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Nad polskieln morzem
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Dnia 2H -

go czerwca b. r.. rozpoczyna

si? w Gdyni ?wi?to :\101'za, które w?a?ci

wie zako?czy si? dopiero dnia 1- go lipca
po?wi?ceniem kamienia w?gielnego pod
Bazylik? Morsk?, która stan ie na Górze

Kamiennej w Gdyni.

Tegoroczn 2' ?wi?to morza ma dwa cele.

Pierwszy, to gromadzenie Funduszu Obrony
Morskiej

- drugi to po?wi?cenie kamienia

w?gielnego pod Bazylik? Morsk? i zjazd

M?odzie?y Polskiej w tym samym dniu.

,?adna z dotychczasowych imprez na

rodowych, ?adna rocznica,
?

adcn obchód

nie przyj??y si? tak szybko i jednomy?lnie
jak ?wi?to Mor-za, Uwzgl?dniaj?c d?ugo

letni? propagand? ?wiatopogl?du morskie

go, uwzgl?dniaj?c wysi?ek rz?du i spo?e
cze?stwa uczyniony dla morza, ?eglugi
i portu w?asnego, uwzgl?dniaj?c nawet

?wietny aparat propagandowy i organiza

cyjny Ligi Morskiej i Kolonjalnej, która

z ?wi?ta 1\1orza zrobi?a swój oh chód g?ó
wny, trzeba przyzna?, ?e wszystko to nie

t?umaczy jeszcze dostatecznie, dlaczego
w?a?nie ?\vi?to .Jlorza w sposób tak bez

wzgl?dny jest przyj?te przez ca?y naród.

Otó? niew?tpliwie dwie s? przyczyny naj
wa?niejsze, które spopularyzowa?y ?wi?to
?lorza: raz jego nazwa, a wi?c .,?wi?to",
pod czem ka?dy chrze?cijanin rozumie

uroczysto?? religijn? a powtóre gor?ce u

mi?owanie morza, od którego naród polski
sztucznie odpychano od ,,·ieków. Powo

dzenie ?wi?ta .Jlorza ma w sobie co? dy
namicznego. Naród polski czuje g??boko,
?e to mOl'ze polskie jest r?kojmi? jego nie

podleg?oHci.

Kolebk? my?li o "?wi?cie .Jlorza" jest
Gdynia. Jest to o tyle naturalne, ?e prze

cie? w tej Gdyni gromadzili si? ludzie,

maj?cy jaknajwi?cej sentymentu do morza.

\V Gdyni ludzie stykaj? si? z morzem co

dziennie, zagadnieniem morza zajmuj? si?
bezpo?rednio a zatem najlepiej odczuwaj?
nietylko potrzeb? morza, ale i sposoby po

pularyzacji ?wiatopogl?du morskiego. Ju?

przed kilku laty zas?u?ony ella spraw na

szego morza p .• Tuljan Rummel jako dusza

rozmaitych komitetów morskich tudzie?

Ligi l\IoI'?Jldej i Rzecznej (obecnie Kolon

jalnej), wpro\vadzaj?c w Gdyni .,
wianki"

na morzu, rzuci? my§l po??czenia tego ob

chodu z uroczysto?ciami religijnemi. J ed

nak sta?y temu widocznie na prze?zkodzie
hierno?? spo?ecze?stwa czy przepisy kano

niczne. \Y' ko?cu roku 1931 z my?l? usta-

"L A T A R N I A M O R S K A" Nr. ?1

nowienia "?wi?ta Morz.a
"

wyst?puje p. An

drzej Wachowiak, zwracaj?c si? do J. E.

X. Biskupa Okoniewskiego w Pelplinie.
Interwencja ta nie odnios?a zaraz skutku.

Inicjator wst?puje do Ligi Morskiej i Ko

lonj alnoj a nast?pnie do Towarzystwa Bu

dowy Bazyliki Morskiej w Gdyni i tu wy

n al az l punkt styczny dla Swi?ta Morza,

który postanawin wyzyska?. Mianowicie

wydaje mu si?, ?e dzie? "?wi?ta Morza"

powinien by? w ca?o?ci wyzyskany do

zbierania sk?adek na budow? Bazyliki
Mor-skiej. Istotnie ten punkt styczny po

dzia?a?, bo Prezes Towarzystwa Budowy
Bazyl iki Morskiej X. dziekan Turzy?ski
zainteresowa? ?wi?tem Morza swego Bi

skupa, który te? zgodzi? si? na dzie? 29

czerwca ustanowi? ?wi?to Morza, przy
czem zastrzcg? sobie, ?e osobi?cie corocz

nie cel ebrowa? b?dzie w Gdyni uroczyst?
msz? ?wi?t?. ?wi?to Mor zn by?o pomy
?lane jako dzio? odpustu Bazyliki Morskiej.

yV roku 1932 poraz pierwszy odby?o
si? Swi?to Morza organizowane pierwotnie
przez Komitet obywatelski w Gdyni. W

toku organizacji na skutek notatek praso-

wych zainteresowa?a si? t? my?l? Liga
Morska i Kolonj al na t. j. zarz?d glóv,iny
w Warszawie i dzi?ki spr??ystej propa
gandzie i organizacji rozwin??a ona to

?wi?to do rozmiarów niewidzianych przed
tem. \V roku 1932 koleje pa?stwowe prze

wioz?y I
do Gdyni na Swi?to Mor-za 120.000

osób. W roku 1933 ?wi?to Morz a spopu-•

l aryzowano w ten sposób, ?e Liga Morska

i Kolonjalna przejmuj?c Ica?kowitq prac?
r org aniz acji postanowi?a Swi?to )1orza u

rz?dzi? w ka?dej miejscowo?ci Pof ski.

Tegoroczne ?wi?to Morza nosi? b?dzie
charakter podwójny: religijny i narodowy,
gdy? nad jego realizacj? pracuje Liga
Morska i Kolonjalna, oraz Tow. Budowy
Bazyliki Morskiej, przeto uroczysto?? ta

na pewno b?dzie imponuj?ca, tak co do

swoich rozmiarów, jak i co do rezultatów

duchowych.
Stoj?c na stra?y spraw naszego \vy

brze?a "Latarnia Morska.' wyjdzie na ten

dzie? w specjalnej szacie i w nakladzie

znacznie zwi?kszonym, aby da? obraz ca

?okszta?tu naszych zagadnie? z morzem

zwi?zanych.

Tam, ri .
? •

e'?I?Z?e le?y przysz?o??
•

nasze)

?, ?

m:o ,Izie?y
Oto znów nadchodzi koniec roku szkol

nego: m?odzie? z ostatniej klasy otrzyma
tak bardzo upragnion? matur?, a m?odsi

uczniowie i uczenice przejd? do nast?pnej
klasy, aby si? zbli?y? jeszcze o jeden rok

do tego samego ko?cowego celu.

Chwila to niew?tpliwie radosna. Prze

s?ania j? jednak zmora przysz?oHci, i to

bardzo bliskiej dla tych, kt6rzy ju? wkrótce

b?d? musieli szuka? jakiej? pracy zarob

kowej, a nieco dalszej, lecz nie mniej gro

znej (l1a tych, którzy zamierzaj? po?wi?ci?
si? wy?szym studjom. Nadprodukcja in

teligencji o wykszta?ceniu ogól nem, niefa

chowem, inteligencji skazanej nieraz na

d?u?sz? bezczynno??, z powodu braku od

powiednich posad, oraz bezrobocie w?ród

ludzi z wy?szem wykszta?ceniem, jakkol
wiek fachowem, - oto obraz rzeczywi
sto?ci, z którym niestety musi si? powa?
nie liczy? nie tylko sama m?odzie?, lecz

i zainteresowani w jej losie i za? odpo
wiedzialni rodzice i opiekuni, i to musi

si? liczy? nietylko dzisiaj, ale i przez sze

reg lat nast?pnych, dopóki problem racjo

nalnego przygotowania m?odych ludzi do

?ycia praktycznego nie zostanie w pelni
rozwi?zany.

N a szcz??cie mor.emy w ostatnich cza

sach skonstatowa? pocieszaj?cy objaw w

postaci szeregu posuni?? wladz szkolnych,
zmierzaj?cych do skutecznego rozwi?zania

tego zagadnionia przez tworzenie i rozw()j
takich zak?adów naukowych, które s? zdolne

do wypuszczenia z law szkolnych m?odzie?y,
ca?kowicie przygotowanej do pracy zal'ob

kowej nawet przed 20 rokiem ?ycia i ma

j ?cej wszelkie szam:;e otrzym:lnia tej pl'acy

odrazu po opuszczeniu murów tych za

k?adów.

Marny na my?li ró?nego rodzaju szko?y
zawodowe. Z po?ród nich na ca?kiem

specjaln? wzmiank? zasluguje jedyny w

Polsce zak?ad naukowy, poswi?cony spe

cjalizacji w handlu morskim, w tym handlu

morskim, któremu naj bogatsze i najpot??
niejsze kraje ?wiata, zawdzi?czaj? swój do

brobyt i znaczenie. Zak?ad ten mie?ci si?
w naszem m?odem mieHcie portowem -

w Gdyni, która w zesz?ym roku zaj??a·
pierwsze miejsce w?ród wszystkich portów
ba?tyckich pod wzgl?dem obrotów towaro

wych i przez któr? dzisiaj przechodzi
zgór? 40

%

ea?ego naszego handlu zagra

nicznego. Nazwa tego zak?adu brzmi:

3 -letnie Koedukacyjne Liceum II andlowe

Izby PJ'zemys?owo -

Handlowej w Gdyni.
Liceum Handlowe w Gdyni przyjmuje

na pierwszy rok nauczania m?odzie?, mo

g?c? si? wykaza? uko?czeniem G klas gim
nazjalnych lub te? równorz?dnych zak?a

dów naukowych. .Tu? po uko?czeniu dru

giego roku Liceum, uczniowie nabywaj?
wszelkie prawa, wyp?ywaj?ce z posiadania
matury licealnej. Na trzecim za? roku

Liceum nast?puje w?a?ciwa ?pecjalizacja
w handlu morskim, na który mog? hy?
r(iwnie? przyj?ci absolwenci innych licei)w

handlowych w Polsce.

O wszelkich i llnych ciekawych szcze

gó?ach, dotycz?cych wspomnianego Liceum,
dmviedzie? si? mo?Ila z prospektów, które

s? wysy?ane bezp?atnie przez Sekretarjat
Liceum lIandlowego w Gdyni, ul. :\Iorska 7D.

A. S.

P aUli?tajcie O

Bazylice Morskiej w Gdyni

""

Pierwsza w Polsce

Wytwórnia Pami?tek MorsLicL

•• F O T O B A O M--

Tele'Won 13-19

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. ?""iE:tojanska 22
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E. Urba?ski

dynia - na·"morska slo??ea

przededniu otwarcia sezonu

Niewiele ju? dni dzieli nas od otwar

cia pe?nego sezonu k?pielowego na wy

brze?u.

Wprawdzie ca?y szereg pi?knych, s?o

necznych dni, jakie mieli?my zw?aszcza w

pierwszej po?owie maj a br. spowodowa?
przyjazd pierwszych letników, spragnio
nych za?ycia wywczasów nad polskiem
morzem -

kapry?na pogoda jednak zmu

si?a te "jaskó?ki" sezonu do powrotu do

domów.

O wiele korzystniej przedstawia si?
ruch turystyczny, którego ?mia?e objawy
bardzo dodatnio odbi?y si? na o?ywieniu

si? ruchu na wybrze?u kaszubskiom. Re

gularnie, ju? nietylko w niedziele lub

?wi?ta, ale coraz cz??ciej tak?e w dni po

wszednie przybywaj? z kraju wycieczki,

aby upi? si? urokiem polskiego wybrze?a
oraz podziwi?ó rozrastaj?c? si? Gdyni?,

najwi?kszy obecnie port nad Ba?tykiem.

Przewa?aj? jak zwykle wycieczki m?odzie?y,
cho? nie brak i starszego spo?ecze?stwa,

wojska itd.

\V szystkich
-

ci?gnie ., p?d do mo

rza", owa tajemnicza i zdawa?oby si? pod
?wiadoma a jak?e? silna ch?? wspó??ycia
i walki z ?ywio?em, tak g??boko zw?aszcza

zakorzeniona w duszy obecnego m?odego

pokolenia, wychowanego na ] ekturze dzie?

morskich Conrada, ?eromskiego, Siero

szewskiego, Ossendowskiego i innych. \Vi

docznie polska my? l morska znajduje w

kraju dobrych propagatorów i or?downi
ków, a tak?e w dalszym ci?gu podatny
grunt dla swej idei.

Jakie przygotowania podj??a Gdynia
na otwarcie sezonu?

\V zwi?zku z o?ywieniem si? ruchu

turystycznego oraz zwi?kszaj?cego si? na

p?ywu wycieczek, tu? przy dworcu uru

chomiono wielki kiosk informacyjny, który
udziela bezp?atnie wszelkich wiadomo?ci

i wskazówek odno?nie zakwaterowania,
zwiedzania portu, miasta, wycieczek na

lIel itd.

