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W kilku pismach codziennych z g??bi

kraju pojawi?y si? wiadomo?ci, jakoby w

Gdyni i na wybrze?u letnicy byli "przed
miotem wyzysku", oraz jakoby tu szala?a

istna orgja wysokich cen.

"Kurjer Pozna?ski" w "Li?cie z wy

brze?a" rozpisuje si? szeroko na ten te

mat i powiada przez usta swojego kore

spondenta gdy?skiego:
"Ju? teraz nast?pi?a pewna zwy?ka

cen w restauracjach i lokalach. Z wy

brze?a za? nadchodz? wiadomo?ci, ?e pen

sjonaty- ??daj? za ca?odzienne utrzymanie
do 30 z?. Na Helu za dwa wi?cej ni?

skromne pokoje ??da si? 300 z? miesi?cznie".

Otó?, zanim przyst?pimy do ca?o?ci

owej "korespondencji", stwierdzamy, ?e

wywody te s? prostym wymys?em i kore

spondent pisa? je bez uprzedniego zbada

nia cen w restauracj ach, w hotelach i w

pensjonatach w Gdyni oraz na wybrze?u.
Szermowanie takimi zarzutami, ?e w

Gdyni ca?odzienne utrzymanie z pokojem

kosztuje z?otych trzydzie?ci, jest w wyso

kim stopni dla Gdyni szkodliwe, albowiem

wytwarza nies?usznie mniemanie, jakoby
Gdynia by?a eldoradem wyzysku. ?_

Korespondent "K. P." twierdzi, ?e po

byt na naszem wybrze?u przez jeden mie

si?c kosztuje 700 z?otych! Mówi w tym

wypadku o cenie za mieszkanie i o kosz

tach utrzymania.
A teraz, bez wdawania si? w polemik?

- bo w?a?ciwie niema podstaw do pole

miki, albowiem nie mo?na polemizowa?
z kim?, kto zdradza zupe?n? nieznajomo??

przedmiotu przypatrzmy si? rzeczywi
sto?ci.

?.,?'?
,l
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Ko?ció? N. M. P. w Gdyni

Szko?a Handlu Morskiego w Gdyni

mo?na otrzyma? pokój z ca?kowitem utrzy
maniem za cen? sze?ciu, pi?ciu, a nawet

czterech z?otych na dob?. Prócz tego,

ca?y szereg pensjonatów pierwszorz?dnych,
wycieczkom udz iel a zni?ek powa?nych i to

do tego stopnia, _,

?e cz?onkowie wycieczek

p?ac? ?a
?ó?ko i utrzymanie od 3 do 4-ch

ztotych' na dob?.
•

Tak wygl?da "rzeczywista rzeczywi
sto??" . Tak si? przedstawia ów "nies?y

chany wyzysk letników" w Gdyni i na wy

brze?u, o którym, nie wiadomo w czyim

interesie, alarmuje si? kraj, wypisuj?c rze

czy niezgodne z prawd?.
Je?eli si? zwa?y, i? sozon nad mo

rzem trwa w?a?ciwie tylko sze?? tygodni,
a nie jak w Zakopanem, Krynicy, Szczaw

nicy, Rabce, i t. d. przez sze?? miesi?cy
w roku - i porówna si? ceny na wybrze?u
z cenami w naszych miejscach letnisko

wych i kuracyjnych, to si? oka?e, ?e sto

sunkowo, bior?c pod uwag? d?ugo?? sezonu,

:

?I,?

I

gdy? pod?ug tego ceny musz? si? kszta?-

towa? - i? na wybrze?uceny s? zupe?
nie normalne.

Inn? natomiast kwest j?, jest sprawa

. cen przejazdu na wybrze?e, gdy? ostatnio

ograniczono mocno;.ll1lgi dla turystów i let

ników. Jest to zaLadnienie odmienne, za

którego stan odpowiadaj? P. K. P., a nie

w?a?ciciele hoteli i pensjonatów na wy

brze?u. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e ceny
biletów wycieczkowych s? za wysokie, ?e

przejazd na wybrze?e z odleg?o?ci 180 km.,

jest w praktyce (pomimo zni?ki taryfy)
dro?szy jak by? w roku ubieg?ym. S? to

chamulce, które godz? w ruch turystyczny,
na wybrze?u i mog? go silnie sparali?o
wa?, albowiem jednodniowe wycieczki zbio

rowe, zorganizowane przez Lig? Morsk?
i Kolonjaln?, które przybywaj? do Gdyni
otrzymawszy zni?k? kolejow? - lub wy
cieczki dzieci szkolnych

- nie s? tury

styk? w pelnem znaczeniu.

Z powy?szego wynika, ?e nie rzekomo

wysokie ceny za pokoje i utrzymanie mog?
szkodzi? turystyce i ruchowi letniskowemu

na wybrze?u
- gdy? wyzysku na tym od

cinku ?ycia naszego nie ma, lecz wysokie
ceny biletów kolejowych. '

Jest rzecz? bardzo wa?n?, aby pisma
z g??bi kraju nie pisa?y o wybrze?u rzeczy

nieprawdziwych
- nie podnosi?y niepo

trzebnych alarmów, nie insynuowa?y tego,

czego niema na wybrze?u, a przedewszyst
kiem, by dobiera?y sobie korespondentów,
którzy faktycznie znaj? sprawy naszego

wybrze?a morskiego.

Dr. Tadeusz Lutman

".

za rz?dów Colberta, ustanowiono wolne

porty w r. 1669 w Marsylji, Bayonne, Lo

rient i Dunkierce. \V Niemczech wolnemi

portami by?y Hamburg, Brema, Lubeka,
korzystaj?c z wolno?ci handlowo celnej
dzi?ki swej samodzielno?ci politycznej, Al

tona, nale??ca od roku 1640 do Danji, oraz

jaki? czas Hamburg, za czasów królestwa

hanowerskiego. \V w. XVIII wprowadzi?a
u siebie wolne porty Austrja, mianowicie

w r. 1719 Tryest i Rjek?, potem za? sze

reg portów adrjatyckich i wysp kwarner

skich, a w r. 1781 Ostend? w Niederlan

dach. Austrja pozutern na wzór wolnych
portów wprowadzita na szlakach kontynon
talnych wolne miasta handlowe, z tych dwa

na obszarze zabranej Polsce Galicji, a to

w roku 1773 i 1779 Brody, potem za? Pod

górze, oraz na Bukowinie Suczaw?. Poza

tem ustanowi?a Rosja wolny port w Odes

sie w r. 1817.

?
----

?wiatowa Organiza?ja Podró?y

"WAGONS.LITS.COOK"
GDYNIA

Ustanowienie wolnego obszaru w Gdyni
w r. 1933 jest wa?nym momentem w roz

woju handlu morskiego Polski. Dlatego
te? warto po?wi?ci? gar?? uwag o istocie

i pochodzeniu tak ciekawej instytucji cel

nej ,
tak ma?o znanej u nas, a tak rozpow

szechnionej w Europie. IIistorja zna wad

rodzaje wolnych obszarów celnych: wolne

porty i wolne strefy portowe. Wolne porty

by?y to ca?e miasta portowe wraz z lud-

Redakcja "Latarni Morskiej" bada?a no?cl? zamieszka??, wydzielone z obszaru

na swoj? r?k? rozpi?to?? cen w hotelach celnego danego pa?stwa i obj?te dzia?a

gdy?skich, w restauracjach, w pensjena- niem przywileju wolnohandlowego. Wolne

tach, oraz w takich samych "Jokalach w
strefy portowe za? obejmuj? tylko cz??ci

Or?owie - Morskiem, na Helu, w Juracie, portów, jednakowo? bez ludno?ci zamiesz

w Jastarni i w Pucku. Zaznaczamy, ?e
kalej. \Volne strefy portowe s? histo

zasi?gali?my informacji g?ównie w loka- rycznie m?odsze, rzec mo?na, rozwin??y si?
lach pierwszorz?dnych, gdzie ceny za po- z wolnych portów.
koje i za utrzymanie s? sil? rzeczy naj-
wy?sze i skonstatowali?my fakty zgo?a od- Instytucja wolnych portów powsta?a

mienne od twierdze? korespondentów "Kur-
w dobie merkantylizmu. \Vzgl?dnie, który

jora Pozna?skiego ", oraz innych pism powodowa? ich ustanawianie, by?a gro?b?

z g??bi kraju. upadku handlu zagranicznego, zw?aszcza

\V
_

pierwszorz?dnych hotel ach w Gdyni tranzytu, mog?cego wynikn?? z powodu

i na calem wybrze?u ceny za pokój na surowego stosowania zakazów i wysokich

jedn? osob? wraz z ca?kowitem dobrem
cel. To te? celem o?ywienia ruchu w por

utrzymaniem, przy czterech posi?kach dzien-
tach i udost?pnienia go kupcom obcym

nie, wynosz? od z? 8 do z?otych 14, za- wynoszono niektóre miasta nadmorskie na

le?nie od wielko?ci pokoju i wymaga? go-
wolne porty, obdarzaj?c je przywilejami

?cia. Pokoje bez utrzymania, kosztuj? w wolnohandlowemi, moc?" których wyjmo

hotelach od z?otych czterech do z?otych
wano je z pod zakresu dz ia ?alno?ci w?adz

o?miu, plus 20% podatku. celnych, oddzielano je od obszaru celnego

\V pensjonatach pierwszorz?dnych, na
kordonem celnym i pod wzgl?dem op?at

Kamiennej Górze w Gdyni, oraz na calem celnych i ruchu towarowego traktowano je

wybrze?u, pokój wraz z ca?'odziennem s
na równi z zagranlc?. St?d te? takie miasta

utrzymaniem, w pe?ni sezonu, wyniesie na ..

L okr?gi zwano te? wy??czeniami celnorui.

jeden dzie? od z?otych siedmiu do dzie- l-
Pierwsze wolne porty powsta?y we

si?ciu. W?oszech, -byly niemi Liworno od r. I 547,

Zaznaczamy, ?e to s? ceny rnaksy- Genua 1565, Neapol 1633, Wenecja 1661,
malne, albowiem istnieje wielka liczba Nizza i Viilefranche 1666, Civittavecchia

pensjonatów i domów prywatnych, gdzie 1696, Ankona i Mesyna 1732. \Ve Francji,
I'

olne pO'

ulica Podjazdowa 7 T elelon 18 - 89

\

Sprzeda? bilerów kole-

jowych krajowych i za

granicznych, sypialnych

lotniczych, o kr er owvc h

i r. p Koszrorysy i orga

nizacjo wycieczek bez

p?otnie. Ubezpieczenie

baga?u, wymiania wolut,

spr::eda? czeków podró?niczych.

.?? . ARCELI D lENNI ..

Krawaty • Ko?zule • KapeluszePOZNA?

G DV N I A. ul. ?to-..Janska 11
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Na marginesie konkursu na naj racjonalniej
\

?

okno wystawowe

Okno F-my K. Turzy?ski, ul. ?wi?toja?ska 9

nagroda 3 i nagroda M. Z. E. . Nr. 1.

Pragniemy zreasumowa? w niniejszym

artykule do?wiadczenia, jakie uzyskano
z konkursu "Na najracjonalniej o?wietlone

okno wystawowe", który to konkurs by?:

cz??ci? ogólnego konkursu na najlepiej

urz?dzon? wystaw? sklepow? w Gdyni,

urz?dzonego ostatnio przez "Towarzystwo

Kupców Samodzielnych" i "Zwi?zek Pracy

Obywatelskiej Kobiet" w Gdyni w dniu 26

i 27 maja br.

