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Pora? trzeci w historji Polski gotuje

si? Gdynia do ?wi?ta Morza, do ?wi?ta,
które mo?na te? nazwa? dniem entuzjazmu
dla polskiego morza, dniem tryumfu pol
skiego ?wiatopogl?du morskiego. Zrodzona

w Gdyni, poparta przez Lig? :\Iorsk? i Ko

lon] aln? i ?ywio?owo przez spo?ecze?stwo

polskie przyj?ta, sta?a si? idea ?wi?ta
Morza niejako symbolem nowej Polski,
która w oparciu o morze, wielk?, mocarst

wow? sw? przysz?o?? buduj e na historycz

nych fundamen tach swej si?y i pot?gi. Bo

jest historycznie stwierdzonym faktem, ?e

ilekro? w wiekach minionych polska my?l

polityczna od morza si? oddala?a, tylekro?
Pa?stwo popada?o w niemoc i ha?bi?ce

uk?ady i na odwrót, gdy my?li w?adców

tylko morzu by?y po?wi?cone, tylekro?
Polska krzep?a, do znaczenia i pot?gi i bo

gactwa dochodz?c.

Niew?tpliwie nie wszystkie wady przy

rodzone nam Polakom zdo?a?a niewola

i gorzkie do?wiadczenie usun??. By? na

wet mo?e, ?e uwolniwszy si? od jednej

wady, mog?a nas niewola obarczy? wad?

drug?. Gdyby jednak w narodzie polsk?m
dawna wada zaniedbywania morza z arrue

nilu si? w trwa?? zalet? po?wi?cenia si?

morzu, otoczenia naszego morza sta?? tro

sk? i piecz?, natenczas losy Pa?stwa,

przysz?o?? i wolno?? Polski by?yby trwale

i wiecznie zabezpieczone.

Tak? wiar? wlewa w serca mieszka?

ców nadmorskich, tych pierwszych en tuz

jastów polskiego morza, obchodzone rok

rocznie ?wi?to Morza.

Tegoroczne ?wi?to Morza stoi pod ha

s?em konkretnego czynu jakim naród pol
ski ma wiar? swoj? w mocarstwo?? Polski

zadokumentowa?. Czynem tym b?dzie re

zultat zbiórki na Fundusz Obrony :\101'

skiej. Aby morze mog?o istnie?, by? ?ró

d?em mocarstwowej si?y Pa?stwa, trzeba

sposobi? takie ?rodki obronne na morzu,

któreby gwarantowa?y nietylko nienaru

szalno?? wybrze?a i portu, ale i niekr?po
wane w?adanie wodami Ba?tyku, b?d?cego
dla Polski nieodzownym szlakiem ekspansji

gospodarczej w czasie pokoju, a polem de

cyduj?cym o wolno?ci Polski w wypadku

wojny.

Spo?ecze?stwo polskie te prawdy zna,

bo wypowiedziane ust Y najwa?niejszych
czynników w Pa?stwie, sta?y siQ niejako
podstawow? prawd? polskiego ?ycia.
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Kto si? nazywa wyznawc? tej prawdy,
ten nie posk?pi ?adnej ofiary i w dniu

?wi?ta Morza z?o?y na Fundusz Obrony

Morskiej tyle, aby zbiorowy wynik akcji
zbiórki móg? zas?u?y? na nazw? czynu

narodowego.

Poza Funduszem Obrony Morskiej ma

tegoroczne ?wi?to Morza drugi jeszcze,
niemniej wa?ny cel a mianowicie propa

gand? polskiego ?wiatopogl?du morskiego
w?ród m?odzie?y. Zj edzie do Gdyni w

dniu 1- go lipca oko?o 70.000 m?odzie?y
z ca?ej Polski, zjedzie nad morze "przy
sz?o?? Narodu", która nad bezmiarem wód

polskiego morza z?o?y Dostojnemu Panu

Prezydentowi Rzeczypospolitej, Pierwsze

mu stra?nikowi naszych "wrót na ?wiat"

uroczyste ?lubowanie, ?e nigdy, nigdy, w

?adnej ?ycia potrzebie, morza polskiego
wrogowi nie odda.

M?odzie? ta wróci potem za?lubiona

z morzem do swych pieleszy rodzinnych
i pewna uroczystego ?lubu i rozmi?owana

w bezkresnej, ?yciodajnej wodzie polskiej,
stanie si? polskiego ?wiatopogl?du mor

skiego rzecznikami i bojownikami.
Dobrze si? przeto sta?o, ?e organi

zatorzy ?wi?ta Morza pomy?leli o m?o

dzie?y i jej zawczasu przekazuj? testament

gin?cego powoli, bojowego pokolenia, które

wywalczywszy niepodleg?o?? nowej Polski,
umia?o ogarn?? oczyma duszy przysz?o??,

opieraj?c j? na morzu.

•

Te dwa cele g?ówne tegorocznego

?wi?ta Morza skupiaj? uwag? ca?ego na

rodu polskiego na Gdyni jako nadmorskiej
stolicy Polski.

Gdynia
i obywatelstwo,
realizacj? celów

Morza umo?liwi?.

Do u?wietnienia wielkich dni Gdyni
przyczyni si? w du?ej mierze uroczysto??

po?wi?cenia w dniu 1- go lipca kamienia

w?gielnego pod budow? Bazyliki Morskiej
pod wezwaniem Naj?w. Marji Panny

-

Gwiazdy Morza, na Kamiennej Górze. Po

?wi?cenia dokona w obecno?ci P. Prezy
denta R. P. J. E. X. Biskup Okoniewski

z Pelplina. Spodziewany jest na t? uro

czysto?? zjazd najwybitniejszych przedsra
WIcieli ca?ej Polski do Gdyni, budowa

Bazyliki bowiem ma by? dzie?em ca?ego
narodu, ma by? pomnikiem wdzi?czno?ci
dla Opatrzno?ci Boskiej za zwrócone Polsce

morze polskie.

Budowa Bazyliki Morskiej jest zaiste

symbolem mi?o?ci ca?ego narodu do morza

i b?dzie po wsze czasy symbolu tego wi

domym znakiem. Wielkie dzie?a tworz?

tylko ludzie silnej wiary. Tak jak wie

rzymy, ?e Bazylika Morska stanie si? w

kilku latach rzecz? dokonan?, tak wie

rzymy, ?e w oparciu o morze stanie si?
Polska pot?g? a morze najlepsz? stra?

niczk? jej niepodleg?o?ci.

tak zarz?d miasta jak
uczyni? wszystko, aby

tegorocznego ?wi?ta

______________________________________ ..... I a. _
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Ja portowa
Ka?dy, nawet laik w sprawach mor

skich wie, ?e posiadamy statki polskie,
kursuj?ce po dalekich morzach ?wiat?!
Wie, ?e do Gdyni przybija codziennie kil

kana?cie, a nieraz kilkadziesi?t statków

obcych z towarami i po towary, lecz wiel u

nie zastanawia si? nad tein, ?e te towary
kto? wy?adowuje i za?adowuje i ?e ta praca

wymaga specjalnej fachowo?ci i znajomo?ci

rzeczy.

Temu dla nas stosunkowo nowemu

zagadnieniu spedycji portowej chcemy dzi

siaj po?wi?ci? kilka uwag.

Sprawne funkcjonowanie portu, jego

reputacja zagranic? i t. p. zale?ne jest w

du?ej mierze od dobrej spedycji portowej,

czyli fachowego wy?adowania i za?adowa

nia okr?tów, oraz odpowiedniego obchodze

nia si? z towarami.

Dwa czynniki, od których to zale?y
to: fachowe przedsi?biorstwa spedycji por

towej i dobry robotnik portowy. Obydwie

dziedziny pracy dla nas nowe i dla tego
szerszemu ogó?owi mniej znane. Z chlub?

mo?emy sobie powiedzie?, ?e w tym sto

sunkowo krótkim czasie przyswoili?my so

bie ze zdumiewaj?c? wprost Iatwo?ci? te

nowe dziedziny, a w sprawno?ci przo?ci

'gamy jur. dzisiaj niejeden port zagraniczny.

Pisz?cy te s?owa ma cz?st? okazj? rozma

wiania z kapitanami statków zagranicz

nych, od których slyszy nieraz s?owa u

znania i podziwu.
Du?o mówi?o s i

?
i pisa?o w

o s t a t n i m c z a s i e o morzu, o porcie

polskim i jego wa?no?ci dla kraju, () ?e

gludze polskiej i polskich marynarzach,
lecz prawie nic dotychczas nie wspominano
o pionierskiej pracy spedytorów
i p l' a c o w n i k

ó

w p o r t o w Y c h, i dla

tego ma?o kto wie, j ak w du?ej mierze

zale?ny by? i jest rozwój naszego portu
od tych dwóch czynników: spedytora i ro

botnika portowego. Nie wystarczy bo

wiem, ?e dali?my i dajemy kupiectwu za

srranicznemu i krajowemu mo?no?? korzy
?tania z nowoczesnego portu gdy?skiego,
lecz musieli?my i musimy nadal posiada?
u zainteresowanych czynników zaufanie,
?e te miljonowe warto?ci, które codziennie

w formie najró?niejszych towarów przez

port nasz przechodz?, zostan? fachowo

i sumiennie wyekspedjowane, czyli ?e nie

ulegn? uszkodzeniu, czy zniszczeniu, lub

okradzeniu, jednem s?owem, dotr? do

miejsca przeznaczenia w takiru stanie, jak

by je ekspedjowa?' sam w?a?ciciel.

Tak sprzedaj?cy jak i kupuj?cy to

war, a wi?c nadawca i odbiorca musz?

mie? pewno?? fachowej obs?ugi w naszym

porcie, tem wi?cej, ?e jeden i drugi z nich

znajduje si? setki lub' tysi?ce kilometrów

od Gdyni np. nadawcy w Brazylji a od

biorca w Polsce, Czechos?owacji lub Hu

munji. To zaufanie zdobyli?my sobie,

przez prawdziwie pioniersk? prac? spedy
torów portowych i to zaufanie to jedno
z najwa?niejszych zagadnie? w kwestji ist

nienia i rozwoju portu. Ma?o kto wie ile

zabiegów i stara?, ile uci??liwej wyczer

puj?cej pracy bez wzgl?du na czas i por?,

ile zdenerwowania, biega? lub rozjazdów
kosztowa?o pionierów spedycji portowej w

Gdyni, wychowanie zespo?u odpowiednich
fachowych pracowników tak umys?owych,
jak technicznych, a szczególnie tych ostat

nich, czyli ekspedjentów i przodowników
robotniczych t. zw, "formanów". Personel

ten musi bowiem posiada? wszechstronn?

praktyk? w spruwach zwi?zanych z prze

Iadunkami jak: umiej?tno?? ohs?ugiwania
wind ukr?towych, odpowiedniego rozmie

szczania w statkach tOWaI'ÓW masowych,
tak aby przeznaczony do wywozu tona?

si? zmie?ci? i aby statek zosta? równo

miernie za?adowany, umiej?tno?? zamie

szczania drobnicy w statku t. zw. sztau

erka, prace magazynowe, czynno?ci zwi?
zane z cleniem i odpraw? celn?, fachowem

próbobraniem najró?niejszych rodzai to

warów etc. etc. Pozatem personel spedy
torski musi zna? przepisy celne, skarbowe.,

kolejowe, najró?niejsze taryfikacje, prze':
pisy o bezpiecze?stwie pracy, przepisy
w?adz portowych, regulaminy i t. d. nie

mówi?c o konieczno?ci w?adania kul ku j?

zykami ohcemi. Takich w?zechstronnie
wykwalifikowanych pracowmków trzeba

(Doko?czenie na stronie 3 - ciej)
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Z ge r m a n i z o w a n i e p l e m i o n z a c h o d

nio - s?owia?skich a misja kultu

r a l n a N i e m c ó w Il a 'V s c h o d z i e.

Wiadomo, ?e ca?a przestrze? pó?noc
no

- wschodnich Niemiec od linji ?aba

- So?a (Elbe - Saale) mniej wi?cej a? po

dzisiejsz? granic? etnograficzn? polsk?,

by?a krain? czysto s?owia?sk?, lechick?
albo lechicko -

?u?yck? w czasach przed

historycznych. "\V czasach ju? historycz

nych, t. j. od XI wieku pocz?wszy, kraina

ta ulega mniej lub wi?cej g,valtownemu
niemczeniu, którego istota polega na tem,

?e dawna ludno?? lechicka, bo do Lechi

tów mo?na tak?e w??czy? i ?u?yczan, przyj

muje j?zyk niemiecki oraz orjentacj? po

lityczn? niemieck?, Najbardziej wschod

nia cz??? tej krainy, naogó? od linji Odry
i Bobru, by?a polsk?. Dawne miasta pol

skie, stolice pa?stwa polskiego lub stolice

ksi?stw polskich, jak Wroc?aw - Breslau,

Lignica
- Liegnitz, G?ogowa

- G?ogau,
Krosno - Krossen. Lubusz - Lebus, i t. d.,

s? obecnie miastami niemieckiemi. 'V

okresie od rozbiorów Polski, t. j. od r.

1772 do czasu wyzwolenia i odbudowania

nowego pa?stwa polskiego, zniemczenie

porobi?o dalsze post?py, ogarniaj?c nowe

ziemie polskie, jak powiaty pomorskie

S?upsk, L?borg i inne, wielkopolskie: Pi?'a

(Schneidernuhl), Skwierzyna (Schweiin),
i t. d., wreszcie ?l?skie. Pomi?dzy dzi

siejsz? granic? pa?stwow? polsk? a etno

graficzn? granic? niemieck? na wschodzie

s? jeszcze resztki ludno?ci polskiej lub

pomorskiej, które podlegaj? dalszemu for

sownemu niemczeniu.