Wielki ruch panuje równie? w pobli?u
pla?y. Odnowiono budynki Zak?adów K?

pielowych, bardzo gustownie i z wielkiem

poczuciem estetyki uporz?dkowano kwiet

niki przy deptaku nadmorskim, dobiegaj?
równie? ko?ca prace przy budowie i prze

d?u?eniu wspania?ego bulwaru nad mo

rzem, który wije si? romantycznie u stóp

Kamiennej Góry, od hotelu Polska Riwiera

a? po nom Zdrojowy. Jedyn? bodaj atrak

cj?, niepo??dan? mo?e dla letników, zato

konieczn? dla wyko?czenia budowy portu
"-

-

jest rozrywanio teraz, drewnianego mola

8pacerowego, p1'Zy które m mie?ci?a si? do

niedawna przystan statków przybrze?nych.
Dla letników corocznie przybywaj?cych do

Gdyni i przyzwyczajonych do odbywania
sp:werów na molo drewnianem, b?dzie to

niew?tpliwie niema?? sensacj?. Z sensacj?
t? b?d? musieli si? jednak pogodzi?, ma

j?c jako rekompensat? mo?no?? bezpo?red
niego przygl?dania si? budowie wielkiego
i nowoczesnego, kamienIlego mola pasa

?erskiego, jakie stanie na miejscu starego.
Nowe molo b?dzie po wykolwzeniu bez

porównania wiQksze i ?aclniejsze od lllola,

istniej?cego w Sopocie.
,T e?li chodzi o nabrze?e \Vilsonowskie,

to koncentrowa? si? tam b?dzie obecnie

Jlietylko ruch ?eglugi przybrze?nej, utrzy

mywanej przez "?eglug? Polsk?" z Helem

i J a?tarni?, lecz takie ?eglugi rzeeznej
z krajem, jak? utrzymuje towarzystwo
"Vistula". Ohok przystani "?eglugi Pol

skiej" ma tam bowiem równie? sw? przy-

-

J

sta?" Vistula" . Towarzystwo to utrzymuje

?eglug? rzeczn? na Wi?le luksusowerui

statkami na przestrzeni: \Yarszawa

P?ock -Grudzi?dz- Tczew -Gdal1sk -Gdy
nia. Bliskie po?o?enie przystani obydwu

towarzystw przyczyni si? niew?tpliwie do

o?ywienia ?eglugi rzeczno - morskiej, z któ

rej ju? obecnie spo?ecze?stwo bardzo ch?t
nie korzysta. Podró? sta rlrami ., Vistuli

jest bowiem znacznie ta?sza od podró?y
kolejowej, równie? od niej wygodniejsza
i bardziej urozmaicona, aczkolwiek d?u?sza.

Kto jednak pragnie po??czy? pi?kne z po-

CZYTAJCIE

"L N

?ytecznem, pozna? swój kraj, malownicze

krajobrazy nadwi?la?skie, a tak?e wybrze?e
polskie

- winien bezwarunkowo do Gdyni
przyby? szlakiem: Wi s?? do morza. Mam

wra?enie, ?e w czaaie wakacyjnych mie

si?cy letnich wielu z tego skorzysta.

,Jak wida? z powy?szego, Gdynia u

miej?tnie potrafi?a rozwin?? problem tu

rystyki krajowej, oraz przybrze?nej. Nie

do?? na tem. Nadmorska stolica Rzeczy

pospolitej, posiadaj?c ?adny i wielki port
- stara si? równie? o o?ywienie turystyki
zamorskiej. \V tym celu, w czasie sezonu

letniego urz?dza znane T'olskie 'I'r ansat

lantyckie Towarzystwo Okr?towe szereg

wycieczek do Szwecji, Danji, l Iolundji,
Belgji, Anglji i innych krajów. O udo

godnieniach, ozyuionyeh dla uczestników

wycieczek tych nie b?d? wszak?e zabiera?

g?osu. Znane s? one spo?ecze?stwu.

.Iak rok rocznie, i w bie??cym sezonie

odb?dzie si? w Gdyni szereg zjazdów, zlo

tów i innych imprez. Z po?ród tych najwi?
kszemi wydaj ? si? by? za powiedziane: tra

dycyjne "?wi?to Morza" oraz ?wiatowy
zj azd Pol aków z zagranicy.

Tegoroczne "?\vi(?to l\Iorza" organizo
wane przez Lig? Morsk? i Kolonjaln? n a

dzie? 29 czerwca b. r. b?dzie mia?o cha

rakter szczegól nie manifestacyjny.

\V drugiej cz??ci ?wi?ta, dn. l-go lipca
odb?dzie si? bowiem ogólny zlot m?odzie?y
z ca?ej Polski, na który jest zapowiedziany
przyjazd P. Prezydenta Rzcczypospol itej.
\V zlocie przewidziany jest udzia? ca 50 - 70

tysi?cy m?odzie?y. "?wi?to Morzu
'

tak

na wybrze?u, jak równie? i w kraju odby
wa? si? b?dzie pod has?em zbiórki pieni??
nej na Fundusz Obrony Morskiej.

"

Tego samego dnia odb?dzie si? uro

czysto?? po?wi?cenia kamienia w?gielnego
pod budow? Bazyliki Morskiej.

Druga impreza, wielki zjazd Polaków

z zagranicy, którego termin przypada na

czas od 5 - 12 sierpnia b. r. b?dzie si?
zasadniczo odbywa? w Warszawie oraz w

innych miastach. Sam przyjazd jednak ro

daków naszych z krajów zamorskich, nast?pi
do Gdyni. Tu te? oficj al nie nast?pi ich

przywitanie na ziemi ojczystej.

d w u t y g o d n i k, redagowany

przez b. legjonistów frontowyeh

1., TJ., III - ciej brygady

Leglonów Po l s k l c h

•• L E G U N··

podaje bardzo ciekawe opisy,
\

nowele, humoreski

i artyku?y wybitnych piór, b o g' a t e i l u s t r a c j e,

w i d, o k i z c z a s Ó w wal k o niepodleg?o?? Polski.
\

\
ReJaLcja.AJminislraeja w \Varszawie

Aleje tT erozolimskie 9,\ m. 21.

-: P. K. O. Nr. 160.063.

Do nabycia we wszystkich kioskaeh w ca?ej Polsce.

............. _ ... _ .......... _---

...

Do ?wiatowego Zjazdu Polaków z za

granicy musimy Rit? rzeczy przyk?ada?
wielk? wag?. Zj ad? si? bowiem do nas

przedstawiciele dwudziestukilku krajów za

równo europejskich j ak i zamorskich, któ

rzy \V stolicy Macierzy, w Warszawie ohra

dowa? b?d? nad pomy?lno?ci? i losem S-io

miljonowej rzeczy naszego wychod?ctwa.

\V ramach zjazdu odb?d? si? tak?e,

pierwsze w naszej historji -

igrzyska Po

laków z zagranicy. nla sfer sportowych
bqdzie to wielka atrakcj a, której ci??ar
gatunkowy Rpowoduje niew?tpliwie hli?sze

zespolenie si? emigracji polskiej, rozpro

szonej na ca?ym ?wiecie z Macierz?.

Z po?r6d szeregu innych jeszcze imprez,
j nlde odh?d? si? w Odyni wymieni? tak?e

wypada ogólnokrajowy sp?yw ?eglarzy ka

j akowców pod has?em: przez Polsk? do

morza. ZakollCzenie tego sp?ywu w Gdyni
projektowane jCRt w czasie trwania Zjazdu
Polaków z zagranicy, aby da? im mo?no??

ogl?dania tej oryginalnej b?d? co b?d? wy

prawy sportowej naszej m?odzie?,y, która

w ten sposób pragnie z?o?y? ho?d Polskie

mu Morzu.

HOTEL MORSKI
-

Pierwszorz?dna RESTAURACJA - D A N C I N G ?
60 pokol- obok pl.

GDYNIA-KAM.GÓRA
,?

•

•

li? telefon nr. 24 - 41

i
POKOJE OD 4 z?otych NA DOBE

I?

.?
Od 1. lipca codziennie DA N C I N G

lit

? na wolnem powietrzu od godziny 17 - tej lU

.? ..
z wyst?pami Artystów o s?awie ?wiatowej a ,i?

'i Przygrywa najlepsza orkiestra w Polsce h

!?
10 osóh zespó? WOPALlt\SKIEGO i ?AKA

h

---------_ -:=--?
. .

...

,-- :- ......--
'

ARCELI
POZNA? Krawaty Koszule - Kapelusze

G DV N I A. ul. ?to-Jalflska 11
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OrloWll'o lWIorskie

EJudo1lVa po ..... ostu

Z dniem 15 -

go bm. rozpoczyna si?
w Or?owie l\Iorskiem budowa nowego po

mostu pasa?erskiego. Pornost zachodzi?

b?dzie 400 mtr. w morze, tak i? do 01'

Iowa przybija? b?d? mog?y statki o zna

cznem zanurzeniu. Pozatem szeroko?? je

go b?dzie silnie powi?kszona i przewi
dziane jest urz?dzenie na pomo?cie ka

wiarni, dancingu itp., maj?cych na celu

wybitne urozmaicenie pobytu kuracjuszom.
Zako?czenie prac oko?o budowy nowego

pomostu przewidziane jest na koniec lipca
br., poczem stary pomost b?dzie rozebrany.

Przed sezo ... em

N aj pi?kniej sz a miej scowo?? k? pielisko
wa na naszem wybrze?u, Or?owo Morskie

przygotowuje si? obecnie intensywnie do

bliskiego ju? sezonu. S?dz?c wed?ug licz

nych zapyta? z kraju nale?y si? spodzie
wa? znacznego liczebnie nap?ywu go?ci

(w roku ubieg?ym liczba tych?e przekro

czy?a 5 tys.).
\V Or?owie Morskiem dzia?a przede

wszystkiem inicjatywa prywatna. ::\Iiej
scowi obywatele, w?a?ciciele will i pensjo

natów, przyczyniaj? si? we w?asnym za

kresie do upi?kszania Orlowa, przez od

nawianie domów, zak?adanie ogrodów i z.ie

le?ców, dekorowanie balkonów. Przepi?k
nemu po?o?eniu swemu, inicjatywie i wy

si?kom swoich obywateli zawdzi?cza Or?owo

swój dotychcz asowy rozwój.
,V chwili obecnej rozwa?ane s? w ad

ministracji gminy pro] ekty urz?dzenia w

sezonie szeregu imprez, zakrojonych na

wi?ksz? skal?, m. i. Tygodnia Ortowa Mor

skiego, którego szczegó?y podamy Czytel
nikom pó?niej. Itównie? Towarzystwo Xli

{o?ników Or?owa pracuje usilnie w kierunku

rozpropagowania tej miejscowo?ci.

1IVejherOlNO

Zjazd rze ..... ie?l ... ika""

Dnia 17 -

go bm. odh?dzie si? w na

szem mie?cie Zjazd Rzemios?a, celem omó

wienia zagadnie? gospodarczo
- rzemie?lni

czych, z nast?puj?cym programem:

Godz. 9,30 nabo?e?stwo w ko?ciele

Farnym :

Godz. 10,40 otwarcie Zjazdu, przemó
wienia:

.

przedstawicieli w?adz i Izby Rze

mie?lniczej ;

Godz. 11,00 referat;

Godz. 11,35 referat "zadania i potrzeby
rzemios?a" ;

Godz. 12,30 referat "organizacja rze

mios?a w powiecie morskim i jego potrzeby

gospodarcze;
Godz. 13,15 dyskusj a;

Godz. 13,45 wybór Rady Ilzemie?l

niczej;
Godz. 14,00 zamkni?cie Zjazdu.

Zj azd odb?dzie si? w sali p. Sali?

skiego pl'zy ul. \Va?owej 25.

Hel

Niema drozyz ... y

\Viadomo?ci podawane w niektórych

pismach, jakoby w Helu, oraz na ca?ym
pó?wyspie panowa?a dro?yzna mieszka?,
oraz koszty utrzymania by?y wygórowane,
nie polegaj? na pra\vdzie. Tegoroczne

ceny w pensjonatach i w domach prywat·

nych, które przyjmuj? letnik6w, s? ni?sze

od zesz?orocznych.
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.... astarnia

Ruch turystycz ... y

\Y dniach ostatnich wzmóg? si? ruch

turystyczny w naszej miejscowo?ci, aczkol

wiek pe?ni sezonu spodziewamy si? dopiero
w miesi?cu lipcu. Ma?e part je letników

ju? przybywaj? do Jastarni, oraz pobli
skich miejscowo?ci.

Palpliin

TrOjaczki

?ona robotnika Jana Dubieli z Gen

tomia powi?a w ostatnich dniach trojaczki
- dwóch ch?opców i jedn? dziewczynk?.
Dzieci jak i ich matka znajduj? si? przy

najlepszem zdrowiu. Jak na dzisiejsze

czasy jest to dar b?d? co b?d? kosztowny,
ale ?wiadcz?cy najlepiej o wielkiej rozrod

czo?ci narodu polskiego.

Kartuzy

Po ulI"oczysto?Ci EJ. Cia?a

Uroczysto?? Bo?ego Cia?a w Kartuzach

przy sprzyjaj?cej pogodzie wypad?a impo

nuj ?co. Przedewszystkiem, ulice któremi

przechodzi?a procesj a by?y bardzo ?adnie

udokorowane obrazami, dywanami, chor?g
wiami narodowerui i ko?cielnemi. O godz.
10 -

tej odprawi? ks. Gasi?ski uroczyst?

sum?, po nabo?e?stwie wyruszy?a wspa

nia?a procesja w?ród ?piewu i przy d?wi?
kach orkiestry. N a czele procesji kroczy?y

szko?y, P. "T., i wszystkie organizacje spo

?eczne, sportowe i ko?cielne.

I
POLSKI

PENSJONAT

Halina
z o p P ot,
N o r d s t r a s s e 73

T EL. 515-78

w.u. j)/'Z.lJ jJ!U?.lJ
TVszystkie pokoje z bulkonami

- sloneczne.

Kuchniu IU?ll'SZUluskil

C' I?' N }
?

II JJ J Li J? K O WA N E? !

Zró""nanie cen

energji elektrycznej

i gazu"" Gdyni

Zarz?d l\Iiejskich Zak?adów Elektrycz

nych w Gdyni uchwali? obni?y? z dniem

1. czerwca b. r. cen? na energj? elektryczn?
w trzecim bloku taryfy blokowej z 20 na

15 groszy za kilowato-godzin? dla wszys
tkich odbiorców, którzy w trzecim bloku

zu?yj? wi?cej ni? 30 kilowato-godzin mie

si?cznie. To samo dotyczy odbiorców ko

rzystaj?cych z pr?du dla celów grzejnych
za pomoc? oddzielnych liczników lub pod
liczników. Obni?enie ceny pr?du dla ce

lów grzejnych do 15 groszy za kilowato

godzin? zrówna?o praktyczne ceny pr?du
i gazu w Gdyni.

