'ni?.

*

\V lipcu prz;yb?dzie wyciecz;ka francu

skich kombatantów w licz;bie oko?o JOO

osiJh drog? morsk? z; IIawru do Gdyni.

\rycieczka ta ma z;wiedzi? Gdyni?
i wi?ksz;e miasta Polski, a nast?pnie uda?

si? 'v dalsz;? pocll'ó;i; do Skandynawji.

\Vedlug ostatnich wiadomo?ci wyhie

raj? si? z Francji równie? dalsze wycie
czki do Gdyni, które organizowane s? przez

kola gospodarcze i zwi?zki turystyczne
francuskie.

* *

\V ubieg?ym tygodniu zg?oszono do

Gdyni szereg wycieczek szkolnych w ilo?ci

1>1'zesz;?o 1000 osób. \Vycieczki, zorgani
zowane zosta?y przez kierownictwa szkolne.

WycieczLa do Kartuz

(jdyllski Oddzia? Zwi?zku Zawodowego

Pracowników Umys?owych w lIandltl i Prze

my?le w Poznaniu organizuje w dniu 3-go

czenvca 1'. b. wycieczk? poci?giem popu

larnym w okolice Kartuz, nad urocze je

zioro Radullia. Prz;ejazd ;v obie strony

z;l :3.7;). Zapisy przyjmuje ?:"datowe Biuro

Podró;i;y \Vaggons LUs Cook, w m., ulica

Podjazdowa, tel. 18-89.

Z Polskiego To",,_

Krajozna""czego. Oddzia?

Morski

Dnia 3-go czerwca przybywaj? do

Gdyni dwie wycieczki, jedna Szko?y ?w.

Micha?a z; Gniezna w liczbie 200 osób,

druga ucz. Gimn. Pa?stw, im. T. Ko?ciu

szki z Gostynia w liczbie 100 osób.

Dnia 4: -

go czerwca przybywa sze??

wycieczek szkolnych z Gniezna, z Lodzi,
z; Grodna, z Pul tuska, z Gustynin i ze

Zgierza w ??cznej liczbie 423 osób.

Mapa turystyczna Polski

Po carorocznom przygotowaniu i uzu

pe?nieniu zosta?a przygotowana do druku

mapa turystyczna Pol ski, która w najbli?

szych miesi?cahh ma wyj?? nak?adem \Vy
dzia?u Turystyki Min. Komunikacji, Xlapa,
która wyjdzie w podzia?ce 1: 7;)0.OOn obej

muje kilka tysi?cy miejscowo?ci, podaj?c

system rozmaitego rodzaju podkre?le?,

wzgl?dnie znaków konwencjonalnych, c ha

rakter osohliwo?ci turystycznych, danej

miejscowo?ci (zdrojowiska, letniska, zabytki

sztuki, osobliwo?ci przyrody, osohliwo?ci

etnograficzne, muzea, ruiny, centra prz;e

myslo we, kopalnie i t. p.) Map? wykona?

kartograf Zdz isl'aw Jaworski pod redakcj?

urz?dników Wydzia?u Turystyk! ?I. K. dra

Mieczys?awa Ot-?owicza i Hadcy Stanis?awa

Lenartowicza. Korekt? i uzupe?uieni a ma

py wykonali z ramienia \Yydzia?u Sztuki

:\Iiu. O?wiaty dr. tI adwiga Przpworska,
z ramienia Pa?stwowej Rady Ochrony

Prz;yrody por. Homanow, i z ramienia re

dakcji S?ownika Geograficz;nego
-

p. S.

Szymkiewicz iTIalina Rog"llska. Poniewa?

orjentacja na mapie, wobec du?ej ilo?ci

nazw, mog?aby by? utrudnion?, do mapy

dodany b?dz;ie illdeks abecad?owy wszyst
kich pomiesz;czollych na niej miejscowo?ci
z oznaczeniem dzialId mapy, na której na

le?y danej miejscowo?ci szukae. Druk

mapy roz;pocz?to w maju.

?wiatowa Organizacja P oJró?y I
"WAGONS.LITS.COOK"

GDYNIA

ulica Podjazdowa 7

/

T clclon is - 89

Podró?

dooko?a ?""iata

"" 3 l"I'1Iin. 4& sekund.

Pmvien finansista nowojorski wys?a?
w tych dniach do swego przyjaciela, lllie

sz;kaj?cego prz;y s??;iedniej ulicy, depesz?,
z?o?on? z 24 s?ów i zaopatrzon? w wykaz
stacji telegraficznych doko?a kuli ziem

skiej, przez któr? ma by? przesy?ana przed
dor?czeniem adresatowi.

Depesza by?a nadana cz??ciowo tele

graficz;nie, cz??ciowo kablem z Nowego
Jorku do San Francisco,' st?d do Szanp:haju
a nast?pnie przez Syberj?, Szwecj? i Danj?
do Londynu, sk?d przekablowano j? z; po

wrotem do N owego Jorku.

Podró? tej depeszy dokola Hwiata trwa

?a 3 minuty i 4G sekund.

\V ten sposób pobito dotychczasowy
rekord, wynosz?cy 4: minuty i 10 sekund.

?.rA

?I;j ?

?

li!
?'

Aj

Sprzeda? bilerów kole

jowych krajowych i za

granicznych, sypialnych

lotniczych, o kr ?+owych
i r. p Kosztorysy i orga

nizacja wycieczek bez

pletnie. Ubezpieczenie

baga?u, wymiania wolut,

sprzeda? czeków podró?niczych.

G d Y n i a. ul. Marsz. Pi?sudskiego naprzeciw Komisarjatu llz?du

•

Propaganda pols?a

w AD?eryce
??cznym nak?adem 10 pa?stw Europy

?rodkowej i wschodniej zosta?a wydana

ksi??ka propagandowa w ilo?ci 100.000

egzemplarzy, p. t. "The Europe Y ou Do

Not Know" (Europa, której nie znacie),

przeznazcona dla turystów ameryka?skich.

Amerykafislde towarzystwa okr?tmve
i biura podró?y odebra?y w maju ca?y na

k?ad i rozdzieli?y go natychmiast mi?dzy
sw? klijentel?, by j? zach?ci? do wycieczki
do Europy.

N al e?y bowiem podkre?li? fakt, ?e tu

ry?ci ameryka?scy, którzy dotychcz;as in

teresowali si? g?ównie, je?eli nie wy??cz
nie Europ? Zachodni? i Po?udniow?, któr?

znaj? ju? dobrze, prawdopodobnie podejm?

ch?tnie podró?e w jakie? nmve dla nich,

bardziej egzotycz;ne strolly. N a to licz?

ameryka?skie biura podró?y? podejmuj?c

si? propagowania tej ksi??ki, opisuj?cej

nast?puj?ce kraje: Albanj?, Austrj?, Du?

gal'j?, Czechos?owacj?, Grecj?, W'"?gry, Ru-

munj?, Rosj?, Jugos?awj?· \

Ogólne opisy staraj? si? uwypukli?
odmienno?? Europy ?rodkowej i wschod

Iliej od Europy z;achodniej, ró?norodno??

krain, ich pi?kno i egzotyk?. Ksi??k? zdo

bi? pi?kne ilustracje.

\Viadolll08ci o Polsce zajmuj? tam nie

po?lednie miejsca; 20 stron i tyle? ilustr.

Opis Polski finansowany by?' przez

Wydzia? Turystyki Ministerstwa KOlllllni

kacji. Pozatem zosta?o z;amówionych 10

tysi?cy egz. odbitki "Poland" (Polska), za

wieraj?cej tylko opis Polski, któl'a chwi

lowo zast?pi "'yczerpally nak?ad brosz;ury

angiel skiej "Visit Poland".

\Vydawcy starali si? ksi??k? dostoso

wa? do mentalno?ci ameryka?skiej. Krótkie,
a tre?ciwe Ilotatki, uwypuklaj? tylko naj

wa?niejsze rzeczy.

Tele'Foll 20 - '70
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Reporta? "Latarni Morskiej"
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Gdynia, w maju 1934 r.

Dnia 11 maja br. w godzinach polud
niowych zawin?? do portu gdy?skiego sta

tek szkolny marynarki handlowej "Dar
Pomorza. Na pok?adzie jego wróci?o po S-io

miesi?cznej podró?y ?wiczebnej, 52 uczni

I-go Kursu Pa?stwowoj Szkoly Morskiej.
Powracaj?cy statek, który przycumowano

przy nabrze?u Wilsonowskiern w basenie

Prezydenta
- przywita?a orkiestra mary

narki wojennej odegraniem hymnu narodo

wego i pa?stwowego, oraz przedstawiciele
w?adz z komandorem :Jlohuczem, dyr. Szko?y
Morskiej na czele.

"T spania?y, trzymasztowy ?aglo,viec
polski mimo odbycia dalekiej i uci??liwej
podró?y po kilku oceanach -

przedstawia
si? pod ka?dym wzgl?dem bardzo dodatnio.

Niew?tpliwa to zas?uga komendanta statku

kapitana Maciejowicz a, pod którego, do

?wiadczon? i spr??yst? r?k? nowy zast?p
?eglarzy odby? swój chrzest morski w cza

sie rejsu na przestrzeni oko?o 20,000 mil

morskich.

Po przycumowaniu statku statku do

nabrze?a, znalaz?em si? z nieliczn? grup?

go?ci oraz dziennikarzy na pok?adzie "Daru
Pomorza".

Ciekawych informacyj w przebiegu po

dró?y ?aglowca udziela mi ?yczliwie sym

patyczny oficer, lekarz okr?towy p. Dr.

Korabiewicz, znany szeroko w ko?ach spor

towych ?eglarz -

w?ócz?ga.