Nauka niemiecka na us?ugach

polityki

N awet najbardziej stronnicze opowie?ci

historyczne na temat pragerma?skich ziem,
które by?y dowodnie lechickiemi w czasach

historycznych, nie mog? zakry? faktu, ?e

dzisiejsza ludno?? pó?nocno
- wschodnich

Niemiec nie jest pochodzenia niemieckiego,
?e owszem jest w ogromnej swej masie,
zw?aszcza wiejskiej, pochodzenia lechicko

- ?u?yckiego, albo wprost polsko
-

pomor

skiego. Fakt ten nie mo?e przej?? zado

woleniem ró?llego rodzaju szowinistów, pa

trz?cych z pogard? na "Polacken
o,

oraz

"Kaschuben o,, których si? nawet 'v dzisiej
szem ustawodawstwie III Bzeszy traktuje
w pewnych przepisach prawnych na równi

z ?ydami. Ten stan psychologiczny jest

powodem, ?e w ca?ej literaturze i publi

cyRtyce niemieckiej, zajmuj?cej si? temi

zagadnieniami, dadz? si? ci?gle zauwa?y?

usi?owania, aby w jakii3 sposób wykaza?,
?e przecie? ludno;i? dzisiejs7.ych pó?nocno
- wschodnich Niemiec ma zwi?zki z Ger

manami, ?e nawet Polacy albo te? Lechi

ci dawni - to w gruncie rzeczy Germanie

zeslowiallszczeni, ?e wi?c zniemczenie sta

rych ziem historycznie lechickich lub

,vprost polRko
-

pomorskich to w?a?ciwie

tylko "Hegermanisation
"

t. j. ponowne zger

manizowanie zes?owia?szczonych przej?cio
wo Gennanów i t. p. Pomija si? tu nawet

to, ?e Germanie (np. nordyjscy) - to prze

dei zupelnie co innego, ni? d7.isiejsi Niem

cy, którzy s? mieszanin? etniczn? o cha

rakterze germa?sko
- celtycko

-

alpejsko
- ba?to - s?owiallskim.

,y usi?owaniach tych nale?y wyró?ni?

bardzo 7.naczne stopniowania. 'V pracach

np. Akademji Pruskiej rzecz ta b?dzie siQ

urzeclstawia?a zllacznie powainiej i niekie

dy ma cel po?ytku dla nauki. O jednem

,

OW germa?s?ieL
I

do pojawienia si? tej nazwy. Ze wzgl?du
jednak na to, ?e autorka zaznacza, i? pier
wotny zwi?zek osady z zamkiem da sie

stwierdzi?, zapewne w Winnicach mi?dzy
rzeckich winn? latoro?l hodowano czy to

jako owoc lepszy dla zamku, a mo?e jako
zabezpieczenie kaplicy zamkowej przed
brakiem wina, u?ywanego do celów litur

gicznych.

\V powy?szej interpretacji tej nazwy

niejasn? pozostaje ortograf ja przez
-

g

(Wygnica etc.) oraz twierdzenie autorki,
?e tak?e w ustach ludu owo -

g
-

si? wy
mawia po dzi? dzie?. Nie wiemy jednak,
czy owo -

g
-

wymawia jeszcze lud pol
ski i czy od niego Niemcy dzisiejsi t?
wymow? oddziedziczyli. Sam ten fakt mo

?e by? zjawiskiem djalektycznem polskiem,
a nawet odr?bn? nazw? polsk?, która pier
wotnie nic nie mia?a wspólnego z nazw?

Winnica, Winnica lub w liczbie mnogiej
Winjnjico. 'V ka?dym razie od tej obec

nej formy, mo?e dj alektycznej ,
al bo innej,

ale polskiego pochodzenia przypuszczalnie,
przerzuca? si? w praczasy przed osiedle

niem si? Pol aków i snu? opowiadania
o ?wi?tyniach pragerma?skich i o obradach

Pragermanów i. t. d. -

jest rzecz? zbyt
ryzykown?, aby mo?na bra? powa?nie te

go rodzaju fantazje. Mo? na wspó?czu? au

torce, ?e tak starannie usi?uje zwi?za? dzi

siejszych Niemców w :\Ii?dzyrzeczu [Meso
ri tz] z jakimi? Pragermanemi, ale to nie

os?abia faktu, ?e g?ówny trzon ludno?ci

l\Ii?dzyrzecza - to dawni Polacy, co stali

si? Niemcami w niezbyt odleg?ych czasach.

?. p. minister

Bronis?aw Pieraeki
Dnia 15-go czerwca, w godzinach po

po?udniowych, w Warszawie dokona? nie

uj?ty jeszcze sprawca zamachu morder

czego na ministra spraw wewnQtrznych,
?. p. Bronis?awa Pierackiego, strzeliwszy
do niego trzykrotnie z rewo l weru. J cdna

z kul utkwi?a w czaszce, powoduj?c ?mier?

ministra Pierackiego na stole operacyjnym.
Zamach mia?, j ak przypuszczaj ?, pod?o?e
polityczne i odbi? si? g?o;;nem echem w ca

?ej Polsce, wywo?uj?c- silny odruch obu

rzenia i pot?pienia.

Przez sobot?, niedziel? i poniedzia?ek
og?oszono ?a?ob? w ca?ym Kraju, wstrzy
muj?c zabawy, koncerty i widowiska. Zw?o

ki tragicznie zmar?ego ministra Bronis?awa

Pierackiego eksportowano w poniedzia?ek
na dworzec kolejowy, przy udziale rz?du,
Sejmu i Senatu, przedstawicieli pa?stw
obcych i ró?nych organizacji, sk?d je spe

cjalny poci?g odwióz? do Nowego S?cza,
gdzie do wtorku rana spoczywa?y w ko

?ciele gal'Iliz., a nast?pnie z?o?ono je na

cmentarzu w grobie rodzinnym. Kondukt

?a?obny prowadzi? ks. bp. polowy Gawlina,
a kar.anie wyg?osi? ks. bp. Lisowski. '" po

grzebie w X. S?czu brali ud:da? przedsta
wiciele rz?du, Pana Prezydenta nzeczy
pospolitej i Pana l\larsza?ka Józefa Pi?

sudskiego.

"\V ca?ym szeregu miast i miasteczek

odby?y si? w dniu pogrzebu manifestacje
?a?obne, aby w ten sP()?() h uczczi? tra

gicznie zmar?ego ministra. 'V podobny
sposób i Gdynia manifestowa?a publicznie
swój ?al.

• •• __ •••• Ii·, .. 1t.· •• :?. "W" ..... .L....i. _

okienne - ogrodowe - matowe - drutowe

Szyby vwysta1Alo1Ale iI

takiem usi?owaniu informowa?em, gdzie
wskaza?em na to, ?e wybitny zreszt? sla

wista berli?ski Max Yasmer w nazwisku

polsko
-

pomorskiem Barg?da dopatrzy?
si? nazwy etnicznej Burgundów i wywnio
skowa? st?d, ?e S?owianie podbili Burgun
dów i ich zes?owia?szczyli, a w tem naz

wisku jest w?a?nie ?lad tego faktu. ,y ska

za?em na to, ?e zas?ug? Vasmera w tej
chybionej co do g?ównego za?o?enia pracy

jest to ?e wykaza? znaczne rozprzestrze
nienie nazwisk polskich typu Barg?da na

zachodzie Polski i w ca?ych Niemczech,
co wskazuje na infiltracj? ?ywio?u polsko
-

pomorskiego do Niemiec. ::\1a tedy ta

praca swój po?ytek i warto??.

'V y w o d y p. M a r i e :\1 a t t h i a s.

Gorzej rzecz si? przedstawia, gdy au

torzy albo autorki nie maj? wyobra?enia
o gramatyce i dowodzeniu j?zykowem,
a jednak pragn? udowodni?, ?e pewne naz

wy miejscowe nawet w miastach historycz
nie czysto polskich, ?wiadcz? o prastarem
osadnictwie germa?skiem. Taldem naprzy

k?ad usi?owaniem mo?e si? poszczyci? ,,1\1.
P. Miirkisch - Zeitug" Nr. 276 z dnia 25.

II. 193:3 w pracy Pani Marie Matthias, 1\1e

seritz, pod tytu?em: "Auf germanischen

Spuren in Mescritz ". Praca zajmuje si?
nazw? podmiejskiej gminy miasta Mi?dzy
rzecza (zniemczono Meser itz], nale??cego
dawniej do RzeczypospolHej Polskiej od

czasów naj dawniejszych, a obecnie, znaj
duj?cego si? w odr?bie Niciulec. Gmina

ta nazywa si? "die Wirritze" i wed?ug au

torki pisze si? w dokumentach: 'Yigniza,
Wignitza, \Vygnica, Wygnice. Wiguitze,
'tV ennica, 'Yinnica, 'Yinuice. Nazwa ta j a

ko polska nie przedstawia najmniejszej
w?tpliwo?ci i zosta?a obja;iniona przez na

uczycieli gimnazjalnych w l\Ii?dzyrzeczu
Gaebla (1840) i Dra Danisza (1885). Z

polskich nowszych autorów mo?na zacyto
wa? Ks. St. Kozierowskiego (Nazwy foto

graficzne archidiec Pozna?skiej II, 393),
który s?usznie traktuje t? nazw? jako przy

nale?n? do ca?ej Illasy nazw polskich, wy

wodz?cych si? od tematu wino, zatem 'Vin

nica albo 'Yinnice, co jest tylko liczb?
mnog? od pierwszej postaci. Trzeba na

wet zauwa?y?, ?e nazwy te nadawano cza

sem i tym miejscowo?ciom albo ich cz??
ciom, które nigdy nie hodowa?y ?adnego
"dna, a tylko mia?y bujne, zielone ogrody
starannie uprawne. To ju? wystarcza?o

SpedYCja porlow?
\

.' (Doko?czenie ze

stron\
2 -

giej)

by?o wyszkoli? w przyspieszonym tempie,
aby pod??y? z szybkim post?pem w roz

woju portu.

O tych pionierach zas?u?onych w hvo

rzeniu portu polskiego ma?o kto wie poza

czynnikami zainteresowanemi bezpo?rednio
i obecnie jes7.cze, gdy port nasz stan?? na

poziomie najlepszych portów ?wiata, zda

rzaj? si? wypadki niezrozumienia tej kwestji
przez poszczególne jednostki czynników
miarodaj nych.

,y "?wi?to 1\1orza", gdy tyRi?ce
zwiedzaj?cych Gdyni? i port ogl?da? b?
dzie jej rozmach niebywa?y, warto zazna

jomi? si? cho? pobie?nie z rodzaj ami

i sposobami wykonywanej tu pracy, a do

pobudzenia ciekawo?ci mo?e pos?u?y po-

wy?szy krótki artyku?. S. J.

ol

ste*an Skarplik - Gdynia. ul. ?wi?toja?ska 59 - Tele*on 22-11
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Hel

Warto jecha? do Helu

Wie? Hel jest zupe?nie przygotowana
na przyj?cie letników. PienYsz?m wra?enie:l:
po wyj?ciu ze statku, j??t ,,:?elka czysto.sc
i dominuj?ca schudno?? bij?ca od ulic,

ma?ych holenderskich domków, ogrodze?,

ma?ych ogródków ko?o domów i na wet ?d
samej tubylczej ludno?ci o wybitnych nIe

s?owia?skich rysach.
Mile wra?enie robi g?ówna ulica li

powa, na której g?ównie koncentruje si?

?ycie Helu. Ka?dy dom lub domek
.na

tej ulicy jest ca?kowicie wyzyskany na ]a

kie? przedsi?biorstwo, które jest ju? ?:wa:te,
zapelnione towarem i czeka

.na klIJento?'Y.
Przygniataj?ca wi?kszo?? Jest .sklepow
z bursztynami, muszlami i wszel kiego ro

dzaju pami?tkami z Helu,. pocze?l id?

sklepy i stoiska z w?d?onemI rJ:?am? m.or
skiemi, sprzedawanemi po do?? niskich

cenach. ,y ogóle stwierdz i? trzeba, ?e Hel

w obecnym sezonie jest pod znakiem ta

nio?ci' obiad w ka?dej restauracji z 2 - ch

da? kosztuje 1 z?, z 3 - ch 1.20 z?, p?kój
w pensjonacie z ca?kowitel1? ut?zymanI?m
(4 razy dziennie)

- 6 z? .dzIen!1Ie obecnie,
a od lipca 8 z?, ceny za Inne artyku?y s?

równie? przyst?pne.

Powy?sze dane s? bardzo pocieszaj?ce,
bo daj? dowód otrze??<ienia pr?edsi?.bior
ców letniskowych, ktorzy pOnIechalI sy

stemu ?upienia skóry z letników, a
prz.e

szli do zdrowej kupieckiej zasady
-

.. duzy
obrót -

ma?y zysk".

Orlo1lVo lWIorskie

Zebranie Stowarzyszenia

Przyjació? Or?owa

Dnia 14 -

go km. o godz. 20.15 odby?o

si? zebranie Stow. Przyj. Or?owa, przy

udziale Komisarza Hz?du p. mgr. Soko?a,

dyr. Banku Gosp. Krajowego p. BeTrgera,
komisarycznego so?tysa Or?owa p. N owac

kiego, oraz wielu ·wybitnych mieszkallCów

Or?owa, w sali gimnazjum p. Dra Zegar·

skiego.

Po zagajeniu i powitaniu gOSCI przez

prezesa 8tm,v. p. 8zkodowskiego, wyg?osi?
on l' e f e r a t o l i c h e j g o s p o d a r c e

by?ego so?tysa. StOY{. Przyj: Or?owa
p?zy

j??o na siebie ci??ki obo,,??zek, P?l1l1mo
trudnych warunków l1:aterjal?y?h !.

uwa

?a? nale?y ?e wszelkIe WySI?kI pOJd? w
,

.

kierunku dalszego i racj onalnego rozwoJu

Or?owa. Ostatnio zwo?ano komisj? sani

tarn?, która wzi??a na siebie obowi?zek,
zbadania warunków higjenicznych w pen

sjonatach i hotelach Or?owa. Koszt?m
tego? Stow. wykonano oko?o 400 mtr. ble-

"L A T A R N I A M O R S K A" Nr. 22
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??cych promenady nad morzem w s.tr.on?
do Sopot, oraz uporz?dkowano mIe]s.ca
przy granicy sopockiej, upi?kszaj?c je kwie

tnikami.