Do?wiadczenia poczynione zarówno

11 nas jak i zagranic?, wykaza?y, i? prak

tycznie odpowiada 1 metr sze?cienny gazu

2,5 kilowato-godzinom energji elektrycznej.
Cena gazu wynosi w Gdyni 35 groszy,

a przy uwzgl?dnieniu op?aty za gazomierz
dochodzi do 40 groszy za 1 metr sze?cien

ny. Wobec tego odbiorcy M. Z. E. gotu

j?c elektryczno?ci? nie ponios? wi?kszych
wydatków jak przy gotowaniu na gazie.
Ju? przy dotychczasowej cenie wzrasta?o

zu?ycie pr?du dla celów grzejnych w szyb
kim tempie, sprzedano bowiem:

w roku 1930

1931

1932

1933

25.000 kilowato-godzin
92.000

248.000

455.000

P o?s?a Riwiera
"" Helu

I-I O T E L - PENSJOX AT

RE ST A un ... \ C JA - KA \VIAHNIA

DANCING

Mo?na przypuszcza?, ?e po obecnem

obni?eniu ceny najpó?niej w ci?gu najbli?
szych dwuch lat zu?ycie pr?du dla celów

grzejnych w Gdyni przekroczy 1 miljon
kilowato-godzin.

Mo?tiwo?? otrzymania energji elektrycz
Tlej po bardzo ruskiej cenie przyczyni?a si?
do wzrostu zapotrzebowansa na aparaty

elektryczne. \V samym tylko sklepie, urz?

dzonym w gmachu l\IZE. sprzedano bo

wiem:

w roku 1930 370 aparatów elektrycz.

1931 1.156

1932 1.824

1933 1.938

l\I.Z.E. dostarczaj? aparaty elektryczne
na dogodnych warunkach splaty.

Wprost nieocenioue us?ugi oddaje pie
karnik elektrycz ny, w którym mo?na nie

tylko piec drób i pieczyste, lecz przyrz?
dza? s?odkie dania i jarzyny. Minimalno

zu?ycie t?uszczu przy pieczeniu wszystkich
mi?s i szybko??, z jak? piecze piekarnik

elektryczny, czyni? z tego przyrz?du praw

dziwego przyjaciela ka?dej pani domu.

.Ie?li tylko uprzytomimy sobie, ?e u?ywa

j?c piekarnika, nie potrzebujemy rozpala?

ognia pod blach?, ?e oszcz?dzamy na w?glu,
a specjalnie w lecie unikamy piek?a rozpa

lonej kuehni - dojdziemy do przekonania,
?e I?OWy ten przyrz?d dosbu'czany przez

::\I.%. E. odbiorcom w <idyni, spotka si? z uz

naniem wszystkich pa?.

Celem umo?liwienia swym odbioreolll

zapoznania si? z zaletami piekarników elek

h'ycznych, M. Z. E. wypo?yczaj? je bez

p?atnie Ila przeci?g 10 dni bez obowi?zku

kupna.

Kuchnia elektI'yezna, to kuchnia "su

cha". Brak przykry(?h Opal'ÓW, czadu, ga

zów spalinowych, tak szkodliwych dla ZdI'O

wia, idealna czysto?t: nac3yll, które si? nie

kopc?
- oto powody, dla któl'ych (·lektry

nkacja gospodarstw <lolllowyeh kroczy w

innych krajach zachodniej Europy, siedmio

lllilowemi butami napl'zód.

Gdynia nie mo?e pozosta? w tyle i musi

da? pI'zyldad post?pu ca?ej Polsce, jako
najnowocze?niejf'ze miasto Ilaszego kraju.

OTWARTY CA?Y ROK
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Kazimierz Purwiu

Sztuka polska w StanaeL ZjeJnoezonyeL A. P.

W8r6d muzyków polskich, osiad?ych
w Sto Zjedn. Ameryki Pó?n., wybitne miej
sca zajmuj?: znakomity kompozytor i ka

pelmistrz Tadeusz J arecki, syn imanego

kiedy? pianisty lwowskiego, stale zamiesz

ka?y w N. Jorku, zdobywca kilku pier

wszych nagród na mi?dzynarodowych kon

kursach kompozytorskich za oceanem. J a

recki napisa? kilka kwartetów, suit, dwie

symfonje, kilka poematów symfonicznych
i pie?ni solowych. Z po?ród kwartetów wy

ró?riia si? szczególn? charakterystyk? tzw.

wojenny, opiewaj?cy dol? i niedol? ?o?nie

rza na wojnie. ,Jarecki bowiem napisa? go

podczas wojny, b?d?c wówczas ochotnikiem

wojsk polskich. Wiel kiem powodzeniem

cieszy si? poemat symfoniczny" Chimera",

bardzo trudny, lecz zarazem pe?en kolo

rytu, grany z ogromnem powodzeniem w

nowojorskiej o, Carniegie - Hall", gdzie J a

recki cz?sto wyst?puje jako dyrygent wiel

kiej orkiestry symfonicznej, przyjmowany

entuzj astycznie przez publ iczuo?? i najwy

bredniejszych krytyków muzycznych.

Od kilku lat bawi równie? w N. Jorku

s?awny wiolonczelista Tadeusz Danczowski,

wyst?puj?cy cz?sto z koncertami w naj

lepszych salach wielkiej metropolji. Po

?mierci nieod?a?owanego Paw?a Kocha?

skiego pierwsze miejsce jako skrzypek za

j?? prof. Adam Kuryllo, prowadz?cy wraz

z Danczowskim du?? szko?? muzyczn?.

Koncerty Kury??y ciesz? si? du?em powo

dzeniem, a szko?a posiada b. du?o uczniów

i uczennic, przedat. niemal wszystkich n a

rodowo?ci.

'V Cleveland, w stanie Ohio, dyrekto

rem miejskiej orkiestry symfonicznej jest

dl'. Artur Rodzi?ski, b. dyrektor podobnej

orkiestry w Los Angeles, w Kalif'ornji i b.

wspó?pracownik prof. Leopolda Stoków

skiego, za?o?yciela, oraz dyrektora naj

wi?k?zej na ?wiecie, bo licz?cej 300 osób

pot??nej orkiestry symfonicznej w Filadelfji
sto Pensylwanja. Tam te? wyst?puj? s?ynni
nasi pianH5ci profesorovde Zygmunt Sto

jowski i ,I ózef IIoffmann, zdobywcy kilku

dziesi?du eennych nagród za wirtuozowsk?

gr? niemal we wszystkich wi?kszych mia

stach Ameryki.

'V Chicago, przebywa jeden l: najs?yn

ninjszych skrl:ypków polskich, prof. ?Iicha?

"'ilkomirsld, brat Kazimierza, dyrektora

Polskiego KOllserwatorjuDl Muz;ycznego w

Gda?sku i p. ?Iarji \Vi?komirskiej, znako

mitej pianistki, wyst?puj?cej z. wielkie,m
powodzeniem w 'Varsl::nvlC. ?IIC].la? 'Vl?

komirski jest prOfefiOl'elll w
:Ila?e? "Cher?

wood Schol ol' Musico,. Howmez w tej

sl:kole zajmuje stanowisko }H'?fesol'<1 8wia:
towej s?awy pianista i kapell1l?stl'Z Andr?e]
Skalski, znany z kilkudl:iesiQclu koncertuw

w Anglji, Australji i tJaponji. Sk,alski dy

ryguje tak?e pi('}'wszorz?dnym churem m?

skim "Filaretów" w Chicago, oraz zorga

nizowan? przez siebie du?? orkiestr? sym

foniczn?, cies7.?c? si? pra\vdzi\vym uzn?
niem. Od trzech lat zamieszkuje w Cl11-

ca"o inteligentny kapelmistr7. oper w W" al'

sz?wie i Poznaniu ,Jerzy Bojanowski, za?o

?yciel i dyrygent p?ls.kiego. chóru l'epl?e
zentacyjnego i polskIe] orlnestry Rymfo

nieznej. Oba tel:espo?y zdoby?y ju? kilka

pierwszych nagród na konkursach mi?dzy

narodowych.
\V Milwaukee, Wis., w jednej z tam

tejszych akademji muzycznych zajmuje
stanowisko profesora skrzypek Jerzy Szpi
nalski, brat Stanis?awa -

pianisty, wycho
wanka mistrza Paderewskiego. Szpinal ski

by? kiedy? profesorem w Chicago, Ill., gdzie

cz?sto wyst?powa? z koncertami wraz

z \Vilkomirskim.

Przez 2 lata by? profesorem w chica

goskiej "Columbia Schol 01' Mnsic
'

pia
nista Mieczys?aw Zio?kowski, b. wychowa
nek i nast. prof. Pa?stw. Konserw. Muz.

w Poznaniu. Zió?kowski po zdobyciu 2

wielkich nagród kompozytorskich na kon

kursie mi?dzynarodowym im. b. prezyden
towej St. Zjedn. pani Coolidge, obj?? obo

wi?zki profesora klasy fortepianowej uni

wersytetu stanowego Alabama, a nast?pnie
dziekana wydzia?u muzycznego tej ?e u

czelni, gdzie dot?d pozostaje. Cz?sto wy

st?puje Zio?kowski z koncertami, kt?re

?ci?gaj? najwybitniejszych znawców muzyki.
\V Detroit, l\Iich. zorganizowa? oper?

znany tenor pol ski, 'V re?ski, który wyst?

powa? tak?e jako kapelmistrz i obj?? kie

rownictwo artystyczne tej placówki. Wro?

ski pozyska? uznanie krytyków muzycz

nych, a opera jego cieszy si? nies?abn?
cem powodzeniem.

Od 5 lat koncertuje z du?em powo

dzeniem rodowity chicagowianin, syn bied

nej wdowy, Leon Janicki, artysta
- skrzypek,

który studj a odby? w Pary?u i Brukseli.

\V wielkiej operze chicagoskiej wyst?
puj ?

stale: ?wietne sopranistki Ilr-oniarczy
kówna i ?obodówna - obie córki w?o?cian

ma?opolskich, osiad?ych od kilkunastu lat

za oceanem, oraz Marja Gruszczy?ska, ob

darzona pi?knym kontraltem, równie? córka

wychod?cy ma?opolskiego. Parma Gru

szczy?ska odby?a niedawno studja w l\Ied

jolanie, wyst?puj?c tam \ kilkakrotnie w

czo?owych rolach najznakomitszych twór

ców w?oskich, za co zdoby?a sobie uznanie

naj\yytrawniejszych krytykó:".
Z prawdziw? dum? trze?)a stwierdzi?,

?e w?ród m?odej, bo ledwie dorastaj?cej

generacji, jeHt kilkanagcie dobrych sil akom

panjatorskich i solowych, zw?aszcza skrzy

pków.
VV StamlCh Zjedn. niema ani jednej

orkiestry, w któl'ejby nie grali tak?e Po

lacy. I tak: w wielkiej chicagoskiej " City
Symphony Orchestra", oral: w tamtejszej

operze gra ?wietny mistrz na klarnecie,

Labucki, uwa?any za jedynego odtw?)l'cQ

najtrudniejszych partyj, którenlll równego,

wed?ug opinji krytyki - niema 1::1 ocea

nem. I..,ahucki je?t Rynem wychod?cy,
kmiotka z ?Ia?opolski, muzyki uczy? si? za

oceanem. Jest to niezrównany odtwórca

niezmiernie trudnych partyj z utworów

vVagnel'a, Pucdniego' Yerdiego, Czajkow
?kiego, Himskij - Korsakowa, Beethoyena

i innych wielkich mistrzów. Pozatem graj?

F aLryLa MeLh Ar?ys?ycznycL
AE..JENTOWICZ.

ByJgoszcz, Emila Warmi?skiego 1!)
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MeLle nowoczesne, wyLonanie

pierwszorz?Jne. Ceny fabryczne.

w operze i orkiestrach symfonicznych w

Chicago: ?wietny tr?bacz Antoni Bo?ek

(ch?op ma?opolski) i Józef Sowi?ski, wir

tuoz - kontrabasista (na smyczkowym i d?
tym), oraz wzorowy kotlista, drobnomie

szczanin z b. Król est wa. Inne instrumenty
maj? te? godnych odtwórców w Polakach,

pochodz?cych g?ównie z ludu wiejskiego.

Muzyka ko?cielna ma kilku b. dobr-ych
przedstawicieli - Polaków, z których na czo?o

wybij aj? si? trzej akademicy muzyczni:
Aleksander Karczy?ski, pochodz?cy z Pol

plina, na Pomorzu, wirtuoz organowy, zna

komity kompozytor w muzyce ko?cielnej
i religijnej (opartej na motywach ludo

wych), oraz twórca b. wielu pie?ni ?wiec

kiclr, Karczy?ski jest zdobywc? kilkudzie

si?ciu pierwszych nagród na konkursach

kompozytorskich w Europie i Ameryce.
Jego pie?ni ludowe odznaczaj? si? wyhitn?
cech? pomorsk?, s? b. melodyjne, szczerze

polskie, nieraz pe?ne t?sknoty i zadumy,
opracowywane przewa?nic dla dobrych ze

spo?ów ?piewaczych, kontrapunktycznie,
najcz??ciej trudne, ale pi?kne. Karczy?ski
cz?sto dyryguje chórami, z którerui urz?
dza koncerty, ?ci?gaj?ce t?umy puhlicz
no?ci. Drugie miejsce zajmuje prof. Szcze

pan Sieja, za?o?yciel i dyrektor Narodo

wego Kolegjum Muzycznego, wytrawny
mistrz organowy, dobry kompozytor

- twórca

muzyki ko?cielnej, religijnej i ludowej.
Pie?ni Sieji -

wszelkiego rodzaju, nagra

dzane by?y na konkursach kompozytor
skich równie? w Europie i Ameryce, a w

r. 1931 Sieja zdoby? trzy kolejno po sobie

nast?puj?ce nagrody na konkursie muzyki
ko?cielnej w Warszawie - za preludja or

ganowe. Z muzyki ludowej posiada Sieja
oko?o dwustu pi?knych pie?ni z niwy pol

skiej, w?ród nich wiele dumek, mazurków

i in. Sieja pochodzi z Sosnowca, w b.

