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Koniecz.no?? rozwoju przemys?u
nad morzem.
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Kronika wybrze?a

Kronika gdy?ska

Z Gda?ska

Wiadomo?ci rybackie

Rozmaito?ci

Powie??

Skrzynka pocztowa
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T. Serwa -

Na mioliz nach islandzkich.

?ycie Polaków zagranic?:

W?odzimierz Mancewicz, Argenlyna;
Stanis?aw Piasecki, St. Z], Am. pó?n.
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W problemach gospodarczych Gdyni
i wybrze?a jest jeden odcinek, któremu tak

prasa, jak i jednostki interesuj?ce si? za

gadnieniami rozwoju naszego stanu posia
dania nad morzem, po?wi?caj? zbyt ma?o

uwagi, lub zgo?a sprawy te przemilczaj?,
niedoceniaj?c ich znaczenia.

Chodzi o systematyczne rozwijanie
przemys?u polskiego w Gdyni i na wy

brze?u, specjalnie za? przemys?u pracuj?
cego na wywóz, jak i przemys?u zwi?za

nego z morzem.

"-

? :
.?-

.

'.
?.???

, ....
? , !l,,'" 'I

.. r...... ."')
,

'?. -

l

Do tego czasu posiadamy w Gdyni
nieliczne placówki przemys?owe, jak Ole

jarnia "Union", ?uszczarnia ry?u, kilkana?cie

w?dzar? ryb morskich, dwie fabryki kon

serw i marynat rybnych, oraz kilka dro

bnych warsztatów, które przemys?em w

szerszem znaczeniu jeszcze nie s?. Krótko

mówi?c, przemys? na wybrze?u jest jeszcze
s?aby i ?ci?le rzecz bim ?c, [eszcz e si? tu

nie zacz?? powa?nie.
Na ten stan sk?ada si? ca?y szereg

przyczyn, z których najwa?niejsz? jest m?o

do?? naszego portu i czasokres naszej in

tensywniejszej pracy nad morzem. Prócz

tego, przemy? polski rozwija? si? odda

wna wewn?trz kraju, lub wr?cz na prze

ciwnych kra?cach Rzeczypospolitej, gdzie
znajdowa? najodpowiedniejsze dla siebie

warunki rozwoju za czasów dawniejszych.
By? on przystoscwany do potrzeb rynku
wewn?trznego, oraz wywozu zagraniczne
go za po?rednictwem kolei. Gdy?my roz

pocz?li intensywn? prac? w dziedzinie go-
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spodarczej, zmierzaj?c? do zdobycia ryn

ków zamorskich na nasze towary, oraz

gdy port gdy?ski sta? si? g?ównym o?rod

kiem polskiego wywozu zamorskiego, rzecz

ca?a uleg?a powa?nej zmianie. Przemys?
polski zacz?? kroczy? siedmio - milowemi

krokami po drogach zagranicznego wywo
zu via Gdynia.

Aby po??czy? port polski z zapleczem,
trzeba by?o rozbudowa? kolejowe arterje

komunikacyjne, a nawet stworzy? wielk?
magistral? ??cz?c? Górny Sl?sk z;?morzem.

:" ,

, ,i.

Na szlakach wewn?trznych dróg wodnych
zaprowadzili?my komunikacj? od Krakowa

poprzez Sandomierz, Warszaw?, P?ock,
Toru?, oraz Tczew, a? do Gdyni. Nietyl
ko chodzi?o o przemys? nasz w tym wy

padku, lecz o sp?aw p?odów rolnych i le

?nych.
Pomimo tych udogodnie? komunika

cyjnych, w ko?ach przemys?owych i w?ród

eksporterów, coraz cz??ciej odzywaj? si?
g?osy za konieczno?ci? przerzucenia nie

których ga??zi naszego przemys?u na wy

brze?e, a specjalnie do Gdy ni, i to z ca?ego
szeregu przyczyn natury czysto gospodar
czej, gdy? transporty gotowych produktów
naszego przemys?u z g??bi kraju do Gdyni
s? do?? kosztów ne z powodu wysokich
taryf kolejowy (h, pne-zco si? zmniejsza
zdolno?? konkurencyjna przemys?u naszego
na rynkach krajów zamorskich. S? jeszcze
przyczyny inne.