Celem u?atwienia firmom, bior?cym

udzia? w konkursie, Miejskie Zak?ady Elek

tryczne w Gdyni za??czy?y do zaprosze?

konkursowych wskazówki racjonalnego
o?wietlania okna wystawowego, aby za

pozna? kupców gdy?skich z wymogami no

woczesnej techniki o?wietleniowej.
Podano tam, jaki rodzaj ?arówek na

le?y stosowa? w zale?no?ci od materja?ów,

znajduj?cych si? na wystawie, a pozatem
wskazówki te obejmowa?y zasadnicze pra

wid?a, które dla informacji P. T. Kupców

jeszcze raz powtarzamy:
1. Okno wystawowe powinno by? dostatecz

nie jasno o?wietlone.

2. O?wietlenie okna wystawowego nie po

winno by? ra??ce. ?ród?a ?wiat?a, a wi?c
?arówki i ich oprawy, winny by? niewi

doczne.

3. Rozk?ad ?wiat?a winien by? prawid?owy
i mo?liwie zbli?ony do ?wiat?a dziennego.

4. W celu zwi?kszenia efektu ?wietlnego,

nale?y d??y? do osi?gni?cia mo?liwie

silnego kontrastu mi?dzy o?wietleniem

okna wystawowego, a jego zewn?trznem
o bramowaniem.

5. Nale?y ze wzgl?dów o?wietleniowych,
o ile mo?no?ci, unika? umieszczenia w

Drogerja pod Or?em, ul. 10 Lutego 1,:-::? Pl

w?a?c .• Jan Burzv?ski, nagroda 1. Nr. 2.

I

? oknach wystawowych luster, zw:?a??z&.
l'

na ? bocznych ?ciankach: lustra odbij aj ?

sylwetki ?arówek i widok ciemnej ulicy.
Z tych powodów ?arówki staj? si? wi

doczne w lustrach, wystawa za? widzia

na z zewn?trz, z boku, wydaje si? ciemn?.
J ak widzimy z powy?szych wskazó

wek, prawid?a nie zawieraj? w sobie ?ad

nych nadzwyczajnych rewelacyj i na pier

wszy rzut oka mo?e si? wydawa?, ?e po

daj? rzeczy samo przez si? zr-ozumia?e

i uderzaj? sw? prostot? i niezbit? logik?.
Codziennie jednak w praktyce spoty

kamy si? z tem, ?e proste te zasady stale

s? przekraczane, co pochodzi z tego, ?e

o ile po?wi?ca si? stosunkowo du?o wagi
dekorowaniu okna i rozmieszczeniu ekspo

natów, to zapomina si? cz?stokro? o tak

kardynalnym wymogu ka?dej nowoczesnej

wystawy, jakim jest racjonalne o?wietlenie.

Racjonalne o?wietlenie nie polega na

tem, ?e w oknie wystawowem ma si? znaj
dowa? olbrzymia ilo?? ?arówek. Wiemy,

?e pi?kne efekty osi?gn?? mo?na ilo?ci?

lamp ju? istniej?cych, je?li tylko odpowied
nio je rozmie?cimy.

Dziwiliby?my si? cz?owiekowi, któ

ry usiad?szy przy biurku, aby co? pisa?,
umie?ci? lamp? za sob? tak, by cie? jego
g:?owy zustania? mu r?k? i papier. By?oby
to równoznaczne z niepotrzebnem utrudnia

niem sobie pracy i nieuzasadnionem umar

twianiem si?.

Podobnie dziwimy si? te? kupcowi,
który roz?o?ywszy eksponaty w oknie, roz

mie?ci? lampy tak nierównomiernie, ?e

cz??? eksponatów p?awi si? w ra??cych
p?omieniach ?wiate?, za? inne znaj duj? si?
w cieniu i nie zwracaj? najmniejszej uwagi.

Niezrozumia?em za? jest okno, w któ

rem na wysoko?ci oczu widza znajduje si?
roz?arzone ?ród?o ?wiat?a, bij?ce w oczy
z tak? si??, ?e wywo?uje ból. Nikt nie

przystanie przy takim oknie i pieni?dze,
wydane na jego o?wietlenie, s? zupe?nie
zmarnowane.

Sztuka sprzedania, której znajomo??
jest nieod??czalnym warunkiem ka?dego
przedsi?biorstwa handlowego, pos?uguje si?
mi?dzy innemi równie? najró?norodniejsze
mi efektami artystycznemi celem wywo?a
nia u widza takiego nastroju, jaki u?atwi

wzbudzenie ch?ci kupna.
Pot??nym sojusznikiem w tworzeniu

tych efektów jest ?wiat?o. Znakomicie na

daje si? ono do stworzenia ka?dego nastro

ju, jaki pragniemy uzyska?. Wiemy wszyscy,
?e efekty sceniczne oprócz dekoracji, pos

?uguj? si? w??cznie ?wiat?em tak obmy?la
nem, jakiem tego rodzaj sztuki i potrzebny /'
dla niej nastrój wymaga. \

!>
-

... ,

Okno wystawowe jest równie? scen?,

eksponaty to niemi aktorzy, których g?ówn?
rol? jest przekona? wszystkich o tem, ?e

nale?y towary te kupi?. Widowni? jest
ulica, tem trudniejsza do oddzia?ywania
przez re?ysera

-

kupca, ?e widzowie zmie

niaj ? si? ci?gle. Z drugiej za? strony
o tyle ?atwiejsza, ?e nie potrzeba kupi?
biletu wej ?cia.

S?uszno?? powy?szych wywodów zna

komicie ilustruj? reprodukowane w niniej
szym numerze "Latarni Morskiej" zdj?cia
okien wystawowych, które bra?y udzia? w

konkursie.

Widzhny ?e rycina 1 przedstawia rac

jonalnie o?wietlone okno konfekcji m?skiej,
gdy? ?wiat?o rozmieszczone jest równomier

nie, a oczu widza nie razi ?adna lampa
nieos?oni?ta. Fotografj a dokonana przy
sztucznem ?wietle robi wra?enie, jak gdyby
zdj?cie zrobione by?o w dzie?.

Rycina 2 przedstawia nam okno, które

aczkol wiek nie razi nas ?adnem nisos?o

ni?tem ?ród?em ?wiat?a, to jednak przez

to, ?e ?wiat?o skoncentrowano jedynie u gó·
ry, a dó? jest niedostatecznie o?wietlony,
nie uzyskuje si? wra?enia obrazu równo

miernie pokrytego ?wiat?em.

Strona 3

o?wietlone

Okno firmy Fr. Szczukowski, ul. ?wi?toja?ska 14,
nagrodzone dyplomem. Nr. 3.

Tam, gdzie wystawa mia?a szklane szy

by 1ub zwierciad?a, umieszczone na ?cia

nie tylnej, widzimy, ?e ?wiat?o odbija?o si?,

tworz?c niespokojne plamy, jak przedsta
wia nam rycina 3. Wiemy z do?wiadcze

nia, ?e ?adnych p?aszczyzn odbijaj?cych
?wiat?o, nie nale?y umieszeza? nawprost
widza.

Rycina 4 wykazuje, ?e ?wiat?o by?o
niedostatecznie zas?oni?te i widzimy, ?e

kontury lamp s? wyra?ne, a widok ich jest

niepotrzebny.
•

Tutaj równie? o?wietlenie

pada tylko z jednej strony i ca?o?? jest
nierównomiernie o?wietlona.

Nie mo?emy w krótkim artykule oma

wia? wszystkich fotografji, przest awiaj?

cych okna konkursowe.

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e z samych

reprodukcyj P. T. Kupcy gdy?scy odnios?

du?o korzy?ci, analizuj?c te fot ografje
i zastanawiaj?c si? nad b??demi, jakie po

czyniono w o?wietleniu.

Nale?y mie? nadziej?, ?e wyniki kon

kursu "Na najracjonalniej o?wietlone okno

wystawowe" b?d? trwa?? wskazówk?, jakie

nale?y zastosowa? ?rodki, by niewielkim

kosztem osi?gn?? jaknajlepsze rezultaty.

Miejskie Zak?ady Elektryczne w Gdyni

udzielaj? zawsze bezp?atnych porad, i wy

starczy tylko zwróci? si? do nich, by za

pomoc? ?wiat?a podnie?? estetycznie okno

wystawowe.

Okno F -

my W. Miko?ajczyk, ul. ?wi?toja?ska 16 ..

nagrodzone dyplomem. Nr. 4.



Strona 4

I

,:

•

I •

Orlo1A?'o l"Iorskie

Ruch turystyczny

Z nadej?ciem czerwca i fali ciep?ego

powietrza, ruch turystyczny na terenie Or

?owa - Morskiego wzmóg? si? znacznie. Cha

rakterystyczn? jest rzecz?, i? coraz cz??ciej

przybywaj? go?cie z Sopot i z Gda?ska,
zwabieni pi?kn? okolic?, wygodnemi i do

brze prowadzonemi restauracj ami, oraz

niskiemi cenami.

,V dniach ostatnich przyby?y do Or

?owa part je letników z Poznania i Bydgo

szczy, wraz z rodzinami, na ca?y sezon.

Puck

Pier""si letnicy

Z nastaniem dni ciep?ych i pi?knej

pogody, w Pucku pojawi?y si? juz w po

cz?tkach czerwca pierwsze part je letników

i wycieczkowiczów. Sezon zapowiada si?
doskonale. Wiele pokoi jest ju? zamówio

nych. Kto pragnie zamieszka? w Pucku

na czas wakacji, niech naprzód zamawia

dla siebie odpowiednie locum.

Hel

Rozbudo""anie portu

"" Helu

Ju? rozpocz?to w porcie helskim ro

boty nad budow? nowego mola o cUugo?ci
240 m., które zamknie port od strony

wschodniej. Wybudowanie tego mola we

d?ug opinji rzeczoznawców przyczyni si?
do 'wstrzymania silnego zamulania portu
oraz umo?liwi bezpieczny postój wi?kszej
ilo?ci kutrów i statków rybackich. Roboty
powy?sze wyko?czone zostan? jesieni? br.

a wykonanie ich powierzono firmie "Gdy?
skiego Biura In?ynieryjno -

Budowlanego"
pod nadzorem Urz?du Xlorskiego.

Zebranie rybaka""

Ostatnio odby?o -si? tu zebranie ryba
ków przy udziale 85 osób z miejscowych
kó? rybackich. Z ramienia Spó?dzielni

Rybaków w Gdyni przyby? na zebranie

kierownik spó?dzielni p. ?y?kowski, z ra

mienia Morskiego Urz?du Rybackiego w

Gdyni za? bra? udzia? w zebraniu miejsce
,vy instruktor rybacki p. Józef Tallar.

Na zebraniu omawiano kwestj? roz

woju rybo?ówstwa morskiego. Jako pier
wszy punkt omawiano spraw? zbytu ryb
w kraju oraz wywóz ryb ?wie?ych do

Gda?ska. Szczegó?owych wyj asnie? udzie

la? p. ?y?kowski, zaznaczaj?c, ?e Spó?dzie
nia Rybacka poczyni w tym kierunku od-

powiednie kroki. Xast?pnie omawiano spra-w
...

w? sta?ego powi?k?zania si? liczby kutrów

rybackich, co zdaniem rybaka Ileima jest
szkodliwe dla rybaków mniej zamo?nych.
,,? wyja?nieniu miejscowy instruktor ry
backi o?wiadczy?, ?e d??eniem jest, aby
polscy rybacy jak naj liczniej zaopatrywali
si? w statki motorowe. Nast?pnie oma

wiano sprawy lokalne.