"Dar Pomorza
.,

wyp?yn?? z swego

portu macierzystego Gdyni dn. 17 wrze?nia

1933 r. i pozostawa? w podró?y przez 236

dni, odwiedzaj?c szereg portów Europy,
Ameryki Po?udniowej oraz Afryki Polud

niowej i Zachodniej. Trasa rejsu by?a
nast?puj?ca: Gdynia - Plymouth - Las Pal

mas - Miridallo (Cap Yerde) -

Paranagua -

Sao Francisco do Sul- Cape Town - Lobito -

Falmouth -

Gdynia. Najdlu?szy odcinek

podró?y mi?dzy portem Lobito w Angoli
a portem angielskim Falmouth trwa? 50

dni nieprzerwanej na,vigacji.
"T czasie ?eglugi na tym odcinku, a

bylo to w koflCu kwietnia br. vr pobli?u
wysp Azorskich na 10 szeroko?ci geograf.,
Ocean Atlantycki okazal sztormem swe

niezadowolenie z powodu powrotu statku

polskiego do pieleszy rodzinnych. 'V cza

sie sztormu "Dar Pomorza" napotkal na

morzu ?aglowy statek szkolny marynarki
szwedzkiej, powracaj?cy równie? po odby
tym rejsie do s'tvego kraju. Obyd't?'a ko

rabie pod??yly wi?c ku ,vspl>Inemu celowi.

Sz?y niedaleko siebie. Kiedy Xeptun
wydal im walk? obydwa statki musia?y
stoczy? bój z przeciwnemi wiatrami. Jest

rzecz? charakterystyczn?, ?e statek sz,vedzki

luimo, ?e p?yn?? utartym szlakiem trzy
maj?c si? wszelkich prawide? sztuki ?eglar
skiej - nie przezwyci??y? trudno?ci na

wigacyjnych w takim stopniu, jak je po
kona? ?aglowiec polski. Podcza? gdy ho-

wiem "Dar Pomorza", cho? w czasie burzy
trzyma? si? raczej tzw. "dzikiego kursu"
-

wp?yn?? szcz??liwie i bez awarji do

portu angielskiego Falmouth, ?aglowiec
szwedzki wplyn?? do tego samego portu
z jednodziennem opó?nieniem, moj?c roz

darte ?agle i uszkodzone reje. Zas?uga to

komendanta Maciejewicza, ostro?nego na

wigatora a zarazem rostropnego i nieustra

szonego ?eglarza.
Za?og? statku tworzy?o poza liczb q

52 kadetów marynarki, kilku oficerów

i personelu technicznego, tak?e 11 absol

wentów Szko?y Morskiej, którzy odbywali
podró? w charakterze instruktorów swych
m?odszych kolegów. Wz ajernny stosunek

za?ogi mimo to nacechowany by? kole?e?

sko?ci? i obopólnem zrozumieniem. Jak

wsz?dzie w podobnych wypadkach, ucze

stnicy dalekiej wyprawy morskiej - two

rzyli jedn? wielk? rodzin?.
Ogorza?e twarze m?odych wilków mor

skich ?wiadcz? i? odbyta podró? poza zdo

byciem szerokiego do?wiadczenia, pos?u

?yta ich zdrowiu i przynios?a im du?o za

dowolenia. Z drugiej strony nale?y rów

nie? podkre?li? zadowolenie dowództwa

statku z przebiegu wyprawy która poza
dwoma nieazcz??liwemi wypadkami - od

by?a si? naogó? pomy?lnie.
Najmilsze wra?enia z podró?y pozo

sta?y z pobytu w go?cinnej Brazylji, która

na wszystkich uczestnikach wyprawy wy
war?a wra?enie kraju z bajki. Cudowna

fauna i flora podwrotnikowa, dziewicza

puszcza tu? za osiedlami, wieczny gwar
i ?piew ptactwa, a zw?aszcza ?wierkanie

wieczorem lataj?cych ?wietlików -

wszystko
to g??boko przemawia?o do wyobra?ni ?e

glarzy polskich, przenosz?c ich dusz? w

krain? fantazji tak odleg?? od ich praco

witego ?ycia na morzu. To te? nic dziw

nego, ?e urok sprawia?y im nawet uci??li
we ?wiczenia szalupowe w zatokach i do

rzeczach szerokich rzek brazylijskich.
Mi?e wspomnienia zachowano równie?

z Angoli, kraju le??cego w zachodniej
Afryce. Cz??? za?ogi mia?a tam mianowi

cie sposobno?? uczestniczenia w polowa
niach na dzikiego zwierza dzi?ki zaprosze
niu mieszkaj?cego w tym kraju rodaka hr.

Zamoyskiego, który w Angoli posiada w?a

sne dobrze ju? zaprowadzone faciendy
(gospodarstwa). \V spania?e trofea my?li w

skie w postaci rogów i skór ba wo?ów oraz

antylop, znajduj?cych si? w kajutach in

struktorów s? bodaj najsympatyczniejszemi
pami?tkami pobytu "Daru Pomorza" na

Czarnym l?dzie. Egzotyk? podró?y pod
kre?la pozatern obecno?? na statku kilka

dzikich zwierz?t, które tworz? ma?? mena

?erj?. Znajdujemy tu kilka ma?p, je?owca
oraz m?odego lamparta. Ostatni jest da

rem hr. Zamojskiego dla Ogrodu Zoolo

gicznego w 'Varszawie.

,V e wszystkich portach, do których
zawijal polski ?aglowiec podejmowano ca??
za?og? bardzo go?cinnie. Z niezwykl? ser

deczno?ci? i entuzjazmem 'witano "Dar Po

morza" w Cape- Town, w Zwi?zku Polud

niowej Afryki, gdzie poraz pierwszy zja
wi? si? statek pod polsk? bander?. Jest

rzecz? charakterystycznq, ?e w powitaniu
tem gremjalny udzia? wzi?li tak?e ?ydzi
-

obywatele polscy, mieszkaj?cy obe(?nie

w poludniowej cz??ci tego Czarnego J{OIl

stynentu.

Najbardziej feralnym portem w ?zasie

calej w?drówki okaza? si? port brazylijski
Sao Francisco do SuI, gdzie wskutek niesz

cz(??liwej pomylki wypicia trucizny umarl

jeden ze Rtewardów, dalej spad? z ma?ztu

jeden z uczni ulegaj?c na szcz??cie jedynie
pot?uczeniu, oraz gdzie llCieldo ze statku

trzech ch?opc(iw okr?towych, prawdopo
dobnie w pogoni za przygoclami w lliezna

nym kraju (niewiadomo czy nie hy?y to

przypadkiem skutki lektury w rodzaju "er

ne'a lub l\Iay'a).
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"T czasie ca?ej poarozy nast?pi? tylko
jeden normalny wypadek ?mierci jednego
z uczuiów -

na gru?lic? kiszek. Zacho

i-ze? by?a znaczna liczba n askutok zmiany
klimatu w poszczególnych strefach, co uwa

?ac nale?y za rzecz zupe?nie normaln?.
Wszystkio jednak przesz?y pomy?lnie, co

?wiadczy z jednej strony o wielkiej odpor
no?ci organizmów mlodych adeptów ma

rynarki, z drugiej za? strony o doskona?ej
opiece lekarskiej i higjenie ?ycia okr?to
wego.

Poza zaprawianiem si? w sztuce ?e

glarskiej, kadeci po?wi?cali swe wolne

chwile calemu szercgowi ciekawych zaj??,
jak np. polawianie rekinów, które chwyta
no na specjalnie mocno skonstruowane

w?dki, urz?dxili chrzest pod równikiem,
bal Neptuna i t. p.

Podró? ?wiczcbna "Daru Pomorza"

poza swem w?a?ciwem znaczeniu praktycz
nem w zakresie przeszkolenia morskiego
przysz?ych oficerów naszej marynarki han

dlowej, ma równie? niemniejsze znaczenie

propagandowe. Obecno?? bialo -

czerwonej
bandery na dalekich szlakach wodnych
jest bowiem widornym znakiem slu?by Bia

?ego Orla na morzach ?wiata, naszym zde

cydowanym udzia?em weksploatacji ?ywio
?u, który ??czy odleg?e kraj e, oraz silnem

potwierdzaniem mocarstwawo?ci naszego

pa?stwa. Wyjazd ?aglowca, na którego
maszcie dumnie powiewa d?ugi narodowy
wympel (rodzaj flagi, której dlugo?ó uza

le?niona jest wedlug zwyczaju morsldego
od d?ugo?ci rejsu) po przebyciu blisko

dwudziestu tysi?cy mil morskich, to ju?
nie aspiracja ustawicznego pozostawania
na stra?y na Ba?tyku - ale ?mia?y wy

pad polskich Wikingów, nie uznaj?cych
utartych szlaków, a ze swobod? porusza

j?cych si? wsz?dzie.
Je?li chodzi o stron? psychologiczn?,

rejs "Daru Pomorza" przyczyni? si? tak

?e do umocnienia zaufania z agranicy w

w si?y twórcze Rzeczypospolitej, a to w

tym sensie, i? rozwin??, przekonanie co do
mo?no?ci nawi?zania morskich stosunków

handlowych; Rol? t? móg? jednak znacznie

pok??bi?. Za?owa? tylko nale?y, i? na po
k?ad ?aglowca nie zabrano ?adnej, skrom

nej cho?by wystawy prób i wzorów prze

mys?u polskiego, który niew?tpliwie jako?
ci? sw? podbi?by sobie sfery handlowe tych
krajów, których przedstawiciele mieli spo
sobno?? jakiegokolwiek zetkni?cia si? z "Da
rem Pomorza". Zechciejmy bowiem zasta

nowi? si? nad okoliczno?ciami, których
podkre?lenie uwa?a? nale?y za rzecz nie

odzown?. 'V czasach kryzysu i bezrobo
cia naród winien by? oportunist? pod ka?

dym wzgl?dem, a zw?aszcza gospodarczym
i dlatego wypada?o chyba co? uczyni? dla

propagandy naszej wytwórczo?ci, je?li ju?
nie 1ll6wi? o nawi?zaniu bli?szych stosun

kó,v handlowych. 'V sprawach po?ytecz
nych nie potrzebujemy zupe?nie wstydzi?
si? na?ladownictwa i szukania wzor6w

u obcych, zdajemy sobie jednak doskonale

?praw? z warto?ci podró?y ksi?cia 'Valji
w ostatnich latach - dla ekspansji i roz

woju przemys?u ?\nglji. K1'6lestwo 'Vielkiej
Bl'ytanji ma wprawdzie ju? tradycj? i wiel

Ide wyrobienie w tym kierunku, my tych
zalet jeszcze nie posiadamy, lecz nie mniPj
przeto lllllHimy je z(lobywa?. 'Varto je za?

ckspclrymelltmu takim zapocz?tkowa?.
Po przybyciu ?aglO\Yca szkolnego do

Gdyni, uczestnicy podr()?y tj. kadeci Illa-

1'ynal'ki otl'zymali urlopy wypoczynkowe,
"Dar Pomorza" natomiast odp?ywa nieba

wem do Gdaflska, gdzie w stoczni od

hywa sw? ., toalet?" po dalekiej w?
dr()wee. Za kilka tygodni ma howiem

wyj?? na IH)\VY rejs, tym razem po Ba?

tyku.