Firmy pracuj?ce na wywóz zagranic?,
cho?by tylko cz??ciowo, zmuszone s? do

posiadania filij, lub zast?pców handlowych
w Gdyni, co poci?ga za sob? pewne ko

szty, cz?sto nawet powa?ne. Przewiduj?cy
przemys?owcy rozumuj? tedy poprostu, ?e

dla nich by?oby korzystniej ulokowa? swoje
warsztaty pracy w Gdyni, gdzie ?atwiej
i skuteczniej mogliby dogl?da? równocze

?nie tak fabrykacji, jak i spraw handlowych
z .zagranic?, gdyby me bardzo powa?na
przeszkoda natury gospodarczej, a miano

wicie cena za w?giel.

Bez w?gla niema przemys?u, za? z ce

n? w?gla s? ?ci?le zwi?zane koszty pro

dukcji ka?dego warsztatu przemys?owego.
Ceny w?gla w Polsce s? rozmaite, zale?nie

od kosztów przywozu z miejsca dobywania
go do miejsca konsumcji, przeto przemys?
znajduj?cy si? w pobli?u kopal? w?gla
mo?e produkowa? taniej, ani?eli przemys?
oddalony o kilkaset kilometrów od o?rod

ków w?glowych. Prawda ta znajduje swoje
potwierdzenie w fakcie, ?e wi?kszo?? na

szych warsztatów przemys?owych znajduje
si? w pobli?u zag??bia w?glowego.

Najnowsze b adania nad struktur? go

spodarcz? Niemiec doprowadzi?y do tego,
?e rz?d Rzeszy zaprowadzi? jednako
w? cen? w?gla w ca?ym kraju, aby za po

moc? tego ?rodka umo?liwi? decentrali

zacj? przemys?u. Te same badania wyka
za?y tak?e, i? centralizacja przemys?u na

pe wnych uprzywilejowanych punktach kra

ju nie jest po??dana i to z ca?ego szeregu

przyczyn, których omawianie nie jest spra

w? interesuj?c? nas w tej chwili.

Dzisiejsze Niemcy dosz?y do pewnika,
i? dla ogólnego zdrowia gospodarczego
kraju lepsz? jest decentralizacja, ani?eli

centralizacja. Niew?tpliwie jest to objaw
pracy rz?du w interesie mniejszych war

sztatów. Ale nam nie o to chodzi. Wa

?n? dla nas jest sprawa cen w?gla, raczej
ustanowienie cen jednakowych w ca?ym
kraju. Nie jest to zagadnienie tak trudne,

aby go nie mo?na pokona?
-

ternbardviej,
?e wcale sk?adnie posz?o z ujednostajnie
niem ceny cukru.

W ko?ach przemys?owych naszego

kraju taki krok rz?du i przemys?u w?glo
wego, by?by powitany z wielk? rado?ci?,
za? na wybrze?u i Gdyni zadecydowa?by
w sensie dodatnim o dalszym rozwoju
przemys?u ?ci?le zwi?zanego z wywozem.

Wiadomo nam zupe?nie pozytywnie, i? ca?y
szereg firm przeniós?by do Gdyni swoje
fabryki, gdyby ceny za w?giel nie by?y
tu wy?sze, ani?eli w innych cz??ciach kraju.
Jest to zagadnienie, nad którem zastano

wi? si? powinny w?adze nasze centralne,

nast?pnie Izby Przemys?owo - Handlowe,
jakote? przemys? w?glowy. Wyrlaje si?,
i? tempo rozwoju naszego wybrze?a, jako
o?rodka ekspansji zamorskiej, w wielkiej
mierze zale?y w?a?nie od rozwi?zania kwe

stji cen w?gla.

Najmodniejsze

·?o
-

? raz· oj
? <-ad marz

r?kawiczki
skórkowe i trykotowe

w wielkim wyborze,

po cenach przyst?pnych

tylho u

w. KORZU
Gdynia, ?wi?toja?ska 46

Pranie Naprawa
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T. Serwa

Na ?(?'
i: ieli

(Korespondendecja w?asna)

Great Yarmouth, pa?dziernik 1934.

Great Yarmouth jest najwi?kszym por

tem ?ledziowym w Brytanji, gdzie podczas
pe?nego sezonu jesienne go Jest zatrudnio

nych oko?o 10 tys. osób w tym przemy?le
?ledz owym.