.Jurata

Poc:z?tki sezonu

Pocz?tki sezonu letniego daj? si? lUZ

zauwi.?y? w Juracie i wogóle na ca?ym
Pó?wyspie hehlldm. Letnicy zamawiaj? ju?
pokoje na drug? po?ow? czerwca, oraz na

lipiec. Sezon zapowiada si? w tym roku

do?? dobrze.

"L A T A ..... N I A M O R S K A"
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Koscierzyna . .?
. oC.t :

Matura gimnazjalna ?

",. tutejszych gimnazjach rozpocz??y
si? ju? egzaminy maturalne, które trwaj?
od kilku dni.

Kartuzy

Obóz

zucha"" harcerskich

,y roku bie??cym b?dzie uruchomiony
przez Komend? Chor?gwi Pomorskiej obóz

zuchów i kurs wodzów zuchowych w Bor

kowie kartuskim. K - da Obw. P. W. po

siada w swej dyspozycji par? miejsc, dla

tego po??dane jest, by p. kierownicy szkól

proponowali najbardziej odpowiednich kan

dydatów, z których 10-ciu zostanie wy

s?anych na kurs bezp?atnie,

1Nejhero1Mo

Z To",,_ Samodzielnych

Rzemie?lnika""

Przed kilku dniami odby?o si? pierwsze
zebranie Tow. Samodzielnych Rzernie?lni

ków w Rumji. Obecnych by?o 32 rz emie

?lników. Po zagajeniu zebrania, obecni

wys?uchali referaty: "Dlaczego rzemie?lnik

musi si? organizowa?" i "Stosunek Rz?du
do rzemios?a". 'V dyskusji brali udzia?

pp. Ga?ski, Plotzki i Jankowski, poczem

wybrano zarz?d: prezes
- Ciechotzki, se

kretarz -

Zwara, zast?pca prezesa
-

Plotzki, cz?onkowie - Konarski, .J ankow

ski, Simon, J uskowski, Zwara.

Z Gda?ska
Z Rady Portu

Okres urz?dzenia prezydenta Rady
Portu w Gda?sku p. dra Benzigera ko?czy?

si? dnia 2 czerwca br.

Rz?d Polski i Senat Gda?ski postano

wi?y przed?u?y? termin ten do dnia 1 pa?
dziernika br. na co dr. Beniger, obywatel

szwaj carski, który funkcj e swe wype?nia
ku obopólnemu zadowoleniu, zgodzi? si?
i pozostaje w urz?dowaniu do powy?szego
terminu.

,iI
•

,I· "' ,I •.L,

J?esfauracja li!. 8llJic:.lojallska 2/

7?elefon /8-64
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?""i?to orza

?
u ka? e s i ? s p e c j a l n y numer

Latarni MorsLiej
? w dniu 29 -

go c z e l' w c a b. r.

? Ju? o b e c n i e p l' Z Y j m u j e m y

OGLOSZENIA

do tego? numeru.

ADMINISTRACJA

Telefon 23 - 22

ZaLaz przywozu oLcego w-:gla
"\V zwi?zku z zakazem przywozu w?gla

obcego na obszar c?owy Polski, wstrzyma
ny zosta? równie? dowóz w?gla angielskie
go do Gda?ska. Dla umo?liwienia dowozu

tego w?gla do Gda?ska, prowadzone s? ro

kowania z Anglj?. Je?eliby jednak per

traktacje nie doprowadzi?y do skutku, b?
dzie sprawa dowozu musia?a by? uregulo
wan? przez przyznanie Gda?skowi kont y

gentu. w?gla angielskiego, gdy? Gda?sk

bezwzgl?dnie domaga si? tego, nie bacz?c
na szkody z tezo wynikaj?ce dla wspólne
go obszaru celnego. Presja Gda?ska w

tym kierunku na Polsk? os?abia jej stano

wisko przy rokowaniach o podzia? rynków
zbytu w?gla.

,

OLrót zamorsLi Gda?sLa

Obrót zamorski towarowy przez port
Gda?ski wynosi? w kwietniu br.: w przy
wozie 33.922.8 ton, w wywozie 503.0u3.G t.

\V pierwszym kwartale 1934 r. obrót

portowy wynosi? 2.050.838.4 ton, z czego

przypada?u na. wywóz 152.237.1 ton, a na

wywóz 1.898.601.3 ton. \V tym samym
okresie 1933 1'. wynosi? obrót 1.5G4.4 7 4.9

ton, a mianowicie przywóz 133.260.5 ton,
a wywóz 1.431.214.4 zwy?ka wi?c obrotu

w I kwartale 1934 r. wynosi 486.363.5 ton.

Jak wynika z tego zestawienia, obroty
w porcie gdaóskim wykazuj? w porówna
niu z rokiem ubiegtym znaczn? zwy?k? i to

tak w przywozie jak i wywozie, co dowo

dzi ?yczliwego odnoszenia si? sfer polskich
rz?dowych do Gda?ska.

Otwarcie L?pielisL
W zes z?? niedziel? nast?pi?o oficjalne

otwarcie k?pielisk na terenie \Y. l\I. Gda?

ska: JIeubuda, Brósen (Hrze?no}, Glettkau

(,Te!itkowo) i Sopot w obecno?ci senatora

Batzera i innych dygnitarzy.
Dla uczczenia dnia otwarcia, WflZY:;;1-

tleie k?pieli?ka gda?skie przyzna?y tego
dnia wolny wst(?P do zaklad6w k?pielowych
cz?onkom partji hitlerowskiej i jej orga

nizacyj, t. j. SA. SS. :\Ilodzie?y hitlm'rnv

fikiej, zwi?zku ch?opców oraz dziewczat

Iliemieckich. Obywatele gdallScy, nie na

le??cy do partji. z ?adnych ulg korzysta?
nie mog?.

'.

GAZETA GDY?SKA
Organ Wybrze?a Polskiego

GDYNIA

ul. 10 Lutego 2 Telefon 1729

Najslar8ZY I najpoezylniej8zy

organ eoJzienny na Ka8zul.ael.

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

Pierwsza w P olsee
\

Wytwórnia Pami?le? MorsLieJ.

.FO T O B ROM--

t, oleca ró?ne nowo?ci morskie z mu

szli i bursztynu; oryginalne pami?tki
jedyne w swoim rOdzaju

Ceny fabryczne!

& K L A D: G d Y n i a. 1.11. ?vvi?tojanska 22 T • I • 'Wet n "3-"9

,j[
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(Korespondencja w?asna)
New - Jork, w maju.

N aj wi?kszy w Ameryce uni wersytet

"Columbia" w New Jorku niezwykle uro

czy?cie uczci? setn? rocznic? wydania "Pa

na Tadeusza" Adama Mickiewicza. Stara

niem wydzia?u j?zyków s?owia?skich tego

uniwersytetu odby?a si? uroczysta aka

demja, która zgromadzi?a zgór? 3 tysi?ce

naj wybitniejszych przedstawicieli spo?e
cze?stwa polskiego, ameryka?skiego, wszyst
kich S?owian i innych narodowo?ci.

N. Jork ju? dawno nie pami?ta tak

pot??nej i tak niezwykle donios?ej mani

festacji, jak? by?a w?a?nie ta - w stulecie

nie?miertelnego dzie?a :\Iickiewicza. Z prze

mówieniami wyst?pili profesorowie wy

dzia?ów literatury, historji i anglistyki,

podnosz?c wielko?? narodu polskiego, gen

juszn Mickiewicza i jego szlachetne usi?o

wania, zmierzaj?ce do uwolnienia Polski

z niewoli zaborcy rosyj ski ego.

N as trój panowa? nadzwyczaj ny. Sala

przybrana by?a chor?gwiami polskiemi,

ameryka?skiemi, na wzniesieniu widnia?a

przybrana w laur podobizna Wieszczu

Adama, pi?kny orze? polski, podobizny

Prezydenta Rzcczypospol itej i marsz. Pi?

sudskiego.
D?u?sze przemówienie po angielsku wy

g?osi? dr. A. P. Coleman, profesor wydzia?u

j?zyków s?owia?skich, niezmordowany krze

wiciel kultury polskiej i wielki przyjaciel

Polaków, s?awi?c Polsk? i Jej Naród, oraz

wskazuj?c na genjusz ::\lickiewicza. Po

przemówieniu angielskiem prof. dr. Cole

man, rodowity Amerykanin, przemówi? naj

czystsz? polszczyzn?:
"Przemówienie moje nie by?oby kom

pletne, gdybym nie doda? kilka s?ów po

o ,."
-:-- .. r

?:

"

.
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•

•

?
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polsku, gdy? tak Wy, Amerykanie polskie

go pochodzenia, jak i my
-

stuprocentowcy
- powinni?my pami?ta?, ?e bez znaj 0-

mo?ci j?zyka polskiego trudno jest zrozu

mie? dusz? polsk?. Przek?ady utworów

polskich na angielski spe?niaj? swoje za

danie, poniewa? wi?kszo?? spo?ecze?stwa

amei-yka?: .. .kiego nie ma czasu lub sposob
no?ci uczenia si? j?zyka polskiego, ale my,

co c h c e ITI y pozna? dok?adnie

skarby polskiej kultury, win

ni?my si? stara? posi??? j?zyk

p o l s k i. Dzi? zebrali?my si?, by uczci?

setn? rocznic? wielkich chwil, kiedy to

genjusz Mickiewicza osi?gn?? szczyty twór

czo?ci w wielkiej epopei narodowej, jak?

jest "Pan Tadeusz", w której epilogu ?pie
wa wieszcz ze zbol alem sercem:

,,0, Matko Polsko! Ty tak ?wie?o w grobie
Z?o?ona! ... nie mam sil mówi? o Tobie!"

Jaka? wielka losów odmiana! Dzi?

Polacy i my, rdzenni Amerykanie, mo?emy

wspólnie przes?a? pozdrowienia Rzeczypo

spolitej Polskiej, która jest realizacj? ma

rze? i snów wielkiego wieszcza Adama.

Ameryka wita polsk? republik? w nadziei,
?e z biegiem lat obydwa narody, oddalone

od siebie przestrzeni? tysi?cy mil, zbli??

si? do siebie duchowo. -

?ywe ogniwa
??cz? obydwa narody: cztery miljony pol
skich dusz w Ameryce. Niech obydwie

republiki zwi?zane pod wielu wzgl?dami

wspólnerui interesami i wspólno?ci? dzie

jowego pos?annictwa, rozwijaj? si? wspa

niale i rosn?c w sil?, niech d??? do ?wiet-
•

lanej przysz?o?ci, a nawi?zuj?c do ducha

uroczysto?ci dzisiejszej, z my?l? o oddaniu

nale?nej czci pami?ci wielkiego Adama,

powtórzmy za innym poet?:

· gluga
. \

,zeezn·.
l.

Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?

Telefon tO-S4, tO-S5 ODDZIA? W GDYNI

ez
•

?

"Odszed?e? od nas, sk?d nikt nie powraca,

Lecz gwiazda Twoj a nie zgas?a,
Bo z nami Twoja pozosta?a praca

I Twoje has?a 1"'

Przemówienie to i ca?a uroczysto??
wywar?y na obecnych pot??ne wra?enie,
które nadlugo utrwali si? u wszystkich,
a rz?sisterui oklaskami gor?co dzi?kowano

prof. Colemanowi za urz?dzenie tej wiel-

kiej uczty duchowej. K. P.