??III'lrIII??
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Kieps?a Listorja pana Kr?cio??a
Za dawnych czasów, gdy ?wiat nie by?

jeszcze taki smutny, jak polskie pismo hu

morystyczne, albo marsz pogrzebowy i na

tej matce - ziemi ludzie lepiej hodowali

przyja??, ani?eli dokola Gdyni hoduj? wa

rzy\\'a
- za? wdzi?czno?? mia?a jak? tak?

cen? na targowisku l udzkiem, rzecz po

dobna, jak? chc? opisa?, nie mog?aby si?

wydarzy?.
Do to i brak wdzi?czno?ci w tej hi

storji b?dzie i z?o?liwo?? rafinowana nie

gorzej j ak polski cukier, i wogóle co?,
o czem lepiej by by?o mo?e nie pisa?.
Trudno. Zacz??em, "wi?c trzeba doko?czy?,

Pan Kalasanty Kr?ciolek zachorowa?

powa?nie. Co? mu si? we wn?trzno?ciach

popsowa?'o. Jedni lekarze mówili, ?e to

sprawa z t? kiszk?, co nie widzi, czyli po

spolicie mówi?c, jest ?lep?
- inni twier

dzili, jakoby osierdzie zbytnio obros?o sa

d?em - wreszcie konsyljum synów Escu

lapa orzek?o, i? pana Kalasantego Kr?cio?ka
trzeba rozpru?, jak p?katy worek i zoba

czy? jakie licho w nim naprawd? siedzi.

"J ak rzekli, zrobili" - powtarzam za po

et?, bo mnie wena poetycka zaczyna po

nosi?, aczkolwiek nic dzi? nie pi?em prócz

kawy czarnej - "lecz strasznie zb??dzili"
- ufaj?c nadmiernie wdzi?czno?ci pana

Kr?cio?ka, który nie darmo si? tak nazywa.

Zabrali go tedy do szpitala, nale?ycie

rozpruli, zrobili w jego wn?trzu co nale
?

a?o i g?adko zaszyli korpus.
Pan Kalasan ty odetchn??, gdy si? prze

kona?, ?e nie umrze, pomimo, i? si? op e

racj a uda?a. Poniewa? by? cz?owiekiem

bystro si? orj entuj ?cym, zacz?? zaraz

my?le?.
Pierwsza my?l, jaka mu przysz?a do

g?owy by?a pi?kna:
- Kto za operacj? zap?aci?'
Ta my?l go przerazHa, wi?c szybko

postanowi?:
-

Najlepiej, je?eli ze szpitala zwiej?.
I jako rzekl, uczyni?. Zgodnie z za

sadami najlepszej strategji, cichaczem opu

?cH szpital, niezaplaciwszy ani grosika za

to, co wszyscy uwa?amy za skarb naj

wi?kszy, to jest za zdrowie -

pozosta

wiwszy lekarzom perfidnie to, co mu ''i'y

r?n?li z wn?trza.

Albowiem z synami Esculapa byla
rzecz, przeto go pozwali przed s?d, w

my?l maksymy:
- Oddaj, co? winien!

Lecz tu dopiero zab?ysn?? ukryty ta

lent w panu Kr?cio?ku, który tak pokr?ci!
sp raw?, i? "Ilielito?ciwe" medyki spór on?e

SI' o motnie przegraly i koszta tako?. Pan

Ka lasanty powiada teraz, 7.e i ta druga

"operacja" si? uda?a, lecz nie medykom,
ale jemu.

•
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CLrz?szcz Lrzmi w trzcinie •..

Ludzie nie ?wiadomi tych spraw, po

wiadaj?, i? poezja, oraz zami?owanie do

pi?kna i g?adkiego wys?awiania si? upada.
I ja tak my?l alem, a nawet pisa?em na

ten temat rzeczy zgol a nies?uszne, albo

wiem poczucie artyzmu tkwi na naszym

narodzie mocno, jak gwó?d? w ?cianie -

tylko si? przenios?o z jednego podwórka
na drugie, to znaczy, ?e ?wiata poezji,
zemkn??o w ?wiat biurokracji.

Za dowód niech pos?u?y wonny kwiat

poetyckiej prozy, pope?niony przez komis] ?

wyborcz? w Stawiskach (pow. ?om?y?ski),
która egz aminuj?c kandydatów - Pola

ków, "lec?cych" na rajców, takie im da?a

dyktando:
"Slo?ce ju? gas?o, wieczór by? ciep?y

i cichy. Okr?g niebios gdzieniegdzie chmur

kami zas?any, u góry b??kitnawy, na za

chodzie ró?owy. I zbudzi?y si? drzemi?ce

przepióreczki i uciek?y het, na drug? stron?
rzeczki. Pan Konstanty ma wielki talent

do muzyki. Chrz?szcz brzmi w trzcinie".

Prosz?! Co za wytworny styl
- co

za j?zyk!... A najkapitalniejszy jest ten

chrz?szcz, który brzmi w trzcinie.

J a si? jednak l?kam, ?e gdy ten chrz?szcz
z onej trzciny wyjdzie, i zacznie brzmie?

na odmienn? nut? - to inne dyktando

poleci pisa?, mniej sielankowe i nie tak

przepióreczkowate ...

Vi{ ka?dym razie, poezja w narodzie
I.

jeszcze ?ywie ...

S?k.

. Z Gdy?sLiego Zwi?zLu

Propagandy

T uryslyeznej
\V dniu 25 maja odbylo si? w Polskiej

Rivierze p.od przewodnictwem p. Prezesa

RUl1l1ula 'Vlosenne walne zebranie Gdy?skie
go Zw

.. Pfrop. Turystycznej, którego celem

bylo pom ormowanie opinji publicznej o za

mierzeniach Gdyni, jako k?pieliska, w nad

chodz?cym sezonie k?pielowym. Zebranie

to zaszczyci? sw? obecno?ci? Komisarz Rz?
du p. magister Sokó?. Pan prezes Rummel

w dlu?szem przemówieniu zobrazowal ca

?okszta?t pracy Zwi?zku wskazuj?c na re

alne wyniki tej pracy w kierunku propa

gandowym tudzie? omówi? wyczerpuj?co
problemy jakie dzi?ki akcji Zwi?zku po

my?lnie rozwi?za? si? udalo. \ \V bie??cym
roku zniesiono szpec?ce pla?? baraki bla

szane,. poszerzono pla??, przesiano piasek
na przestrzeni ca?ej pla?y, uporz?dkowano

I
-

-

.. __ ----------M-----------u.--?---------------- ..
I

P. T .

CZVTELNIKÓ""

którzy jeszcze nie uregu

lotouli p renumer etu za

czerroiec, prosimy o prze

kazanie nale?yto?ci na

nasze konto m P. K. O.
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?cie?ki kanalizacyjne i zapewniono na pla
?y tak nadzór porz?dkowy jak ratownictwo

w razie wypadków nieszcz??liwych. \V pro

jekcie jest przestawienie drewnianych gar

derób dalej od wybrze?a, aby pod wieczór

nie zakrywa?y widoku s?o?ca. Z o?wiadczenia

przedstawiciela Kom. Rz?du dowiedzieli si?
obecni, ?e promenada z Gdyni do Or?owa

stanie si? w r. bie?. faktem dokonanym. Po

odczytaniu protokó?u z poprzedniego wal

nego zebrania przez p. Limbacha wyg?osi]
p. A. Wachowiale referat p. t. "Gdynia ja
ko k?pielisko" a p. dr. St. Bobkówski omó

wi? wyczerpuj?co lecznicze warto?ci Ba?

tyku w referacie p. t. "Gdynia najwi?
kszem k?pieliskiem morskiem obecnie i w

przysz?o?ci". Obydwaj referanci doszli do

zgodnego wniosku, ?e w obecnych warun

bach najbardziej do potrzeb k?pieliska przy

stosowana jest Gdynia tak pod wzgl?d?m

urz?dze? higj enicznych j ak pod wzgl?dami:

mieszkaniowym, komunikacyjnym, aprowi

zacyjnym i rozrywkowym. Gdynia jest zde

eydowana broni? swego charakteru k?pie
liskowego maj?c ambicj? stania w przysz

lo?ci nietylko najlepszem polskiem k?pie
liskiem morskiem ale i centrem turystycz
nem dla Szwajcarji Kaszubskiej.

Obadwa referaty b?d? wydane drukiem.

, "

GAZETA GDY?SKA
Organ Wybrze?a polskiego

GDYNIA

ul. 10 Lutego 2 Telefon 1729

Nalslarszy i najpoczylnielszy

organ codzienny na KaszuLacL

•
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Przyrzeczenie
- Przyrzekle? mi powróci? do domu

punktualnie o ósmej!
- Tak, tatusiu!

- A j a ci przyrzek?em, ?e dostanie?

dziesi?? batów, jak si? spó?nisz!
- Tak tatusiu, ale poniewa? ja nie

dotrzyma?em przyrzeczenia, wi?c i ty nie

potrzebujesz dotrzyma? swego.

* *

*

WYi?leL
- Czy to prawda, ?e kapitan musi

nawet w razie wypadku pozosta? na statku

a? do k011Oa?

E, nie, w razie wybuchu ma prawo

,vylecie? w powietrze razem z innymi.
* *

*

Feralna hczLa
- P amiQtasz ton dzie?, w którym ci?

pozna?am?
- Pami?tam, owszem. By?o nas trzy

nastu przy stole!

* *

*

P oszuL:iwacz
-

Czy ja ci jestem co winien?

-- Nie. Ale dlaczego siQ pytasz, czy
masz zaminl' regulowa? d?ug?