'V najkrótszym czasie uka?e si? spec

jalna broszurka info.rma?yjna .0 Or?ow?e
Morskiem, która z awierac b?dzie wszelkie

najniezb?dniejsze informacje dla kuracjusz.y.
N adle?nictwo wybudowa?o w rezerwacre

pomi?dzy Gdyni? a Or?owem pi?kne aleje,

jednak odczuwa si?. jeszc?e brak ?a:vek,
które s?u?y?yby letnikom l turystom lako

miejsce odpoczynkowe.
Odczuwa sie jeszcze wiele braków,

miedzy innemi, 'brak miejsca na postój
dla' aut, kiepski stan pla?y i wiele innych

nagl?cych potrzeb, które winny by? w se

zonie wyko?czone.
.

N ast?pnie przemawia? p. mz. Zaorski

i przedstawi? braki techniczne Or?owa, .ia?
wykonanie nowego planu rozbudowy, gd?z
dotychczasowy jest nie?cis?y, rozszerzeme

automatyczne stacji telefonicznej, rozbu

dow? dworca kolejowego oraz spraw? wo

doci?gów, kanalizacji i o?wietlenia ulic.

P. prezesowa Zakrzewska omawia?a w

swoim referacie smutny stan szko?y po

wszechnej w Or?owie, która posiada tylko

trzy klasy i nauczyciele pr<:cu.1? ?a t.rz?
zmiany, ucz?c oko?o 600 dZIeCI. Za? dzieci

?aknacych nauki jest przesz?o 800.

Po obszernej dyskusji zakomunikowa?

p. prezes Szkodowski zebranym? o
zorg?

nizowaniu przez radnego p. RosIna "druu

pracy", oraz przedstawi? w ?rót?ich. s?o
wach dzia?alno?? gminy w te] dZIedZInIe.

Rezpocz?to ju? budow? ulicy l\Iorskiej,
która b?dzie wybudowana jeszcze w obec

nym sezonie kosztem obY'vvateli, gdy? gmina
na ten cel pieni?dzy nie posiada.

Pod koniec porz?dku obrad zabra?

g?os p. Komisarz Rz?du, poch?alaj?c po

stulaty przedstawicieli Or?owa l przyrzek?

pomoc, zach?caj?c równocze?nie obecnych
do dalszej pracy.

...I u rata - He?

Sezon rozpocz?ty

Do Juraty przyby?y ju? pierwsze part je
letników, aczkolwiek sezon dopiero si?

rozpocz??. 'Viele
. zg?os??o swój przyja?d,

wiec sezon zapOWIada AIQ dobrze. Pome

wai ,Jurata nale?y do rz?du najpi?kniej

sz?ch miejscowo?ci letniskowy?h na wy

brze?u, liczba go?ci zwi?ksza SI? tu z roku

na rok.

P ami??ajcie O

Bazylice Morskiej w Gdyni

-

a

i?to orza

? -.

do tego? numeru.

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

Lalarni Morskiej
w dniu 29 -

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

Ju? o b e c n i e p r z y j 111 U j e m y

•
.

. OGLOSZENIA

ADMINISTRACJA

Telefon 23 - 22

.1

Ludno?? na Helu
Za wyj?tkiem ludzi nauki i miejsco

wych mieszka?ców, utar?o si? w ca?ym
kraju mniemanie, ?e ca?y pó?wysep II el

zamieszkuj? jako rdzenna ludno??, Kaszubi,
tak nam bliski i tak przez nas obecnie

chroniony szczep polski. Mniemanie to

w ca?ej rozci?g?o?ci stosuje si? do wszyst
kich miejscowo?ci, rozsianych na ca?ym
pó?wyspie, za wyj?tkiem samego Helu.

\Ved?ug poda? przechowywanych u ?u
tejszej ludno?ci, wie? Ilel przechodzila
dwa wielkie kataklizmy. Oko?o 600 lat

wstecz nawiedzi?a t? wie? wielka fala mor

ska która zmiot?a wszystko z powierzchni
ziCl?i, na dowód czego znajduj? si? pod
fundamentami obecnego ko?cio?a ewange

lickiego jeszcze fUIldamenta z tego prast a

reo'o ko?cio?a, wtedy katolickiego. Podo

bn? podczas tej katastrofy nikt z ?yciem
nie us/:edl.

Po pewnym czasie wie? J reI znowu si?
odbudowa?a i r-ahHlnHa przez ludno?? ka

szub?k?, która nap?yn??a 7. ca?ego pó?wy
spu. Na dawnych gruzach powsta? nowy
ko?eió? katolicki, a stan ten przetrwa? do

naj?cia Szwedów, kUlrzy wobec oporu miej
scowej ludno?ci, wszy?tkich wymordowali,
wie? r-r(lwnali z ziemi?, a J{o?cio? spalili.
,Jeszcze obecllie na terytorjum obecnego
ko?cio?a ewangelickiego na glQhoko?ci 2 mtr.

Ilatrafi? mo?na na stare mury, pokryte
10-20 Clll. warstw? w?gla. Po odparciu
Szwedów ca?y pó?wysep (losta? si? pod
w?adzQ adlllini?tracyj n? Gda?ska, który
z Ilolandji, T>anji a nawet z Anglji, spro

wachil kolonistów, daj?c mo?no?? odbu

dowania wsi i wzniesienia na dawnych gru

zach ko?cio?a, ale ju? ewaIlgelickiego. Tak

?e ea?a wie? lIel zaludnili obcy przyhy?ze
w ilo??i 95 rodzin, za wyj?tkiem jednego
Kaszuba Paw?a Konkela, którego potomko
wie do tej pory istni('.i?, zachowuj?c dawn?

posiad?o?? l'racl7;iada. Przybysze ci, z bie

(riem czasu kOl?lpletnie si? zniemczyli, zaj

?lUjll zdecydowanie wrogie stanowisko do

reszty rdzennej ludno?ci pólwy?pu. Stan

ten zachowa? ?i? do obj?cia If elu prze/:

Pal1stwo Polskie, wohec czego dziQki lic/:

IlelllU nap?ywowi z kraju elementu polskie
go, polsko?e ma obecnie dominuj?c? prze

wag?·

------------?II

I HOTEL MOASK.! :
? Plerw5zorz?dna RESTAURACJA· D A N CI N G

?
?

60 poKoi· oboK pl.

?GDYNIA - KAM. GÓRA

? telefon nr. 24· 41

?
? POKOJE OD 4 z?otych NA DOBE ?

: ?: '?,,','::: ';::',::;:: ::! "':'o?;?
•

,": ? I?? • Z wyst?pami Artystów o s?awie ?wiatow?i
..

? Przygrywa najlepsza orkipstra w

POlsce.
?

?
10 osób zespó? W O P A L I [>.; S K I F, G O i ?AK A

._-----------?-??.?-?-?-?-?;-
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Z Pol. Tow. Krajoznawczego
Oddzia? Morski

D z i a ? a l n o g
?

Polskiego Towarzystwa

Krajoznawczego, które posiada oddzia?

morsld na terenie Gdyni, zas?uguje na

baczn? uwag? i na szczere uznanie, je?eli
chodzi o pomoc w lokowaniu wycieczek

szkolnych t?umnie przybywaj?cych nad

morze. ?wietn? organizacyjn? prac? tego?

towarzystwa na terenie Gdyni znakomicie

ilustruj? cyfry. Oto w czasokresie od

dnia 10-go maja, br. do dnia 12-go czer

wca br., przez schronisko Pol. Tow. Kra

joznawczego przewin??o si? 81 wycieczek

szkolnych, licz?cych razem 4,900 osób.

Wypada zaznaczy?, i? dziatwie udzielono

noclegów bardzo tanich, oraz posi?ków,
ku zupe?nemu zadowoleniu kierowników

wycieczek i dziatwy szkolnej.

Obecnie, sezon wycieczek szkol nych

si? sko?czy?, gdy? nasta?y wakacje. lec.z
Pol. TOiV. Krajoznawcze, Oddzia? Morski,

którego prac? bacznie obserwujemy, ?zia??
nadal, i przyjmuje popularne wyCIeCZkI

organizowane przez Lig? Morsk? i Kolon

jaln?. By?oby rzecz? wskazan?, dla dobra

ogólnego, aby spolecze?stwo nasze i w?adze
b b

. ..

wspar?y pi?kn? prac? tej orgamaacji na

terenie naszym, gdy? wielu ludzi korzysta

z pomocy Pol. TOiV. Kraj., przewa?nie
ma?o zamo?nych.

Nowe ulgi turystyczne

na kolejacL
•

• Jako ekwiwalent za skasowanie IV

klasy, ustanowi?o l\Ii?isters?wo K?munik?
cji list? miejscowo?ci, z kto?'ych I ?o .kto
i-ych pobieran? b?dzie taryfa ?OdlllIeJska.

Obecnie takimi o?rodkami s?: War

szawa, ?ód?, Kalisz, Wloc?awek, Cz?sto

chowa, Zawiercie, Stl'zemieszyce, D?browa,

B?dzin, Sosnowiec, 'Vilno, Grodno, .Bia?y
stok, Brze??, Bielsk P., Chclm, Swdlce,

Pi?sk, ?uniniec, S?onim, 'Vo?kow!?k, B.a
ranowicze, Lida, l\Io?ocleczno, ca?lwkIe,

Suwa?ki, nadolll, Skar?ysko, Ko?skie, ?o
maszów, Kielce, :Miechów, Olkusz, LublIn,

Zamo??, IIl'ubieszów, vV?odzimierz, Kowel,

Luck, Sal'ny, Równe, Zdo?bunów, K?aków,
Chrzanów, O?wi?cim, Bielsko, CIeszyn,

Tarnów, Nowy S?cz, JasIo, Rzeszów, Lwów,

Przemy?l, ,Jaros?aw, Lubaczów, Sanok,

Sambor, Stryj, Drohobycz, Borys?a?v, Ra,wa
Ruska, Zloczów, Tarnopol, Stams?awow,

Kolomyj a, CllOdorów, C?ortków, I.?ucz?cz,
Kopyczy?ce, K?pno, Os?row, tJarocm, ?\TO
ios:r,yn, Leszno, CzempIn, Wols!tyn, Zb?

szy?, Nowy Tomy?l, l\Ii?d?ychod,.
Szamo

tu?y, Chodzie?, nogo?n.o'
"",

qgrm\?le.c, I?o
wroc?aw, Gniezno, MogIlno, vVrzesIlla?. 1:0-
?cian nawicz, \Vielu?, Tl'zemeszno, hmn,

(}rod?isk \'llk., Oborniki, BydgoRZCZ: ? a

J?to \Vi?chork, Pruszcz Bag., ChoJn?lCe,
TOl:u? Che?mno, Che?m?a, ,V qbrz?zno,
,J ablOl;owo, Brodniea, Dzia?dowo, GrudZI?dz,

Starogard, Tczew, Kartuzy, Ko?cierzyna,
Wejherowo, Gdynia, Gda?sk, Tuchola,
Czersk, Koronowo, Lidzbark, Gniew, Pel

plin, Radzy?, Skarszewy, ?wiecie.
Ponadto istniej? bilety ulgowe pod

miejskie miesi?czne i sezonowe (w okresie

letnim) i bilety podmiejskie roczne, oraz

tygodniowe bilety dla robotników i mie

si?czne dla m?odzie?y. Wszystkie te bi

lety obliczane s? od stawek taryfy pod
miejskiej, dzi?ki czemu s? o 25 procent
ta?sze od takich?e biletów na poci?gi
osobowe.

Wystawa

"P ols?a i Polacy w ?wiecie"
Z okazji 2-go Zjazdu Polaków z Za

granicy, który w sierpniu zgromadzi w

Warsznwie 10.000 Polaków, zostanie otwar

ta wystawa "Polska i Polacy w ?wiecie",
organizowana przez Rad? Organizacji Po

laków z Zagranicy. Mie?ci? si? ona b?
dzie na terenie Muzeum Wojska, w Alei

3-go Maja i trwa? od l-go do 31-go
sierpnia br.

-

Wystawa ta ma obejmowa? nast?pu
j?ce dzia?y:

Dzia? I - Polska Kultura i Cywili
zacja, Promieniuj?ca Nazewn?tr-z.

Dzia? II -

Polska, jako czynnik wspól
?ycia gospodarczego narodów.

Dzia? II!
- ?ycie, Praca i Zdobycze

Pol aków w ?wiecie.

Dzia? IV -

Spo?ecze?stwo w kraju
w pracy dla Polonji zagranicznej.

Oprócz samej wystawy b?dzie szereg

atrakcji, jak np. Teatr Wystawowy, który
b?dzie przedstawia? sztuki o charakterze

ludowym i. regjonalnym, chóry, pokazy
mód i t. p. Pawilon sztuki ludowej itd.

Dla wygody osób przyjezdnych Dy
rekcja Wystawy zorganizowa?a przedsprze-

?wiatowa OrganiZaej?
\

P oJró?y

"WAGONS.LITS.COOK"
GDYNIA\

ulica PoJjazdowa 7 T elelon t8 - 89

da? biletów ;vej?cia na Wystaw? o,Polska
i Polacy w Swiecie o'. Specjalne kupony
b?d? uprawnia? do otrzymywania zni?ek

do szeregu fnuzoów, teatrów, kin, i t. p.
Do ksi??eczek, zawieraj?cych powy?sze
bilety wej?cia i kupony ulgowe, b?d? do

??czone za?wiadczenia na nabycie ulgowych
biletów kolejowych, z danej stacji P. K. P.
do Warszawy i z powrotem dla zwiedza

j?cych vVystaw?.
,V Wystawie bierze tak?e udzia? 'Vy

dzia? Turystyki Ministerstwa Komunikacji,
który zorganizuje na wystawie pawilon
turystyczny.

Rozk?ad jazdy statLów

?eglugi P o?s?iej S. A.
Od dnia 15. V. do 14. VI. 1934 roku

w??cznie:

Gdynia odjazd
Hel odjazd
lIel przyjazd
Gdynia przyjazd

Od dnia 15. VI. do

w??cznie:

Gdynia odjazd: 6.20,** 8.40, 10.05,*
11.05, 15.25, 17.10, 21.00.

lIel przyjazd: 7.20, HAO, 11.15, 12.05,
16.35, 18.10, 22.00.