Gabrjel de Mans?ein Henner

Z cyklu:

"Ksi?ga Godzin"
Ku zncliodoroi ma si? mój dzieli.,.

?Vie odchod?, Chryste ...

JT? s/.yby ju? pu]:« czar chorych ,?niell.

lVidy ogniste
-

LYa serca niego t?skni?cy ?ar

d?oti po?o?, Punie ...

Ci?gnie zmierzchomy koronrod mur,

cisza - mrok - ?kanie

Skró? z?otej zorzy m?czellski krzy?
rozpi?? ramiona ..•

llczen, ktoremu« kaza? i.?? 1lJ IUY:);,
lU mgle krnmniej kona -

X murg IlllI pndejn. msrod lekkich

[dr?eli
Kwiazdy przeczyste ...

Ku znchodotoi ma si? mój dzieli ...

LYie odchod?, Chryste!

"

;? 1'''\'1''''·1, - ..
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BIURO i MAGAZYN: Molo Ryl,acL.ie, Nal.rze?e WilsoDowsL.ie. CENTRALA : Warszawa, ul. MazowiecL.a 12, lelelo. 594-24.

Tclef_n tO-84, tO-S5

GDVNIA

Dnia "4. lTIaja .. 934 uruchol'l"liono linj? pasa?ersk?

TCZE"" VIA RSZA""A

Luksusowemi parostatkami Francja ,. Belgja ,. II alka ,. Ba?tyk ,. Goniec ,. CarInen.

Odjazd" z Gdyni c o d z i e n n i e S. S. "C a r m e n': o godz. tS-tej, odjazd z \Varsza,? y c o d z i e n i e o godz. 2330.

Dla zbiorowych wycieczek daleko id?ce zni?ki.

l?egularna ?egluga Pospieszna towarowo -

pasa?Cl'ska i towarowo - holownicza na ca?ej linji \Vis?y -

komunikacja
do Gdyni specjalnemi statkami morskiemi. Tabor Zeglugowy 30 parostatków towarowo-pasa?erskich - 3 parostatid

morskie 5 parostatków holown. 5000 ton pojemn. barek.
l.

?ODZI - TORUNIU

Przewóz ta?szy od kolejowego od 30% do 60%.

S L. ? a d y i m a g a z y D y: w WARSZAWIE

,.:""\ 't,,' . ,"-I'

BYDGOSZCZY - GDA?SKU GDYNI.
·

Przyjmowanie do przewozu towarów bezpo?rednio z okr?tów morskich.

Strona 5
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Po konkursie na najpi«:kniejsze okno ",ysla",o",e
Poni?ej zamieszczamy szereg zdj?? fotograficznych okien wystawowych w Gdyni, z konkursu urz?dzonego przez Zwi?zek

Kupców Samodzielnych i Zw. Pracy Ob. Kobiet w Gdyni. Niektóre zdj?cia zamieszczamy tak?e na stronie t r z e c i e j. Poni?sze

zdj?cia okien, przewa?nie nagrodzonych, s? dowodem, i? kupiectwo nasze robi powa?ne wysi?ki, aby si? dostosowa? do wymaga?

czasu i post?pu. Konkurs, aczkolwiek zbyt pospiesznie zako?czony, budzi? wielkie zainteresowanie w?ród publiczno?ci gdy?skiej.

Nadmieniamy, i? by! to pierwszy konkurs tego rodzaju, a mimo to, kupiectwo nasze zda?:o w nim dostatecznie dobry egzamin.

i

,..

r. I'

,;.;,

- .:....-??-.;?' :?
?

I

A. Frostówna ul. Starowi ej ska nr. 16. Najmodniejsze
kapelusze damskie. Okno nagrodzone dyplomem.

Dom B?awatów ul. 10 Lutego 6.

Okno nagrodzone dyplomem.

.... 2 Q! -; .

Perfumerja Tad. Kaz. Suwali?ski ul. ?wi?toja?ska 14.

Najdrzedniejszy sk?ad perfumerji i art. toaletowych.
Okno nagrodzone dyplomem.

Marceli Dziennik ul. ?wi?toja?ska 9.

Artyku?y J mody m?skiej. Okno pozakonkursowe.

f

t·

-?

Ba?tyk ul. 10 Lutego 21 tel. 13-06. Sk?ad ?elaza

narz?dzi i sprz?tów kuchennych.
Okno nagrodzone dyplomem.

T. Ró?kówski ulica ?wi?toja?ska 14 telefon 13-13.

Specjalny sklep rze?nicko w?dliniarski.
Okno nagrodzone dyplomem.

Sk?adajcie ofiary na Fundusz I Lrony Morskiej!
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"Pani" ul. ?wi?toja?ska 56. Magazyn kapeluszy

dam. w?. Karwaski J. Okno nagrodzone dyplomem.

"Czes?aw" sk?ad wytwórnego obuwia

ul. ?wi?toja?ska naprzeciw ko?cio?a.

,,"
.;.

Strona 7

P. Anflikowa ul. owl?toja?ska 13. Najmodniejsze
artyku?y damskie i k?pielowe. Okno nagrodzone
II. nagrod?. Nagroda w postaci s?onia y; bursztynu.

Tow. Ubezp. na ?ycie "Vita" i

Krakowskie S. A.

Fabryka Porc. i Wyrobów Ce

ramicznych C m i e l ó

w\
s. A.,

Kraków

Dr. Antoni ?óltowski, Po?na?

K: K. O. Miasta J aros?awia

Internat Pa?stwowej Szko?y

Morskiej, Gdynia

?uszczarnia Ry?u, Gdynia

"Standard"
- Nobel, Warszawa

"Skarbopol", Gdynia
"Skarbopol" , Gdynia (Port) Mi-

ros?aw La urecki

Leszek K?czkowski

"Zwój" Warsztaty Mechaniczne

S?d Grodzki, Gdynia
Kom. Rz?du Miasta Sto Warszawy
Dr. Szpakowski, Gdynia
Polskie Tow. Kontról. Bawe?ny,

Gdynia
Tow. Akc. Browaru" Krasie?ce",

Warszawa

K. K. O. 1\1. Gdynia

W. Czoska, Gdynia

Urz?d Celny, Gdynia
"Warrant", Gdynia
Zakl. W odoc. i Kanaliz. w/m.
Urz?d Pocztowy, Gdynia 1

Jan Czajka, Gdynia i (robotnicy)
Pa?stwowy Instytut Meteorolo-

giczny, Gdynia

Kom. Stra? Graniczna, Kartuzy
Firma Schenker i Ska. Oddzia?

Gdynia Urz?dnicy

20,- "

100,- "

50,30 "

100,- "

23,70 "

25,- "

45,- "

20,- "

20,- "

20,- "

200,- "

100,- "

86,78 "

100,- "

24,72 "

21,50 "

20,- "

20,- "

27,90 "

33,42 "

Karol Jankowski i Syn. Fabryka sukna w Bielsku.

Sk?ad fabryczny w Gdyni ul. ?wi?toja?ska 34.

Okno nagrodzone dyplomem.

"Fotobrom
"

w?. O. Elzner ul. ?wi?toja?ska 22

tel. 13-19. Pierwsza w Pol sce wytwórnia pami?tek
J? morskich.

•• •

?' I
.. ?.

Towarzyslwo BuJowy Bazyliki Morskiej

jaLo "P omniLa OJzysLania Morza"

Spis o f i a r o d a w c ó w, którzy z?o?yli

ofiary za ostatni okres na rzecz budowy

Bazyliki Morskiej. Ze wzgl?du na brak

miejsca, w spisie umieszczone s? tylko

ofiary ponad 15,00 z?.

Kurja Biskupia w Tarnowie 1.235,95 z?

Jan i Zofja S?uszkiewicz, Sanok 140,- "

Pow. Kom. Kasa Oszcz. Odolanów 30,00 "

Polslrie Zak?ady Optyczne S. A.

Warszawa

Firma B - cia E. i H. Baliccy

??- W" arszawa

Gie?da Mi?sna, Warszawa

Firma "Gdynika", Gdynia

Cukrownia, ?roda

Cukrownia, Kruszwica

Atlantic, Gdynia
Urz?dnicy Firmy "G d y n i k a",

Gdynia 34,- "

Firma F. Sk?pski i· Ska, Gdynia 50,- "

W?ad. Rydlewski, Gdynia 15,-

Zw. Spó?dzielnia Spo?ywców
Oddz. i Ajentura I Iandlu Za-

granicznego w Gdyni 50,- "

Elektrownia Pomorska" Gródek"

S. A. Toru?

Browar Kuntersztyn, Grudzi?dz
F. Pro we, Gdynia
B. G?sowski, 'Varszawa

Schenker i Ska, Gdynia

Apteka Centralna, Gdynia

Fabryka Prz?dzy, Chodaków

Kolej Lokalna Lwów-Stojanów
P. N. Budny, Jast,kowo

20,00

35,91 "

50,-

150,-

50,- "

100,- "

22,-

30,- "

50,- "

50,- "

42,87 "

50,- "

100,-

100,- "

1000,- "

20,- "

Zwi?zek Zachodnio - Polskiego
Przemys?u Cukrowniczego
w Poznaniu 1000,- "

Dyrektor Szaraki, Warszawa 50,-"
20,-" Pa?stw. Bank Rolny, Warszawa 100,- "

25,-"
Pa?stw. Zak?ady Przem. - Zb.

25,-"
Warszawa 75,- "

Zjedn .. Kolej. Polskich, Warszawa 25,- "

Kolej Zel. Chabówka-Zakopans 300,- "

Urz?d Telef. -

Telegr., Gdynia 56,80"
Urz?d Skarbowy, Gdynia 10,25 "

Kaz. Ma?ecki 25,-
Polsko Skandynawskie Tow.

100,- Transportowe, Gdynia

10,-

"
. Mec. Zalewski, Gdynia

P. K. P. Parowozownia, Gdynia
Izba Przemys?. -

Handl., Gdynia
Elektrownia Miejska, Kraków

S?d Okr?gowy, Gdynia
Ubezpieczalnia Spo?eczna, Gdynia
Urz?dnicy Firmy "Polskarop"

25,-"
Gdynia

'

Dr. Pokorski, ?wiecie

Zarz?d Miejski, ?wiecie

53,20 "

50,-

72,15 "

16,20 "

25,- "

27,50 "

54,- "

53,20 "

25,- "

')"
,,",v,- "

,

Wy?ej wymienionym ofiarodawcom jak
row?Iez t.ym ,?s?ystkin?, którzy z?o?yli
c?oc?y .naJdrobnwJsze ofiar'y, a nie s? wy
rmemom

.w spisie! .

Zarz?d Towarzystwa
sk?ada naiserdeczniejsze "Bóg zap?a?"!

Za Zarz?d:
Prezes: Ks. Teodor Turzyiiski

Skarbnik: 'Vl. Grabo\yski

Dalsze spisy uka?? si? w nast?pnych
numerach "Latarni Morskiej".

'--..
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Spraw?:l przywozu skór

surowych

Izba Przemys?owo-Handlowa we Lwo

wie komunikuje, ?e na podstawie koncesyj

weterynaryjnych polsko
- francuskiej, pol

sko-w?oskiej, polsko - belgijskiej, polsko

austrj ackiej i polsko - czechos?owackiej przy

wóz do Polski skór surowych, pochodz?
cych z Francji, W?och, Belgji, Austrji
i Czechos?owacji nie wymaga specjalnego
zezwolenia weterynaryjnego pod warun

kiem, ?e skóry b?d? zaopatrzone" w ?wia

dectwa miejsca pochodzenia i zdrowot

no?ci, wystawione przez pa?stwowego lub

przez Pa?stwo upowa?nionego lekarza we

terynaryjnego kraju pochodzenia przesy?ki.