- Nie. Szukam osoby, kt6ra mi je
szcze nie udzielila po?yczki.
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w ywóz do krajów anglosaskicL
Nasz eksport do krajów anglosaskich

zyskuje coraz wi?ksze uznanie tamtejszych
kó? gospodarczych. Poza eksportem pro

duktów rolnych i bekonów, które oddawna

ju? s?yn? na rynkach angielskich jako

pierwszorz?dne pod wzgl?dem gatunkowym,
du?e zainteresowanie budzi nasz eksport

wyrobów drzewnych.
Znan? ogólnie bylo rzecz?, ?e polski

przemys? wiklinowy cieszy? si? du?ym zby
tem na rynkach angielskich, a obecnie roz

wija? si? zaczyna eksport mebli gi?tych.
\V maju bie?. roku na statkach "Lu

blin" i "Lech" eksportowano do Hull1170

krzese? gi?tych z fabryk Krakowskich oraz

szereg skrzy? mebli gi?tych z radomskich

fabryk do Nowej Funlandji. Jako zupe?
nie ?wie?y artyku? eksportowano do Anglji
krzes?a sk?adane i le?aki w stanie suro

wym, które dopiero na miejscu zostan?
ca?kowicie zmontowane.

Wed?ug danych udzielonych przez sfe

ry zainteresowane eksport ten ma wszelkie

szanse utrzymania sta?ego i powa?nego

miejsca w handlu.

OLró? Landlowy polsko - angielski
Wed ?ug informacji angielskich, obrót

handlowy polsko
- angielski wykaza? za I

kwarta? 1934 r. na korzy?? Polski nadwy?k?
warto?ci ponad 900.000 funtów szterl.

Anglja import. z Polski za 1.583.406,
a wywioz?a do Polski towary za 658.039

funtów szterl., co w porównaniu z tym sa

mym okresem 1933 r. oznacza o ca 200.000

funtów szterl. zwy?k? salda bilansu han

dlowego polsko
- angielskiego dodatniego

dla Polski.

Mo?liwo?ci Landlowe

Firmy zagraniczne poszukuj? kontaktu

z eksportami polskimi:
Firma polsko -

ameryka?ska pragnie
otrzyma? od firm zainteresowanych ryn

kiem Ameryki P?n. szczegó?owe oferty z ce

nami, wzorami i kataI. E (110444II) Ch.

Firma czechos?owacka zainteresowana

jest obj?ciem przedstawicielstw polskich
firm eksportowych. E (10917j3K) Ch.

Firma holenderska poszukuje dostaw

ców artyku?ów sportowych, jak namioty,

plecaki i td. P (9759/34) Sz.

Firmy w Prusach Wschodnich skupuj?
dreny, s?czki itp. artyku?y meljoracyjne.
P (10986,65) Sz.

Firmy w IIelsingforsie pragn? zaku

pi? przybory sportowe, jak pi?ki, buty itd.

P (10962 '54) Sz.

Firma angielska interesuje si? impor
tem z Polski drewienek do wyrobu zapa

?ek. P (8807/59) Ro.

\Vielki dom handlowy w Chicago zao

patruj?cy swych klijentów we wszystko, \

pocz?wszy od konfekcji a sko?czywszy na

ró?nych aparatach precyzyjnych, nades?a?

Instytutowi katalog wyrobów, na które ma

zapotrzebowanie i które chce nabywa? w

Polsce. P (10463} 40) Ro.

Firma kanadyjska interesuje si? im

portem w wi?kszych ilo?ciach no?yków kie-

szonkowych, oraz sto?owizny. Zap?ata nie

odwo?aln? akredytyw?. 10591/4] l/H.
Bli?sze informacje w powy?szych spra

wach uzyska? mog? zainteresowani ekspor-"
terzy w Pa?stwowym Instytucie Ekspor
towym.

Przy zg?oszeniu nale?y powo?ywa? si?
na odno?ny numer.

Ustawa o op?atacL por?owycL
\V Morii torze Polskim z dnia 18 maj a

b. r. Nr. 113 poz. 155 ukaza?o si? rozpo

rz?dzenie Ministra Przemys?u i Handlu

z dnia 8. V. 1934 r. o op?atach portowych,
pobieranych w pa?stwowych morskich por

tach handlowych, oraz o ustaleniu taryfy
niektórych z tych op?at. Rozporz?dzenie
ustala nast?puj?ce opIaty: a) za wej?cie
i wyj?cie statku (tona?owe), b) za postój
statku (postojowe), c) za przysta? i na

brze?a (przystaniowe), d) za wy?adowanie
lub przyj?cie pasa?era (pasa?erskie), e) za

wy?adowanie lub na?adowanie towaru

(?adunkowe), f) za s?u?b? pilotow? (pi
lotowe), g) za korzystanie z administro

wanych przez w?adze portowe urz?dze?

portowych jak: magazynów, d?wigów i in-

nych. ,

Nast?pnie rozporz?dzenie to ustala ta

ryfy op?at wymienionych wy?ej od a do f.

Turyly op?at za korzystanie z urz?

dze? portowych (magazynów d?wigów i tp.),
b?d? ustalone osobnem rozporz?dzeniem;
do czasu za? wydania tego rozporz?dzenia

obowi?zuj? taryfy dotychczasowe.
Na podstawie powy?szego rozporz?dze

nia dyrektor Urz?du Morskiego zosta?

uprawniony w wypadkach gospodarczo uza

sadnionych do stosowania zni?ki taryfowej
w granicach do 25% og?oszonej taryfy.

Rozporz?dzenie niniejsze wchodzi w

?ycie lO-go dnia po og?oszeniu, t. j. dnia

28 maja 1934 r.

Hurtowy Sk?ad WyroLów

We?nianycL i Bawe?nianycL

Dozór celny w porcie

N a skutek podzia?u obszaru portu na

3 okr?gi dozoru celnego od 1 bm., Urz?d

Celny w zwi?zku z dotychczasowemi spo

strze?eniami oraz w celu dalszego spraw

nieni a s?u?by celnej portowej wprowadzi?
nast?puj?ce zmiany w podziale terytorjal

nym wspomnianych okr?gów, a mianowicie:

1) I Okr?g rozci?ga si? na terenie ba

senów: Prezydenta, Po?udniowego. wraz

z Rybackim i W?glowym a? do urz?dze?

prze?adunkowych firmy ,,8 kar b o f e r m"

w??cznie.

2) II okr?g dozoru dzia?a? b?dzie na

terenie od magazynu f-my "Fetter" w??cz
nie a? do nabrze?a Indyjskiego (do terenu

Wolnego Obszaru Celnego). l\Iagazyny f-my
"Fetter" i "American Scantic Line" w??
czone zostaj? do terenu dzia?ania II okr?

gu dozoru.

3) III okr?g dozoru do urz?dze?
Skarbofermu wy??cznie do magazynów
"Cukroportu" w??cznie.

Rozmaito?ci
Odzy""ianie si?

""odorostalTli

morskie ..... i

Niektórzy lekarze francuscy i angielscy
propaguj? gorliwie nietylko u?ywanie wody
morskiej do celów leczniczych, ale tak?e

od?ywianie
\

si? wodorostami morskicmi, co

ma, zw?aszcza u ludzi starszych, wywo?y
wa? skutki bardzo zbawienne.

Jak si? jednak okazuje, ta "nowa" me

toda od?ywiania si? nie jest zgo?a now?,

gdy? ten sposób od?ywiania si? stosuj ?

ju? od wieków mieszka?cy nadmorscy.
Tak np. ir-laudcy wie?ni aoy nadmorscy spo

?ywaj ?
wodorost zwany "Carrageen moss

"

(mech z Carragcen) dobrze wyp?ukany dla

usuni?cia 7: niego piasku i wysuszony na

s?o?cu, a znaczna liczba zdrowych starców

na wybrze?ach Zielonej wyspy ma ?wiad

czy? o skuteczno?ci tego po?ywienia.
Tak samo w hrabstwie Cumberl andu,

po?o?onem na p o ? u d n i o w ovz a c h o d n i o m

kra?cu Anglji, jadalne wodorosty zbierane

s? na wybrxe?acb po ka?dym odp?ywie
morza i dostarczane workami zak?adom,
wyrab iaj?cym po?ywki dla osób chorych
i os?abionych.

Najwy?szem jednak uznaniem cieszy
si? spo?ywanie wodorostów morskich gród

Japo?czyków. Szczególnie pewien gatu
nek brunatnego wodorostu, bardzo pospo

litego w morzach, okalaj?cych wyspy Ja

ponji, musi by? nieodzownie podawany,
podczas ka?dego bankietu. J apo?czycy
przypisuj? temu wodorostowi w?asno??

pr-zeciwdzia?aniu ?ysieniu, j ak równie? prze

d?u?ania ?ycia.
Dwa inne gntunki wodorostów jadal

nych sprzedawane by? maj? w lepszych
sklepach ai-tyku?ów spo?ywczych, a sp 0-

rz?dzony z nich SOf-! stanowi dodatek do

potraw mi?snych.
Morze Ba?tyckie jest, jak wiadomo,

znaczuto mniej s?one, ni? wody oceanów

i nic obfituje w wodorosty. Chyba wi?c
nie b?dziemy si? od?ywiali wodorostami

haltyckiemi.
\V?asJ1o?ci swe lec7:nicze wodol'o:::ty

mOl'sleie zawdzi?ezaj? lliew?1pliwie znacz

nej zawarto?ci jochi.

•

A. Zapp i M. RoLr
?wi??oja?ska 59

Tel. 28.78 I. Pi?tro

II
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(Doko?czenie) •

- Nazwisko moje ju? dawno zmar?o razem z tym daw

nym moim wewn?trznym cz?owiekiem,
- ci?gn?? dalej po an

gielsku tok swoich wspomnie?,
- i ten cz?owiek jU7; nie wstanie

z grobu, pozosta? tylko "hobo
"

... ,John Big Foot! 'V Polsce,
na szerokich piachach Mazowsza, stoi wie?, gdziem si? rodzi?.

Dzieckiem przywie?li mnie tu rodzice. Tu ko?czy?em szko?y
i uniwersytet ...

Przy tych s?owach u?miechn?? si? bole?nie.

- ?ycie mnie gna?o po kontynencie, od Alaski po Bra

zylj?. Ostatni raz zetkn??em si? z Polakami w Texasie, w

Panna Marja, gdzie by?a najstarsza osada polska. Dziwna to

by?a wie?. Przywie?li z sob? ksi?dzu, kielichy, ornaty, ksi??ki

polskie, a nawet dzwony ko?cielne. Dziwna to by?a wie? ...