Rynek rybny i miejsce wy?adowania,
za?adowania i sprzedawania ryb znajduje
si? po lewej stronie uj?cia rzeki Yare i po

tej stronie le?y równie? miasto Gt. Yar

mouth. Po drugiej stronie rzeki jest po

?o?ona miejscowo?? Gorleston, która je
dnak?e niema nic wspólnego z przemys?em
?ledziowym. Prawie przez ca?y rok wy

?adowuje si? tutaj ryb?, sprzedaje si? na

aukcjach i rozwozi si? kolej?, statkami, sa

mochodami do ró?nych miejsc konsumcji.

P?ytkie Morze Pó?nocne, a zw?aszcza ol

brzymia mielizna w niedalekiej odleg?o?ci
od Yarmouth, zwana "Dogger Bank" umo

?hwra szybk? dostaw? ryb ró?nych gatun
ków na rynek jarmudzki.

Jednak?e najwi?ksze znaczenie. portu

jarmudzkiego posiada rybo?óstwo l prze

mys? ?ledziowy. Od marca do czerwca

trwa sezon ?ledziowy wiosenny, a od czer-·

wca do lipca sezon letni. Sezony te s?

znikome i pokrywaj? jedynie tylko miejsco
we zapotrzebowania ryby.

W?a?ciwym sezonem w Yarmouth jest
sezon ?ledziowy jesienny, który trwa od

pa?dziernika do po?ow? grudnia: q?y
wienie w tym czasie jest zdumiewaj?ce
i nadzwyczaj ciekawe dla obcokrajowca.
Niezliczona ilo?? szkockich i angielskich

statków rybackich wyrusza codziennie na

po?ów ?ledzi, które w tym .czasie po??
waj? si? z pó?nocy na po?udme w pobli?u
wybrze?y angielskich. W tym cza?ie ?ó
wnie? na te ?yzne okolice przybywaj? me

zliczone ilo??i statków rybackich ró?nych
pa?stw, aby wzi??? czynny udzia? w tych
po?owach.

·;··ch nsD . ;.;'
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W ?lad szkockich statków zd??a co

sezon do oko). jarmudzkic h wielka liczba (ok;
2000) kobiet i dziewcz?t szkockie h do

Yarmouth, aby wzi?? udzia? w tym od

cinku przemys?u rybnego.

Oczyszczanie, peklowanie i sortowa

nie ?ledzi odbywa si? na obszernym placu
pod go?em niebem, zwanem "South Denes"

wzd?u? rzeki Yare. Tutaj usuwa si? wn?

trzno?ci zw. "gutting" od ?ledzi, myje si?
w du?ych kadziach drewniallych ? z zadzi

wiaj?c? szybko?ci? szkodzkie dziewczyny
przygotowuj? ?ledzie do zasalania

v-: ?ecz
kach, przeznaczone na eksport a cz?SCIO:V?
przygotowuje si? ?ledzie dla potrzeb miej

scowego przemys?u w?dzarniczego. Prze

mys? w?dzarniczy w Yarmouth stoi na w.y:
sokim poziomie pod wzgl?dem techniki

w?dzenia i ogó?em jest t?taj .oko?o 5? d,:!
?ych w?dzar?, które poslad?J?. przecl?t?Ie
po 20 pieców, W sezome jarmudzkim

w?dzi si? ?ledzie, zwane "kippers" .. Czyn
no?ci przyrz?dzania ?ledzia w sezome bar

dzo cz?sto odbywaj? si? noc? przy niezli

czonej ilo?ci lamp elektrycznych, co przed
stawia niezmiernie imponuj?cy widok.

C'S..
?

Sledzie, przywo?one codzienni? prze?
rybaków, s? sprzedawane drog? licytacji

(f Era = Dandy))
to przewrót w radjotechnice

jedyny aparat dzia?aj?cy równocze?nie

na pr?d sta?y i zmienny

3 lampy - 2 obwody - 3 zakresy fal
ultra - krótkie - ?rednie i d?ugie

g ?o ? n i'k e I e k t r o d y n a m i c z n y

Cena, tylko z?o'?ych 235,-

wy??czna sprzeda? ,

"PROM I EN"
Tel. 28-35 6 D Y N I A, 10 Lutego nr. 1

naprzeciw B. G. K.
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poleca
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ul. Starowiejska lO, telefon ?2-13
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przez po?redników. Ca?kowite dowozy
?ledzia zakupuj? solarze i cz??ciowo w?