Wywóz bekonów

Rozmiary wywozu bekonów w kwiet

niu br. w porównaniu z miesi?cem po

przednim pozosta?y niezmienione mimo,
?e w Anglji obowi?zywa?a ju? obni?ka

12%, któr? obj?ty zosta? wywóz z Polski,
?otwy, Litwy i Estonji, na rzecz wywozu

innych pa?stw a zw?aszcza Ameryki.
Obni?ka ta chwilowo zosta?a zawie

szona wskutek strajku we fabrykach du?

skich. Przemys? bekonowy otrzyma? za

pytania i propozycje eksportowe z innych
krajów np. z Belgji, Indyj angielskich itd.,
eksport jednak?e do tych krajów nie móg?
by? przeprowadzony, cz??ciowo wskutek

niskich cen za bekony i reglamentacji przy

wozu, a cz??ciowo wskutek tego, ?e ofero

wano wysoce niedogodne warunki p?atno?ci.
N. p. zawarcie interesów z importerami w

Indjach angielskich, uniemo?liwia? stawia

ny przez nich warunek zap?aty towaru do

piero po jego nadej?ciu na miejsce prze

znaczenia. ?adna bowiem wytwórnia be

konów nie jest w stanie kredytowa? towaru

na okres dwóch miesi?cy tj. od chwili za

kupu trzody a? do otrzymania gotówki.

Ceny bekonów na rynku angielskim mimo

obni?ki by?y jeszcze korzystne.

Z Ch?odni Rybnej

z Ch?odni Rybnej w Gdyni wywieziono
w ost?tnim tygodniu 2 wagony norweskich

?ledzi mro?onych do Berlina. Stwarza to

mo?liwo?ci reeksportu towaru z Ch?odni

Gdy?skiej.
Przypomnie? przy tej sposobno?ci wy

pada, ?e w miesi?cu marcu rb. jedna z firm

gdy?skich wys?a?a do Anglji caleokr?towy
?adunek norweskich ?ledzi mro?onych.

O?ywienie w handlu z Rosj?

Ostatnio zauwa?y? si? daje wi?ksze
o?ywienie handlowe mi?dzy nami a ZSSR.

WMSW,tWit-

Prosimy zamawia?

"Lalarni? MorsL?"

U LISTOWYCH

ALBO W URZ?DACH POCZTOWYCH

W szelkie reklamacje

prosimy zg?asza?

wprosi do Administracji
G d y D i a, ul. S?arowielska 35

* eeWid

N a pierwszy plan wysuwa si? mo?li

wo?? o?ywienia obrotów morskich z?na
szym wschodnim s?siadem a to mi?dzy ..

portami Gdyni? i Leningradem, w nast?p
stwie czego oczekiwa? nale?y nasilenia

tranzytu przez nasze terytorjum z Rosj?
przez Gdyni?.

,V powy?szej sprawie nowomianowany
przedstawiciel handlowy Z. S. S. H. w

Polsce p. Tamarin powiedzia? co nast?puje:
"Najlepszym dowodem naszego zaintereso

wania Gdyni? jest fakt, ?e jeszcze w ci?gu
roku bie??cego przyb?d? do portu gdy?
skiego okr?ty" sowieckie z towarami, prze

znaczonemi dla Polski i krajów s?siednich.

Musz? doda?, ?e obecnie prowadzone s?

w Moskwie rokowania, maj?ce na celu

przej?cie reprezentacji sowieckich firm

transportowych przez Polsk? Agencj? Mor

sk? w Gdyni. Rokowania te, prowadzone
przez radc? handlowego ambasady polskiej
w Moskwie p. Zmigrodzkiego, znajduj? si?
obecnie na dobrej drodze".

Wy?ej wyszczególnione dobitnie wska

zuje, ?e wzrost znaczenia Gdyni jako portu

mi?dzynarodowego post?puje stale naprzód
i wkrótce w orbicie pracy portu gdy?skiego
znajduje si? równie? handel polsko - so

wiecki.

Kryzys rybo?óstwa morsko

Nasze rybolóstwo morskie od marca

przechodzi powa?ny kryzys, spowodowany
brakiem nabywców na ryby morskie. Kry
zys ten zmusi! rybaków do prawie ca?ko

witego zaniechania po?owów tak na wo

dach terytorjalnych polskich jak i born

holmskich, wywo?uj?c przymusowe bezro

bocie. Magazynowanie po?owów do czasu

pomy?lniejszej konjunktury jest wykluczone,
wobec kompletnego braku miejsca w Chlo

dni Rybnej. Stan wy?ej podany jest tern

bardziej smutny, ?e gdy rybacy nasi nad

morscy przymieraj? g?odem, dziesi?tki mil

jonów z?otych wydajemy na sprowadzanie

zagranicznych ryb morskich i s?odkowod

nych.

Ryba jako po?ywienie jest wed?ug
orzeczenia nauki artyku?em spo?ywczym
pierwszorz?dnej jako?ci, gdy do tego do

damy jeszcze jego tanio?? w odniesieniu

do ryb morskich, to dziwi? si? nale?y,
?e zapoznajemy tak wa?ny faktor od?yw-
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czy dla naj szerszych klas spo?ecznych.
?wie?e dorsze i fl?dry s? w g??bi kraju
nieznane, mimo, ?e warunki dostawy ?wie

?ej ryby morskiej do naj odleglej szych od

morza zak?tków kraju s? znakomite.

Przywóz Lawe?ny z Rosji
Przywóz bawe?ny do Polski, która

idzie przez port gdy?ski pokrywa prze
wa?nie Ameryka. Z po?udniowej Ameryki
przychodzi b. ma?o. Dalsze miejsce zaj
muje bawe?na egipska, indyjska i inne

egzotyczne.
Obecnie zaczyna nadchodzi? te? ba

we?na produkcji rosyjskiej, która powoli
staje si? powa?n? konkurentk? bawe?ny
ameryka?skiej mimo, ?e jako?ciowo stoi

znacznie ni?ej. S? jednak ostatnio prze

prowadzane próby, id?ce w kierunku u

szlachetniania jej.

Produkcja bawe?ny rosyjskiej wynosi?a
w ub. roku oko?o 21/! milj. bel.

Transporty bawe?ny do Gdyni przy

chodz? regularnie przeci?tnie co 2 tygod
nie i to bezpo?rednio statkami z krajów
produkcji.

Pozatem bawe?na przychodzi do portu

gdy?skiego z, prze?adunkiem w Bremie,

Hamburgu i Kopenhadze i to conajmniej
2 razy w tygodniu.

Bawe?na przychodz?ca do Gdyni z prze
?adunkiem wynosi jeszcze zawsze oko?o

30% ca?ego importu bawe?ny.

Oprócz tego powoli jeszcze - ale stale

wzmaga si? tranzyt bawe?ny do Czecho

s?owacji i to narazie tylko do miejscowo?ci
bli?ej po?o?onych granicy polskiej, w czem

przypuszcza? nale?y, dominuj?c? rol? od

grywaj? tanie stawki kolejowe -

gdy?
dotychczasowy tranzyt bawe?ny do Cze

chos?owacji bazuje przedewszystkiem na

niskich frachtach kolejowych i du?ych ul

gach w sk?adowaniu.

Tranzyt czechos?owacki korzysta spec
jalnie z szeregu dni wolnych zupe?nie od

op?at sk?adowych po wy?adowaniu tran

sportu tak, ?e importerzy czechos?owaccy
maj? mo?no?? dysponowania ?adunkiem

bez wielkich kosztów.
'

Czechos?owacja w dalszym ci?gu im

portuje jeszcze znaczniejsze ilo?ci bawe?ny
przez Brem?. q

'" r. ub. tranzyt do Czechos?pwacji
wyniós? oko?o 40 tysi?cy bel.

Ostatnio zaczyna si? rozwija? te? tran

zyt do Estonji, Lotwy i Finlandji. Tranzyt
do krajów ba?ka?skich jest jeszcze bardzo

s?aby - brak wi?kszego "'zainteresowania

Gdynia ma wszelkie dane ku temu

tak przez niskie op?aty sk?adowe, które s?

o wiele ni?sze od breme?skich i wiele in

nych udogodnie?, aby tranzyt do tych kra

jów przechodzi? j)rzez nasz port.

I

-
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Dr: med. Stanis?aw BoJ,?ow8?i

•

"'1

Od Redakcji.

Pocz?wszy od tego nr. "La

tarni Morskiej" z a m i e s z c z a ?

bedziemy co tydzie? "K ?
c i k

z d r o w i a" pod redakcj? dr.

med. Stanis?awa Bobkowskiego.

Prawa przedruku zastrze?one!

..Jak si? odby? k o n

kur s na. z d r o "" e

d z i e c k o "" Poradni

dla. Matek

i dla Dzieci?

(Obrazek)

Rzecz dzieje si? w lokalu Poradni dla

Matek i dla. Dzieci. Po kilkomiesi?cznych

poradach udzielanych przez leka?za, kie

rownika Poradni, zwo?ano matki celem

wyznaczenia nagrody za n a j z d r o w s z e

dziecko.
- Ach, i Pani dz i? przyby?a ze swoim

synkiem?
- pyta si? pani -Iauiny, dobra

jej znaj oma, pani Zosia.

- Tak, przysz?am.
- Dlaczego przez d?u?szy czas nie

spotyka?am pani w Poradni'? Wi dz?, ?e

synek ma j eszcze krzyw? nó?ki; du?? ?,?ow?
i ?aden z?bek jeszcze SI? u mego me po

kaza?.
- Kochana pani Zofjo! Nie mia?am

czasu. Lekarz przepisa? mojemu male?stwu

tran, lecz nie chcia?o go przyjmowa?.
- A dlaczego si? pani nie poradzi?a

lekarza? Jest przecie teraz tyle innych

skutecznych ?rodków, które dzieci ch?tnie

przyjmuj?? .J a mojej \Vandziu.c?1I1ie d?
wa?am .,yitayit", soki owocowe I jarzynki,
a przez ca?y dzie?, jak tylko dopisa?a po

goda, przebywa?am z ni? na s?o?cu -

i jak pani widzi, cia?ko ma j<{drn?
-

j?s?
opalona, jak cygani?tko.

,
::Vesela l rado?ci

jej nie brak, a gdy z asrue, sen ma spo

kojny i nie kwili.

Pod koniec tej rozmowy, wysz?a z po

koju lekarza pani Marcinowa, bardzo nie-

zadowolona.
.'

- Dzie? dobry paniom.
-- Dzie? dobry. Dlaczego pani taka

smutna? - zapyta?a jedna z pa?.
- Prze

cie :\f arysia pani wygl?da, jak malowanie?

- H()?ówiuchna, t?u?ciutka, bielutka i nie

ma ju? tego brzydkiego wyrzutu, który

pani? tak martwi?...
. .

(

.