Hel odjazd: 7.30, 9.GO, 14.00, 16.00,
18.00, 19.50, 22.10.

Gdynia przyjazd: 8.30, 10.50, 1:5.10,
17.00,* 19.10, 20.50, 23.10.

Gdynia odj azd: 9.20, 10.20,* 15.00,
15040,* 19.30, 22.20.

J astaruia przyj azd: 10.30, 11.40, 16.10,
17.00, 20.40, 23.30 .

.Jastarniu odjazd: 8.00, 10,-l0, 14.00,
18.10, 21.00, 0.45.

Gdynia przyjazd: 9.10, 11.50, 15.20,*
lH.20, 22.10, 2.00*.

Od dnia 16. VIII. a? do odwo?ania:

Gdynia odjazd 8.40 16.25

Hel odjazd n.50 18.00

lIel przyjazd 9040 16.35

Gdynia przyjazd 10.50 19.10
*

Kursuje w dni ?wiateczne.
**

Kursuje w poniedzia?ki i dni po?wi?t.

Sprzeda? bile?ów kole

jowych krajowych i za

granicznych, sypialnych
lotniczych, okr?towych
i t. P Kosztorysy i orga

nizacja wycieczek bez

p?atnie, Ubezpieczenie

baga?u, wymiania walut,

I sprzeda? czeków podró?niczych,

9.40 L5.25

9.50 18.00

9.40 16.?l5

10.50 19.10

15. VIII. 1934 r.

?miej •

Sl? •••

Na egzaminach szoferskich

- tJ aka jest cena rynkowa krowy'?
Kandydat milczy.
- A cena g?si, ?wini i kaczki?
- Nie wiem, ale nie rozumiem, co

to ma do otrzymania prawa jazdy'?
- Bez tych wiadomo?ci nie mo?e pan

kierowa? S3111()c,hodem.

Pytanie

Tato, ty wiesz wszystko?
- No có??

- Powiedz mi, na co umar?o lllOl'ze

?Iartwe ?

Pierwsza w Polsce

Wytwórnia Pami?tek MorsLicL

•• F C T C B AC l1'li--

?I> oleca ró?ne nowo?ci morskie z mu-
• ? szli i bursztynu; oryginalne pami?tki

jedyne w swoim rOdzaju

Ceny fabryczne!

S K L A D: Gdynia. ul. ?""i?tojanska 22 - Tele*on 13-19
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Przed dziesi?ciu laty zrodzi?a si? my?l

wybudowania w Gdyni, tu? nad morzem

Ko?cio?a - Bazyliki, któraby by?a pomni
kiem wdzi?czno?ci Bogu za odzyskanie przez

naród polski dost?pu do morza, oraz wie

czystym symbolem duchowem naszego pa

nowania na wybrze?u Ba? tyku.
Je?eli zwa?ymy, ?e Gdynia jest repre

zentantk? naszego narodu i pa?stwa w

ogólno?wiatowym handlu zamorskim, ?e

w jej murach styka si? z Polsk? wi?kszo??

obcokrajowców poraz pierwszy
-

oraz,

je?eli we?miemy pod uwag?, i? Gdynia jest
i b?dzie zawsze najbardziej wa?nym bastjo

nem polsko?ci o który bij? fale ?wiata

germa?skiego z dwuch stron, to my?l zbu

dowania takiego symbolu ducha i wiary

polskiej przedstawia nam si? jako ko

nieczno??.

Gdynia jest bezprzecznie najwa?niej-
szom naszem miastem na Pomorzu - jest

nasz? morsk? stolic?. Stanowi OBa ogniwo

widomie ??cz?ce nas z morzem. Tutaj

musz? ogniskowa? si? i znale?? swój wy

raz wszystkie uczucia, jakierui nabrzmiewa

pier? ka?dego Polaka na my?l o morzu,

utraconem ongi? i znowu odzyskanem w

czasie zmartwychwstania Pa?stwa Polskie

go i po??czenia wszystkich dzielnic, -

o morzu, posiadanie którego jest tak nieo

dzowne dla zdrowego rozwoju naszej pa?

stwowo?ci.

\V Gdyni b?d? si? odby-wa?y wszystkie

wi?ksze zjazdy nad morzem. Tu znajd?

miejsce uroczysto?ci zwi?zane ze ?wi?tem
Morza lub innemi okoliczno?ciami. Uro

czysto?ci te musz? mie? odpowiednie do

liczby uczestników, których b?d? dziesi?tki

tysi?cy, t?o i ramy. Takie w?a?nie t?o

i ramy dla wielkich uroczysto?ci odbywa

jacych si? nad brzegami Ba?tyku ma da?

Bazylika Morska wraz z otaczaj?cemi j?

placami. Oprócz tego, musi ona by? pomni
kiem odzyskania morza i zjednoczenia go

ze wszystkiemi ziemiami polskiemi.

Towarzystwo Budowy Bazyliki Mor

skiej, w którego sk?ad wchodz? najwybit

niejsze osobisto?ci z Gdyni, a do komi

tetu honorowego najwybitniejsi obywatele
i obywatelki z ca?ej Polski, postanowi?o

przyst?pi? jeszcze w tym roku do rozpo

cz?cie budowy, pod?ug projektu profesora
in?. Bohdana Pniewskiego z Warszawy,

Po?wi?cenie kamienia w?gielnego pod

budow? odb?dzie si? dnia J -go lipca, b. r.,

przy licznym udziale przedstawicieli ?wiec

kich i duchownych z ca?ego kraju. B?dzie
to pocz?tek wielkiego dzie?a, które stanie

ze sk?adek ca?ego narodu polskiego.

Bazylika b?dzie mog?a pomie?ci? oko?o

3 tysi?cy osób wewn?trz 8wi?tyni. Zewn?trz
ko?cio?a zaprojektowany jest o?tarz do na

bo?e?stw polowych. Place otaczaj?ce Ba

zylik? pomieszcz? ponad 30 tysi?cy pobo?

nych. Bazylik? po??cz? z miastem monu

mentalnie potraktowane schody, oraz kilka

dojazdów i dróg dla pieszych.

Koszta budowy wynios? oko?o trzy

miljony z?otych.

Nie w?tpimy, ?e dzie?o tak pi?knie

pomy?lane stanie si? imponuj?cym dorob

Idem naszej architektury i ?e b?dzie god
nem narodu.

.. -- .. -------------------------------------- .. ------------

?a?o?llwu

his?orja O "spo?ecznikach"

Mój stary przyjaciel i druh serdeczny

powiedzia? onegdaj do mnie te s?owa:

- Coraz bardziej przypominasz mi

Don Kichota walcz?cego z wiatrakami, lub

ze stadem baranów ...

Dlaczego?
Masz oblicze sm?tne i ?a?o?liwe

wielce. Co? ci? boli.

Nic mnie nie boli; jestem tylko

z?y ...

Na kogo?
Na g?upot? ...

Phi! Te? si? wybra?e?. . . Czy
nie wiesz, ?e "ona" jest nie?miertelna ?

- Co za "ona"?

- N o, g?upota... Przecie to znane

od wieków, i twój protoplasta, Don Kichot

z Manszy, do?wiadczy? tego na w?asnej
skórze. A? mnie dziw bierze, ?e? taki

naiwny.
- Ale widzisz, mój drogi - mówi?

do przyjaciela
- nawet g?upota powinna

mie? granice, bowiem przychodzi do mnie

taki pan i powiada:
- Panie S?k, dlaczego pan o mnie

nie wspomnia? w "Latarni Morskiej" i stale

pan moje nazwisko opuszcza ? Ja pracuj?

spo?ecznie, po?wi?cam si?, dla ruzwoju

portu naszego, uczyni?em du?o... Jestem,

panie S?k, wybitny obywatel, mam trzy

prezesury, wygralem na loterji sto tysi?cy ...

Robi? interesy, ludzie mnie szanuj?, a pan

nic ...

Gdym to us?ysza?, my?la?em, ?e

mnie "galicyjski szlak trafi" z miejsca, bo

to jest, taki "patrjota", co to stale si?

po?wi?ca spo?ecznie i owo "po?wi?cenie"
znakomicie kapitalizuje

- ma kilka inte

resów, dzier?awi pi?? kiosków, posiada

"firm?" w porcie, drze skór?, gdzie si? da,
ma peln? g?b? ojczyzny, dobra pa?stwa,

spo?eczeflstwa i coraz pelniejsz? kiesze? ...

- Widz?, ?e ci? ponosi, mOJ Don

Kichocie - powiada przyjaciel
- uspokój

si?. .. takich jest rzesza ca?a! Szkoda

zdrowia!
? Wi?c ty uwa?asz, ?e to jest w po-

rz?dku?
- Nie. Ale ludzie chc? ?y? z po

?wi?cania si? dla spo?ecze?stwa. Jeden

dzier?awi kioski, inny pla?e
- a inny

handluje idea?ami, jak gutalin?, lub my

d?em Regera. Synekury s? modne i in

tratne. Trzeba mie? gi?tki kark, troch?

czelno?ci, lut przyjació?
- du?o obiecy

wa?, niczego nie da?, a wszystko garn??
ku sobie. Pojmujesz teraz?

Djablo wyra?nie!
- To dobrze. Wnioskuj? z tego, ?e

ci? ta z?o?? opu?ci ... bo widzisz, ludzie

si? dziel? n a dwie kategorje, na takich

co tworz? i na takich, którzy zbieraj?
?niwo ...

- Jak to powiedzia?e??
- Bardzo prosto. Widzia?e?, aby

przy stemplu wybijaj?cym monety, co po

zostalo?

- Nie.

- To jest jasne. Kto wybija rzeczy-

wiste warto?ci, powinien by? jako stempel

go?y ...

- Kiepsko filozofujesz.
- To nie ja

- to ?ycie. Od jed-

nych si? wymaga, aby robili dla spo?e
czeflstwa wszystko, ale darmo - innym

si? placi za to, ?e nic rzetelnego nie robi?,

tylko udaj? wielkich i m?drych. Jedni

siej?, drudzy zbieraj?. Taki jest porz?dek

rzeczy, a porz?dek musi by?.

Ty z?o?l i wie drwisz?

Z ciebie nie, bo si? z tob? zga

dzam, tylko ja si? "zgadzam" naczej ...

Napisz to, co?my mówili.

Napisz?·

Ale napisz dobrotliwie, bez ??dta

z?o?liwo?ci, po bratersku i "spo?ecznie" ...

- My?lisz, ?e \v ten sposób co? za

robi? na " spo?eczno?ci" ? ...

- Nie. Ty? jest stemplem. S?k.

Dr. meJ. Stanis?aw BoLkowski

K?ei? zdrowia

Zapalenie
krtani i oskrzeli

Choroba ta nale?y do cz?stych w tej

porze roku si? pojawiaj?cych.

Objawy:

Sucho?? i ból w gardle, odczuwa si?
tak?e bole?ci w górnej cz??ci klatki pier

siowej, pod tak zwanym mostkiem. Ka

tar w nosie, silny, m?cz?cy. Kaszel i ob

fite plwociny; 'ochrypni?cie; lekkie pod
wy?szenie temperatury cia?a. Gdy si?

zajrzy do gard?a, widzi si? czerwon? nabrz

mia?? ?luzówk?, bez plam.

p r z y c z y n a: Zazi?bienie.

Leczenie:

P?uka? gard?o wod? utlenion?, lub

Emsk? sol?. Pi? p?yny g'or?ce, zw?aszcza

mleko. Kompresy z letniej wody na szyj?
i klatk? piersiow?. Ba?ki. Nale?y u?y
wa? ?rodki wykrztu?ne i przeciw kaszlowi.

K aj cz?stsze komplikacje s? takie, jak za

palenie, zw?aszcz a u dzieci tak zwane za

palenie p?uc oskrzelowe: Bronchopneu
monia.

Jako ?rodki wykrztu?ne i u?mierza

j?ce zaleca si?: miód, ulepek z cebuli, ule

pek z ?ywokostu i krople any?owe.

W wypadkach uporczywych, trwaj?

cych d?u?ej ani?eli tydzie?, z obawy przed

komplikacjami, nale?y wezwa? lekarza .

Odpowiedzi. lekarza

PANl K. S. Z GDYNJ. Pisze pani, ?e aczkolwiek

d xiecko ma ju? trzy miesi?ce i karmione

jest piersi? matki, nie rozwija si?. Co na

to robi?? O d p o w i e d ?: Powodem mo?e

by? nieregularne karmienie, lub ma?o po

karmu. Nale?y si? uda? do lekarza celem

stwierdzenia przyczyny.

PANI IvlAH.JA W. Z BYDGOSZCZY. Pyta si? pani,

czy pó?torarocznemu dziecku mo?na dawa?

do jedzenia jajka i mi?so? Odpowied?:
Do 2 lat nie daje si? dzieciom ani jajek,
ani mi?sa, natomiast po?ywienie powinno

by? urozmaicone i sk?ada? si? z mleka,
kaszy, m?ki, ry?u, a przedewszystkiem z ja

rzyn, owoców i soków.

PANI K. K. Z GDYNI. Z opisu choroby widz?, ?e

nie jest to choroba kobieca, lecz tak zwane

guzy krwawnicze (hemoroidy). Nale?y utrzy
ma? czysto??. Po ka?dym stolcu zmywa?.

Stara? si? o stolec papkowaty, nie twardy
i nie lu?ny. Robi? naparzania wieczorem,

przed spaniem. Przy bólach uda? si? do

lekarza, aby zapisa? czopiki. Choroba ta

powsta?a II pani po porodzie, co zdarza si?

cz?sto. U osób m?odszych choroba ta szyb

ciej si? daje wyleczy?.

Najnowsze wydawnictwa

Instytutu Ba?tyc?iego
Stanis?aw Zaj?czkowski

,,2 a r y s d z i ej ó w Z a Je o n u K r z y ? a c k i e

go w P r u s a c h". W serji "Bihljoteczka Ba?tycka"
Toru? lH34 r. str. 7;). Sk?ad g?ówny: Kasa im. Mia

nowskiego w Warszawie. Cena 1 z?.