Królestwie, by? dyrektorem szkól ergani
stowskich w Plocku i Saratowie (Rosj a),
a z wybuchem woj ny Moskale uwi?zili go

na Sybirze, sk?d wydosta? !:Si? dopiero w

r. 1920 i wraz z sierotami polskiCJlli przez

JaponjQ przyby? do St .. Zjedn. Karczyliski
i Sieja zamieszkuj? stale w Chicago, cZQsto
te? przyj e?d?aj ? do Polski. Karczyllski
jest tak?e dyrektorem Zwi?zku ?piewaków
Polskich w Ameryce. Sieja dyryguje kil

koma chórami w Chicago.

Trzecim z p08ród wirtuozów organo

wych jest pl'of. Eugenjusz '" alkiewicz, po

chodz?cy z Czerwiflska, pod 'Varsl:aw?.
I ten posiada ogromny dorobek kompozy

t()r?ki, nagrodzoIlY wieloma odznaczeniami.

Zamieszkuje stale w Milwaukee, 'Vis., gdzie

tlyryguje dobrym zespo?em ?phnYflcz'ylll,
oraz wyk?ada w jednej z wy?szych Hzkól

muzycznych.

Karczyllski i Siej a s? cz?onkami Ko

mitetu sprowadzenia do Polski zwlok poety

kaszubskiego Hieronima Derdowskiego

i obaj praeuj? nad skomponowaniem utwo

rów muzycznych, po§wiQconych cieniom

znakomitego siewcy s?owa polskiego, oraz

idei niepodleg?o?ci w?ród naszego wy

chod?twa za oceanem.

--

Strona 5



"',

V7
V

.?

Dr: meJ. Stanis?aw BoLL:owsL:i

JaL lo jest z lem

opalaniem si?"
- Gdy si? przyje?d?a nad morze, ko

niecznie trzeba si? opali? na czekoladowo ...

Tak rozumuje ka?dy, kto pragnie swój

d?u?szy pobyt nad morzem zadokumento

wa?. Prócz tego wierzy si? w to, ?e opa

lenizna ?wiadczy o odporno?ci organizmu
i jest oznak? zdrowia - natomiast faktem

jest naukowo stwierdzonym, ?e to tylko
skutek dzia?ania promieni s?onecznych na

skór?, która wytwarza pigment w obronie

przed nadmiarem promieni.
Nie nale?y si? opala? tak, aby by?

podobnym do murzyna, lub murzynki,
i robi? z tego sport, tylko korzysta? ze

s?o?ca, ?wie?ego powietrza i k?pieli mor

skich w cel u z a h a I' t o w a n i a cia?a -

a ciemnego zabarwienia skóry nie trakto

wa? jako celu, lecz przyjmowa? jako nie

uniknion? konieczno??. Mam wra?enie, ?e

era dostosowywania si? do rasy negroi

dalnej, która z "Jazzu" przenios?a si? do

mody ubrunatniania si?, p o w i n n a s i ?

sko?czy?.

Zaleca?oby si? przedewszystkiem, aby

ple? nadobna, która przez rok ca?y czerpie
z wiedzy i sztuki kosmetycznej piel?gnu

j?c cer?, hy by?a delikatna i pi?kna
-

nie niszczy?a ca?orocznej .. zdobyczy" opa

leniem i wysuszaniem cery.

N aj bardziej godne lito?ci s? rasowe

blondynki, które tak ch?tnie malowali Ty

cyjan, Rubens i Bóeckli n, oraz inni -

i wlewali w prac? ca?? dusz? i wielki ta

lent, by uwieczni? na p?ótnie ów powab
delika tnej i pastelowej karnacji

- gdy?

pod wp?ywem mody i psychozy na?ladow

nictwa robi? z siebie straszyd?a piegowate.

Angina
Z powodu cz?stych i nag?ych ró?nic

temperatury w obecnej porze roku, bardzo

rozpowszechnione jef!t ostre zapalenie gar

d?a, czyli tak zwana angina.

O b j a w y. Bole?ci w gardle, zw?asza

przy po?ykaniu
- cz?sto ból g?owy i ?a

manie w ko?ciach - nieraz bóle w uszach.

Temperatura znacznie podwy?szona, prze

wa?nie ponad 39°. Gdy si? zajrzy do gar

d?a, widzi si? nabrzmia?e, czerwone mig-

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

dalki, obsypane bi a?emi plamami i po

zewn?trznej stronie szyji wyczuwa si? po

wi?kszone gruczo?y.

p l' Z Y c z y n a. Chorob? wywo?uj? bak

terje, gdy podczas zazi?bienia istnieje

mniejsza odporno?? organizmu. Pozatem

mo?na si? zarazi? od osoby chorej na

angin?.

L e c z e n i e. P?ukanie cz?ste gard?a
wod? utleniow?, kalipermanganem, lub roz

czynem Borowa (glinkow? wod?). Ok?ady

pod ceratk? z letniej wody. Za?ywanie

aspiryny, piramidonu i innych tak zwa

nych antipiretyków. Konieczna djeta ze

wzgl?du na wysok? temperatur? i trudno??

po?ykania, a wi?c jada?: kleiki i roso?ki,

oraz p?yny. ?ykanie ma?ych kawa?ków

lodu przynosi ulg?. Dla unikni?cia kom

plikacji zaleca si? le?e? w ?ó?ku. Odnosi

si? to specjalnie do dzieci. W ci??szych

wypadkach nale?y koniecznie zasi?gn?? po

rady lekarskiej ze wzgl?du na niebezpie
cze?stwo tworzenia si? wrzodów w garcUe
i przerzucenia si? choroby na inne organa,

jak norki, serce i t. d.

Pr-zcdewszystkiem, nale?y natychmiast

przywol a? lekarza do dzieci celem rozpo

znania b?onicy, czyli dyfterytu (krupu) od

anginy.

Odpowiedzi lekarza

PAN'1 H. S. Z ORLOWA. - Pisze pani, ?e dziecko

ma pó?tora roku, krzywe nó?ki i jeszcze nie

chodzi. Co robi?? - Odpowied?: Jest to

wypadek uporczywej krzywicy z którym ko

niecznie trzeba si? zwróci? do lekarza.

PANI Z. B. Z BYDGOSZCZY. - Pyta si? pani, co

robi?, gdy si? ma od d?u?szego czasu up?awy,
które ostatnio maj? zabarwienie ró?owe. -

O d p o w i e d
?

: Trzeba i?? natychmiast do le

karza, poniewa? zabarwienie ró?owe ?wiadczy

o powa?nem zachorzeniu organu kobiecego.

PAi\ K .. J. B. - Pisze pan o sw?dzeniu na r?kach,

specjalnie pomi?dzy palcami i wyrzutach ist

niej?cych od dwuch miesi?cv.
- Odpowied?:

Nale?y smarowa? przez trzy dni ma?ci? siar

czan?, lub ma?ci? z balsamem peruwja?skim
- nast?pnie wzl??? k?piel oczyszczaj?c?, zmie

ni? hielizn? i <Tl"llntownie wvczy?ei? ubranie

-

o ile lllo?notci wypr;u:.

. .

SL?aJajeie ofiary

na I. u d o w ?

BazyliLi MorsLiej w Gdyni
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•
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Telefon 18-64
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?
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,

PoJ ró?y I
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N

\?elon 18-89

i Sprzeda? bilerów kole

jowych krajowych i za

granicznych, sypialnych

lotniczych, o kr ?l owych
i ?. p. Koszrorysy i orga

nizacja wycieczek bez

p?otnie. Ubezpieczenie

baga?u, wymiania wolut,

??.
sprzeda? czeków podró?niczych,

................................................
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i
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•
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•
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:
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................................................................................................
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"Jest ?le')

a b?dzie jeszcze gorzej·· ..•

Pozwoli?em sobie na ma?y .. plagjat"

przytoczywszy w tytu] e to pow?zechnie
znane "powiedzonko", które ma ju? "prawo

swojszezyzny", co znacznie pomniejsza

moj? win?. Potrzebne mi jednak by?o ko

niecznie, gdy? trafia w spdno sprawy z za

dziwiaj?c? cel?o?ci?·

A by?o to tak.

Kapitan
-

emeryt, powiedzmy Ch., za

mieszka?y w Gdyni, otrzyma? ,viadomo??,
?e jego córka przyb?dzie z wycieczk? do

Gdyni o godzinie 9 -

tej wieczór. 'W'ycieczka

by?a z Bydgoszczy. Postanowi? wi?c pójM?
na dworzec i córk? zabra? do siebie. Ali?ci

zIe losy dopu?ci?y, ?e si? spó?ni? o pi??
minut i wycieczka pow?drowa?a do jakie

go? schroniska. Biedny ojciec szuka? i córki

i wycieczki do godziny pierwszej w nocy
-

no, i nie znalaz?, gdy? nikt nie wie

dzia?, ?e taka wycieczka wogóle przyje
cha?a do Gd.vn1

.-

Przepraszam! By? jeden policjant,

ktÓl'y wiedzia?, ii wycieczka taka przyje

cha?a, ale nie móg? poinformmya? ojca,
,

gdzie j? ulokmvano. Postel'lll1kowy by? w

porz?dku. ? aRze

-.

biura turystyczne Ilic

natomiast o takiej wycieczce nie wiedzia?y
- a jedno z nich, udowadnialo ojcu, ?e

posterunkowy go ?le informowa? ...

Krytko mówi?c "b a ? a g a n i k" zgo?a

swoisty i wcale, wcale mi?y. Co to bQdzie
w sezonie, przy takich "in l'orIllac j ach" to

lepiej zamilcze?. Nasz WI>Z turystyczny
mocno eo? niedomaga.

Ani za kolacj?') ani za
I

?otówk?···
Autobus Gdynia- Sopoty. Hozmowa

dwuch powa?nych d?entelmenów o prasie

gdy?skiej.
- Czyta? pan dyrektor artykulik o tej

naszej ol'lowskiej sprawie?

Tak, jeszcze wczoraj, pallie doktorze.

Ciekawe, <,o?

- Tak ...

- Ciekaw jestem, czy to by?o pisalle
za kolacj?, czy za got6wkQ? ..

Ostatniej uwadze towarzyszyly dwa

u?mieszki.

Przypuszczam, ?e i jedno i drugie ...

- To znaczy i kolacj a i gotówka?
- Najprawdopodobniej.
A potem, dalszy ci?g rozmowy, ma?o

pochlebny dla prasy i dla dziennikarzy

wogóle. Przypadkowo, znam pismo co

dzienne, o którem by?a 1ll0\va i znam ]'e

daktora. \Viem, :i. o to nie by?o pisane,
ani za kolacj?, ani za gotówk?

- nie prze

szkadza?o to jednak o,vym d?entelmenom

komentowa? I>W al'tykulik w spos()}) wi\}

cej, jak lekkomy?lny.

A teraz sprawa podobna.

PrzypaJkowo by?em w hiurze powa?

nej instytucji gdy{u-;kiej, 'v chwili, gdy <ly
rektor wydawa? dyspozycje swojelllU se]n'c

t arzowi.

- A niech pan zaprosi redaktorów

Ila obiad, w przeciwnym razie podnios?

krzyk, ?e ieh tam nie by?o. .. Co '? l\I()wi

pan, ?e lepiej nie '? Niech pan zaprosi
-

zjedz? i pójd?... .Ja wiem, ?e oni tam

niepotrzehni, ale có? robi? ... trzeba ...

Oto dwa malellkie obrazeczki.

I ci pierwsi J:i.entelllwni z autohusu

i (iw dyrektor powa?lwj instytucji nie wie

dzieli ?e jestem <lziennikarzelll i to co

mówi? interesuje mnie :i.ywo, a P]'z<,(le-
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Turys?y?a
T uryslyL.a wodna

z g??Li ??raju do Gdyni
J ak wiemy z gl?bi kraju, ruch turys

tyczny do Gdyni drog? morsk? jest obecnie

bardzo o?ywiony. Ko?cowa tura prowadzi
z Tczewa przez Gda?sk do Gdyni i. w tym

kierunku statek "Carmen" Polskiej Zeglugi
Rzecz nej ., Vistula" przechodzi kana?ami

przez ?rodek portu gda?skiego, a na dro

dze powrotnej omija Gda?sk, przechodz?c

przez Noufiihr pod konwojem celnika gda?

skiego na koszt Tow. "Vistula". Powy?

sza marszruta by?a obrana z tego wzgl?du,

aby przy?pieszy? przejazd statku przez te

rytorjum gdaflskie.
Od 3-go bm. wIadze gda?skie zabro

ni?y przej azdu przez N euffilu', wobec czego

'" obydwuch kierunkach statek "Carmen"

niusi przechodzi? przez Gda?sk,

Wspornn iaue wy?ej zarz?dzenie jest

widoczn? szykan?, ho umy?lnie opó?nia

przejazd na drodze powrotnej o blisko go

dzi n?, celnicy bowiem gda?scy umy?lnie

badaj? bardzo skrupulatnie i drobiazgowo

'YRzelkie dokumenty i towary przewo?one
na statku, mimo ?e te s? zaplombowane

przez naszych celników w Gdyni i id? tyl
ko tranzytem do Tczewa.

Podniesienie LanJery
? ..

,.?

VV ubieg?ym tygodniu odbyto si? pod- ?

niesienie bandery na przystani Ligi 1\1:01'-

Isklej i Kol onj alnej w Gdyni, przy Yacht

Kllll?ie. Liga l\I. i K. rozszerzy?a dzia?al

no?? klubu sport ,,(il'yf" przez stworzenie

grup przyspORobienia morskiego, w których

odbywa si? nauka wioslowaniu i t. p. spor-

MEBLE
'VSZELKIEGO H()J)Z.LLTU PO CENACH

FABRYCZNYClI I DOGOJ)NYClI

,y A n u N K A C II P O L E C A:

FABRVKA MEBLI

B. S I U D O lAI S K I

BydgoszCZ •. Jasna 11 - Telefon 22-74

i 1M Gdyni

Bydgoski Sk?ad Mebli

ul. "SO Lutego 37 II
- Telefon 20-47

tów wodnych z wykluczeniem ?eglowania,

istniej?cego w ramach Yacht - Klubu.