A to ju? tak dawno temu, tak dawno... Zawita?em tam, jako

nauczyciel. By?o to w?ród lata. Przywita? mnie stary, polski

ksi?dz, poczciwina wielki, i ?a?owa? mnie i mojej m?odo?ci w

tej pustaci?nie ogromnej. Nie pyta? o nic, tylko patrza? w

oczy g??boko, pokiwa? g?ow? i, szepcz?c brewjarz, skin?? na

mnie r?k?, abym szed? za nim. Zaprowadzi? mnie na cmentarz

tu? obok ko?cio?a i, wskazuj?c na ?wie?y grób, rzek?:

- Tu le?y, zabity przez uczniów swoich, pa?ski po

przednik ...

- Trzeba wam wiedzie?, ?e Texas w owych czasach byl
pustk?, rzadko zamieszka?? przez zdzicza?? ludno??. \Vplywom
otoczenia uleg?a te? i gar?? Polaków, rozproszonych po "far

mach" i "hacjendach", w?ród borów' i stepów trawiastych roz?

?o?onych. Od ksiQclza staruszka dowiecLdalem si?, ?e poprzedni

nauczyciel zgin?? zastrzelony w sprzeczce ze swoimi" uczniami".

·W" owych czasach do szko?y texaskiej przyje?d?a?a m?odzie?

konno i zbrojno, a pupile liczyli po lat osiemna?cie i dwa

dzie?cia.

Po?egna?em ksi?dza i uda?em si? do swego mieszkania,

przy szkole. Zacz??em si? zastanawia? nad s,voim losem. "rie_

rzy?em, ?e staruszek mówi? prawd?, a straszy? mnie nie mia?

potrzeby
-

poprostu ostrzeg? mnie i nic wi?cej. Kl'Ótko mó

wi?c, - zwabi?o mnie og?oszenie komitetu parafjalnego w pu

lapk? nie bardzo mn?. U cieka? by?oby wstydem, zreszt? inte

resmva?a mnie ta osada na pó? zdziczaIa, ci dziwni uczniowie,
to otoczenie, ten ksi?dz staruszek i historj a zabitego nauczy

ciela. Postanowi?em próbowa? szcz??cia.

'Vieczorelll proboszcz zaprosi? mnie na kolacj?, za co mu

bylem wdziQczny, bo postanowi?em dowiedzie? si? co? wiQcej
Dcl niego o moich przysz?ych "wychowankach".

Po kolacji, przy la)npce wina, obja?ni? mnie, ?e ludno??

tamtejsza dzieli si? na dwie grupy. Starsi, co przyb}rli z Pol

sld, s? poczciwi, religijni, ?agodni i knlturalni na swój sposób.
lUlode pokolenie, zrodzone w Texasie, wSró1 borów i puszczy

stepowej, zd;ócza?o. Proboszcz twierdzil, ?e zaciek?a walka

o byt i to branie si? za bary z puszcz? od male?ko?ci, wyro

bilo w mIodem pokoleniu charakter inny, bardziej twardy,

szorstki, pj(?rwotny, nieust?pliwy i prawie dziki. Radzil mi

ostro?no?? w post?powaniu, spokój i pewno?? siebie, twierdz?c

r('wnocze?nie, ?e je?li mi si? uda pozyska? szacunek uczniów,

zaimponowa? im jakim czynem ?mia?ym, to nie tylko szanowa?,
ale i kocha? mnie b?d?·

Co chwila jednak spogl?da? z politowaniem na moje szczu

ple barki podówczas, na twarz prawie dziecinn?, na drobne

d?onie i kr?ci? milcz?co siw? glow?. Pod;r,i?kmva?em mu za

dobre rady i poszedlem na spoczynek. Przez ca?? noc nie mo

glem zasn??. S7.uka?em sposobu zaimponowania moim przy

sz?ym uczniom, ale nadaremnie. Pra,vie o ?wicie zerwa?em si?

z ?ó?ka i wyflzed?em do ogrodu szkolnego. Pami?tam dobrze

- dzie? by? pi?kny. K a wschodzie wytoczy?a si? w?ród z?o

tej ulewy ?wiat?a, tarcza s?oneczna. Roz?piewa?y si? w ogro

dzie ptaki, a, przelatuj?c z drzewa na drzewo, str?ca?y skrzy

dlami djamenty rosy, p?on?ce wszystkiemi kolorami t?czy na

kwiatach i na li?ciacll. Ten pi?kny poranek wla? we mnie

nowe si?y i now? wiarQ, ?e przecie "jako? to b?dzie". 'Vró

cilem do mieszkania, aby si? przel)1'a? w lepsze ubranie, bo

to by?a niedziela. Rozpakowa?em kuferek i wzrok mój pad?

najpierw na d?ugi nó? meksykallski, który swojego czasu do

HtaIem w podarunku od jednego z moich znajomych. No?y ta

kich u?ywaj? ::\Ieksykanie, a szczegt'jlnie metysi do walki r?cznej.

Xa widok tego no?a po,,'stala w mojej g?owie my?l dziwna

i ?mia?a. Pochwyci?em go do r?ki, wybiegIem do op:rodu i ila

kre?liwRzy krpcl? du?e kolo na drzwiach szopy, z wielkim roz

machem poez??em rzuca? no?em, stanlj?c si? trafi? jaknajcel

niej. Pierwsze próby wydaly n?dzne rezultaty. Kazbyt cz?sto

ehybialelll celu. "Cparcie jednak ?wiczy?em si? w rzucaniu no

?em i po pM -godzillnej robocie trafia?em nienajgorzej do celu.

To mnie pocieszy?o znacznie. Przez ca?e popo?udnie ?wiczy?em

si? dalej, a pod wieczór dos7.ecUem do takiej doskona?o?ci, ?e

ostr7.e no?a wbija?o sic: w malellkie kMeczko jak d?ol!.

Plan dzialanfa mia?em ju? gotowy. N a clrugi (lziei'! ?mialo

pOflzed?em do sali szkolnej, gdzie siQ zebrali uczniowie i uczen-

n?ce
-

ch?opcy i pannice - ci pierwsi pod w?sem, a te dru

gI.e gotowe do zam??pój?cia. ''"'" k?cie sali szkolnej sta?y usta

?v?or:e .sztucery, z kt?rymi moi prz?szli wychowankowie przy

]ez?zall do szko?y, .lak na polowanie, Ka?dy z nich mia? na

solne pas z nabojami, za pasem du?ego kalibru Smith- Wesson

lub nó? my?liwski.
'

. / Przywi.ta?e.m moich uczniów i uczennice, o?wiadczaj?c, ?e

dZlS. o.d???zlC SI? nauka w ogrodzie i to tylko dla p?ci m?skiej,
Zdziwil i SI? wszy?cy bardzo, a to zdziwienia mog?em czyta? na

twarz.?lCl? wszystkich obeQn}:ch.. .L?niwie P?wstali z miejsc i wy

?yp?h Sl/? do. ogrodu. 81111elsl JUz z acz?li podrwiwa? ze mnie
l nuerzyo mnie od stóp do g?owy szyderczymi oczyma.

". szak ?laIl mia?en? gotowy. Nie nale?a?o si? waha? tylko.

Szy?ko zrzu:?lem z siebie marynark?, podwin??em r?kawy ko

szuli, nakresh?m:l k?>ed? ma?e. kó?ko na drzwiach szopy, odli

czy?m:l 30 kroków l b?yskawicznym ruchem wypu?citern nó?

z r?ki.
Jak srebrny wa? b?ysn?? w powietrzu i utkwil w ?rodku

nakre?lonego kola.
.

- Oto ?wiczenie na dzi?, moi kochani - rzek?em do zdu

mionych dryblasów. - Kto z was trafi do celu?

.

'V
SZ!.sc.y otoc:?li .mnie ,?wlem. Kilkana?cie razy rzuca?em

Jeszcze noz l szcz??liwie trafia?em za ka?dym razem.

-s- • ???czniejsi i ?mielsi próbowali tej sztuki, ale bez skutku.

:' ?rJasnI??em im, jak si? nó? trzyma w r?ku, jak si? mierzy

? ) al? SI?. go wYPus?c.za, ab? ngodzi? w cel. w szyscy byli 01-

smern moj? zr ?czuosor?. Zaunponowa?em im ?wietnie.

Stalem si? ulubie?cem m?odzj??y, a poniewa? strzela?em

doskonale, uznali mnie za "swojego cz?owieka".

I. w.
tem pu??kowiu ?nieszka?em dwa lata, ucz?c pisania,

czytanIa l geografJl, bo o Inne przedmioty nikomu nie chodzi?'o.

Tl?fia?y si? WYI)?dki, ?? uczennice przychodzi?y mnie prosi?

?a swoJe wesela -

mgdy me odmawia?em, ?yj?G z nimi razem,

Jak brat z bra?mi.

Tu John Big Foot przerwa? opowiadallie i ca?y zaton??
we wspomnieniac.h z lat dawnych, których tylko slabe echo

tr?ca?o o struny Jego serca.

- Yes, to wszystko by?o dawno, bardzo dawno - ciacr-

n?? / d.alej -.
i cz?sami zdaje mi si?, ?e to tylko sen, lub j:

kl:t:i m.ne,
nIe

/m?Je ?ycie, staje przed oczyma duszy i dopo
Duna SI? czegos, Jak ?ebrak, nieust?pliwie, a mocno ...

S?'uchalem go z zapartym oddechem; milcz?c, aby nie

baczneh: ?yt?niem, ?ie niszczy,? mu tej chwili, bogatej we

wspomnIenIa l bogatej szczerO?CI?.

- O, Yes, to byli pi?kni i silni l udzie ci moi uczniowie
?

.

'

'v .1. exasw . . . y
e?,

koch a?em ich i kocham ich dzi? jeszcze.
I tego Stacha z WIelk? g?ow?, co najlepiej ze wszystkich sh'ze

la? ?o ptal.{ó,: i .nigdy nie chybia?... I tT ohna o p?owej czu

prynIe l. ,nIebleslnch oczach, który naj dzikszego konia umia?

poskro?:lC.. .. ! wszystkich, wszystkich,' bez wyj?tku! "ridz?