.Iest to ksi??ka której brak dawa? si? odczu

wa? w polskiej literaturze. W dotychczasowej pol

skiej literaturze historycznej brak by?o naukowej

monografji o Zakonie Krzy?ackim. Temat powy?

szy opracowany by? wy??eznie niemal wysi?kami

nauki niemieckiej, w pierwszej llIierze historyków

wsehodnio - pruslddl. Nauka niemieeka dzie.ie
Zakonu ujmuje z punktu widzenia z góry ustalo

nych pogl?dów, dlatego te? nie jest dostosowana

do potry.eb kó? polsld('h. Ponadto za(?iera ona w tym

tema('ie momenty niewygodne dla niemieckiej racji

stanu, pomijaj?c rol? ezynnika polskiego w dziejach
Zakonu.

Praca prof. Zaj?czkowskiego ma na zadanie

wype?ni? luk? w polskiej historjografji, jak? two

rz? dzieje Zakollu Krzy?aeldego. Szczególniej okre?la

ona rol? i znaezenie ?ywio?u polskiego w dziejach

palIstwa krzy?ackiego w Prusach i na Pomorzu.

W y.wi?z?y sposób przedstawia ksi??ka niniejsy.a

historj? Zakonu od jego poez?tków a? do sekula

ryzaeji Prus Wsehodnieh, dodaj?c, w formie uzupe?
nienia wzmianki o losach Zakonu po sekularyzacji.
Zarówno z pllnktu widzenia naukowego, jak i Y.t'I

wzgl?du na aktualn? wag? telJlatu praca prof. Za

j?czkowskiego jest publikacj? po?yleezn?, szczegól
nie dla u?ytku s:dwlnego
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Mówi?ca ?si???a
Anleryka?ska fundacja dla niewido

mych przyst?pi?a do wydawnictwa osobli

wych ksi??ek, przeznaczonych dla niewido

mych, którzy nie umiej? lub nie mog?,

wskutek czy choroby, czy te? staro?ci, czy

ta? ksi??ek drukowanych wypuk?erui zna

kami systemu Brail a,

N owe te ksi??ki dla niewidomych sk?a

daj? si? z 12-calowych. gi?tkich p?yt gra

mofonowych, które przesuw. automatycznie

za pomoc? pr?d u elektrycznego w odpo

w iednirn przyrz?dzie, wyg?aszaj? tre?? sw?

bardzo wyraznie s? to wi?c mówi?ce ksi??ki.

A przy tern ksi??ka taka, obejmuj?ca

60.000 wyrazów, ma zajmowa? daleko mniej

miejsca, ni? ksi??ka tej samej obj?to?ci,

drukowana rystemem Brai la.

Sven Hedin niewoliw

Znany podró?nik Sven Hedin, który od

pa?dziernika r. z. stoi na czele ekspedycji,

maj?cej za zadanie wytkni?cie drogi dla

przejazdu samochodów przez Azj? ?rodko

w?, dozna? szeregu przygód po przybyciu
do strefy, gdzie toczy?y si? walki

mi?dzy wojskami prowincji Sing
- Klang

a ?o?nierzami jen. Maa.

?o?nierze tego jenera?a strzelali kilka

krotnie do cz?onków ekspedycji, w ko?cu

za? w miejscowo?ci Koda, Sven Hedin wzi?

ty by? do niewoli, za? jego 4 samochody

wraz z szoferami zarekwirowano do u?ytku

wojskowego.

Dopiero po ?wi?tach Wielkanocy, gdy
rozbito wojska jen. Maa, Sven Hedin oraz

inni cz?onkowie ekspedycji odzyskali wol

no?? i mogli uda? si? w dalsz? podró?.

Co mówi?

astrologowie o 1960 r.

Astrologowie opieraj?c si? na przej?ciu
w 1960 r. punktu wiosennego z "kwatery"

ryby do "kwatery" wodnika, twierdz?, ?e

przej?cie s?o?ca z pod jednego znaku zod

jaku do drugiego - co nast?puje co 2.000

lat - znamionuje, jak dowodz? dzieje ludz

ko?ci, wielkie zmiany na ziemi.

J ak wiadomo, poczyniaj ?c od 60 r.

przed Chr. i do 1960 r., ziemia znajduje

si? w "kwaterze" ryby. Jest ciekawe, ?e

znak ryby, jako symbol, odegra? du?? rol?

,y nauce clu-zc?cija?skiej
- pierwszymi

wyznawcami nowej religji byli w?a?nie ry

bacy. Nie mniej zadziwiaj?ce jest to, ?e

przed er? chrze?cij a?sk? punkt wiosenny

znajdowa? si? w "kwaterze" barana, sym

bolu religji ?ydowskiej pod pastaci? ba

ranka pascha lnego. Przedtem punkt wio

senny by? w kwaterze byka, który by? w

owym czasie symbolem cywilizacji egipskiej.
Otó? przej?cie punktu wiosennego pod

znak wodnika wp?ynie, zdaniem astrolo

gów, na ?ycie ziemi. Je?eli epoka kwate

ry ryby przyczyni?a si? do niezwyk?ego

rozwoju cywilizacji materjalnej, to epoka
wodnika ma si? sta? okresem doskonalenia

wewn?trznego ludzko?ci. Rozwój duchowy

ludzi ma uczyni? zb?dnemi tak maszyny,

j ak i pieni?dz.

.......... Em? -- •

Ludowe zdoLnic?wo

LaszuLs?ie
Pomorskie Tow. Popiera ni a Przemys?u

Ludowego, którcm kieruje zas?u?ony pre

zes St. Cel ichowski, urz?dzi?o wie cór dy

skusyjny o zdobnictwie ludowem regjonal

nem. Wyra?a si? ono szczególnie w garn

carstwie i w hafciarstwie. Jak si? dowie

dzieli?my, Towarzystwo zorganizowa?o na

Pomorzu 15 kursów hafciarskich, kursy

trykotarskie, wikliniarskie, wyszkoli?o in

struktork? oraz kilku rze?biarzy. Co do

zbytu, zorganizowano z pomy?lnym wyni

kiem sprzeda? wyrobów pomorskich w

Ameryce, Berlinie, Brukseli, Pary?u i in

nych miastach zachodnich.

Jak wyja?ni? prof. Gros, ceramika ka

szubska jest zagro?ona przez post?p tech

niczny w fahrykacji, a szkoda by jej by?a

ogromna, takie n. p. warsztaty chmiele?

skie wytwarzaj? pi?kne okazy ceramiki

ludowej o artystycznym charakterze. Tym

czasem n. p. Meissner w Kartuzach prze-

s?ed? zupe?nie na masow? fabrykacj? do

niezek, zaniedbuj?c garncarstwo ludowe.

Z pouczaj?cej dyskusji okaza?o si? m.

in., ?e jeden z pensjonatów na Jastrz?biej
Górze urz?dza si? ca?kowicie w stylu ka

szubskim. Pojawi?a si? my?l, któr? po

dobno maj? si? zaj?? pomorskie w?adze

krajowe, aby statki polskich linji okr?to

wych tak?e propagowa?y i zu?ytkowa?y

wytwory pomorskiej sztuki ludowej. W

Toruniu, na nadchodz?cycm pokazie go

spodarskim Zwi?zku Pa? Domu, b?dzie

urz?dzone osobne stoisko z wytworami ka

szubskiego zdobnictwa ludowego.

CZYTAJCIE

DZIENNIK GDY?SKI
jedyne pismo codzienne

drukowane w G d y n i.

Dziennik Gdy?ski najlepiej i najobszerniej

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 MIESI1?CZNA
====== WYNOSI TYLKO 2.3& z?.

Zamawia? mo?na we wszystkich 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.
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Nauka korespondencyjna

Kohn uczy si? boksu. Po pierwszej

lekcji ogl?da swoje cia?o i wzdycha; wsz?

dzie sine plamy, popuchni?te cz?onki.

Zwraca si? wreszcie do trenera, mówi?c:

- Nie mo?naby nast?pnych lekcyj

bra? listown? korespondencj?
- na od

leg?o???

W sk?adzie antyków

- Mamy na sk?adzie autentyczne wa

zony greckie, egipskie, fenickie.

- Mnie potrzebny jest rzymski z epoki

cesarskiej.
- Chwilowo nie ma. Ale, na ?ycze

nie, mo?emy da? zrobi? .

Józef S?k

.................. ? [ 1
....

PoeL.wa?a
B?d? pozdrowiony poczciwy koniu

polski, który ci?gniesz p?ug i l.?r?n?,
albo

wiem dzi?ki twojej pracy
r osrue u nas

zbo?e i pleni? si? frukta wszelakie! B?d?

pozdrowiony po stokroc, ?e w hoj??ch ...

nic

mniej srogich, jak i s?awnych nosile? na

swoim O"rzbiecie ludzi wielkich i dzielnych:
• b •

Chrobrych, Batorych, Sobieskich, Poma-

towskich, Ko?ciuszków i Pi?sudskich.
.

Niech ci? s?awi? i owies nale?ny CI

daj? wszyscy,
- i siano ?YOnIle i. ,?oc1?

czyst? i opatrzenie wszelulne w sta} mac?
twoich, aby ci hy?o u nas dobrze l aby?

si? mno?y? i zwyci??a? zawsze.

N azhyt pr?dko ch?iano ci?
?

u s u n
?

?

z pola pracy
i s?a,?y

l ?ast?plC
bezdusz

Ilem bydl?ciem, jakIem Jest loko?not?wa,
albo motor benzynowy.

I pOWIedZiano

wtedy g?o?no i z tupetem znamionuj?cyni.

mod? i nowoczesno??:

_ '\Vyrugujemy konia! Nie?h siG pa

sie spokojnie nu wonnych ??kach az wymrze,

albovdem nie b?dzie nam potrzebny.

\Viem, mój stary siwku, pols15i, ????
si? wtedy ?mia? skrycie i zdawa?e:::; Rolne

spraw?, ii R? to czcze pogró?ki, .bo k?go,
jak kogo, ale ciebie - uRun?? me 1ll01':na.

'\Vie(]zialeg, ?e zwyci??ysz wRtr?tnego byd

laka, co plwa par? i dymi
- ?e po?o?ysz

na wszystkie cztery ko?:? cu?hn?ce?o dudk?,
który p?dzi, jak szalemec l tr?bI przeraz

liwie na skrzy?owaniach ulic i dróg, aby

\
si? go l?kano, a mimo to zabija kury,

g?si, ciel?ta, a nawet ludzi na drogach
i na 'ulicach. \

Wiedz.ia?e?, i? czas twój jeszcze wróci,

bo tak mówi?y prastare wró?by, gdy ci?

jeszcze w s?owia?skich cerkwiskach trzy

mano i na wró?by z parad? wywodzono

przed w?ócznie.

I wype?ni?y si? wszystkie przepowiednie.

Zwyci??y?e? samochód, bowiem jeste?

ta?szy i umiesz cz?apa? po polskich dro

gach od wieków, za? owe cuchn?ce stwo

rzenie, ??opi?ce benzyn?, nie zna si? na

naszych drogach i mostach.

pozosta?a ci jeszcze kolej. I zdawa?o

si? ludziom lekkomy?lnym i ma?o prze

zornym, ?e temu potworowi ulegniesz. A

ty? si? filozoficznie u?miecha? jeno i dow

cipnie? kiwa? raz lewem, a raz prawem

uchem, jakby? przez to chcia? powiedzie?:
_ Poczekajcie tylko, a wszystko si?

wyja?ni ...

Otó? i wyja?ni?o si?.

Koleje maj? deficyt, który si? stale

powi?ksza. Taryfy s? zbyt wysokie, przeto

p?ody rolne, drzewo, surowce najprzeró?

niejsze i t. d., wozisz teraz ty, stary, pocz

chvy koniu nasz
.•

Nie tylko na odleg?ych Kresach vVschod

nich, ale w sercu Polski i na zachodzie

zdobywaRz nale?ne prawa i szacunek.

Ostatnio nawet pa?stwo dosz?o do

wniosku, ?e? ty jest najta?szy i do rozbu

dowuj?cego si? pa?acu Briihlowskiego w

stolicy, k?dy si? mie?ci ministerstwo spraw

zagranicznych, ty wozisz marmury polskie
a? z Kielc!

Cze?? ci, koniu polski, pe?en zacno?ci

i bohaterstwa. Jeste? .najta?szy i nawet

tu zwyci??y?e?.
Gdym si? dowiedzia? o twoich ostat

nich sukcesach, serce mi podskoczy?o w

piersiach z rado?ci. Dobrze? uczyni? wy

st?p?uj?? do walki z kolejami, bowiem wy

znac C1 musz? w skryto?ci serca, i?e? Uli

zawsze by? najmilszy, a owych smoków

parowych nienawidzi?em z g??bi mojej pol
skiej duszy, jako i ty to czyni?e?. Przeto

twoje zwyci?stwo, jest mojem zwyci?stwem.
L?kam si? jednak o ciebie bardzo.

S?uchaj wi?c mojej rady, któr? ci szepn?
do ucha:

- Nie daj si? upaflstwowi?!... Pa

mi?taj o tem, co si? sta?o z twoim wro

giem - autobusem... Po?owa ich znik?a

z powierzchni kraju. By?oby to ?mieszne,

gdyby na wozach przez ciebie ci?crnionych
,vidnia? napis: .,P. K. P.".

b •

Otó?, dana ci jest przestroga przyja
cielska i tej si? trzymaj zawsze. ?yj nam

wiGc i zwyci??aj
-

naRZ niezaRt?piony
koniu polski, na ldórego cze??, on?e hyml;,
jak mog?em

- wy?piewa?em.

•
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Nasze obroty w porcie

Obroty towarowe portu gdy?skiego

wed?ug oblicze? prowizorycznych za mie

si?c maj przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Ogólny obrót zamorski ??cznie z obrotem

przybrze?nym wyniós? 623.178,4 ton (w
kwietniu 622.102 t.), z czego na obrót z a

morski przypada 619.600 t.) w kwietniu

600.753,7 t.) Z cyfry tej na przywóz za

morski przypada 93.119,8 t. (w kwietniu

506.511,1 t). Obrót przybrze?ny ??cznie
z W. l\I. Gda?skiem oraz wn?trzem kraju

wyniós? 12.578,1 t. (w kwietniu 21.348,6 t.)