N a uroczysto?? powy?sz?, która po raz

pierwszy odby?a si? w Gdyni, przybyli

przedstawiciele sfer oficjalnych z Kornisar

jatu Rz?du mgr. Soko?em na czele oraz

szereg zaproszonych Go?ci.

Reslry?eje paszport.,

a lurysly?a
Morski ruch turystyczny natrafia na

samym wst?pie swego rozwoju na du?e trud

no?ci, które wynikaj? w najwi?kszej mie

rze z restrykcji paszportowych. Dla Gdy
ni jest rzecz? niezwykle wa?n?, aby przez

stworzenie normalnych rejsów okr?tów tu

rystycznych spot?gowa? mo?na by?o wy

mian? turystyczn? z krajami zamorskimi.

Stwierdzaj?c powy?sze obserwujemy

fakt, ?e nowe linje turystyczne po Ba?ty

ku, których okr?ty zawijaj? do Gdyni, ca??

propagand? turystyki rozwijaj? w Gda?sku,

natomiast zupe?nie wstrzymuj ? si? od dzia

?a? na szersz? skal? w Gdyni. Jest to

tembardziej smutne, ?e przedstawiciele tych

linij stwierdzaj?, i? zainteresownie turysty
k? morsk? w Polsce jest ogromne, lecz

hamulcem w tej pracy nawi?zania kontak

tów turystycznych s? trudno?ci paszporto
we, które u nas podlegaj? zbyt wysokim

t

op?atom. Dlatego te? spo?ecze?stwo pol

?lde oczekuje zmiany stosunków na lepsze
l zastosowania odpowiednich ulg.

,

Smiej
•

s.? ...

Rozmowa lekarzy
- Wiecie kolego? Cz?sto trudno mi

wydoby? z pacjentów pieni?dze.
- Janie miewam takich trudno?ci.

Zawsze napotykam bardzo ?yczliwie 'uspo
sobionych spadkobierców.

w hotelu

W?a?ciciel. -

Czy temu panu spod
numeru 25 dano ju? rachunek?

- Tak jest, prosz? pana.
- Nie rozumiem w takim razie dla-

bi
,

czego so re naj weselej ?piewa w pokoju?

IMIm mI Bi**lmw.?ffi?t??t?'i'm*??»?f-?pf?&??S1??j??f'll1=i&M6?itMlm"g,.,.,? .. III ..

I

wobec czego "Adam i Ewa byli pochodze-
nia germallskiego" . . .

\
Von Wendr-in argumenty swoje opiera

na fundamentach "jab?czanych", dowodz?c,
?e na Pomorzu ro?nie du?o jab?ek... A

poniewa? na po?udniu i na wschodzie ja
b?ka nie rosn?, wobec czego, gdyby tam

by? raj, jak opisuje :Moj?esz, E"va nie mo

g?aby zgrzeszy?, nie maj?c pod r?k? jab?ka.

Argumentacja jest nies?ychanie "g??

boka", godna "uczonego" niemieckiego w

gu?cie hitlerowskim.

Ale to nie s? ?adne "rewelacje", ani

nowo?ci. Von Wendrin si? spó?ni! i "I. K. C."

tak?e.

Hieronim Derdowski - weso?y "?gorz

kaszub?ci" - jak siQ sam nazywa?, przed

trzydziestu piQciu latami napifml w jed

nym ze swoich "?garstw", ?e raj by? na

Pomorzu i wogóle cala ziemia ?wiQta ...

?e "Bytowo i Betlejem to jest wszetko

jedno i ?e Pan .J ezus si? narodzi? w By

towie, jeno niewierne ?ydy nazw? przekr?

ci?y"
- aby si? lud kaszubski o tem nie

dowiedzia? ...

To jest dopiero "rewelacja". Hadz?

"I. K. C.", aby si? natychmiast porozumia?

z von vVendrinem i podal mu nowe szcze

gó?y potwierdzaj?ce jego odkrycie raju

biblijnego. Acha! My te? co? () tem wie

my
- i wiemy jeszcze wi?cej.

\

\

l?opularny ·PiekarJlik Elel<-tryczlly
"GH?)DKA" STAL SIE DOSTEPNY DZIEKI NISKIE.T CENIE

.. "" ..

KA?DEJ PANI DOMU. OSZCZEDNO?Ó NA TLUSZCZACII
- ,

C Z Y S T O?? i II Y G I E N A - \V y G O J) A i C Z Y S T O??

PIECZENIA - CZYNL\ Z PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

PRA \VDZI\VEGO PRZYJACIELA PANI DOMU.

wysrrARCZY ZAT'ELEFONOWA? POD Nr. 29-67

MII?JSKIE ZAK?ADY ELEKTllYCZNE

W GDYNI \VSTA\VIA PIEKARNIK TYTULEl\I PRÓBY

....
":

. ',' I'!' .. \;., 'l

w:,zystkiem, to swoiste pojmovvanie stano

wiska prasy w naszem ?yciu i roli dzien-
'.

nikarza. .'
.

Pracuj? w zawodzie dZlen:llkar?k?m
II- 0"0 'l dopi ero teraz dowiechIa?em SI?,

( Uh ,
l

•

l l
.

?e dziennikal'ze pisuj? artyku?y ?a \:? acje,

obiady, lu b za gotówk?.;: vV:ed?Ia?Cl?,
?e pisuj?, wykonywuj?c SWO] zawo? l

?Wo]?
1- "1 " spo?eczna

- lecz aby bylI pwcze-
R I U Z ) C •

_ l" t m

;liarz??mi z 1'eguly i. "urz?c o?o ??. ?
.. i 1-' l'r>}ll ?i? dOI)lero w (l"dynl. l\IOI a?

RpO \',l1.v "

} d'
/

Z teO"o jest jeden: nie dohl'z? jest c 10 Zle

. hl'" 'a111e i proszone obIady, oraz ko-

n,10IL] .'

Ci
.

lanje je?li si? jest dZlellmk.ary:em.w .J"h( Y1111•
J a z ?'e<ruly, na t akie przYJ?cIa me c O(

z?

i r?Hlzeb wS:lystkim kolegoll? post??owac
t.]? '.

-

\ teraz l' eRzcze Jedno s?owko.
tl \. S,llUO. J - " • ,

l l"
l\T' l 1

.

r rmldicznie obmawIaC ) IZ

l\.lC (?H'ze Jes; ,'.' CZ T to w

?1lch l Szel'lllOWaC pos?dzellllll1ll, J

au10busie czy we wlasnem biurze.
- zre-

.

'l
.

'1 d
.

1111'kal"ra Illozna "ku-
szt?, IllC {azc ego ZleJ ;,

.'

pi?"
- j ak nie ka?dy dyrektor, czy lllny

dygnii arz, ma hrudne l'Qce.

l?aj by? n.l .·omolezu ...

Ir (1" ?' 01·t g,viatu
Krakowski ,,1. \.. J. og"· o.")

.

rzecz !'ewe1acyjJl?, a mianowicie, ?e
l:aJ

bihlijny znajdowa? si? na Pomorzu ... TIo-
wt()l'zy? on "al'gunwnty" Franza yon VV:Il-

.

'.'

lCI' ,?(r() ktor\,r
dl'in pseudollczonngo

melluec '-o,. -!

w k?ia?ce p. t. "Odkrycie Haj u" tW!erclZI,
?e Sa1?l ?l'?)(lek raju hiblijnego zn?J,dm???
si(? w Dywinie, w rejencji szczeClllskwJ,

Poniewa? Pomorze Niemcy Pol akom

ukradli, i pierwej ono do nas, ani?eli do

nich nale?a?o - ipso facto raj by? w

Polsce. Teraz jest j asnem dlaczego si? tu

tak pcha "naród wybrany" .. : czuj?c, ?e tu

jest "ziemia ?wi?ta" ...

\

Bochen razowca i flaszka

monopolki ...

Pewien kapitan, pewnego polskiego
statku pasa?erskiego, który si? nazywa

bardzo ph.:knie
- pIywa? sobie z polsk?

wycieczk? po ?wiecie, po szerokim. LOR

chcia?, ?e po?eglowal do pewnej wyspy,

która si? nazywa Madera i o której jest
nawet plesn :i.a?o?liwa i sentymentalna
wielce. Rezydent, czyli gubernator owej

wyspy, przyj?? wycieczl{(? bardzo serdecz

nie. Rozczulony kapitan polskiego statku

obdarowa? go bochenkiem polskiego chleba

razowego i butelk? monopolki ...

Prosz? siQ nie gmia?, "bo tu niema

nic do ?miacia" -

jak mówi? na poznall

skim Chwaliszewie - 10 jest symbol! M?

dry by?eg kapitanie i pomys? twój by? g??

boki, jak ocean. Powiedzia?e? przez ten

dal' wszystko, co? chcia? .- o sobie i Polsce,

po swojeum ...

S?k.
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w ywóz produ??ów na?towycl.

Ca?kowity wywóz produktów nafto

wych, który dotychczas spoczywa? w r?kach
wielkich koncernów - ostatnio zosta? roz

szerzony dzi?ki odpowiedniej polityce kon

tygentowej i na mniejsze organizacje prze

mys?u naftowego. Rezultaty tego poci?g

ni?cia nie da?y d?ugo na siebie czeka?.

N otowane w ostatnich czasach o?ywie
nie w wywozie olejów i benzyny przypi
sa? nale?y bezwzgl?dnie faktowi udzia?u

w tym wywozie mniejszych przedsi?biorstw

naftowych.

Rozszerzenie ?omuni?acji

W ubieg?ym tygodniu odby?o si? wal

ne posiedzenie Izby Handlowej szwedzko

polskiej z okazji rozszerzenia komunikacji

pasa?ersko
- towarowej mi?dzy Polsk? a

Szwecj?.
Posiedzenie po?wi?cone by?o sprawom

gospodarszego i turystycznego zbli?enia

polsko
- szwedzkiego i ilustrowane filmem

propagandowym krajów Skandynawji. Rze

czowe a z temperamentem przemówienie
na temat zbli?enia gospodarczego obu kra

jów w dobie zako?czenia kryzysu ?wiato

wego
- wyg?osi? dyr. Rady trakt. Dr. Pa

we? Mikowski. Rezultatem tego zbli?enia

b?dzie wzmo?ona wymiana towarów pomi?

dzy Polsk? a Szwecj?, jak równie? spot?

gowanie obustronnego ruchu turystycznego.
W zebraniu Rady wzi?? udzia? p. wi

ceminister Przemys?u i Handlu dr. F. Do

le?al, który specjalnie w tym celu przyby?
z Warszawy.

Mo?liwo?ci Landlowe

Firmy zagraniczne poszukuj?ce kon

taktu z eksporterami polskimi:
Firma w Capetown interesuje si? za-

kupem
j

butelek ró?nych wymiarów. P

(11815/63) Sz.

Firma francuska poszukuje dostawców

flaszeczek aptecznych. P (11598,/63) Sz.

Firma londy?ska interesuje si? zaku

pem celem reeksportu do Austrji tekstylnych

,,?. ?""""?f.i;;;.. -T?;"

?. ,.??:. -.,/'? ;.?"')
{.

wyrobów, szk?a i galanterji. P (10G81i
3B) Sz.

Firma Czechos?owacka, posiadaj?ca od

dzia? w Pary?u, przeprowadza zakupy wi

kliny okorowanej na koszyki. P (11350/
49) Sz.

Firma w Capetown interesuje si? za

kupem naczy? emaljowanych. P (11147/
44) Sz.

Firma nowozelandzka interesuje si?

zakupem w Polsce tkanin ze sztucznego

jedwabiu. P?atno?? gotówk? za okazaniem

dokumentów w jednym z banków londy?
skich. P (11 ?)20 (46) H.

Firma jugos?owia?ska interesuje si?

przywozem z Polski ostrzy do golenia oraz

pi?ek gumowych. P (11778 '3VV) R.

Firma meksyka?ska, której dzia?alno??

obliczona jest na przywóz z Polski, intere

suje si? w chwili obecnej wyrobami ba

we?nianemi, we?nianemi, kocami, wyrobami
skórzanerni, naczyniami emaljowanemi, kar

bidem i rurami ?elaznemi. P (11463 4B) R.

Bli?sze informacje w powy?szych spra

wach uzyska? mog? zainteresowani ekspor

terzy w Pa?stwowym Instytucie Eksporto
wym. Przy zg?oszeniu nale?y powo?a? si?
na odno?ny numer.

Firmy, które nie pozostawa?y dotych
czas w bli?szym kontakcie z Instytutem,

winny nades?a? jednocze?nie swe referencje.

Rucl. pasa?ers?i

'V przeci?gu miesi?ca maja r. b. ruch

pasa?erski w porcie gdy?skim wyniós? 1415

osób, z czego przyjecha?o 821 pasa?erów
a wyjecha?o 5!):1 pasa?erów. \V stosunku

do poprzedniego miesi?ca ruch pasa?erski

zmniejszy? si? nieznacznie o 23 osoby.

Nasz wywóz do Anghi
N asz wywóz artyku?ów ?ywno?ciowych

do Anglji w bie??cym sezonie mimo nie

do?? dobrej konjuktury utrzymuje swoj?

pozycj?. \V dobie ukszta?towania si? i pod
niesienia gatunku polskich bekonów; Polski

Zwi?zek Bekonowy' coraz pomy?lniejsze
wró?y sobie rezultaty dla naszego wywozu.

."
.

jJl,r

•

legluga RzeezJ:a

Telefon 10-S4, tO-S5

Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?

ODDZIA? W GDYNI

Jak nas informuj?, rynek angielski
bardzo kapry?ny pod wzgl?dem produktów
?ywno?ciowych, nale?ycie docenia prace

naszego rolnictwa nad podniesieniem jako?
ciowem ?ywca, a temsamem coraz wydat

niejszej warto?ci bekonu.