- Co wy, panie, na to powIecIe.? L?
karz w?a;;nie m(,wil, ?e moj a ::\IarysIa me

jPst najzdrowszem dzieckiem, bo j?. prze

karmi?am jedllm:;tronnie, pokarmanu m?cz

npmi i jest z tego powodu. zbyt :?usta
-

cia?ko nie jest ubite i gdy ?I? panIe dol?rzo
przypatrz?, to si? poka?e, ?e ma powI?.k-
szone gruczo?ki na szyE. Straszy? mnIe,

?e tego- rodzaju dzieci s? nieodporne prze

ciw zaziQbieniu i niewytrzymale w choro

bach.

'Ytem do poczekalni wszed? lekarz.

- Tak, tak, moje panie
- rzek? le-

................................................
· :•

•

: P. ANFLINK01lVA

i
•

•
•

N
•

: Magazyn owo?ei:
•

•
•

•

: :
•

•

: nlELlzl'T?1-Tl?YKOl1r :

i KO?DRY-FI/?ANY i
: !
i Gdynia. !?""i?tojanska :

: blisko Komunalnej Kasy, dawno Grand Cafe !
•

•

:. ,) .

•

1

karz - karmi? trzeba w?asn? piersi?, i to

reznlarnie, wed?ug zegarka, co dwie lub

co

b

trzy godziny, du?o przebywa? z dzie

ckiem na s?o?cu i na ?wie?em powietrzu
-

po trzech miesi?cach doda? soków i ja

rzyn, a wtedy b?dzie dziecko wygl?da?o
ot tak, jak to ma?e cygani?tko - nasza

Wandeczka, której matka za swoj? trosk?
i opiek? dosta?a pierwsz? nagrod?, •

CLoroLy
Jak si? chroni? przed ka

tarem ?o??dka w lecie.

O b j a w y: Bole?ci w do?ku (dusze

nie) po jedzeniu, czasami nawet w nocy,
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brak apetytu, odbijanie si? i tak zwana

zgaga, md?o?ci i nieraz wymioty. J?zyk
ob?o?ony i nieprzyjemny zapach z ust .

P r z y c z y n y: Ogólne przezi?bienie
zw?aszcza przy nag?ych zmianach tempe
ratury. Spo?ywanie, lub picie zimnych
napojów zw?aszcza po rozgrzaniu si?, oraz

wypicie ich w wi?kszej ilo?ci, przy prag
nieniu. Spo?ywanie nie?wie?ych pokarmów.

L e c z e n i e: Przeczyszczenie ?o??dka,
najlepiej olejem rycynowym. Djeta ?cis?a

przez trzy do cztery dni, to znaczy tylko

zupy. i herbata ciep?a. Pó?niej ry?, kasz?
w formie papki, na rosole lub na mleku,
oraz bu?eczki pszenne.

Ciep?e kompresy; ma?o chodzi?, du?o

le?e?. Przy chodzeniu bole?ci wzmagaj?
si?, Istniej? uporczywe katary, które wy
magaj? leczenia lekarskiego.

•

l· I 1

" '
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Lisi do ReJaLtora

Wczoraj sz? poczt? dor?czono mi list

nast?puj?cej tre?ci :

"Do Szanownego Pana S?ka, Redak

tora "Na krzywo i na prosto" w "Latarni

Morskiej" w Gdyni.

"Drogi Redaktorze!

J e?eli? si? ju? tak ofiarowa?, aby pro

stowa? to co jest krzywe u nas - racz

"wyprostowa?" spraw? nast?puj?c?, a to

w i nteresie tych, którzy si? dopiero maj?
utopi?. Pisz? wyra?nie: maj? si? utopi?,
gdy? w tym roku, dzi?ki Bogu! nikt si?
jeszcze nie utopi?, lecz w roku zesz?ym
to i owszem ...

"Chodzi tu o pomost w Ot-?owie Mor

skiem i pla?? naprzeciwko Domu Kuracyj
nego. N a pomo?cie tym, nale??cym do

Urz?du Morskiego, gdzie przybijaj? kutry
i motorówki, niema od czasów króla ?wio

czka, ani wo?u, ani os?a, ani ?adnej rzeczy

takiej, jak pas ratunkowy, lina, tyczka,
lub jakiekolwiek narz?dzie rntownicze. ,y

ubieg?ym roku, o trzy metry od owego

mola uton?? ucze? gimnazjalny, wywró
ciwszy si? z kajakiem, a nie by?o go czem

i jak ratowa? ...

,,\Y czasie sezonu, doko?a mola k?pie
si? tysi?ce ludzi. A je?eli kto zacznie to

n??, j ak go ratowa??

Z powa?aniem

S?siad".

Mój Dl?Ogi Panie!

Có? ja Pallu na to poradz??

"\,,"y?lijcie "podanie" do Urz?du ::\101'-

skiego, mo?e dla ,vas'\ znajdzie jaki pas

ratunkowy
- a narazie, zawie?cie n:i po

}llo?cie star? opon? sal1l?chodow? i kawa?

sznura. Gdy w czasie "sezonu zamieszka

w Orlowi<-? pan minister Beck, to mo?e

tam zaczn? robi? porz?dek, bo ju? siQ to

podobno "zaczyna".

"
W ielL.ie" zmartwienie

'Varszawski .,Kurjer Poranny" ma

wielkie zmartwienie, a mianowicie: "Jaki

wiek uwa?a? nale?y za odpowiedniejszy
do zawarcia ma??e?stwa?"

Poniewa? redakcja tego dziennika, nie

mog?a znale?? odpowiedzi na to pytanie,
prz'eto rozpisa?a ankietQ. Szkoda, ?e S?o

wacki nie ?y? w wieku ..,ankiet" i staty·
Htyk, bowiem nie postawi?by zapytania:
.,Czy lepiej kiedy jest In' fil

, czy lepiej,
kiedy go niema?"

. I.?

Rozpisa?by ankiet? i napewno znala

z?oby si? kilka tysi?cy ludzi, którzy hy
jego w?tpliwo?ci rozproszyli.

Ale warszawski "Kurjer Poranny" przy

ka?dej odpowiedzi na ankiet? zamieszcza

fotograf'[? "ankietnika", lub "ankietniczki"
-

tylko nie wiadomo, za jak? op?at?, bo

to wszystko wygl?da na now? form?
reklamy.

Kapitalne s? niektóre odpowiedzi na

ankiet?. Pewna palli, podobno nawet. li

teratka, pisze:
-

Pod?ug mnie wszystkie pory

mi?dzy 16 -

t.ym, a (j0 -

tym rokiem ?ycia
-

s? dobre do zawierania ma??e?stw ...

Eureka! I to napisa?a, prosz? Pa?

stw a kobieta, podobno nawet literatka. Z

tego wynika, ?e z chwil? gdy dziewczynka
wyjdzie z pieluszek ju? jest zdolna do

ma??e?stwa.

-Iaka wielka szkoda, ?e owa .Ji teratka
'

nie wysz?a zam?? w H, -

tym roku ?ycia ...

ale, ma jeszcze czas - do aze??dz icai?tki
troch? mniej ani?eli po?ow? drogi ...

Pewien pan, ale ju? nie literat, po
wiada z?o?liwie, ?e "ka?da pora, w króroj
si? zawiera ma??e?stwo, jest z?a" ...

Temu p?e? nadobna i s?absza musi ala

da? takiego .?upnia, i? si? biedaczek po
zbiera? nie mo?e. Polecam mu "literatke"
ta go nawróci z drogi z?ej, na drog? cnoty
ma??e?skiej. SQlL

•

Rucl. wydawniCZY
Bibljoteczka Ba?tycka

Nak?adem Instytutu Ba?tyckiego, sk?ad g?ówny
Kasa lm. Mianowskiega, Inst. Popierania Nauki

\·r?rszawa, Pa?ac Staszica, wysz?y ostatnio nast??
pUj?ce prace: "Kopenhaga Klucz Ba?tyku", opra
cowft? Boles?aw Leitgeber. -

"Gdynia Port l{ze
cY.ypospoIitej", opracowa? ,Józef Borowik. -

"Polska
nad Ba?tykiem", opracowa? Witold Kamieniecki. _

"Kultury morskie i l?dowe", opracowa? Franciszek
Bujak.

Odpowiedzi Reda?eji
I

"

B. K. Nie zamie?cimy. To nie poezja; s?koda
czasu i papieru.

Z. JaChim<?za?. pzi(;;kujemy za dobre s?o
wo. PrOSImy pIsac stale.

Poet??.. Poni?ej naszych wymaga!'l. ?ie '
..

111IescImy.
za

J. W. Sprawa zbyt hrudna ?ie \" este?ll1Y I.b l' '. ?. pra IlI?rut ow prywatnyeh. NIe zamie?Cimy.

lk
?

.4 ?
.

.? --

oLieane - ogrodowe - matowe - dru?owe
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Kronika
I

gdy?ska
Sta?y dy?ur leLarsld

i Pogotowie ratunLowe

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

lefon 12-40.

Stra? po?arna Tel. 17 - 08.

LeLarz portowy
w Kapitanacie portu od godz. 11-13.

Dy?ur EleLtrowni
ul. Starowiejska, Tel. 29-67.

BiLI. T. C. L.

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

i od 15-19.

lapisy do SzLo?y Handlowej

w Gdyni

Zapisy nowych kandydatów (-ek) przyj

muje i bli?szych informacji udziela Kan

celarja 4-kl. Koedukacyjnej Szko?y Hand

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

I. p.) codziennie od godz. 11-13-tej
do dnia 18-go czerwca rb.

Do kl. I -

ej przyjmowani s? uczniowie

i uczennice, posiadaj?cy ?wiadectwa z u

ko?czenia 3 - ch klas gimnazj alnych l ub

7 kl. szkó? powszechnych. Szko?a posiada

pe?ne prawa szkó? pa?stwowych
- ucz

niowie (-ce) korzystaj? z ulg kolejowych
- absolwenci - z pe?nych upraw

n i e
?

w s? u ? b i e woj s k o we j i c y

w i l n e j jakie daje matura gimnazjalna.

Po ?wi?cie Bo?ego Cia?a

Tegoroczne ?wi?to Bo?ego Cia?a ob

chodzone by?o w Gdyni ze szczególn? uro

czysto?ci? i nabo?e?stwem. Ca?e miasto,

przybrane flagami o kolorach narodowych
i ko?cielnych, zape?ni?y t?umy ludno?ci,

bior?ce udzia? w nabo?e?stwie. Procesja,
w której Przenaj?wi?tszy Sakrament niós?

ks. dziekan Turzy?ski, prowadzony przez

Kom. Rz?du Soko?a i dyr. Bergera pod
baldachimem niesionym przez powa?nych

obywateli, przesz?a z ko?cio?a Serca Jezu

sowego do pi?knie przybranych o?tarzy,
a nast?pnie do ko?cio?a N. M. Panny.

W pochodzie kroczy?y wszystkie or

ganizacje i towarzystwa a pochód prowa

dzi?a i porz?dek utrzymywa?a Zaw. Miej
ska Stra? po?arna. Najpi?kniejsze o?tarze

by?y przed szpitalem Sióstr, oraz przed
domem p. Fran ciszki Wilmowej, obok

redakcji "Latarni Morskiej".

lapisy na nowy roL: szLolny 1934.35

cL?opców i dziewcz?t 23

a) do gimnazjalnych klas I. i II. nowo

typu oraz V.-VIII. dawnego typu.

b) do szko?y powszechnej klas 1-6

przyjmuje jeszcze tylko do dnia 13 -

go

czerwca 1934 r. codziennie od 9-13-tej

Pryw. Gimnazjum Koeduka

cyjne i Pryw. Szko?a Pow

szechna Koeduk. Dr. Zegar

skiego w G d y n i - O r ? o w i e,

(przystanek autobusów), telefon: Gdynia
91- 27. Przy zak?adzie internat.