Wywóz niektórych towarów w m. maju

przedstawi? si? nast?puj?co: bekony
-

2.285,9 t., jaja
- 3.032 t., w?giel eks.-

428.977,8 t., bunkier -14.259,2 t., koks-

3.091 t., cukier -17.740,6 t., makuchy-

6.216,5 t., eeski i ?aty
- 28.969,5 t., papier

-- 1.189 t., celuloza - 1.150,3 t., szyny ko

lejowe
- 5.111,3 t.

vY porównaniu do miesi?ca maja 1933

1'. ogólne obroty towarowe za ten sam mie

si?c roku ubieg?ego wzros?y o 142.659,1 t.

Sprawa portu bawe?nianego

w Gdyni

Ko?cowym etapem zrealizmvania pla
nu stworzenia z Gdyni niezale?nego od

zagranicy portu bawe?nianego dla Polski

i krajów s?siedzkich winno by? powo?anie
do ?ycia gie?dy arbitra?owej.

l\Iimo w?asnego portu bawe?nianego
wszelkie kontrakty zakupu bawe?ny w Pol

sce s? zawierane na podstawie warunków

gie?dy breme?skiej z tern, ?e wszelkie rekla

macje gatunkowe s? rozstrzygane przez

arbitra? breme?skiej gie?dy bawe?nianej w

pierwszej
- w drugiej lub trzeciej in-

-

stancji.
Orzeczenia gie?dy arbitra?owej w Bre

mie jest obowi?zuj?ce dla obu stron, t.j.

za?adowcy ameryka?skiego i polskiego prz?

dzalnika.

Z tytu?u dokonanych zatem arbitra

?ów w Bremie p?yn? z Polski znaczne za

robki breme?skiej gie?dy bawe?nianej, gdy?
znaczna cz??? importowanej bawe?ny przez

Gdyni?
- bywa arbitra?owana. Tak (Hu

go, j ak Gdynia nie b?dzie mia?a w?asnej

instytucji arbitra?owej
- nie b?dzie mo?

na wykorzysta?, w zupe?no?ci przychylny
dla Polski nastrój w?ród prz?dzarników
czeskich na korzy?? Gdyni.

Nasz handel ze Szwecj?
'\,? ostatnich dniach da?o si? zauwa

zyc wzmo?one d??enie do o?ywienia wza

jemnych stosunków polsko - szwedzkich,

g?ównie w dziedzin e handlowej.
Stosunki te datuj? si? ju? od dawna,

a bandera szwedzka od szeregu lat zaj-

muje pierwsze miejsce w naszym porcie.
Mimo tego sam charakter wymiany towa

rowej, cho? dotychczas dla nas dodatni,

posiada cechy jednostronno?ci, co przy

pewnych niesprzyjaj?cych okoliczno?cia?

ciach mo?e ukszta?towa? si? na nasz? nie

korzy??.
Jako dowód pos?u?y? mo?e nasz pod

stawowy artyku? eksportowy
-- w?giel, któ

reg o warto?? za wywiezion? ilo?? w r. 1933

spad?a w porównaniu w r. 1932 o przesz?o
10,5 miljonów z?otych, a poniewa? w?giel
w tym okresie wed?ug warto?ci stanowi?

blisko 80% ca?ego naszego eksportu do

Szwecji, to stwierdzi? musimy, ?e nasz bi

lans handlowy ze Szwecj? zaczyna si?
kszta?towa? mniej pomy?l nie.

Mo?liwo?ci handlowe

Firmy zagraniczne, poszukuj?ca kon

taktu z eksporterami polskimi:
Firma fi?ska. prosi o oferty na m?k?

pastewn?, pszenn? i ?ytni? oraz otr?by
cif. Hel singfors. R (13008,74) Pi.

Firma w Capetown poszukuje fabry
kantów naczy? etnaljowanych. P (11147/
44) Sz.

Firma w Tunisie. interesuje si? spro

wadzuniem wyroków ze szk?a, faj ansu, umy

walni i miednic fajansowych, wanien emal

jowanych i t. d. P (12630 63) Sz.

Firma du?ska interesuje si? przywo

zem z Polski s?omek u?ywanych w kawiar

ni do napojów. P (1252959) Sz.

F'irrna angielska interezuje si? zaku

pem szk?a domowego, prasowanego, og,vie

tleniowego. P (12089 63) Sz.

Dla jJ/'z,l)jez(I/l,ljch
i z/uic(lzc?j?cych

G(?l)l1i?

polec» si? Z/lLlII,l) loklll

li I. S?/LJi ?tojunsl:» 21

J'elefon 18-64

Firma esto?ska interesuje si? zakupem
z Polski naczy? emaljowanych i alumin

jowych kuchennych, maszyn do siekania

mi?sa oraz zamków do mebli. P (13193
I

3N) R.

Firma z Bejrutu zainterezowana jest
nawi?zaniem stosunków z polskimi produ
centami konfekcji wsze] kiepo rodzaju. P

(13034 '64) n.

Firma angielska interesuje si? zaku

pem w Polsce chodników, wycieraczek,
oraz mat, wybieranych z w?ókien kokoso

wych i coir'u. P (13085 59) R.

Firma angielska pragnie sprowadza?
z Polski tkaniny papierowe, u?ywane w

przemy?le meblarskim. P (1294/46) H.

Fir-ma norweska, istniej?ca od 50 lat,

pragnie przej?? na Norwegj? reprezentacj?
firm polskich, wyrabiaj?cych: artyku?y bu

dowlane, wyroby ?elazne, narz?dzia, ma

szyny rolnicze i t. p. Bli?szych szczegó
?ów udzieli Referat Statystyczny Izby na

szej.

Bli?sze informacj e uzyska? mog? za

interesowani eksporterzy w Pa?stwowym
Instytucie Eksportowym. Przy zg?oszeniu

nale?y si? powo?a? na odno?ny numer.

Firmy, które nie pozostawa?y dotychczas
w bli?szym kontakcie z Instytutem, winny
nades?a? jednacze?nie swe referencje.

KonferenCja w sprawie

motoryzacji P olsLi

I
I

'\Y dniu 1 czerwca odby?a si?, zorga

nizowana przez Automobilklub Polski, w

lokalu jego przy Al. Szucha Nr. 10. kon

ferencja w sprawie motoryzacji Polski. Xa

konferencji obecni byli: }l. minister komu

nikacji, Butkiewicz, p. vice - minister Pia

secki, woj ewoda !J aroszewicz oraz licz ni

reprezentanci zain teresowanych resortów

oraz instytucji apolecznyeh. Ohecny ka

tastrofalny stan motoryzacji oraz wp?yw
na rozwój automobilizmu dotychczasowej
naszej polityki motoryzacyjnej przedstawi?
red. in?. Morsztyn w obszernym referacie,
przyj?tym z ogólnym uznaniem. Hearrowa

nie rynków samochodowych na nie,,1a?ci
w? polityk? motor-yzucyjn ? uwipukl il na

pl'z:zk?adzie kilkudz iesi?eiu pa?stw obcych
p. mz. Ryszard IIerget. Obron? dotych
czasowego systemu stara? si? przeprowa
dzi? w swym koreferacie p. p?k. in?. Meyer.
Nast?pnie rozwin?l a si« o bszerua dyskusj a

na poruszane tematy, w których glos z ahie

ral i cz?onkowie Automobilklubu oraz przed
stawiciele organizacji spolecznych i z któ

rej wynika?o, ?e dotychczasowa polityka
motoryzacyjna byla na bl'?dnej drodze.
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(Doko?czenie)
Na drugi dzie?, zanim jeszcze wschodnia cz??? nieba po

cz??a bledn??, aby potem poja?nie? dniem, wyszed? Iktomi

z wigwamu i skierowa? si? w stron? puszczy le?nej i tajemni

czego jeziora. Widzi el i go nocni wartownicy koni, jak szed?

szybko, nie ogl?daj?c si? poza siebie. 'N jakim celu szed?,
nikt na pewno nie wiedzia?. Mo?e chcia? swoj? ?on? ujrze?
i sprowadzi? j? do wioski ? Mo?e si? chcia? przekona?, czy

ch?opcy prawd? mówili?
_

A gdy wieczorem tego dnia Iktomi nie wróci? i ognisko
w jego wigwamie nie p?on??o, jak zwykle, ?dzrwili si? najpierw

ci, którzy najbli?ej mieli swoje wigwamy, a potem ca?a wie?!

N a drugi dzie? Iktomi te? nie wróci?. Dziesi?ciu najlepszych
i najodwa?niejszych my?liwych posz ?o go szuka? w puszcz}'.

Wrócili dopiero wieczorem, przera?eni tem, co ujrzeli i przy

wieczornem ognisku w wigwamie Skitu - Leszar, naj starszy la

tami my?li wy tak" opowiada?:
- Iktomi nie ?yje! Pr-zeszukal i?my ca?'? puszcz? na wiele

mil wokolo, a nigdzie go nie by?o. Dopiero pod wieczór na

trafi li?my na ?lady jego inokusi nów. 'Wiod?y one brzegiem

parowu, id?cego bystro w gór?. Za ?ladami doszli?my do

górskiego jeziora. N a j ego brzegu le?a? Iktomi ca?y pokryty

wielk? liczb? ma?ycli czarnych w??ów, o czerwonych ?wiec?

cych oczach, które jad?y kawa?kami jego r?ce i nogi, jego

piersi i jego g?ow?... Uciekli?my copr?dzej. \V drodze wi

dzieli?my w puszczy bardzo wiele ma?ych czarnych w??ów.

Tyle opowiedzia? stary my?liwy, a Skitu - Lesz ar o ?wicie

rozkaza? zwin?? wigwamy, zagasi? ogniska i ruszy? na pó?noc,

w stron? wielkiej m?tnej rzeki. Od tego czasu ?yj? IV tym

kraju wielkie, czarne w??e, o czerwonych ?wiec?cych oczach,

które s? dzie?mi pi?knej kobiety. Daleko na pó?noc poprewa

dzi? Skitu - Lesz ar swój spokojny lud, ale w ?lad za nim sz?y

czarne w??e, szed? g?ód, mól', brak zwierzyny, sprzeczki i walki

po?ród jego ludu, który pami?ta? Iktomiego i ?i?kn? k?biet?.
Oto cala moja historja z lat dawnych, gdy ]es?c?e ?la?ego

czlo'wieka oicowie nasi nie znali, a wszystko na SWleCle szlo

inna dr()(Ta? Hecl Eagle skonczy? opo·wie??. Zapali? fajk?,

pll??i? 7: nie"j Jdlka ld?b-ów dymu i 7:apyta?:
- Co mój brat my?li?

-;- Opowie?? twoja, wodzu, byla pi?kna
- odrzek?em -

przeto my?l moja, jak my?liwy, pr7:edziera si? przez g?stwin?

s?6w i szuka m?dro?ci, która tchnie z opowie?ci brata mojego.

U?miechn?? si? Hed Eagle i, podaj?c mi swoj? fajk?, mó

wi? dohrotliwie:
_ :Mój brat jest m?ody. Niech szuka m?dro?ci, ale nie

u kobiety. .

TIozmowy przesz?y na inny temat. Przy weso?o trzaskaJ?-

ccm o(rnisku któl'e(ro dym uchodzi? przez szczyt wigwamu,

ditwo jeszcze' w noc bopowiadali wojownicy weso?e hist(wje my

?li\\?skie, recytowali monotonne pie?ni prastare, a? w ko?cu,

Red Eag'le, widz?c llloje zlll?m,:cnie, og?osi? czas spoczynku.

(?o?cjnna jego szatra opustosza?a. \iVojownicy si? rozeszli?
'"

.

wi(fwamie zosta?a rodzina wodza i Larsen 7:e mn?. Red hagle
1"'"

wskaza? nam pos?anie pi?knie wymoszczone skórami nied?wie

dziemi, przykryte wzorzysterai pledami r?cznej roboty.
Larsen zasn??, jak g?az, prawie momentalnie i za chwil?

s?ycha? by?o chrapanie jego francuskiej krtani. Do mnie sen

nie przychodzf?, Red Eagle wraz ze swoj? rodzina ulokowa?

si? na przeciwnej stronie wigwamu, który by? obszerny i bo

gaty. W popielisku tli?y si? jeszcze tu i owdzie resztki ?aru

al? i te. po chwili
przys-as?y, skryte popio?em. Szatr? obj???

wI,el?a Cls.za.
Przez otw?r w szczycie wigwamu zagl?da?y ma

lenkle. gwiazdy, vVs?u?lllwale?l1. si? w Yljemnicze szmery ciszy
nocnej. Odhlask po?wiaty kSl?zycowej jasnerni smugami wdzie
ra? si do ?rodka, tworz?c fantastyczne figury na uklepanej
pod?odze i na skórzanych ?cianach, którerui wietrzyk nocny
lekko ko?ysa?.

.

Ton??em w pó??nie przedziwnym, zm?czony fizycznie, ale
nerwowo przytomny, czule m to, czego nie by?o - widzi alem

rzeczy nieistniej?ce ...

? aka? dziw?a senno?? omota?a zmys?y. Nerwy za? czujne
byly, jak ch\\?astow ml ecz.o wych puszek bia?y, podrywaj?cy si?
za

, lad.a, P?WIewen?. :Minut:y je?na. za drug? mija?y, czas si?
w lók?' ?ó?wim krokiem. COS BUlle niepokoi?o. N agI e odczu?em
?e kto? przy mnie stan??, ?e si? pochyla nad pos?aniem. Ba

?eIl? si? .otw?:>rzy? oczy. Czyj a? jak ogie? gor?ca d?o? dotkn??a
moich piersi odkrytych. Jak sparzony ?arem, otworzy?em oczy
i zdr?twia?em ca?y,

Nade mn? w blaskach po?wiaty lud??ycowej sta?a nasra

kobieta. Po jej g?owie, piersiach i biodrach ?lizga?y sic jaki??
dziwne cienie. Tak pi?knej kobiety nie widzial; jeszc;'e oczy
moje.