Podobnie pomy?lnie przedstawia si?

wywóz do Anglji jaj. Jakkolwiek jaja pol
skie nie nale?? w Anglji do gatunkowo

najlepszych artyku?ów przywozowych, wy

wóz nasz zupe?nie nie maleje, odwrotnie

wykazuje cho? minimaln?, lecz stal? po

praw?. '''" bie??cym tygodniu wywie?li?my
do Anglji przesz?o 50 wagonów bekonów

oraz ca 40 wagonów jaj.
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RESTAURACJA - BAH

\V y ? M I E N I T E Z A K A S K I

CIEPLE I ZIl\INE ?NIADANIA

OBIADY - KOLACJE

Czynny zim? i latem

Celowo?? urz?dze?
naszego portu

Gdynia jako port, dzi?ki swej plano

wej i racjonalnej rozbudowie, oznacza si?
w porównaniu z innymi portami, celowo?

ci? urz?dze? t.echnicznych, w stosunku do .'
zada? swego przeznaczenia.

Przy zwiedzaniu portu, ma?o kto zdaje
sobie spraw?, ?e przez ten port dziennie

przewija si? okolo 60 okr?tów i ?e w trak

cie ka?dego dnia prze?adowuje si? ?rednio

przesz?o 30 tys. ton, 160 kilka gatunków

ró?nych towarów, tak masowych jak i drob

nicowych. Wed?ug ostatnich, bowiem da

nych statystycznych nasz obrót handlowy
zagraniczny ju? przesz?o w 80 % przechodzi

przez Gdyni?. Ka?dy zatem pojmie, jak?

si?? w naszym rozwoju gospodarczym jest

Gdynia. Obecnie zaczyna si? ju? sezon

tnrystyczny, który ?ci?ga rzesze turystów
z kraju i zagranicy, aby obejrze? nowo

powstaj?ce miasto i zwiedzi? najwi?kszy

port na Ba?tyku. Przy ocenie warto?ci

technicznej i ogromu wykonywanej pracy
w porcie, nie wystarcza przejecha? si? mo

torówk? po basenach portowych, jak si?
to zwykle praktykuje pn-:y zwiedzaniu

portu, lecz trzeba przy jrze? si? jego pracy

z nabrze?y, obserwuj?c sprawno?? dzia?a

nia urz?dze?, kolei i robotników portowych.

II!II!I E4' ."M_

"VISTUI

BIURO i MAGAZYN: Molo Ryl,acL.ie, Nal,rze?e WilsODowsL.ie. CENTRALA: Warszawa, ul. MazowiecL.a 12, ?eleion 594.24.

Telefon tO.S4, tO-S5

GDVNIA

Dnia 14. ft'Iaja 1934 uruchOl'l"liono linj? pasa?ersk?

TCZE\M lIWARSZAVVA

Luksusowemi parostatkami Francja • Belgia ,. Ilalka • Ba?tyk ,. Goniec • CarInen.

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 Warszawy c o d z i e n i e o godz. 23:?O.

D I a z b i o r o w y c h w y c i e c z e k d a I e k o i d ? c e z n i ? k i.

Regularna ?egluga Pospieszna towarowo - pasa?erska i towarowo - holownicza na ca?ej Iinji Wis?y - komunikacja

do Gdyni specjalnemi statkami morskiemi. Tabor ?eglugowy 30 parostatków tOWal'owo-pasaierskich - 3 parostatki

morskie 5 parostatków holown. 5000 ton pojemn. barek. 17

tODZI - TORUNIU

Przewóz ta?szy od kolejowego od 50% do 60%,

S??aJy i magazyny: w WARSZAWIE

4

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

BYDGOSZCZY - GDA?SKU i GDYNI.
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I-o-sis
Red Eagle, naczelnik gin?cego szczepu Passanrakwoddi

z rodziny Algokwi?skiej, m?? wcale rozumny, siedzia? ju? od

godziny w kuczki przy ognisku i z cierpli wo?ci? niezwyk??

s?ucha? naratorów indja?skich, którzy tl?c fajki zape?nione ty

toniem i s?odk? kor? wierzbow?, opowiadali .,stare dzieje"

swoich praojców, panów niezmierzonych przestrzeni rozci?ga

j?cych si? od Labradoru po Zatok? :Meksyka?sk?· Cz?onkowie

szczepu Passamakwoddi s? urodzonemi naratorami. Mówi?

z wdzi?kiem i polotem poetyckim, a ka?da ich opowie?? po

siada wszystkie wymagane zalety i jest my?low? ca?o?ci?. Nie

masz w niej rzeczy zbytecznych. Najwa?niejsz? za? cz??ci?

jest zawsze jaki? mit, tajemnica dziwna, niez???biona, jak dusza

tego dzikiego, ale pi?knego ludu. S?uchalt?my z Larsenem,

przyjacielem moich. "wypraw pó?nocnych czte?'n?s?ej z rz?du b?:
haterskiej opowie?ci o synach puszczy, podziwiaj?c hartowno??

wojowników tego szczepu i cofaj?c si? my?l? w te zamierzch?e

czasy, gdy na terenach dz?s?e)sr:Ycl? st??ó:v Nowej Anglji m.ie
szkali inni ludzie, dzf el niejsi l pi?kniejsi. Red Eagle w?o?y!

oaarek do ozdobnej fajki, wypu?ci? kilka k??bów wonnego dymu,

p7zechyli? g?ow? wty? i przymkn?? oczy: By? to znak,. ?e chc.e
mówi?, Umilk?y w wigwamie wsxystkie glosy. Kobiety UCI

szy?y gromadk? niesfornych dzieci, siedz?cych na stosie skór

i iUj?cych suszone mi?so jelenie.
,

_ Brat mój jest m?ody
- rzek? do mnie Red Eagle,

gdym gor?co chwali? opowiadanie "l?lteolin" (Szaman, kap??n
indjaflski) indjailskiego,

- przeto niecli pos?ucha, co pOWIe

jego brat starszy, który wiele wiosen ju? "widzia?. By?o to

b?l'dzo dawno. Pokumkless (Wolna droga), le?y o szc??dz ie-

siat mil od Campobello.
-

Przed wielu laty sta?a tam ,vioska nasza, ludna, bogata

i szcz??ljwa, 'I'hawa (Bóg), b?ogos?awi? ludowi. Polowania

by?y dostatni?. Bawo?y I?a??y si? ?vielkiemi stad?mi na ple

nach a w wurwamuch w isialy p?ki suszonego mi?sa. Przy

ogni?kach kobi?ty piek?y., vonison (sarnia pie?zefl)! i. got?wa?y
straw?. Jedzenia by?o wiele, a nasze okryCIa mIenI?y SI? od

barwnych deseniów. Nie znali?my jeszcze bia?ych ludzi, jak

mówi? Skitu Leszar, m(>j ojciec. A wszystko to, co wam chc?

opowiedzie?, prz!sz?o
na l?d p;'z.e:

kobiet? i Ato?is, co si? t?u

maczy na wa?z .l?7.yk: KroI V\ ?zow.

Kobieta by?a m?oda, w?osy jej mia?y po?ysk skrzyde? czar-

nego. ptaka, a oczy dziwny blask, który yoci??a? ,:s?ystkich
m?odych wojowników. .Nie?l?go by?a :v v{:gwamle oJcowo

.

Po

sz?a za jednym z I?ajdzleln?eJszycl? ?vo).owl1lkow; aby., przy Je?o

o()'Ilbku r07.ci?gn?c pos?ame ma?zenskIe ze skory bIa?ego nle

cliwiedzia. Po kilku dniach wojownik zmar? nagle, w bole?

ciach wi(\lkicll. \V :jednym roku pi?ciu najlep?zych wojowni

ków mia?o t? kobiet? za ?on? i wszyscy zmarlI nagle. Stare

kobiety m(,wi?y, ?e to z?e duchy ??bieraj? jej m?!?w,
z zem,sty

za niedotrzymanie obietnicy ,danej. I,m. In?e, z?081n,:e, g?08I.?y;
?e czarami kohieta ta zabija m?zow SWOIch, aby CI?gle mlCC

nowych i m?odych.
,

,...
,

A gdy si? znalaz? szosty wOJ?wmk; c.IChy ? potul.nY? ktory

owa pi?kn? niewiast? wzi?? za, ZOll?,
.

Sllllala SI? z mego ca?a

\de§ i zalJawy weselne w jeg? wIgw:?m:e .nazwa?a. prz'ySotowa-
,

11 do ?mierci na pos?amu ma?zenslnem. vVlGdZlec wam

TllOl
d

.

"k

tn,;cba, ?e ?mier? taka jest ha?b? dla praw
lZlwego ':O)O,W?I

Ta.

Ten Ilowy m?? zwa? si? Iktom?,
co zna?zy

c lytry, Wl??
?mnaIlO

,

I'eO'()' O' Iktomi' Szkoda CI? razem z tWOIm spry-
fue z n

b
?.

-,
•

tein i dzielno?ci?·

Ikiomi nie odpowiada? na zaczepki, ale gdy ?on? wpro-

\\'auzU do wigwamu sporz?dzi? kaza? dwa pos?ania
- jedno

dla siebie, drugie dla niej.
_ Dlaczego, tak ka?esz, o lll?iu mój'?

- pyta?a ze ?le

ukryt<1 z?o?ci ? pi?kna ?ona.
, . ,

_ Obieca?em Tirawie, ?e przez dwa tygodme zyc .b?d?

zdala od kobiety, któr? pojm?, ? przez to, z?skam magICzn?

si?? i wiedz? panowania nad sobq l na? l?dznll. .

Z ·I·lk?·l kobieta i nic pyta?a wlQceJ, ale rozwll1Qla ca??
mll (

.

1" b II t
, .. , 'zebI'ea?o?? nic omi)'aJ'ac iaclIle) spOSO)nOSCI, a y {o-

S\\o]? pl. b'
.

mi nie dotrzyma? obietnicy,

Pl'awd? mówi?c, obietnicy Tirawic Ikt?mi ?ie dawa?,
.

ale

l
'

'te kobiet? cl'ch? ja wybadac. PIlnowa? kazde-

pOt eJrzew??.I?c :.' .

1

,(
h

-

. O 'eO'o nie spoczy-
0-0 kroku zony l we dme l CIC ? noc?·. czy J b

•
'.

b

•• ?
. T' i? ja jak my?liwy tropi kOjota w stepIe bozgram-

""l J.
?ll ";n?j puszczy dOJrzewa?y ju? ?urawiny na mokra-

?i???l:?' Lato e?yio pi?kne i pUS7.cza szumia?a zieleni?, pe?na

owoców i zwierzyny.

Dnia jednego rzek?a owa kobieta do m??a:, .

_ puszcza jest pe?na owoców: Przel1le?nem?
nasz

?I7
..

g1-
l l 1 asuozyla ?uraWIn na zapasy Zll110we. . a {

walll (O asu, a )ynl n . .,' .

.

.

d
'

l ,

'l' \ .ly J'lIZ' zas',II' do }Juszczy,
kobIeta pOWIe Zl:l1a.

uczynI L 1 g(
?. . I'

, r'

T 1".
• la ()l)lepiona IJotem i py?em 7. drogI. ly

-

( e8 ,eIll cai .

b
'

\V 1
.

a J'('l I)()d, ".11IGl11l wody, aby SI? o myc. ne·

u:-;taw wlgwam,
,-w

Wl'(?c? do ciehie.

Iktomi sic\ zgo<lzit, a gdy ?ona odesz?a! s?,ybl?o szecl? jej

, '.
c.'

,

, .' ? l'ze"" "'n'y l lWU'O'I
- a dl'o()'a

?ladallll, p1'i:ez parowy ? ??sZC?:,)1
. ,D

';, b. '
, ,h

wiod?a coraz wy:i.ej i wy'le.J.
"sl'od z?omu,w skalnycl? h?yszczd?o

ma?e, (,7.31'nO, tajemnicze jezioro. Nad ?ego. 1:rze?IC1ll J':atr,zy-

?
'

I? l)I'eta rfI,r'llCI'l'l Z nócr lllokasmy l JelenIn nogaWIce,
nla a SIQ ,,0 (, h'. ' (' b

.

,

•

'., •

a potem kaftan piQknie 'wyszywany paCIOrkamI l naga uS!acUa

I1a hl'J':egn.

Po chwili zacz??a ?piewa? pie?? dziwn?, nikomu nieznan?

pe?n? zakl?? strasznych, a ?piewa?a j? coraz g?o?niej, a? l

jary górskie i drzewa stare jej odpowiada?y. Jak m?? potem

poowiadal, w pie?ni powtarza?y si? s?owa takie:

0, Atosis! 0, Atosis!

Na zakl?? cud,

\Vyj d? z piany wód

Do ciebie wo?am ja!

Ty który dajesz ?ycie,

Pot??ny Atosis!

I ?mier? zadajesz skrycie,
Wyjd? do mnie dzi?!

N a ziemi?! Ogie?, V\T od?!
Zaklinam ja, bez zmazy
Na ?ycie, na urod?, -

N ajwi?ksze twe rozkazy,
•

Do ciebie wo?am ja,
Po?owa druga twa -

O, Atosis ! 0, Atosi s!
•

.

Zadr?a? Iktomi ca?y. Oczy wydziera?y mu si? z pod po-

WIek, bo gdy s?owa tajemniczej pie?ni, któr? nie dobrze jest

po\?tarza?, prz?br?mia?y, zerwa? si? w puszczy wiatr dziwny
l bi] o wod? je?roi-a podmuchami tak d?ugo, a?; si? na nim

u?aza?a bia?a, jak ?nieg piana. A potem p?achty bia?ych pian
bi ?y Jedna o drug?, a? si? utworzyta wielka zóra ?nie?na

a z niej wyp?yn?? wielki czarny w??,' król i ojcie? w?zystkicl?
w??ów, nigdy nie gin?cy Atosis ...