Czesne w kl. I. i II. gim. nowo typu

po z? 36,- miesi?cznie.

Pocz?tek egzaminów wst?pnych w pi?

tek, dnia 15 czerwca 1934 r. o godz. 15-ej.

l Pa?stw. SzLo?y MorsLiel
Zg?oszenie nowych kandydatów do

Pa?stwowej Szko?y Morskiej. Podania

o przyj?cie nowych kandydatów do Pa?st

wowej Szko?y Morskiej nadsy?a? nale?y w

terminie do dnia 12 -

go lipca br. Do po

dania do??czy? nale?y metryk? urodzenia,
dowód obywatelstwa polskiego, ostatnie

?wiadectwo szkolne, zobowi?zanie rodziców

do przestrzegania przepisów szkolnych,
2 fotograf je o wymiarze paszportowym
oraz op?at? egzaminacyjn? w wysoko?ci
z? 15. Po rozpatrzeniu poda? dnia 16.

VIII. br. o godz. 9 -tej w gmachu Pa?st-

"L A T A R N I A M O R S K A"
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Niniejszem zawiadamiam,

?e przenios?em firm? moj?

na ulic?

?wi?loia?sL? 46
i nadal polecam R?KAWICZKI

w najwi?kszym wyborze.

1M. KOAZUN

?

wowej Szko?y Morskiej odb?dzie si? egza

min konkursowy, poczem przyj?ci kandy
daci otrzymuj? kilkudniowy urlop celem

zaopatrzenia si? w niezb?dny ekwipunek, a

nast?pnie odb?d? podró? ?wiczebn? naoko?o

?wiata na statku szkolnym "Dar Pomorza",

która trwa? b?dzie 11 miesi?cy.

OsoListe

7 Dyrektor Pa?stwowej Szko?y Morskiej

p. kmdr. A. Mchuczy z dniem 1 czerwca

rb. rozpocz?? urlop wypoczynkowy. W

czasie urlopu zast?powa? go b?dzie prof.
A. Hryniewiecki.

Odjazd "Ko?ciuszL:i"
Dnia 1- go czerwca odszed? z Gdyni

do Nowego Jorku statek "Ko?ciuszko". Na

pok?adzie statku znajduje si? 129 pasa?e
rów do Ameryki i Kopenhagi, w?ród któ

rych odbywa podró? p. Kuty?'owska, ?ona

dyrektora Linji Gdynia-Ameryka urz?du

j?cego w New Jorku. Dalszych 30 pasa

?erów zabiera statek w Kopenhadze.
VV drodze powrotnej do Gdyni statek

"Ko?ciuszko" zabiera 400 pasa?erów do

Polski, w?ród których znajdowa? si? b?dzie

wycieczka zorganizowana przez Polaków

ameryka?skich oraz znaczna il08? rodowi:

tych Amerykanów, turystów, pragn?cych
w?ród swej trasy turystycznej zwiedzi? w

pierwszym rz?dzie Polsk?. "Ko?ciuszko"

zabra? równie? 150 ton drobnicy.

Aleja z Gdyni do Or?owa

W najbli?szym czasie Kornisarjat Rz?du

przyst?pi do po??czenia Gdyni z Or?owem

alej? spacerow?, która b?dzie si? wi?a

wzd?u? przepi?knych wzgórz nadbrze?nych,

stanowi?c mi?e miejsce spacerowe tak dla

niiejscowych jak i obcych.
Aleja ta ma by? wyko?czona jeszcze

przed tegorocznym sezonem.

Po odczycie

dr. Pniewskiego

"\V sobot? ubieg?ego tygodnia, z inic

jatywy Komitetu sprowadzenia zw?ok Der

dowski?go, na którego czele stoi Komisarz

Rz?du p. magister Sokó?' w sali Rady

Miejskiej wyg?osi? bardzo interesuj?cy od

czyt dr. Pniewski z Gda?ska, na temat

twórczo?ci poetyckiej Hieronima Dordow

skiego. ?ród?owo opracowany odczyt wy

war? g??bokie wra?enie na s?uchaczach.

;' "?,.1,'?
Hurtowy SL?ad WyroLów

.,:
""

W e?nianvcL i Bawe?nianvcL
.

II'< :t ., .,

A. Zappl M. RoLr
?wi?toja?sLa 59

T eJ. 28-78 I. Pi??ro

II

poleca po cenacL Lur?owycL
Materja?y l'TII?skie

Materja?y dal'Tllskie

Materja?y Bawe?niane
dodatki kra1Nieckie

ubrania robocze

ki I il'Tlly
gObeliny

port jery

popeliny itp.
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Na cJ.wa?? Bo??

powstanie

Bazylika Morska

? III !·}?·III

\

\. \

?I

?a?owa? tylko trzeba, ?e na odczyt nie

zaproszono szerszych kó?, a tylko przed
stawicieli w?adz i gar?? przedstawicieli

?ycia kulturalnego, oraz kilku tylko dzien

nikarzy. Tego rodzaju odczyty prosz? si?

niej ako o to, aby ich wys?ucha? szerszy

ogó?.
Inicjatyw? pana Komisarza Rzadu,

który doprowadzi? do ostatniego odczytu,

powita? trzeba z wielkiem uznaniem, jako

prac? wysoce po?yteczn? dla rozwoju kul

turalnych stosunków w Gdyni.

Zjazd restauratorów

Dnia 6-go czerwca b. r. rozpocz?? si?
w Gdyni zjazd delegatów Zwiazku Towa

rzystw Restauratorów, oraz w?a?c, kawiar?

i hoteli na Pomorzu, którego zbiórka od

by?a si? w restauracji Dworu Kaszubskiego.

Obrady zjazdu zako?czono dnia 8 -

go czer

wca. Na zjazd przyby?a znaczna liczba

delegatów z calego Pomorza.

Z Bractwa Kurkowego

vV ubieg?? niedziel? odby?a sic w Gdyni

uroczysto?? po?wi?cenia sztandaru tutej

szego Bractwa Kurkowego w ko?ciele Naj

?wi?tszego Serca P . Jezusa.

Przed "?wi?tem morza"

W zesz?ym tygodniu odby?o si? ze

branie w sali Rady Miejskiej w sprawie

"?wi?ta morza", oraz zlotu m?odzie?y z ca

lej Polski. "?wi?to morza" odb?dzie si?
29 -go czerwca, za? zlot m?odzie?y dnia

l-go lipca b. r.

,,:ot 114·· ... ·-· .... ,,':',···,·,

CZYTAJCIE

DZIENNIK GDY?SKI
jedyne pismo codzienne

drukowane w Gdyni.

Dziennik Gdy?ski najlepiej i naj obszerniej

informuje o Gdyni i jej sprawach. ?----««(

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

og?oszeniowy dla Gdyni i wybrze?a.

.

««\

====== PRENUMERATA MIESII?CZNA
====== WYNOSI TYLKO 2.3& z?.

Z a m a w i a ? m o ? n a we w s z y s t k i c h urz?dach

p o c z t o w y c h lub wprost w A d m i n i s t r a c j i.

GDYNIA . UL. ?WI?TOJA?SKA 86

Telet=on '15-'1&

e

?P. dr. Tadeusz Waga
Dnia 2-go czerwca 1934 r. zgin?? tra

giczn? ?mierci? w nurtach Wisly, pod

Toruniem, ?. p. dr. Tadeusz Waga, wyhitny

archeolog - antropolog, dr. filozofji, publi

cysta i wspó?pracownik Instytutu Ba?tyc

kiego, oraz szeregu pism, w których rz?dzie

jest "Latarnia Morska". Nie dawniej, jak
dnia 20. 5. b. r. drukowali?my cenn? jego

prac? p. t. "Zaludnienie Pomorza w ?wietle

najnowszych bada? naukowych".

?. p. dr. Tadeusz Waga urodzi? si?

dnia 7 -go czerwca 1905 roku w Brzezince,

na ?l?sku. Studja uniwersyteckie uko?czy?

w Poz naniu i licz?c lat 25 adoby? tytu?
doktora fil., oraz dyplom archeologa

- an

tropologa. ?. p. dr. T. Waga byl typem

m?odego, lecz wybitnego naukowca, który

pozostawi? po sobie trwa?y ?lad w postaci
swoich prac naukowych nieprzeci?tnej

miary. P.
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Gdynia
Auto

"Autotechnika", W. Szandrach, ul.

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

Artyku?y

k?pielowwe
bielizna - trykoty nowo?ci damskie,

P. Anflinkowa, ul. ?w-Ja?ska 13.

Bary
Paszteciarnra Warszawska w?. Wiktor

Wybraniec, ul. ?to-Ja?ska 40 tel.

24 -

58, poleca smaczne ?niadania

obiady -

kolacje.

Bla""aty
Dom B?awatów ul. 10 Lutego 6. B?a

waty jedwabie, artyku?y damskie

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

Cukiernie

i Kavwiarn ie

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

Cukiernia "Ziemiaiu.;ka", ul. ?w-Ja?ska,

Drogerje
Drogerja Starogdy?ska, ul. Starowiej

ska, tel. 26-84.

Drogerja "Syrena" Perfumerja, ul. ?w
Ja?ska 37, tel. 28-73, w?. Karol Fi

scher.

Denty?ci
Biedermann Teofil, dentysta, ul. ?w

Ja?ska.

Bochi?ski Teofil, dentysta, ul. Abra

hama.

Duszy?ska, dentystka, SIL Ko?ciuszki,
dom Kasy Choryeh.

Mampe Pawe?, dentysta, ul. Portowa.

Pietroil Stefan, dentysta, ul. Sw-Ja?

ska 81, m. 4.

Dancing
Restauracja

- Kawiarnia "Feniks" Gdy

nia, ul. ?wi?toja?ska 61.

Drze""o?

Bracia .Jurkiewicz, sk?ad i obróbka

drzewa -

materja?y budowlane, ul.

?l?ska 7. Tel. 14- 76

Elektrotechnika

"Elektrohurt" Sp. z o.? o. tel. 12-66, ul.

Abrahama 17, posiada na sk?adzie

wszelkie artyku?y elektrotechniczne

po (?ellach konkurencyjnych.

Futra
,

przeciwko molom z pe?n? gwarancj?
-

na letnie przechowanie przyjmuje
"Dom Futrzany", Sikorzy?ska, ul.

Starowiejska 22.

Fryzjerzy

Apollo Fryzjernia ul. ?w-Ja?ska 81,

osobne salony dla Pa? i Panów.

"Bronis?awa", pierwsz9rz?dny zak?ad

damski i lIlQski, ul. Sw-.Jaiiska, tel.

18-61.

9?t(31
?Ó?TE PLAMV

OPALENIZN? i t.d.

USUWA

?OD GWARANCJ?

AXELA-KREM'

ReklalTla

W "Latarni Mors?iej"

o p ? a. c a. s i ?, g J y ? c z y I a. j ?

nie tylkO

Gdynia i ""ybrze:i:e.

I e c ::ilE

ca?a Polska.

"Latarnia Mors?a"
j e s t

NAJPOCZYTNIEJSZYM
TYGODNIKIEM

na wyLrze?u polsL.iem

•

?I, ,I

Foto

Foto - "Elite" ulica Starowiejska nar.

Abrahama, te1. 15 -12. Specjalny
sk?ad przyb. fotograflcznych, Labo

ratorjum prac amatorskich.