Ich. dZlS, Jak zywych, a przecie to lat kilkadziesi?t min??o ...

StOj?
.

?H'zede /llln?
w ?a,?a?h s?kolnych tacy powa?ni i skupieni

w sobw, g?osno odmaWIaj?c Jaka? modlitw?... Kie wiem co

to za modlitwa, nie wiem ju?, a przeciem ja razem z nimi co

dnia mówi? w szkole ...

\

\ Na b?'ar?y Johna Big Foot pojawi?y si? niezdrowe ce-

glast(? wypwln, oczy mu zasz?y szkliwem.

: ? Ni:. ':'ieJ:l, co to
za. modli?w?, ?ie wiem... l\lo?e ty,

moze

;'! '?WCle, J?k? ?o 11l0dhtw? mowl SI? w polskiej szkole ? ..

v?"?dzla?em, "z? SI? .straszme m?czy?, aby sobie przypom-
nie?

.,O]c?.e na.sz
I z dznvn? rozpacz? w g?qsie szepta?:

- N Ie WIem, co to za modlitwa ... nie wiem ...

- Mo?e to "Ojcze nasz" -

przypomnia?em mu.

Poja?nia? na twarzy.

-

0, Yes, "Ojcze nasz" ... ::\Iówcie dalej, jak nale?y ...

--

"Ojcze nasz, który? jest w niebie'" zacz??em
modlitw?·

"Ojcze nasz, który? jest w niebie" -

powtórzy? za

mn? po polsku.

?wi?? si? Imi? Twoje ...

?Wi?? :i?,.. I:lli? Twoje -

powtórzy?, jak echo.

PrzYJdz h.ro]estwo Twoje ...

.. Prz:yjd? Królestwo Twoje, b?d? wola TwOjll, jako w

nwbw, tak I na ziemi, - mówi? ju? dal;j sal?l,
a z oczu p?y

n??y mu ?zy du?e, lzy m?skie, gorzkie bolom l gor?ce jak pie
k?ca rana.

II aki? spazm chwyci? mnie kleszczami za ,ual>d?o
. / .

l l
'J

I HCIS Gl '.

J oha H?g Foot szepta? cicho pacierz polski, a z pod roz

wartych pOWIek p?yn??y mu ?zy.

, . Op?'zyton.lDia? po chwili. 'Vyci?gn?l clo mnie'1 obio r?ce
i, t:icIskaJ?c IlU d?onie, rzek? przez lzy:

- Niech ci "OJ'Cl'OC n,'lSz" Zal)?acl',
. / .

zet:i IlU przypomnia?
t? modli tw?.
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Kronil?a

gdy?s?a
Sta?y dy?ur le?arsld

i P ogotowie ratun?owe

Osi?gn?? mo?na o ka?dej porze. Te

lefon 12-40.

Stra? po?arna Tel. 17 - 08.

Le?arz portowy
w Kapitanacie portu od godz. 11-13.

Dy?ur Ele?trowni
ul. Starowiejska, Tel. 29-67.

BiLI. T. C. L.

ul. ?wi?toja?ska 12, otwarta od 10-12

i od 15-19.

Zapisy do Sz?o?y Handlowej
w Gdyni

Zapisy nowych kandydatów (-ek) przyj
muje i bli?szych informacji udziela Kan

celarja 4-kI. Koedukacyjnej Szko?y Hand

lowej Izby P.-H. w Gdyni (ul. Morska 79

L p.) codziennie od godz. 11-13-tej
do dnia 18 -

go czerwca rb.

Do ki. I -

ej przyjmowani s? uczniowie

i uczennice, posiadaj?cy ?wiadectwa z u

ko?czenia 3-ch klas gimnazjalnych lub

7 kl. szkól powszechnych. Szko?a posiada

pe?ne prawa szkól pa?stwowych - ucz

niowie (-ce) korzystaj? z ulg kolejowych
- absolwenci - z p e l n y c h u p ra w

n i e
?

w s ? u
?

b i e wojskowej i cy

w i l n e j jakie daje matura gimnazjalna.

Po zebraniu Izby

Prze ..... yslo""o - Handlo""ej

Dnia 24 -

go maj a odby?o si? pod prze

wodnictwem prezesa Izby p. in?. N. Korzóna

szesnaste plenarne zebranie Izby przy u

dziale 52 radców. Po sprawozdaniach
i udzieleniu z arz?dowi absolutorjum, oma

wiano ?ywotne sprawy Izby.

W ycieczld na pols?icL o?r??aeL

Linja Gdynia-Ameryka komunikuje,
?e zawada kontrakty z ni?ej wymienio
nemi organizacjami, które zorganizuj? wy

cieczki na polskich okr?tach nale??cych
do Linji Gdynia-Ameryka. Wycieczki
odb?d? si? w nast?puj?cych terminach:

17 maja s/s "Ko?ciuszko" wyjecha?a z New

Jorku wycieczka Zwi?zku Podhalan w A

meryce, która przyby?a do Gdyni 29 -go

maja br.

19 czerwca na s/s "Ko?ciuszko" wy

jedzie z New Jorku wycieczka Zwi?zku
N arodowego Polskiego, która przyb?dzie
do Gdyni 1 lipca.

6-go lipca wyjedzie na s/s "Pulaski"

z N ew Jorku wycieczka Sokolstwa Pol

skiego w Ameryce, która przyb?dzie do

Gdyni 18 lipca.

W tym?e terminie i na tym samym

statku wyjedzie z New Jorku wycieczka
Stowarzyszenia ?w. Jerzego, wycieczka

Syndykatu Dziennikarzy, wycieczka Sto

warzyszenia Studentów, wycieczka Centrali

Polaków z :Minnesota, wycieczka Stowa

rzyszenia Lekarzy i Dentystów, wycieczka
M?odzie?y z Kanady.

Nowy gmacL S?du w Gdyni

Jak nam komunikuj? z kól miarodaj

nych, wladze zadecydowa?y budow? no

wego gmachu s?dowego w Gdyni, który
stanie w pobli?u dworca kolejowego.

"L A T A R N I A M O R S K A"

• • .,
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MIASTA GDYNI

jest zLiornic? oszcz?dno?ci

spo?ecze?stwa gdy?skiego!
11-

.? Tajen'lniCa 1N'kladó1N' pra""nie chroniona

e.;W1aaeMw?MW$Mj'»? 3#,,.,· it5',-"B?? ...

Przed?u?enie linji na Dale?i WscLód

Linja "Far West Liue
'

utrzymuj?ca
stal? komunikacj? mi?dzy Dalekim Wscho

dem a Gdyni? przed?u?y?a kurs swych
statków do Tien - tsin. Pierwszy statek,

który z awmie do tego portu odp?ynie
z Gdyni 2 -

go czerwca.

Delegacja szwedz?a

Celem zbadania mo?liwo?ci uspraw

nienia komunikacyj morskich mi?dzy Pol

sk? i Szwecj?, przyby?a do Gdyni dele

gacj a szwedzka, która zwiedzi?a porty w

Gdyni oraz w Gda?sku.

Fala zimna

Od kilku dni na wybrze?u Ba?tyku
panuj? silne ehlody. Okres nieprzyjem

nych wiatrów zachodnich przemin??', lecz

nasta?y wiatry pó?nocne. Zachmurzenie

jest zmienne. Rybacy przepowiadaj? na

czerwiec fal? upa?ów.

O?res wyciecze? sz?olnycL
'TV ubieg?ym tygodniu odwiedzi?o Gdy

ni? kilkana?cie wycieczek szkolnych z ró?

nych miejscowo?ci Pomorza i z g??bi kraju.

Na jeden dzie? przypada?o po kilka ta

kich wycieczek.

W ys?awa Rzemie?lnicza

Organizacje rzemie?lnicze gdy?skie
urz?dzaj ?

'v dniach 24 czerwca do 8 lipca

Wystaw? Rzemie?lnicz? w salach Szko?y

Powszechnej.
Na Wystawie reprezentowane b?d?

eksponaty z tych zawodów rzemie?lniczych,
które pracuj? na terenie w Gd.yni, a z dal

szych stron tylko z tych dziedzin rzemio

s?a, które dotychczas nie osiad?y jeszcze
na wybrze?u. Z Warszawy reprezentowa
ne zostanie rzemios?o bronzownicze.

Organizacyj ne prace w zwi?zk';1 z urz?

dzeniem Wystawy s? ju? w pe?nym toku

i rzemios?o gdy?skie intensywnie przygo

towuje wyroby maj?ce by? eksponowanemi
na W ysta wie.

Jak si? dowiadujemy istnieje mo?li

wo?? odwiedzenia Wystawy Hzmuiosla gdy?
skiego przez Pana Prezydenta Hzplitej,
który w tym czasie bawi? b?dzie w Gdyni
na ogólnym zlocie mlodzie?y.

Nowe stowarzyszenie

W Gdyni powstalo nowe stowarzysze
nie p. n. "Stow. Polaków z Ameryki w

Gdyni". Z inicjatywy p. J. Slaskiego od

bylo si? zebranie inauguracyjne, na któ

rem powolano tymczasowe w?adze i po

referacie o zadaniach i celach stowarzy
szenia omówiono szereg szczególów doty

cz?cych kwestyj prawnych stowarzyszenia
oraz wspólpracy z rodakami na tamtej pól
kuli.

I
'"

'\ ", . .'.l.:·:? . ',::'.l ,', Co... ........

Wapó?praca ta jest wa?n? dla naszych
warunków gospodarszych, gdy? przez ula

twienie bezpo?redniego kontaktu z naszy
mi emigrantami mo?e nast?pi? o?ywienie

reemigracji do Gdyni, któr? specjalnie inte

resuj? si? Polacy ameryka?scy, i przenie
sienie znacznych kapita?ów, jakiemi oni

rozporz?dzaj ?,

Wybrano komisj? statutow?, do której
weszli pp.: J aworowicz, Or?owski, ?a?czuk,
Nazdrowicz i Wybraniec, oraz tymczasowy
zarz?d: .J. Slaski , prezes Kempi?ski, sekre

tarz Zwirny, skarbnik.