. Trze?a rzuta:ni swojego cia?a wyp?yn?? na brzeg, gdzie
sta?a kobieta, wygI?? si? w gór?, ku jej piersiom, a ona (ro

obj??a ramionami i tuli?a do siebie tak d?ugo, a? oboje run?li
na brzeg skalny .. ,

Iktomi zrozumia? wszystko. Kobieta i w?? byli ca?o?ci?:

jego jad by? jej jadem
- ona mu przed?u?a?a ?ycie przez

branie w siebie jego jadu, którym innych tru?a.

Pop?dzi? szybko z powrotem na miejsce, gdzie pozostawi?
wigwam i zbudowa? szybko swoje osiedle. Zapali? ogie?, zgo

towa? jad?o i znowu dwa pos?ania przygotowat ?ona wróci?a.

By?a blada, ale oczy jej dziwnie p?on??y. Zdziwi?a si?, widz?c

?w.a pos?ania" bo:viem dzi? min?? termin dwóch tygodni po

sWl?cgnych TIraWIe przez lll??a.
- Sam chc? odpocz??

- rzek? Iktomi, -

czuj? si?

chorym.

Niech?tnie spojrza?a na niego ?ona i spo?ywszy polewk?

pos??a sl:a?. Iktom? przez ca?? noc podsyca? p?omiefl swojego

ogmska l czuwa?. Zona spa?a snem dziwnie niespokojnym.
\V cze?nie rano, zanim s?o?ce wzesz?o, kobieta wsta?a i po

?z?a w las. Il{tomi milcza?, udaj?c chorego. A gdy wieczorne

SplCwy ptaków w puszczy umilk?y, a kobieta nie wróci?a zdzi

wi? si? i znowu cal? noc pali? ognisko, czekaj?c jej po?rotu.
N a drugi dzie? rano poszed? szuka? ?ony w las i nad ta

jemniczem jeziorem, ale jej nie znalaz?. Czeka? na ni? dni

siedem, ale bez skutku.
\

'Yr,ócil ?o swojej wioski, bez ?ony. Dziwili si? wszyscy

bardzo, a kobIety szepta?y po wigwamach rzeczy dziwne i nie

prawdziwe, jak gromada krzykliwych wróbli. Iktomi milcza?.

Tak by?o l
do wiosny. A gdy ?niegi sp?yn??y do rzek i stru

mieni, a n,a stepie ukaza?a si? wonna i soczysta ,trawa, za? las

rozbrzmie\val ?piewami ptaków, gromada ch?opców posz?a w

las, aby ptakOlll podbiera? jajka i piec je naszym sposobem
w ogniskach.

Zap?dzili si? a? do tajemniczego jeziora po?ród skalistych

gór. Zachcia?o im si? lowi? ryby, wi?c roz1o?yli wiccierze

i w?dy przemy?lne.

.

Pogoda by?a pi?kna, a jezioro spokojne, bez jednej grzy

wiastej fali.

N agle ponad g?owami ch?opców powia? ostry, ?wiszcz?cy

wiatl', zam?ci? spokój jeziora, a na jego wodach, o! dziwo, uka

za?a si? posta? kobieca, przedziwnej pi?kno?ci.

Spojrzeli ch?opcy i zadr?eli z przera?enia. By?a to ?ona

Iktomiego, przez wszystkich znaIla i od zesz?ego lata uwa?ana

za umar??, Kobieta p?yn??a ku ?rodkowi jezi01'a, a zapatrzeni
w przestrachu chIopcy ujrzeli, jak nagle z wzburzonej toni ,vód

wyplyn?? ku niej wielki, czarny w??, o p?omiennych oczach,

jak dwa ogniska ?wiec?c(? w noc ciemn? na stepie i otoczy? j?

?w?illli splotami, a potem wraz z ni? pogr??;y? si? w g??hi

JeZIOra.

.

Przera?eni chlopcy nie ?owili ju? ryb, lecz copr?dzej wró-

CIli do wioski. D?ugo i szeroko opowiadali swoj? przygod?
nad skalnolll jeziorem, w?ród puszczy le?llej. \Vielu nic da

wa?o wiary s?owom niedorostków. Jeden tylko Ildomi wierzy?,
ale milcza? i na pytania kobiet z natury ciekawych, jak "miko

"

(wiewiórka), nie odpowiada?.

(Doko?czenie nasi?pi).
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Kronika

gdy??La
S?a?y dy?ur lekarsLi

i P ogo?owie ra?unL.owe

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

lefon 12-40 .

S?ra? po?arna Tel. 17 - OS.

Lekarz por?owy
w Kapitanacie portu od godz.

Dy?ur EleL?rowni

ul. Starowiejska, Tel. 29-67.

11-13.

Bib.. T. C. L.
ul. ?wi?toja?ska 12, otwarta od 10-12

i od 15-19.

lapisy do Szko?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 lS-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 kI. szkó? powszechnych. Szko?a posiada

pe?ne prawa szkó? 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 l u ? b i e ... v oj s k o ,,, e j i c y

w i? n e j jakie daje matura gimnazjalna.

Zabawa polskiego

Bia?ego Krzy?a

Polski Bialy Krzy?, Oddzia? w Gdyni

urz?dza dorocznym zwyczajem w salach

Domu Kuracyjnego w niedziel?, dnia 17.

czerwca 1934 r. o godz. 3.30 po po?udniu

"wielk? zabaw? letni?" po??czon? z kon

certem Reprezentacyjnej Orkiestry ?Iary
narki \Yojennej. Konkurs ta?ca! Tom

bola! Niespodzianki! - Komunikacja za

pewniona. \Vst?p tylko 99 groszy.

Zjazd pracowników

miejskich
\V dniach 16-19 czerwca rb. odb?

dzie si? w gmachu Pa?stwowej Szko?y

:\Iorskiej w Gdyni doroczny Zjazd Z'wi?zku

Zawodowego Pracowników Miejskich R. P.

Decyzj? w?adz Zw. Zaw. Pracowników

Miejskich R. P. o odbyciu dorocznego

Zjazdu w Gdyni
- powita? nale?y z pra

wdzhv? rado?ci?. Zjazd ten, bowiem b?
dzie wyrazem nietylko uczuciowego sta

nQ\,viska reprezentatywnej grupy ludzi do

naszego morza, lecz tak?e wyrazem rze-

czywistego zainteresowania znawców i fa

chowców budow? od podstaw miasta por

towego.

Te-

lapisy na nowy roL szLo lny 1934.35

eL?opeów idzie wez?? 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 unia 13-go
czerwca 1934 r. codziennie od 9-13 - tej

Pryw. Gimnazjum Koeduka

cyjne i Pryw. Szko?a Pow

sz?chna Koeduk. Dr. Zegar
skiego w Gdyni-Or?owie,

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

Czesne "rV kl. L i II. gim. nowo typu

po zl 36,- miesi?cznie.

Pocz?tek egzaminów wst?pnych w pi?

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

Pierwszy "drapacz

chmur" w Gdyni

\Y Gdyni powstaje pierwszy drapacz

chmur. Wielki 8 - pi?trowy dom stanie

przy zbiegu ulic ?wi?toja?skiej i lO-go

Lutego na gruncie p. Radtke, pierwszego

wójta Gdyni. Gmach zajmie fronty obu

ulic i b?dzie jakoby bramowem zamkni?

ciem g?ównej ulicy prowadz?cej od dworca

poprzez Skwer Ko?ciuszki do morza.

Budowa powy?sza, jako rozwini?cie

rozbudowy Gdyni \V sensie urbanistycznym,

b?dzie pierwsz? wielk? budowl?, której

pendant stanowi? b?dzie gmach na prze

ciwnym naro?niku.

Usprawnienie

komunikacji

Jak si(? dowiadujemy, Miejskie Towa

rzystwo Komunikacyjne w Odyni
- na

sezon letni ma usprawni? miejsk? komuni·

kacj? autobusow?. URprawnienie g?ównie

polega? b?dzie na wypuszczaniu wi?kszej

ilo?ci wozów,
..

czyli, ?e odj az({ z poszcze-

gólnych przystanków odbywa? si? b?dzie
w krótszych odst?pach ni? obecnie. \Y

pierwszej linji wchodzi w gr? dodatkowe

po??czenie z "Domem Zdrojowym" i z Re

d?m,?em, jak równie? usprawnienie po??
czema z portem, które obecnie bardzo

szwankuje, a wobec wzmo?enia frekwencji

podczas sezonu wycieczkowego stan obecny
nadal jest nie do pomy?lenia.

Egzaminy dojrza?o?ci

Przed kilkoma dniami zako?czono w

Pa?stwowej Szkole Morskie] egzamin doj

rza?o?ci, któremu poddanych by?o 35 ucz

niu. Z liczby tej z?o?y?o 30 ni?ej wymie-
n ionych abiturjentów: •

Na wydziale nawigacyjnym: Andry
szak Czes?aw, Borkowski -I anusz, Boniecki

Józef, Chudecki Andrzej, Danielewicz .\.1-

fons, Gogeln Stanis?aw, l lrabar Wies?aw,

Hulanicki Roman, Kijakowski Szcz?sny,
Kowalewski Jan,· Kozlos Miros?aw, Korey
wo Zbigniew, Sznage Jan, Studnicki Sta

ni s ?aw, 'I'ersi?ski Józef, St?pkowski Stefan.

N a wydziale mechanicznym: Forkie

wicz .J au, ?ady?ski J ózef', Martyszewski
.Iauusz, Pluta W?adys?aw, Pawlak Stani

s?aw, TIewkiewicz .T acek, Staszewski Ed

w.ard, Terlikowsld Zahurzek Jan, 1 Iarasy
niuk W?adys?aw, Stefanowski .Ierzy.

Sprawa cennika

materja?ów budowian .

Zwi?zek Fabrykantów i Przemys ?ow

ców w Gdyni, w imi? unormowania sto

sunków, zainicjowa? wydawanie cenników

materjalów budowlanych i kosztów robo

cizny w Gdyni. Inicjatywa powy?sza ma

wielkie znaczenie spo?eczne nie tylko dla

samej Gdyni, lecz i dla ca?ego kraju. Ka

?dy bowiem obywatel polski b?dzie w sta

nie na zasadzie cennika skalkulowa? koszta

budowy, co do tej pory by?o trudne ze

wzgl?du na rozbie?ne ceny poszczególnych
firm budowlanych. Pierwszy cennik zo

stanie wydany w przysz?ym tygodniu za

miesi?c maj. Ka?dy cennik b?dzie za

twierdzony przez Komisarjat Rz?du w

Gdyni w osobie delegata komisarjatu p.

in?. Sawnora. Tego rodzaju cenniki wy

dawane b?d? co miesi?c i b?d? miarodajne
na ca?ym terenie Wielkiej Gdyni.

Inicjatywa Zwi?zku F a b ryk a n t ów

i Przemys?owców w Gdyni w powy?szej

sprawie bezwzgl?dnie mie? b?dzie wielkie

znaczenie i dla samej Gdyni, o?ywi bo

wiem rozbudow? wobec wyeliminowania
mo?liwo?ci spekulacji i stworzy racjonalne

pod?o?e dla wszystkich ch?tnych do wzie

cia udzia?u w akcji rozbudowy Gdyni.
.

Niniejszem zawiadamiam,

?e przenios?am firm? moj?

na ulic?

?wi?loja?sL:? 46

i nadal polecam IU? KA \VICZKI

w najwiQkszym wyborze.

lM. KORZUN

---I"?"""""""""--
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Ki?ej podpisany zamawia w urzQdzie pocztowym:
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TYTUL GAZETY CZAS PRZEDPLATY Cena ahonamentu

"Latarnia Morska" I Lipiec 1934 l z?oty

Gazet? prosz? dostarczy? mi do domu, a przedp?at? ?ci?gn?? przez 1istonQ?za.

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

Imi? nazwisko i dok?adny adrpl! zamawiaj?cego:

Pokwitowanie poczty:

Z odebrania powy?szej sumy kwitujemy:

193
........................................................... ,

dnia ..
l' .



Nr. 21 "LATARNIA MORSKA"

Gdvnia
Auto

"Autotechnika" ,
W. Szandrach, ul.

M arsz. Pi?sudskiego, tel. 20-70.

Artyku?y

k?pielo""e
bielizna - trykoty nowo?ci damskie,

P. Anf?inkowa, ul. ?w-Ja?ska 13.

Bary
Paszteciarnia Warszawska w?. Wiktor

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

24 -

58, poleca smaczne ?niadania

obiady - kolacje.

Blavvaty
Dom B?awatów ul. 10 Lutego G. B?a

waty, jedwabie, artyku?y damskie

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

Cukiernie

i KaVll'iarnie

"Cafe des Bons Amis", ul. ?w-Ja?ska,
tel. 23-60.

Drogerje
Drogerja Starogdy?ska, ul. Starowiej

ska, tel. 26-84.

Drogerja "Syrena" Perfumerja, ul. ?w

Janska 37, teJ. 28-73, w?. Karol Fi

scher.

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

Jaiiska.
--------------------------

Bochi?ski Teofil, dentysta, ul. Abra-

hama.

Duszy?ska, dentystka, Sk. Ko?ciuszki,
dom Kasy Chorych.

Mampe Pawe?, dentysta, ul. Portowa.

Pietro? Stefan, dentysta, ul. Sw-.Ja?

ska 81, m. 4.

Dancing
Restauracja

- Kawiarnia "Feniks" Gdy

nia, ul. ?wi?tojal1ska 61.

Drze""o

Bracia .J ur.-kiewi cz, sk?ad i obróbka

cJrzewa
- materja?y budowlane, ul.

Sl?ska 7. Tel. 14-76

Elektrotechnika

"Elektrohurt" Sp. z o.' o. tel. ] 2-6G, ul.

Abrahama 17, posiada na sk?adzie

wszelkie artyku?y elektrotechniczne

po cenach konkurencyjnych.

Futra

przeciwko molom z pe?n? gwarancj;?
- na letnie przechowanie przyjmuje

"Dom Futrzany", SikorzYl1ska, ul.

Starowiejska 22.