Foto Drogerja
- przybory fotograficz

ne
-

prace amatorskie, Skwer Ko?

ciuszki obok Kina Bajka.

Fabryki

Fabryka wyrobów bursztynowy ch

Trze?niak, ul. Podjasdowa, tel. 25-71.

Galanterja ..... ?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-Ja?ska 11.

Hotele

Hotel Centralny, ul. Starowiejska,
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. 26-69.

Hotel Grzegowskiego, ul. Starowiejska

31, tel. 10-15.

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

Herbata

"Cejlon" Specjaln08?: herbaty, kawy
i kakao. Gdynia, ulica ?wi?toja?
ska ila!3i5.

..Jubilerzy

Najstarszy chrze8cija?slci zak?ad zegar
mistrzowsko -

optyCl:':uy, E. Sobczak,
ul. Starowiejska 45, biiuterja -

zegarki
naprawa pod gwarancj?.

Kaczmarek, jubiler, ulica 10 Lutego,
tel. 28-95.

Kliks Wac?,Hw, jubilerstwo i zegar

mistrz., Sw-Ja?ska 64, tel. 23-98.

Kliks Józef, jubilerstwo i zagarmistrz.,
ul. Portowa 51, tel. 23-33.

Ka1Na

Palarnia, sk?ad kawy, tow. kolonjall1e,
wina, Czoska Ant., ul. Starowiejska,
tel. 15-54.

K?piele

Ciep?e k?piele morskie, Deka6ski Ant.,
Dom Zdrojowy, tel. 27-03.

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

Willnicki, pl. Kasl';ubski 8.

Mlec.?rnie

Zjednoczone Mleczarnie Robakowo -

Gdynia -

Luzino, tel. 18-87.

Lekarze

Dr. med. Binek Leon, specjalista cho

rób skórnych i p?cherza, ul. ?w

Ja?ska 21.

Dr. med. Bobkowski Stanis?aw, spec

jalista chorób kobiecych i wewn?trz
nych, ul. ?w-Ja?ska (naprzeciw ko?-

cio?a)_.
-:--

__

--:---::-:--:-
__

Dr. Dzia?owski Alfred, okulista ul.

Starowiejska, dom Szmidt.

Dr. lek. Flisowska Amalja.
specjalistka chorób dzieci?cych,
Skwer Ko?ciuszki.

Dr. lek. Flisowski Aleksander, prak

tyk Skwer Ko?ciuszki.

Dr. med, GeJ'wel, specjalista chorób

gard?a i nosa ul. bwi?toja?ska, róg
ul. Kwiatkowskiego.

Dr. med. Herzberg Henryk, choroby

wewn?tnme, ul. Starowiejska (dom
Bata).

Dr. med. K?czkowska Zofja, choroby

wewn?tnme, ul. ?eromskiego.

Dr. med. Krzyianowski Jerzy, gineko
log ul. 10 Lutego 21.

Dr. med. Maciejewski Czes?aw, specj,
chirlll'g, ul. Starowiejska.

Dr. med. Mierzejewska, Wies?awa spec

jalistka chorób dzieci?cych, Kamien

na Góra, willa "Japo?ska GÓrk?l".

',t- '·?I,

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. Swi?toja?ska, róg
ul. Kwiatkowskiego.

Dr. lek. Stankiewicz 'Józef, nacz. Wy
dzia?u, ul. Starowiejska.

Dr. med. Stnolin Pawe?, praktyk. Plac

Kaszubski, dom Kurra.

Dr: ?l1ed. Szlichci?ski Wac?aw, spec

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

Dr. lek. Szpakówski Benedykt, spec

jalista chorób p?ucnych, ul. ?w-Ja?
ska 50, II p.

Dr. med. Tomaszunas ?ucjan, praktyk,
ul. Sw-Ja?ska, dom Polskarob,

Dr: l!led. Uniszowski, chirurg, ul. Sw

ja?ska, dom Stankiewicza.

Lekarze dentY?Ci

Dr. med. et phil., Cylkowski BoL, sto

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

Misj(?n Marja, lekarz dentysta, ul. ?w
Janska, 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
Stefan S karp lik Gdynia, ul. ?to-.J aii

ska 59, tel. 22-11, hurt i detal.

NOtarjusze
Notarjusz Chudzi?ski Henryk Staro-

wiejska.
'

Notarjusze Jackowski Edward ul. ?wi?-
toja?ska 17.

'

Obu""ie

Wytworne obuwie A. Zió?kowski, ul.
?w-Ja?ska 1;3.

Pan"li?tki
Morskie
Pierwsza w Polsce \Vytwórnia Pami?

tek Morskich "Fotobrol1l", poleca
róine nowo?ci z !l1l1szIi i bursztynu.
Sk?ad Fotobrom Sw-.Ja?ska 22.

Przybory
kuchenne

Juljusz Hundsdorff, Sk?ad ielaza szk?a -

porcelany i t. d., ul. Starowiejska 7

tel. 15-01.

\

Per.'u ..... erje

"Hygiena" Tad. Kaz. Suwali?ski, ul.

?w-.JaJl?ka 14,
\

Porceaana i szklO

•

l'

Sukna

Karol Jankowski i Syn oddzia? w!

Gdyni, ul. ?w-Ja?ska 34, tel. 18-29.

Najprzedniejsze gatunki materja?ów
m?skich. Ceny ?ci?le fabryczne.

Ste ..... ple i szyldy
Marjan Mager, Plac Kaszubski 19 tel.

14-64, tablice emaljowane -

ry
townictwo - klisze i szablony.

Zak?ad

Tapicerski
Edward Tekieiski, ul. ?to-Ja?ska 59,

tel. 23-82.

i?''4'# 9)ig'&&se

Orlovwo

Apteki
Apteka Nadmorska w?. Alojzy Szko

dowski, tel. 91-35.

Drogerj?
Drogerja Fala, Szosa Gda?ska 6, w?a?c.

Mgr. Felicja Podbielska. Tel. 91-61.

Hotele

Restauracje
Dom Kuracyjny tel. 91-06 Hotel- Pen

sjonat -

Restauracja - K<?wiarnia - Dan

ring -

otwarty ca?y rok.

Hotel- O,:?owo p ()?o-:-?-o n-y-n-a-=d-n-lO-r-z-e-n-l ,

l?oleea si? znakomit? kuchni? i so

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

tamowane, tel. 91-48.

Hestauracja Morska ul. Morska, tel.

91-14, kuelllIia polsko - francuska.

Kierownict\\,o -

obs?uga fachowa.

Pensjonaty

Pensjonat "Ba?tyk", tel. 91-36.

Pensjonat "Gryf", dom dr. Betlejewskiej,
tel. 91-36.

Pensjonat "Czerwony Dwór", p. Ewert

Krzemieniewska i Kahlowa, tel. 91-47.

Willa "Kama", tel. 91-77.

Willa "Bia?y Dwór", tel. D1-11.

Pensjonat "lwieniec", tel. 91-78.

'''illa "Halinka".

!jensjonat "Halina". u. Morska, tel. 91-96.

Pens.ionat "Lena".

Pensjonat ".fv1-e-\\-r:?t ,,;--.--------

Hel

Pierwsza Ksi?garnia i sk?ad papieru,
ul. Wiejska 18) wI. Wiunicki z Gdyni.

Hestauracja "Dom Polski", M. Kam:
rath, ul. Wiejska 62, tel. 10.

Apteka i Drogerja Mazurkiewicz E.,
ul. Wiejska 3, tel. 22.

""ejhero1Alo
Apteka pod Or?em, pl. Wejhera 27,

tel. 21.

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

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

Komunalna Kasa Oszcz?dno?ci Wejhe
rowa, ul. Sobieskiego 8, tel. 19.

Puck

I. Tempski nast. Plac Kaszubski 10, Apteka, Hynek 27, tel. 11.

tel. 15-26, sk?ad ?elaza - mat. bu-

dowl<mych - elektro - i radjo
- tech- W?dzarnia I{yh, Budzisz Antoni, ul.

niczne -

porcelany i szk?a. Morska 7, tel. 66.

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

R?kavviczki

Najmodniejsze w wielki!ll wyborze,
tylko u W. Korzun, ul. Swi?tojailska
46, vis a vis F-y Pluton, szybkie
pranie i naprawa.

Restauracje
i Hotele

"Polonja" ul. ?w-JaIlska, kuchnia pol
sko -

francuska, dania barowe a la

fourchette.

"Empire" Skwer Ko?ciuszki 18 -

wy

daje smaczne i tanie ?niadania

obiady -

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

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

do dyspozycji.

Rovwery i gramofony

Rowery -

gramofony i p?yty, Wojciech
BllChholz, nI. Starowiejska 11., tel.

24-09.

Komunalna Kasa Oszcz?dno?ci miasta

Pueka, tel. 28.

M!eezaruia Zelistrzewo, tel. 50.

.. :. ... ..

.Jastarnia
Kohnlm .Juljusz, w?dzarnia ryb, tel. 7,

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

"Polllol"zanka", hotel.
tel. 5.

restauracja,
?

"

........

Kuznica
na Helu
Restauracja -

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

SOpot y

POlSko-rosyjska kuchnia, Nords?rasse 7.
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Polów na fl?dry by? obfity, wi?c m?? i syn wrócili z pe?nym kutrem tych

smacznych ryb. Zdj?cie nasze przedstawia moment, gdy ?ona rybaka

• •

zycI b y. ak IW n ?."

•

Je
•

wy I rz
·

z ?

Radosne oczekiwanie

.,.,.

,

z polskiego wybrze?a rozwiesza fl?dry przed w?dzeniem.

nale?? do unikatów.

Podobne zdj?cia

,

Ma?y "Touna"

u wj azdu do przystani ukaza? si? kuter o bia?ych ?aglach. Stary Szma?da wie,

?e to jego kuter, na którym dzielni synowie wyp?yn?li na polów i teraz szcz??liwie

wracaj?. Wskazuje on swojej pracowitej ?onie ma?y stateczek i wyja?nia po czem

pozna? swój kuter.

•

Zona rybaka

.?, ?.'
,...

Ma?y Anto?, po kaszubsku 'I'ouna, ?pi smacznie w skrzynce na ryby, tu? na wybrze?u,

os?oni?ty od s?o?ca kawa?kiem starego ?agla i nic sobie z tego nie robi, ?e skrzynka

troch? "pachnie" rybami. Matka pomaga w ci??kiej pracy ojcu i Touna o tem wie,

I

przeto nie p?acze bez powa?nej przyczyny.

rybaka.

Wyro?nie on na pewno, na dzielnego ,

Abonament: Mies. 1.- zl; Kwart. 3.- z?; pó?r. 6.- d; Roczny 10.- d.

1
W Stanach Zjednocz. Am. pó?n. pó?r. S 11/!; Roczny $ 3,-.

JW innych pa?stwach kwartalnie 5.- d.

w??cznie koszt przesy?ki

Og?oszenia: 1/1 strona 400.- z?; 1/'1. str. 200.-; 1/3 str. 135.-; 1/. str. 100.-; l/S str. 50.-; 1/16 str. 25 d; drobne 30 gr. xa

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

?

przesy?amy na ??danie.

Redaktor odpowiedzialny: Jan Krem w Or?owie Morskiem, Wydawca: Wydawnictwo "Latarni Morskiej" w Gdyni, Starowiejska 35. Konto P. K. O. Nr. 205-448. - Tel. ?a-22

Druk: "Balto
- Polak" Zak?ady Graficzne i Wydawnicze w Gdyni.