Gdynia ma ?anie warzywa

Od dnia 15 -

go maj a uruchomione

zosta?y przesy?ki ekspresowe drog? "wodn?
statkami Polskiej ?eglug! Rzecznej ., Vistu

la". Jest to u?atwienie bardzo znaczne

w dostawach specjalnie na rynek Gdy?ski.
Zasadnicze znaczenie mie? to b?dzie w do

stawach artyku?ów spo?ywczych, a g?ównie

jarzyn. -Iarzyny maj? to do siebie, ?e nie

znosz? d?ugich transportów, bo wi?dn?
i ulegaj? bardzo szybkiemu psuciu si?,
a nast?pnie transport musi by? niedrogi,
bo jarzyny powinny by? tanie, dost?pne
dla wszystkich warstw spo?ecznych.

Gdynia, jak ju?' swego czasu donosi

li?my' cierpia?a na brak doborowych i g?ów
Ide tanich jarzyn, przyczyna le?a?a g?ów
nie w wadliwym transporcie, bo transport
kolej? test drogi i nie mo?e si? kalkulo

wa?, a jarzyny przychodz?ce partjami wa

gonowerui je?eli natychmiast nierozspr-zn
dano -

by?y zwi?d?e.

Z chwil? uruchomienia przesy?ek eks

prosowych wodnych, za?'adowywana na sta

tek mo?e by? ka?da ilo??, a przewóz kosz

tuje o wiele taniej ni? kolej?.

Przypusz cza? zatem nale?y, ?e ogrod

nicy warzywni z pod Grudzi?dza poczyna

j?c w gór? VV""is?y, skwapliwie skorzystaj?
z u?atwie? pl'7.ewozowych wprowadzanych
przez Tow. "Vistul?" , aby sobie przyspol'7.y?
pojemny rynek gdy?ski, a mieszka?com

Gdyni da? wyborowy i tani produkt.

WszystLie

Urz?dy Pocztowe
lU kraju przyjml?i?
a b o n II In e n t n i.l

"La t a r n i ? Mo r sk ?"

prosirny lvi?c

z El In El lU i II ? p i s m () II l i s t o 1D y c h

na czer""iec

Pierwsza w Polsce

Wytwórnia Pami?leL: MorskicL

•• F C T C B AC 1"1--

t oleca rozne nowo?ci morskie z mu

szli i bursztynu; oryginalne pami?tki

jedyne w swoim rodzaju

Ceny fabryczne!

S K L A D: G d Y n i a. ul. ?1N'i?tojanska 22
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Gdynia

Ad""okaci

Adw. Burdecki, Skwer Ko?ciuszki, nad

Fangratem.

Ad\\'. Chudzi?ski Henryk, Starowiejska.

Adw .. Jackowski Edward, ul. ?w-Ja?

ska 17.

Adw .. Jankowski Czes?aw, 10 Lutego 1.

Adw .. Iózetowicz, ul. 10 Lutego, dom

Skwiercz?.

Adw. Kurpisz Henryk, ul. Starowiej
-

ska 47.

Adw. ?aba W?adys?aw, ul. Szkolna.

Adw. <;11'. Manstein - Henner de Gabrjel,
ul. Swi?toja?ska.

Adw. 'dr. Merrasche Otto, ul. ?\"i?to
janska 40.

Adw. Mosiewiez W., ul. M?ciwoja n.

Adw. Odyniec, uJ. 10 Lutego, willa

.Luiza".

Adw. Ol?nicki Ryszard, Skwer Ko?

ciuszki 4.

Adw, Plocieniak Gracjan, ul. ?wi?to
ja?ska 17, II pi?tro.

Adw. Powa?owski, ul. Starowiejska 17,

_I? pi-'O?_tJ_·o_.
?_----=_----=-=

__

--::--:-:-_

Adw. PreliIlski Teodor, nI. Staro wiejska.

Adw. Roszczynialski W., ul. ?wi?to-
jmlska.

Adw. Turek Micha?, ul. Abrahama.

Adw. Werner Fr., ul. 10 Aut-ceg",-o_. __

Adw. Zawodny Marjan, ul. ?wi?toja?-
ska la.

Adw. Zi?ciak Marjan, ul. 10 Lutego 23.

Adw. Zalewski i Krzemieniewski
,

ul.

Ahrahama.

A ... to

"Autotechnika" ,
VV. Szandrach, ul.

Marsz. Pi?sudskiego, tel. 20-70.

Artyku?y

k?pielO1N"e
bielizna - trykoty n?wo?ci damskie,

P. Anflinkowa, ul. Sw-.Jallska 13.

Bary
Paszteciarnra Warszawska wlo Wiktor

Wybraniec, ul. ?to-.JafIska 40 tel.

24 -

58, poleca smaczne ?niadania

obiady - kolacje.

B?a?aty

Dom B?awatów ul. 10 Lutego G. B?a

waty jedwahie, artyku?y damskie

i m?skie
- artyku?y k?pielowe.

Cukiernie

i Ka""iarnie

"Cafe des Bons Amis", nI. ?w-.Ja?ska,
tel. 23-GO.

Trojallowski, Cukiernia i Kawiarnia,
ul. M?ciwoja, tel. 20-41.

Fangrat W?., Cukiernia i Kawiarnia,
Skwer Ko?cius;-:ki, tel. 1G-1n.

Cukiernia "Ziemiaóska", ul. ?w-.JaIlska,

Drogerje

Drogerja Starogdyt'lska, ul. Starowiej

ska, tel. 2G-84.

Drogerja "Syrena;' Perfumerja, nl. ?w

. Ja6slw 87, tel. 28-73, wI. Karol Fi

scher.

Denty?ci

BieclermalIll Teofil, dentysta, ul. ?w-

.Jaflska.
?-

Bochiflsld Teofil, dentysta, ul. Abra-

hama.=-- ----:=--=-=?-:---;--:-

Dusz?T?sl{(\, dentystka, Sk. Kó?ciuszki,

dOlll Kasy Chorych.

MaIllpe Pawe?, dentysta,111l. Portowa.

Pietro? Stefan, dentysta, nI. ?w-.Jall

ska 81, m. 4.

Drze""o

Braeia .J u.!' k i e w i c z, sk?ad i obróbka

9rzewa
- llIaterja?y budowlane, lIl.

Sl?ska 7. Tel. 14 - 7G

Elektrotechnika

"Elektrohurt" Sp. z o.: o. tel. 12-GG, ul.

Ahrahallla 17, posiada na sk?adzie

wszelkie artyku?y elektrotechniczne

po eenach konkurencyjnych.

F ... tra

przeciwko mololll z pe?n? gwarancj?
-

na letnie przechowanie przyjmuje

"DoIll Futrzany", SikorzYIlska, ul.

Starowiejska 22.

4'

?

•
' ?

.?

..

Fryzjerzy

Apollo Fryzjernia ul. ?w-Ja?ska 83,
osobne salony dla Pa? i Panów.

"Bronis?awa", pierwszorz?dny zak?ad

damski i m?ski, ul. ?w-Ja?ska, tel.

18-61.

Foto

Foto - "Elite" ulica Starowiejska nar.

Abrahama, tel. 15 - 12. Specjalny
sk?ad przyb. fotograficznych, Labo

ratorjum prac amatorskich.

Foto Drogerja
- przybory fotograficz

ne
-

prace amatorskie, Skwer Ko?

duszki obok Kina Bajka.

Fabryki

Fabryka wyrobów bursztynowy ch

Trze?uiak, ul. Podjazdowa, tel. 25-71.

Galanterja m?ska

Galanterja i konfekcja, Nowacki Cze

s?aw, ul. Starowiejska 7, tel. 26-73.

Galanterja j konfekcja m?ska, Turzy?

ski, ul. Sw-Ja?ska, tel. 15-93.

Krawaty - kapelusze
- koszule - Mar

celi Dziennik, ul. ?w-Jn?ska 11.

Hotele

Hotel Centralny, ul. Starowi ej ska,

tel. 15-22.

Hotel Morski, Kamienna Góra, tel. 14-40.

Hotel A. S?upski, ul. Podjazdowa, tel.

14-11.

Hotel "Polska Riwiera", Kamienna

Góra, tel. 2G-69.

Hotel Grzegowskiego, ul. Starowiejska

31, tel. 10-15.

Hotel, Hestauracja, "Dom Zdrojowy",
Kamienna Góra, tel. 15-32.

...... bilerzy

Najstarszy chrze?cijaiiski zak?ad zegar

mistrzowsko - optyczny, E. Sobczak,
ul. Starowi ej ska 45, bi?uterja-zegarki

naprawa pod gwarancj?·

Kaczmarek, jubiler, uliea 10 Lutego,
tel. 2a-n5.

_

Kliks Wae?.aw, jubilerstwo i zegar

mistrz., Sw-.Jallska G4, tel. 2a-98.

Kliks .JÓzef, jubilerstwo i zagarmistrz.,
ul. Portowa 51, tel. 23-38.

Stark Kazimierz, jubiler i zegarmistrz,
ul. 10 Lntego, tel. 22-07.

Ka?a

Palarnia, sk?ad kawy, tow. kolonjallle,

willa, Czoska Ant., ul. Starowiejska,
tel. 15-5'+.

K?piele

Ciep?e k?piele morskie, DekaJlsld Ant.,
Dom ZJIOjOWY, tel. 27-08.

Ksi?garnie
Pierwsza ksi?garnia i sk?ad papieru,

Winnicki, pl. Kaszubski 8.

Mleczarnie

ZjednO(?ZOlle Mleczal'llie Hobakowo

Gdynia - Luzino, tel. 18-87 .

Lekarze

Dr. med. Binek Leon, specjalista C]lO
rób skórnych i p?cherza, ul. Sw

Ja?slm 21.

Dr. med. Bobkowski Stanis?aw, spec

jalista ch?rób kobiecych i wewn?trz

nych, ul. Sw-Jaiiska (naprzeciw ko?-

eio?a)-:. _

Dr. Dzia?kowski Alfred, okulista ul.

Starowiejska, dom Szmidt. •

Dr. lek. Dziiis, ul. St.arowiejska.

Dr. lek. Flisowska Amalja.

specjalistka chorób dzieci?cych,
Skwer Ko?ciuszki.

Dr. lek. Flisowski Aleksander, prak

tyk Skwer KO?eillszld.

fu.? med. Gerwel, specjalista chorób

gard?a i nosa Skwer Ko?ciuszki, dom

Peszkowskiego.