Fryzjerzy ,

Apollo Fryzjernia ul. Sw-.Jallska 81,

osobne salony dla Pall i Panów.

"Bronis?awa", pierwsz9rz?dny zal-:?ad

damski i m?ski, ul. Sw-.Jal1ska, tel.

18-fi1.

Reklama

w "La??rni Morskiej"

o p ? a e a fi i ?, g J y ? e z y ?aj ?

nie tylkO

Gdynia i lAIybrzeze.

lecz

cala polska.

"Latarnia Morska"

j e s t

NAJPOClYTNIEJSZYM
TYGODNIKIEM

na

ERAMi' i?, ,)giu\;A&&WPP*iM?A AP

Foto

Foto -

"Elite" ulica Starowiejska nar.

Ahwhallla, ?el. 15 -12. Specjalny
sk?ad przyb. fot.ograficznych. Labo

ratorjul1l prac amatorski(?h.

Foto Drogerja
- przybory foto graficz

ne -

prace amatorskie, Slnver Ko?

ciuszki ohok Killa Ba.ika.

Fabryki

Fabryka wyrohów hurszt ynowyc h

Tn';e?lliak, III. Podjazdowa, tel. 25-71.

Dr. med. Bobkowski Stanis?aw, spec

jalista clH?róh kobiecych l wewn?trz
nyeh, ul. Sw-.Jal1ska (naprzeciw ko?

do?a).

Dl'. Dzia?owski Alfred, okulista ul.

Starowiejska, dom Szmidt.

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

- --.--
._. . -----------------

Dr. lek. Flisowski Aleksander, prak- Pr?ybory
tyk, Skwer Ko:kiuszki.

Dr. med. Gerwel, specjalista chorób
kuchenne

gard?a i nosa ul. ::;wi?toja?ska, róg .Juljllsz Hundsdorff, Sk?ad ?elaza szk?a -

ul. Kwiatkowskiego. pon?elany i t. d., ul. Starowiejska 7

tel. 15-01.

•

I

I· .1

Galanterja m?ska

Galanteria i konfekcja, Nowacki Cze

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

Galanterja .i konfekcja m?ska, Turzy?

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

Krawaty
-

kapelusze,
- koszule - Mar

celi Dziennik, ul. Sw-Ja?ska 11.

Hotele

Hotel Centralny, nI. Starowiejska,
tel. ] 5-22.

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

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

]4-11.

Hotel "Polska Riwiera", Kamienna

Góra, tel. 2G-6U.

Hotel Grzegowskiego, ul. Starowiejska

31, tel. 10- Hl.

Hotel, Restauracja, "Dol11 Zdrojowy",
Kamienna Góra, tel. 15-:32.

Herbata

"Cejlon" Specjalno??: herbaty, kawy
i kakao. Gdynia, ulica Swi?toja?
ska 33/35.

Jubilerzy

?ajstarszy chrze?cija?ski zak?ad zegar-

• mistrzowsko -

optyczny, E. Sohezak,
ul. Starowiejsiw 4;:), bi?uterja-zegarki
naprawa pod gwarane.i:\.

Kaczmarek, .iuhiler, ulica 10 Lutego,
tel. 23-90.

------?----.-----------

KUks Wad,aw, jubilerstwo i zegar-

mistrz., Sw-.J a?ska 64, tel. 23-98.

Kliks .J ózef, j uhilerstwo i zegarmistrz.,
ul. Portowa Gl, tel. 23-33.

Kavva

Palarnia, sk?ad kawy, tow. kolonjalne,
wina, Czoska Ant., ul. Starowiejska,
tel. 15-5-1.

K?piele
Ciep?e k?piele morskie, Deka?ski Ant.,

Dom Zdrojowy, tel. 27-03.

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

WillIlicki, pl. Kaszubski 8. •

Lekarze
Dr. med. Silberstein, specjalista cho

rób skórnych i p?ciowych, Starowiej
ska 47 (dom Jaworowieza).

----

Dr. med. Binek Leon, specjalista cho

rób skórnyeh i p?cherza, ul. ?w
.Ja!'iska 21.

Dr. med. Herzberg Henryk, choroby

wewn?trzne, ul. Starowiejska (dom

Bata).
.

Dr. med? I<:?czkowslZlZ()fja, choroby

wewn?trzne, ul. ?eromskiego.

Dr. med. l{rzyianowsld .Jerzy, gineko-

log 1\ l. 10 L1\te=go_2_1_. _

? med. Maciejewski Czes?aw, speej.

chirlll'g, ul. Starowiejs_'l_G_l. _

Dr. meci Mierzejewska, Wies?awa spec

jalistka chorób dzieci?cych, Kamien

na Góra, willa ".Japo!'iska Górka".

Dr. Mikici!'iski Miron, chirurg, ul.

10 Lutego_. _

Dr. med. Modrzejewski, specjalista cho

rób kobiecych, ul. ?w-.JaJlska a7.

Dr. me(I?Oehlrjcl?"V-iktor, prakryk, ul.

10 Lutego.

Dr. Heiehert

-

HOlllan, zak?ad rentge
nologiczny, ul. Zygmunta Augusta,
Z. U. P. U. m. GO.

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

Dr. med, Hychli6ski Stanis?aw, spec-

jalista chorób kobiecych, ul. 10 Lu

tego (vis a vis poczty).

Dr. med. Skowr06ski Br., praktyk dyr.

Szpitala Sióstr, ul. 8wi?tojmlska, róg
ul. Kwiatkowskiego.

I_? . I.

9\?GI
?Ó?TE PLAMY

OPALENIZN? i ?.d.

USUWA

?OD GWARANCJ?

AXELA -KREM·

Dr. lek. Stankiewicz .Iózef, nacz. Wy-

dzia?u, ul. Starowiejska.
_

Dr.n?ed.SlnOljn-Pa???praktyk. Plac

Kaszubski, dom Kurra.

Dr. med. Szlichci{lski Wada w, spec

jalista chorób skórnych i p?cherza,
ul. Sw-.Ja?ska 1G, II p.

Dr. lek. Szpa ko wski B-e n-e-dC:-?-:' l'-(?-, -s-p-e-c-
julista chorób p?ucnych, ul. Sw-Ja?-

?ka ?O, ? p.
__

---::
__

.
--:----:_

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

Dr. med. Uniszowski, chirurg, ul. Sw

ja?ska, dom Stankiewicza.

Lekarze denty?ci
Dr. med. et phil., Cvlkowski Bol., sto

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

Mis.ion Marja, lekarz·· dentyst?l, ul. ?w

Ja?ska, dom Kowalczykowej.

Przysiecka Kazimiera, lekarz dentysta,
ul. 10 Lutego.

Sosnowska Zofja, lekarz dentysta, ul.

W?adys?awa nr, dom Z.U.P.U. 1lI. 18.

Lustra - Szk?o
St?fan Skarplik Gdynia, ul. ?to-.JaIl

ska 59, tel. 22-11, hurt ideta!.

Malarze

K. Jezierski, zak?ad malarski, Gdynia
ul. Ant. Abrahama 99. Wykonuj?
wszelkie pra(?e wchodz?ce w zakres

malarslwa: dekoracja wn?trz, artys

tyczne "'ykonanie gode? -

reklamy,
oraz konserwacje wszelkich kon

strukc.ii ?elaznych.

Notarjusze
Notarjusz Chudzi?ski Henryk,

wiejska.

Staro-

Notarjusz Jackowski Edward, ul. ?wi?
?o.iallska 17.

Obuvwie

Wytworne obuwie A. Zió?kowski, ul.

?w-.Jal1ska 15.

Pami?tki
Morskie
Pierwsza w Polsce Wytwórnia Pami?

tek Morskich "Fotobrom", poleca
ró?ae nowo?ci z ?llusz?i i bursztynu.
Sk?ad Folobrom Sw-.Ja?ska 22.

\

Per-wu ..... erje

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

Sw-.Jmlska 14.

Porceaana i szk?o

I. Tempski nast. Plac Kaszubski 10,
tel. 15-2G, sk?ad ?elaza - mat. bu

iowlan?'ch - elektro- i radjo
- tech

niczne - porcelany i szk?a.

R?kavwiczki
Najlllodniejsze w wielki?ll wyborze,

tylko u W. Korzul1, ul. Swit.;to.ia?ska
4G, vis. a vis F-y Pluton, szybkie
pranie i naprawa.

Restauracje
i Hotele

"Polonja" ul. 8w-.Ja?ska, kuchnia pol
sko -

francuska, dania barowe it la

fourehet?e.

Aozne

Papier pakowy, torebki i szpagaty,
artyku?y do opakowania, Pawe? Kla

wikowsld, Gdynia, Slarowiesjka 26,
Telefon 20-?9

•

·1

"Empire" Skwer Ko?ciuszki 18 -

wv

daje smaczne i tanie ?niadani;;
obiady -

kolacje.
I

Ro""ery i gramofony

Rowery -

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

24-09.

Steln"llple i szyldy

Marjan Mager, Plac Kaszubski HI tel.

14-G4, tablice emaljowane
-

ry

townictwo - klisze i szablony.

Zak?ad

Tapicerski
Edward Tekielski, ul. ?to-Ja?sku f)H,

tel. 28-82.

. J.,. ). '?

OrloVllo

Apteki
Apteka Nadmorska \VI. Alojzy Szko

dowski, tel. 91-35.

Drogerje

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

Mgr. Felieja Podhielska. Tel.?)] -Gl.

Hotele

Restauracje
Dom K uracyj ny tel. 91-06, Hotel - Pen

sjonat
- Hestauracja

- Kawiarnia - Dan

?g
- 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, leI. 91-48.

Restauraeja Morska ul. :l\Iorska, t.el.

91-14, kuchnia polsko - francuska.

Kierownictwo - obs?uga fachowa.

Pensjonaty

Pensjon??"Ba?tyk", tel. 9] -BG.

Pensjonat "Gryf", dom dr. Betlejewskiej,
tel. 9]-aG.

Pens.iona? "Czerwony Dwór", p. Ewert

Krzemienie\Vska i Kahlowa, leI. 91-47.

\Villa "Kama", tel. !?l-77.

Willa "Iiia?y Dwór", t.el. 91-11.

Pensjonat "lwieniec", tel. 91-78.

Wil(:l?Halinka".

Hel

Pierwsza Ksi?garnia i sk?ad papieru,
ul. Wiejska 1H, w?. WiIwicki z Gdyni.

Apteka i Drogerja Mazurkiewicz E.,
ul. Wiejska H, tel. 22.
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\Afejhero1NO
Apteka pod Or?em, pl. \Vejhera

tel. 21.

Apteka Zielona, ul. Sobieskiego 1G,
tel. 44.

Hotel "Metropol", ul. Sobieskiego 67,
tel. Fl8.

Komunalna Kasa Oszcz?dno?ci Wejhe

rowa, ul. Sohieskiego 8, tel. 1 !?.

Puck.

Apt.eka, Hynek 27, tel. 11.

\V ?dzarnia Hyh, Budzisz Antoni, ul.

Morska 7, tel. 6G.

Hotel Dworcowy, ul. Hallera 1, tel. 8

Komunalna Kasa Oszcz?dno?ci miasta

Pucka, tel. 28.

Mleczarnia Zelistrzewo, tel. 50.

..Jastarnia
Kolllll<a .Juljusz, w?dzarnia ryb, tel. 7.

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

"Polllorzanka", hotel. i restauracja,
tel. 5.

Kuznica

na Helu

Hestauraeja
- w?dzarnia i handel ryb,

Kondel Zygfryd, tel. 2.

Sopot y

Polsko-rosyjska kuchnia, Nordstrasse 7!

Strona 11
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[Cisza nad morzem
l'

Spokojnie marszczy si? powierzchnia BaHyku, jakby lekko

podnoszona miarowym oddechem g??bi. N a wybrze?u drzemi?

wyci?gni?te na piasek ?odzie rybackie. Daleko na horyzoncie

zachodzi s?o?ce

Przysta?
.Vt e t u l l'

Dobr-ze zas?u?ona przy propagowaniu ?eglugi morsko

rzecznej Polska ?egluga Rzeczna "Vistula" posiada

w G d y n i na nabrze?u Wilsonowskiem estetycznie

urz?d7.on? przysta?, któr? przed-

stawia nasze zdj?cie fotografic7.ne.

\
,

,
..

;Z ?ycia r)'LaLów

Ci??k? i wymagaj?ca si?y i zdrowia jest

praca rybaków. Zdj?cie niniejsze przed

stawia rybaków naszych ?owi?cych ryby

tu? przy hrzeg'u za pomoc? tak zwanych

"saków".

?bonarnent: Mies. 1.- z?; Kwart. 3.- z?; Po?r. 6,- d; Roczny 10.- z?. W Stanach Zjednocz. Am. Pó?n. pó?r. $ :21/2; Roczny $ ),-. W innych pa?stwach kwartalnie 5.- d.

(W??cznie koszt przesy?ki).

:eny og .. oszen: W tek?cie na stronie 3 - ?amowej wiersz milimetrowy 40 groszy. Ca?a strona 4;)0 z?otych. Na stronie 4 - ?amowej w og?oszeniach drobnych jeden wiersz

) grosz:y. Komunikaty i notatki w kronice 30 groszy za wiersz. Teksty artyku?owe 1 z?oty za wiersz milimetrowy. Przy og?oszeniach kilkurazowych rabaty. Administracja nie przyjmuje

.lpowiedxialuo?ci za termin og?oszenia. Omy?ki, które zasadniczo nie zmieniaj? tre?ci og?oszenia, nie upowa?niaj? do ??dania zwrotu gotówki, lub powtórzenia og?oszenia bezp?atnie.

Uzasadnione reklamacje b?d? uwzgl?dnione je?eli s? wniesione do dni czterech po wyj?ciu m. pisma .

Redaktor odpowiedzialny: . Jan Krem: w Or?owie Morskiem.

Druk:

Wydawca: Wydawnictwo "Latarni Morskiej" w Gdyni, Starowiejska 35.

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

Konto P. K. O. Nr. 205-448. - Tel. 23-22
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