Bil od niej ?al' po?udnia stepowego .

.

Pochylala si? cOl:az bardziej nade mn?. Nagle, jak b?'y
skawica, przemkn??a rm przez mózg my?l: Iktomi!... I my?l
t? powtórz.ylem ,widoc?nie takim rozpamdiwym krzykiem, ?e

wszyscy llueszkancy WIgwamu zerwali si? na swoich pos?aniach.
Ozwa? si? g?os Larsena i naczelnika szczepu. Po chwili h1ys
n?lo ?uczywo. 'V \vigwamie zrobi?o gi? jasno.

Usiad?em na poslaniu, ca?y zlany potem i na wszystkie
pytania odpowiada?em w kó?ko: - Iktomi .. , byla tu jego ?ona ...

Red Eagle przerazi? si? tem nie mniej ode mnie. Przez

reszt? nocy palilognisko i czuwa? nademna.

Ran? \:sta??m ? pos.lania dziwnie sla"ty, a kobiety szep

ta?y. do SIebIe ta]emmczo I ukazywa?y mnie jedna drugiej pal
canll.

C?u?.em ?i? ?le. La??seIlowi ?powie?zia?em ca?? historj?
nocn?· SIlual SI? serdeczme, ukazuJ?c swoJe zdrowe jak u \,'ilka

z?by:
Szkoda, ?e córka Bed Eagle nie trafi?a na moje po

s?anie. Xie wrzeszcza?bym, jak ty, niedo??go j •••

Tego samego dnia po?egnali?my go?cinnego naczelnika

szczepu, pod. ktÓI:?gO wi??wan?ow.? skór? spQdzili?my kilka t y

go?nl. On tez ?w?]a? swoJo
oboz I

r;?sza? dalej, w g??b pó?nocy,
t\nel'dz?c: -

.:\IlejSCe to llIedobre. Zona Iktomiego je znalazla.

K () N I E C.

______________ .m __
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Zeglug?
Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?

ODDZIA? W GDYNITelei'on tO-S4, tO-S5

BIURO i MAGAZYN: Molo Ryl.ackie, Nal.rze?e Wdsonowskie.

"VISTi
,

Telefon tO-S4, tO-S5

CENTRALA : Warszawa, ul. Mazowiecka 12, telefon 594-24.

GDVNIA TCZElN

Codzienna kOl"l"lunikacja pomi?dzy:

lItIARSZA""A

? Luks?lsowemi parostatkami Francja ,. Belgja · Ilalka ,. Ba?tyk Goniec ,. Carrnen.

Odjazd z Gdyni codziennie S.S. "Carmen" o godz. tS-tej, odjazd z \Varsza'?y codzienie o godz. 2330.

Dla zbiorowych wycieczek daleko id?ce zni?ki.

I? I Z• Iuo'a POSI)ieszna towarowo - pasa?erska i towarowo - holownicza na ca?ej linji '\Tis?y -

komunikacJ"lcgu arna eg ?
,

"

. . ",.,
,

d Gd'
.

1 el11i statkami lllorslnenl1. Tabor Zeglugowy 30 pal'ostatkow towarowo-pasa?erskich - 3 parostatkio ym spec]'l n
.,

, ,

morslne 5 parostatkow holown. 5000 ton pojemn. barek.
17

Prr,ewóz ta?sr,y od kolejowego od 30% do GO%.

?ODZI - TORUNIU

Przyjmowanie do prr,ewozu towarów bezpo?rednio z okr?tów morskich.

Sk?aJy i magazyny:
w WARSZAWIE

"

t

BYDGOSZCZY - GDA?SKU GDYNI.

.... ? ..
'

'? ,.,.
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:.li Kapelusze
_ARCELI lENNI,·

POZNA? Krawaty - Koszule -

I

j

G DV N I A. ul. ?to-..Janska 11

Kroni?a

gdy?ska
Sta?y dy?ur le?arski

i Pogotowie ratunkowe

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

lefon 12-40.

Stra? po?arna Tel. 17 - 08.

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

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

BiLI. T. C. L.

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

i od 15-19.

Nasze wodoci?gi
Powa?na praca o zasadniczym znacze

niu dla u?yteczno?ci publicznej, a lniano

wicie budowa "G?ównego Uj?cia" wodo

ci?gów m. Gdyni dobieg?a ko?ca, Insta

lacj a ta zosta?a tak przemy?lana i posta
wiona na takiej skali, ?e Gdynia mimo

bardzo szybkiego rozwoju, niespotykanego
w innych miastach kraju, ma zapewnion?

dostateczn? ilo?? dobrej, zdrowej wody na

kilkadziesi?t lat, bez potrzeby zaprowa

dzenia w tym okresie zasadniczych zmian

lub inowacji.

Zjazd in?ynierów kolejowych
Od dnia 24 do dnia 26. VI. br. od

b?dzie si? w Gdyni zjazd Zwi?zku Pol

skich In?ynierów Kolejowych, w którym
we?mie udzia? oko?o 600 osób. Po obra

dach projektowane jest zwiedzenie portu
i jego urz?dze?.

Zg?asza? kwatery
Na skutek ma?ego zainteresowania ze

strony w?a?cicieli nieruchomo?ci i mieszka?

Komisja Kwaterunkowa Komitetu Wyko

nawczego "?wi?ta Morza" w Gdyni apeluje

jeszcze raz t? drog? do tych?e, aby bez

zw?ocznie zg?osili na adres K o m i t e t u

"?wi?ta Morza", gmach Komisarjatu Rz?du,

pokój Nr. 2., posiadane kwatery, z uwzgl?d
nieniem dok?adnego adresu z numerem

mieszkania, ilo?ci i rozmiaru pokoi oraz

ceny.

Wycieczki drog? wodn?

Odbywanie wycieczek drog? wodn?
z g??bi kraju do Gdyni parowcami rzecz

nemi do Tczewa, a z Tczewa statkami

'lo

CZVTA..JCIE

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

przez b. leg,jonistów frontowych

L, J1., III - ciej brygady

Legjonów Polskich

•• 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,

widoki z czasów walk o niepodleg?o?? Polski.

ReJakeja.AJministraeja w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 9, m. 21.

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

Do nabycia we wszystkich kioskach w ca?ej Polsce.

"Carmen", nale??cemi do Polskiej ?eglugi
Rzecznej "Vistula"

,
coraz wi?kszem si?

cieszy powodzeniem i wzbudza wielkie za

interesowanie w?ród naszej mlodzie?y. T?

drog? udaj? si? bardzo liczne wycieczki
szkolne nie tylko z miejscowo?ci polo?o

nych nad Wis??, ale i z naj odleglejszych
zak?tków kraju, wi?c z Gniezna, Poznania,

Bia?egostoku, Lwowa, Krakowa, Wilna itd.

Z poz na?skiego wycieczki kolej? doje?

d?aj? do Torunia, gdzie przesiadaj? si? na

statek, a z Ma?opolski, Kongresówki i Kre

sów -

kolej? doje?d?aj? do Warszawy,
a z Warsz awy do Gdyni wod?.

Z punktu widzenia krajoznawczego

jest to bardzo godne pochwa?y, bo daje
mo?no?? poznania przepi?knych brzegów

\Visly i po?o?onych nad ni? osiedli, nie

których o architektonicznem i historycz
nem znaczeniu.

Z tej ?e racji równie? i wycieczki szkól

gdy?skich, udaj?ce si? w g??b kraju, prze

wa?nie korzystaj? z wodnej lokomocji.

Usprawnienie s?u?by telegraf.
i telefonicznej

N a czas sezonu letniego, tj. od dnia

16 czerwca do 31 sierpnia br., Dyrekcja

Okr?gu Poczt i Telegrafów ustali?a s?u?b?
w dziale telegraficznym i telefonicznym

urz?dów pocztowo
- telegraficznych: J astar

nia i Orfowo Morskie w kategorji "C" co

dziennie, bez wzgl?du na niedziele i ?wi?ta

uroczyste.
Ponadto urz?dy pocztowo

- telegraficzne

Hel, J astarriia i Orfowo Morskie pe?ni?

b?d? w czasie od 16. VI. do 31. VIII. br.

s?u?b? nadawcz? i oddawcz? w pelnym za

kresie dzia?ania ??cznie z dor?czeniem
i wyp?at? przekazów po?piesznych i tele

graficznych bez przerwy od godz. 8 -

mej
do 20-tej.

\V niedziele i dnie ?wi?teczne obowi?

zuj? w wymienionych urz?dach dla s?u?by

pocztowej nadawczej i oddawczej godxiny

urz?dowe od 8-12-tej i 15-1S-tej.

Wycieczki
Dnia 15-gc> bm. przybyl do Gdyni po

ci?g z wycieczk? ludow? z okolic Radomia

w ilo?ci 600 osób.

Jest to ju? trzeci z rz?du poci?g
z ogólnej ilo?ci 43 - ch, które w tym roku

przyb?d? na wybrze?e polskie z wyciecz
kami ludowerui - a organizowanemi przez

Lig? Morsk? i Kolonjaln?.

Upi?kszanie miasta

Zewn?trzny wygl?d miasta stopniowo
i stale si? podnosi. N a powy?sze sk?ada

si? wiele faktów, które s? konsekwencj?
racjonalnej gospodarki i dba?o?ci organów

urbanistycznych o nadanie pi?kna, przy

zachowaniu specyficznego portowego pier
wiastka. G?ówna ulica i arterja miejska,
ul. ?wi?toja?ska bardzo zyska?a, przez

wzniesienie podczas ubieglej jesieni i o

becnego wiosennego sezonu budowlanego

okaza?ych i stylowych kamienic, a z roz

machu budowy tak przy wyka?czaniu jak

GAZETA GDY?SKA
Organ V/ybrze?a Polskiego

GDYNIA

ul. 10 Lutego 2 Telefon 1729

Najs?arszy i najpoezy?nielszy

·organ eoJz?enny n? KaszuLaeL

i wznoszeniu nowych budowli wnosic mo

?na, ?e do jesieni prawie zupe?nie zostanie

od placu Kaszubskiego do Komisarjatu
Rz?du zabudowana. N a drugim wa?nym
odcinku ?ródmie?cia - na ul. 10 Lutego
równie? wznosz? si? powa?ne kompleksy
budowli, które bardzo na korzy?? zmieni?

wygl?d tej ulicy. Gdyby jeszcze odra?a

j?cy, niechlujny plac przed targowiskiem

naprzeciwko poczty znikn?? z widowni, to

bezprzecznie najwi?cej ucz?szczany przez

przyjezdnych odcinek miasta Gdyni mialby
ju? zupe?nie wielkomiejski charakter, a nie

?le utrzymane skwery, ulice obsadzone

drzewkami i trawniki na chodnikach do

pe?nia] ? reszty.

Przykra omy?ka
vV nr. 20 naszego pisma, z dnia 16

czerwca zakrad? si? dj ablik drukarski w

podpisie pod zdj?ciem okna wystawowego

f-y Perfumerja Hygiena Kaz. Tad. Suwalin

ski, ul. ?wi?toja?ska 14. Djablik drukarski

odwrócilliter? p. i zamiast naj przedniejszy,
wyszlo s?owo "najdrzedniejszy".

Rozwój znanej firmy
Zwracamy uwag? na og?oszenie An

flinkowej, która przenios?a swoj? firm? do

obszerniejszego lokalu. Dzi?ki trzymania
na skladzie doborowego towaru po cenach

umiarkowanych oraz fachowej obs?udze

zdola?a ta f-a zdoby? wielkie grono klien

tów w sferach inteligencji tutejszej i ca

?ego wybrze?a.

Wa?ne dla p?ywaków
Zapisy do Zawodów P?ywackich, które

odb?d? w dniu ?wi?ta :\Ilodzie?y
- 1 lipca

rb. przyjmuje do dnia 25 bm: 1). Sekcja
Ligi Morskiej i Kolonjalnej, n. w Gdyni

"Gryf" (falochron Mola Hybacleiego) co

dziennie od godz. 17 -ej do lS-ej i 2) p.

Stanis?aw \Vojtasik (Sklep Przyborów Rze?

niczych) ul. Abrahama Nr. 9 tel. l1-G4 do

godz. 9 -12·ej i od 15 -·19-ej.
BACZXO?? KAJAKO\VCY. Zapisy do

Zawodów Kajakowych, które si? odb?d?
w dniu ?wi?ta Morza - 29 czerwca l'. b.

przyjmuje do unia 2;:) bm. 1) Sekcja Ligi

Xlorskiej i Kolonjalnoj, O. w Gdyni "Gryf')

(falochron Mol a Rybackiego) codzienuio od

godz. 17 - lR-ej. 2) p. Stanis?aw Wójta
sile (Sklep Przyborów Hze?niczych) ul.

Abrahama Nr. 9 tel. 11-64 od godz. 9 - l?-ej
i od 15 - l?)-ej. 3) p. J. Lachmanowicz,
Ch?odnia Hyhna, tel. 1?)-7H lub 12-50. \V

zawodach bior? ud7:ial jedynki i c!\vójki

wy?cigowe i turystyczne. Trasa 1.500 m.

"

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

Kvvit 111iesi?cZI1y I1a ZalllÓwieI1ie g(lzety

Ni?ej podpisany zamawia w urz?dzie pocztowym: .

TYTUL GAZETY CZAS PRZEDPLATY Cena auonamentu

"Latarnia MorsL:a" I Lipiec 1934 1 z?oty

Gazet? prosz? dostarczy? mi do domu, a przedplat? ?ci?gn?? przez listonosza.

Imi? nazwisko i dok?adny adres zamawiaj?cego:

Pokwitowanie poczty:

Z odebrania powy?szej sumy kwitujemy:

........................................................... ,
dnia _ 193_ .... r .
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Gdynia
Auto

"Autotechnika ", W. Szandrach, ul.

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

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

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

Bary
Paszteciarnia Warszawska w?. Wiktor

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

24 - 58, poleca smaczne ?niadania

obiady
-

kolacje.