Dr. med. Herzberg Henryk, choroby

wewn?trzne, ul. Starowiejska (dom

Bab..:-l)_. _

Dr. Kowalska .Janina, okulistka, ul.

Starowiejslu_l. _

Dr. nled:-?K?czkowslw Zofja, choroby

wewn?trzne, ul. ?eromskiego.

I·
o' ?,·

;;

?I,sr,

Dr. med. Krzy?anowski Jerzy, gineko
log ul. 10 Lutego 2l.

Dr. med. Maciejewski Czes?aw, specj.

chirurg, ul. Starowiejska.

Dr. med. Mierzejewska, Wies?awa spec

jalistka chorób dzieci?cych, Kamien

na Góra, willa ".Japo?ska Górka".

Dr. Mikici?ski Miron, chirurg, ul.

10 Lutego.

Dr. med. Modrzejewski, specjalista cho

rób kobiecych, ul. Sw-Ja?ska 37.

Dr. med-.- Oehlrich Wiktor, prakryk, ul.

10 Lutego.

Dr. Reichert Roman, zak?ad rentge

nologiczny, ul. Zygmunta Augusta,
Z. U. P. U. m. 60.

Dr. med. Rychli?ski Stanis?aw, spec

jalista chorób kobiecych, ul. 10 Lu-

tego (vis a vis poczty).
_

Dr. med. Skowro?ski Br., praktyk dyr.

Szpitala Sióstr, ul. Abrahama, dom

Eliska.

Dr. lek. Stankiewicz Józef, nacz. Wy-

dzia?u, ul. Starowiejsl_{_i.l. .

Dr. med. Smolin Pawe?, praktyk. Plac

Kaszubski, dom Klll"ra.

Dr.?SzlichciJ'tski Wac?aw, spec

[alista chorób skórnych i p?cherza,
ul. Sw-Ja?ska 16, II p.

Dr. lek. Szpakowski Benedyk.t, spec

jalista chorób p?ucnych, ul. Rw-Jail-

ska 50, II-"'p_. _

Dr. m?d. Tumaszunas ??ucjan, praktyk,
ul. Sw-.Jailska, dom Polskarob.

Dr. ?med. Unisz()wski? chirurg, ul. ?w

jafIska, dom Stankiewkza.

Lekarze denty?ci

Dr. med. et phi!., Cylkowski Bol., sto

malog, ul. Zyg. Augusta Z. U. P. U.

Misjon Mm'ja, lekarz dentysta, ul. ?\Y

Ja?ska, dom Kowalczykowej.

Przysiecka Kazimiera, lekarz dentysta,
ul. 10 Lutego.

Sosnowska Zofja, lekarz dentysta, ul.

W?adys?awa IV, dom Z.U.P.U. m. 18.

Lustra - Szk?o

Sh?fan Skarplik Gdynia, uJ. ?to-.Ja6-
ska 59, tel. 22-11, hurt i detal.

Ob ... ""ie

Wytworne obuwie A. Zió?kowski, uJ.

?w-.Jm'tska 15.

Pami?tki
Morskie

Pierwsza w Polsce Wytwórnia Pami?
tek Morskich "Fotobrom", poleca
ró?ne nowo?ci z Illuszli i bursztYllu.

Sk?ad Fotobrom ?w-.Ja?ska 22.

'

Przybory
kuchenne

•

ez? .? .

..

Sukna

Karol Janknkowski i Syn oddzia? w

Gdyni, ul. Sw-Ja?ska 34, tel. 18<?9.

Najprzedniejsze gatunki muterja?ów

m?skich. Cen V ?ci?le fabryczne.

Steln'1lpJJe i szyldy

Marjan Mager, Plac Kaszubski 19 tel.

14-G4, tablice ernaljowane
-

ry

townictwo - klisze i szablony.

Zak?ad

Tapicerski
Edward Tekielski, ul. ?to-Ja?ska 5n,

tel. 28-82.

Or?ovwo

Apteki
Apteka Nadmorska w?. Alojzy Szko

dowski, tel. 91-35.

Drogerje
Drogerja Fala, Szosa Gda?ska G, w?a?c.

Mgr. Felicja Podbielska,

Hotele

Restauracje
Dom Kuracyjny tel. 91-06, Hot.el- Pen

sjonat -

Hestauracja- Kawiarnia - Dan

cing -

otwarty ca?y rok.

Hotel - Or?owo po?o?ony nad morzem,

poleca si? znakomit? kuchni? i so

lidn? obs?ug?, pokoje ?wie?o odres

_.

taurowane, tel. Dl-48.

Hestauracja Morska nI. Morska, tel.

Hl-14, kuchnia polsko - fralleuslw.

Kierownictwo -

ohs?uga fachowa.

Pensjonaty

Pensjonat "Ba?tyk", tel. Dl-3G.

PellSjonat "Gryf', dom dr. Betlejewskiej,
tel. 91-3G.

Pensjonat "Czerwony Dwór", p. Ben-

kówna, teJ. 91-47.

Wij la "KanlU\-t-,el:-.--:-9--:-1--7-7-.------
Willa "Bia?y Dwór", tel. nl-ll .

Pensjonat "Iwieniec", tel. Dl-78.

WiITU-JTaullka" .

--?-----------------

P?!l!,\joIla?H?l!2.1a". u.1!..OJ·ska, tel?!-nG.
Pensjonat "Lena".

_

Pensjonat "Mewa".

Hotel, "Szczepa?ski", ul. Pucka 14,
tel.- 2-62.

Hel
Pierwsza Ksi?garnia i sk?ad papieru

ul. Wiejska 18? w?. Winnidd z Gdyni:
Hestauraeja "Dom Polski", 1\1 Kalll

ratlI, ul. Wiej ska 62, tel. 10.

Apteka i Drogerja Mazlll'kiewicz E.,
ul. 'Wiejska 3, tel. 22.

lMejherowvo
Juljusz Hundsdorff, Sk?ad ?elaza szk?a-

porcelany i t. d., ul. Starowiejska 7 Apteka }Jod Or?em, pl. Wejhera 27,

tel. 13-01.
tel. 21.

----------------------------------

per.?rnerje
"Hygiena" \ Tad. Kaz. Suwalillsld, ul.

Sw-Jat'isl(;l 14.

Porceaana i szk?O

L Tempski nast. Plac Kaszubski 10,
tel. 15-26, sk?ad ?elaza - mat. bu

dowlanych - elektro - i radjo
- tech

niczne - porcelany i szk?a.

R?ka.,iczki

Najmodniejsze w wiel1d?n wyborze,
tylko u W. Korzun, ul. Swi?tojaflska
4G, vis a vis F-y Pluton, szybkie

pranie i naprawa.

Resta ... racje

i Hotele

"Polonja" ul. ?w-Jmlska, kuchnia pol
sko - francuska, dania barowe a la

fourchette.

"Empire" Skwer Ko?ciuszki 18 -

wy

daje smaczne i tanie obiady - wie

czorem dancing.

A. S?upski ul. Podjazdowa 11, na prze

ciw dworca, g?. tel. 14-11. Gara?e

do dyspozycji.

Ro""ery i gramofony

Rowery -

gramofony i p?yty, Wojciech
Buchholz, ul. Starowiejska 11. teJ.

24-09.
"

Apteka Zielona, ul. Sobieskiego 16,
tel. 44.

Hoter "Metropol", ul. Sobieskiego 67,
tel. 58.

Komunalna Kasa Oszcz?dno?ei Wejhe
rowa, nI. Sobiesldego 8, tel. 1n.

Puck

Apteka, Hynek 27, tel. 11.

W?dzarnia Ryb, Budzisz Antoni, ul.

Morska 7, tel. GG.

Hotel Dworcowy, ul. Hallera 1, tel. 82.

Kom ullallla Kasa Oszcz?dno?ci miasta

Pucka, tel. 28.

Mleczarnia Zelistrzewo, tel. 50.

Jastarnia
KolmIm Jllljusz, w?dzarnia ryb, tel. 7,

Berendt Janina, willa ".Janina", Bór,
tel. 10.

"Pomorzanka", hotel.

tel. 5.
restauracja,

Kuznica
na Helu

Hestauraeja -

w?dzarnia i handel ryb.
Kondel Zygfryd, tel. 2.

Sopot Y

Polsko-rosyjska kuchnia, Nordstrasse 7.
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Gniewny Ba?tyk
Gdy nad morzem polskiem zadmie pot??ny wiatr

zachodni i rozkolebie g?(zbie wód a? do dna, naten

czas wysoka fala bije gniewnie o brzegi, szarpie je

i rozrywa, pieni si? w zujad?o?cl wielkiej i rozpada

si? na bia?e bryzgi pian, li??c w ko?cu mokry piach

wybrze?a. Powy?sze zdj?cie przedstawia wysok? fal?

u brzegów polskich.

????--------------------------------

&Mft?1t?r§"tmr';'#!f?Q?iM

S i e c i

N a wybrze?ach Helu b arrlzo cz?sto spotka? si? mo?na z takim obrazkiem,

jak na zdj?ciu zamieszczoncm obok, gdzie widzimy susz?ce si? sieci

rozwieszone tu? nad morzem .

•

•

ukojenieOisza l

,'o

Urwisty brzeg nad polsldem morzem. Cisza i ukojenie p?yn? na ?agodnych

poszeptach fal, lekko pomarszczonych ?agodnym powiewem. Sina dal

horyzontu zlewa si? z b??kitn? tonia wód .

..... ..

•

.1.:.' '?'.' ••••.•
'

..• ;,
,. .- '

......

Abonament: Mies. 1.- z?; Kwart. 3.- z?; Pó?r, 6.- tl; Roczny 10.- d. )

W Stanach Zjednocz. Am. Pó?n. pó?r. $ 11/2; Roczny $ 3,-.
I

W innych pa?stwach kwartalnie 5.- z?. J
w??cznie koszt przesy?ki

Og?oszenia: 1/1 strona 400.- z?; 1/2 str. 200.-; l/a str. 135.-; 1/4 str. 100.-; 1/8 str. 50.-; 1/16 str. 25 z?; drobne 30 gr. za

ka?de s?owo. Przy og?oszeniach kilkurazowvch rabaty. Szczegó?owy cennik o g
? o s z e

?

przesy?amy na ??danie.
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