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

waty, jedwabie, artyku?y damskie

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

Cukiernie

i Ka""iarnie

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

tel. 23-60.

Drogerie
Drogeria Starogdy?ska, ul. Starowiej

-

ska, tel. 26-84.

Drogerja "Syrena" Perfumerja, ul. ?'':
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.

Dmlzy?ska, dentystka, Sk. Ko?ciuszki,

dom Kasy Chorycll.

Mampe Pawe?, dentysta, uj. Portowa.

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

ska 81, m. 4.

Dancing
Hestauraeja

- Kawiarnia "Fenil\:s" Gdy

nia, nI. ?wi?tojallska 61.

Drze""o

Bracia .Jnddewicz, sk?ad i obróblm

drzewa - materja?y budowlane, uj.

?l?ska 7. TeJ. 14-76

E.ektrotechnika
Elektrohurt" Sp. z o.' o. tel. 12-66, l?l.

"

Abrahama 17, posiada na sk??Hlzle
wszelkie artyku?y elektrotechmczne

po cenach konkurencyjnych.

Futra .

przec.iwko molom z pe?I?? gWal:?lllC,J?
_ na letnie })rzechowame przY.lIllll.le

"Dom Futrzany", SikorzYllska, ul.

Starowie.iska 22.

Fryzjerzy ,
,

Apollo Fryzjernia nI. Sw-Janska 81,

osobne saiony dla PalI i Panów.

"Bronis?awa", pierwszqrz?dn?
zak?ad

damski i m?ski, ul. Sw-Janska, teJ.

18-61.

"Gi c'·k '1"?' :? irP&·M

Reklal'l"la

W "Latarni Morskiej"

o p ? a c a s i ?, g J y ? c z y ?aj ?

nie ty.kO

Gdynia i ""ybrzeze.

.ecz

cala polska.

"Latarnia Mors?a"

j e s t

NAJPOClYTNIEJSlYM
TYGODNIKIEM

wybrze?u polsLiemna

••••• ::=z:::m....
.

.... ?
·

...... 5 Mo

Foto

Foto - "Elite" ulica Starowiejska. nar.

Ahrahama, tel. 15 -12. SpecJalny

sk?ad przyb. fotografieznych. Labo

rator.i um prac amatorskieJl.

Foto Drogerja
- przybory fotograficz

ne
-

praee amatorskie, Skwer Ko?

ciuszki obok Kina Bajka.

Fabryki ?

Fabryka wyrobów bursztynowy c h

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

Farby i art. tech.

Poleca Drogerja Portowa w?a??. Marjan

Dentsel Plac Kaszubski dom Kurra

tel. 17-9:5.

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

14-11.
Dr. lek. Stankiewicz Józef, nacz. Wy-

dzia?u, ul. Starowiejska.

Hotel "Polska Riwiera", Kamienna Dr. med. Sinolin Pawe?, praktyk. Plae

Góra, tel. 26-69. Kaszubski, dom Kurra.
------

Dr. med. Szlichci?sld Wac?aw, spec-

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

•

II

Galanterja ..... ?ska

Galanterja i konfekcja, Nowacki Cze

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

Galanterja i konfekcja m?ska, Turzy?

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

Krawaty
- kapelusze,

- koszule - Mar

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

Hote.e

Hotel Centralny, ul. Starowiejska,
tel. 15-22.

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

Hotel Grzegowskiego, ul. Starowiejska

31, tel. 10-15.

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

Herbata

"Ce.llon" Specjalno??: herbaty, kawy

i kakao. Gdynia, ulica Swi?toja?-
ska 33/85.

..Jubilerzv

Najstarszy chrze?cija?ski zak?ad zegar

Inistrzowsko - optyczny, E. Sobczak,

ul. Starowiejska 45, bi?ut erja
- zegarki

nuprawa pod g,_\\_T(_lr_a_n_c?j ??· _

Kacznwrek, jubiler, ulica 10 Lutego,

teJ. 23-95.

Kliks Wad,aw, jubilerstwo i zegar

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

Kliks .J ózef, j ubilersb,·o i zegarmistrz.,
ul. Portowa 51, tel. 23-33.

Ka""a

Palarnia, sk?ad lmwy, tow. kolonjalne,

wina, Czaska AnL, ul. Starowiejska,

tel. 15-54.

K?pie.e
Cieple k?piele morskie, Deka?ski Ant.,

Dom ZJIOjOWY, tel. 27-03.

KSiQgarnie
Pierwsza ksi?garnia' i sk?ad papieru,

"Vinnicki, pl. Kaszubski 8.

Lekarze

Dr. med. Binek Leon, specjalista cho

rób skórnych i p?cherza, ul. ?w

Ja?ska 21.

Dr. med. Bobkowsld Stanis?aw, spec

jalista eh?l'ób kobiecych i wewn?trz

nyeh, ul. Sw-.Ja?ska (naprzeciw ko?-

('io?a?)_. ?:

Dr. Dzia?owski Alfred, okulista ul.

Stal'owie.iska, dom Szmidt.

Dr. lek. Flisowska Amalja.

speejalistka chorób dzieci?cych,
Skwer Ko?ciuszki.

Dr. lek. Flisowski Aleksander, prak

tyk, Skwer Ko?ciuszki.

Dr. med. Gerwel, specjalista chorób

gard?a i nosa ul. Swi?toja?ska, róg

ul. Kwiatkowskiego.

Dr. med. Herzberg Henryk, choroby

wewn?trzne, ul. Starowiejska (dom

Bata).

Dr. med. K?czkowska Zofja, choroby

wewnQtrzne, uL ?eromskiego.

Dr. med. Krzy?anowski .Jerzy, gineko-

log ul. 10 Lutego_2_1_, _

?IlIed. Maeiejewski Czes?aw, specj.

chil'llrg, ul. Starowiejs_'k_l_1. _

Dr. med. Mierzejewska, \Vies?awa spec

jalistka chorób dzieci?cych, Kamien

'na Góra, willa ".Japollska Górka".

Dr. Mildei?sld Miron, chirurg, uL

10 Luteg_o_. ::-:--_-::-_

Dr. meZlModrze.iewski, spec.ialista eho

rób kohiecyeh, ul. ?w-Jallska 37.

Dr. nied. Oehlrich Wiktor, prakryk, ul.

10 Lutego.

Dl'. Heichert Homan, zak?ad relltge

Ilologiezny, ul. Zygmunta Augusta,

Z. U. P. U. m. 60.

Dr. med. l{ychli6ski Stanis?aw, spec

jalista choról? kobiecych, ul. 10 Lu

tego (vis a VIS poczty).

Di', med. Skowrol1ski Br., praktyk dyr.

Szpitala Sióstr, ul. ?wi?toja?ska, róg
ul. Kwiatkowskiego.

Dr, med. Silbersteill, specjalista cho

rób skórnych i p?ciowych, Starowiej-
ska 47 (dom .Jaworowicza). _

I? I
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AXELA-KREt.f

Dr. lek. Szpakowski Benedykt, spec

jalista chorób p?ucnych, ul. Sw-Ja?

ska 50, II 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., Cylkowski BoL, sto

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

Misjon Marja, lekarz dentysta, ul. 8w

Ja?ska, dom Kowalczykowej.

Przysiecka Kazimiera, lekarz dentysta,
ul. 10 Lutego.

Sosnowska Zofja, lekarz dentysta, ul.

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

Lustra - Szk.?o
StAfan Skarplik Gdynia, ul. ?to-,Jall

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

Malarze

K. .J ezierski, zak?ad malarski, Gdynia
ul. Ant. Abrahama 99. \Vykonuj?
wszelkie prace wchodz?ce w zakres

malarstwa: dekorac.ia wn?trz, artys

tyczne wykonanie gode?
-

reklamy,
oraz konserwacje wszelkich kon

strukcji ?elaznyeh.

Notarjusze
Notal'jusz Chudzi?ski Henryk, Staro

wiejska.

Xotarjusz Jackowski Edward, ul. ?wi?
toja?ska 17.

Obu""ie

Wytworne obuwie A. Zió?kowski, ul.

?w-Jallska l::>.

Pami?tki
Morskie
Pierwsza w Polsce \Vvtwórnia Pami?

tek Morskich "Fot'obrom", poleca
ró?ne nowo.;ci ? muszli i bursztynu.

Sk?ad FotobroJll ?w-Ja?ska 22 ..
\

\

Przybory
kuchenne

,Juljusz Huudsdorff, Sk?ad ?ela?a szk?a

porcelany i t. d., ul. Starowiejska 7

tel. 13-01.

Pert=urnerje

"H.ygiena" Tad. Kaz. Suwali?ski, uL

Sw-Ja?ska 14.

Porceaana i szk?O

L Temllski nast. Plac Kaszubski 10,
teL 15-26, sk?ad ?elaza - mat. lm

'lowlanych
- eleldro - i radjo

- tech

niczne - porcelany i szk?a.

R?ka""iczki
Na.imodnie.isze w wielki?n wybor?e,

tylko u W. KorzuIl, ul. Swi?toja?ska
46, vis a vis F-y Pluton, szybkie

pranie i naprawa.

Restauracje
i Hote.e

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

fonrchette.

Rózne

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

wikowski, Gdynia, Starowie sjka 26,
Telefon 20-?9

•

I
•

"Empire" Skwer Ko?ciuszki 18 -

wy

daje smaczne i tanie ?niadania

obiady - kolacj e.

Ro""ery i gramofony

Rowery - gramofony i p?yty, Wojciech
Buchholz, ul. Starowiej ska 11., tel.

24-09.

Ste ..... p.e i szyldy
Marjan Mager, Plae Kaszubski 19 tel.

14-64, tablice emaljowane
-

ry

townictwo - klisze i szablony.

Zak?ad

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

tel. 23-82.

Orlo""o

Apteki
Apteka Nadmorska w?. Alojzv Szko

dowski, tel. 91-35.

Drogerje

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

Mgr. Felicja Podblelska. Tel. 91-61.

Hotele

Restauracje
Dom Kuracyjny tel. 91-06, Hotel- Pen

sjonat
- Restauracja

- Kawiarnia - Dan-

eing
- otwarty c_·'_l?-.::,y_r_o_k_. _

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

poleca si? znakomit? kuchni? i so

lidn? obs?ug?, poko.ie ?wie?o odres-

tauro wane, t_e_l._9_1-_4_8_. __

--c:
_

Hestauracja Morska ul. Morska, teL

91-14, kuchnia polsko - franeuska.

Kierownictwo - obs?uga fachowa.

Pensjonaty

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

Pens.i onat "Gryf', dom dr. Betlej ewskie j,
tel. nl-8G.

Pensjonat "Czerwony Dwór", p. Ewert-

Kr?eJl1ieIliewska i Kahlowa, tel. 91-47.

Willa "Kama", tel. 9:_1-:-_7-,-7_. -::-:---:--:--
_

Willa "Bia?y Dwór", tel. ?11-11.

Pensjonat "Iwieniec", tel. 91-78.

\V i ll<l--:H ali nim ".

p?· f S f.R? 19:4 Wi?

Hel

Pierwsza KsiQgarnia i sk?ad papieru,
ul. Wie.iska 18, wl. Winnicki z Gdyni.

Apteka i Drogerja Mazurkiewicz E.,
ul. Vne.iska 3, tel. 22.

Vlejhero1AlO
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 We.ihe

rowa, ul. Sobieskiego 8, tel. 1 H.

Puck

Apteka, Hynek 27, tel. 11.

W?dzarnia Hyb, Budzisz Antoni, ul.

Morska 1';' tel. 66.

Hotel Dworcowy, ul. Hallera 1, tel. 8

Komunalna Kasa Oszczedno?ei miasta

Pucka, tel. 28.
•

Mleczarnia Zelistrzewo, tel. 50.

Kohnlm .JuljllsZ, w?dzarnia ryb, tel. 7.

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

"Poll1orzanka", hotel.

teL 5.

restauracja,

Kuznica

na Helu

Hestauracja
- w?dzarnia i handel ryb,

Kondel Zygfryd, tel. 2.

Sopot Y

Polsko-rosyjska kuchnia, Nordstrasse 7

Strona 11
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Nabrze?e miasta
•

Iportu
I,
!
i.

Powy?sze zdj?cie przedstawia cz??? portu i miasta Gdyni na wybrze?u, od strony Kamiennej Góry. Na zdj?ciu widnieje jeszcze

drewniane molo pasa?erskie, które dopiero w dniach ostatnich rozebrano.

--

?,-
-

....

Zwiedzajcie port gdy?ski

r?
I·

I

Zdj?cie niniejsze przedstawia dwie motorówki "Delfin" i "Hekin" ,

nale??ce do firmy Robert 'Yilke, która posiada kilka wi?kszych

?odzi motorowych s?u??cych do zwiedzania portu. Przysta?

motorówek znajduje si? na lewo od dawnego mola pasa?erskiego.

I I I

I I I

Wyjazd
Zdj?cie powy?szo przedstawia partj? wycieczkowiczów

udaj?cych si? kutrem na zwiedzanie portu.

Abonaft'lent: Mies. 1.- z?; Kwart. 3.- z?; Pó?r, 6.- M; Roczny 10.- d. W Stanach Zjednocz. Am, Pó?n. pó?r. $ ,31/2; Roczny $ '5,-. W innych pa?stwach kwartalnie 5.- z?.

(W??cxnie koszt przesy?ki).

Ceny og?osze?: W tek?cie na stronie 3 -

?amowej wiersz milimetrowy 40 groszy, Ca?a strona 4;-)0 ztotych. Na stronie 4 -

lamowej w og?oszeniach drobnych jeden wiersz

35 groszy. Komunikaty i notatki w kronice 50 groszy za wiersz. Teksty artyku?owe 1 z?oty za wiersz milimetrowy. przy ogtosxeuiach kilkurazowych rabaty. Administracja nie przyjmuje
odpowiedzialno?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 nr. pisma.

Redaktor odpowiedzialny: Jan Krem w Or?owie Morskiem.

Druk:

Wydawca: Wydawnictwo "Lahu'oi Morskiej" w Gdyni, Starowiejska 35.

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

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