dza rze. Zasadnicz? miar? przy sprzeda?y
?ledzia jest "oran" (oko?o 180 kg.), na który
wchodzi oko?o 1000 sztuk ?ledzi. Wy?a
dunek, za?adunek ?ledzi w beczkach na

eksport jest uskuteczniany przy pomocy
wind i bomów znajduj?cych si? na statku,

gdy? port w Yarmouth nie jest zaopatrzony
w specjalne przyrz?dy prze?adunkowe:

Wszystkie ?odzie rybackie w Yarmouth,
w których liczba dochodzi do 120 s? nu

merowane i zaopatrzone w dwie litery
"YT". Statki rybackie dziel? si? zasadni

czo na dwa rodzaje, do pierwszego naje??
"Drifters". które s? u?ywane wy??cznie do

po?owów ?ledzi. Sposób po?owów odbywa
si? za pomoc? sieci zastawnych, które s?

na dwie mile d?ugie, z jednego ko?ca za

czepione o statek i posuwaj?ce si? wolno

z pr?dem wody. Drug? odmian? statku

rybackiego jest "Trawlers", które s? u?y
wane do po?owów bia?ej ryby (dorsze,
fl?dry, turboty, makrele i t. d.) zapomoc?

sieci ci?gnionych po dnie morskiem.

Ruch w sezonie obecnym, jest zale

dwie cieniem w stosunku do dawnych
?wietnych lat. Ca?kowity po?ów np. w r.

1927 wynosi? oko?o 100 tys. ton, w tym se

zonie nie b?dzie przewyzsza? 30 tys. ton

z powodu obni?enia rynków eksportowych
w ostatnich latach.

B i e I s k i e materja?y
oraz gotowa konfekcja z najlepszych materja?ów
bielskich w wielkim wyborze. Ceny umiarkowane

w firmie

Franciszek Hornisch
Fabryka sukna

w Bielsku

filja Gdynia, ul. ?wi?toja?ska 54, tel, 18-84

I]
i

-

P?aszcze damskie - m?skie I :
materia?y vve?niane, bavvelniane, jedvvabie '<

I

w wielkim wyborze poleca

po?czoch i. t. d •

= Przepisowe p?aszcze dla uczenie i uczni

Ubrania - swetry - bielizn? - galanterj? - we?ny do robót ....

....

::

I
O.JCIECH MIKOL,A..JCZYK

O DYN I A - UL. ?WI?TOJA?SKA

, ... '.'.
. .... 1.···-··

__________________________ M , ,
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odd?wi?k w?ród wszystkich s?uchaczów;
na ró?ne sposoby t?umaczyli niew?a?ciwo??

zachowania si? przedstawiciela narodu

francuskiego, po którym mo?na by?o chyba
oczekiwa? uznania prawdy, zamiast bez

podstawnego twierdzenia Francuzów, jako
by Sk?odowska-Curie by?a Francusk?,

Si?a organizacyj polskich
W Chicago odby? si? sejm Unii Pol

sklej, maj?cej sta?? siedzib? zarz?du w

Buffalo. Ze sprawozdania wynika, ?e or

ganizacja ta liczy 18 tysi?cy cz?onków.

N iezale?nie od charakteru ubezpieczeniowe
go, Unja Polska zajmuje si? sprawami

spo?ecznemi, bior?c udzia? we wszystkich
przejawach ?ycia polskiego. Dzi?ki zasi?

kom Unji P., mog?o uko?czy? szko?y wielu

ch?opców i dziewcz?t - dzieci rodziców

niezamo?nych. Przy organizowaniu arrnji
polskiej, pomocy dla ofiar, dotkni?tych
wojn?, oraz pomocy powodzianom Unia
p ol ska odegra?a b. powa?n? rol?.

Argentyna
(Od korespondenta "Latarni Morskiej",

p. W?odzimierza Mancewicza).

Uniwersytet w Buenos Aires

uczci? pami?? wynal azczyni radu

W wielkiej auli niwersytetu pi?knej

stolicy Argentyny
- "Colegio Nacional'

odby?a si? wielka akademja ku uczczeniu

genjalnej Polki, wynalazczyni radu, ?. p.

Marji Sk?odkowskiej
- Curie. Prezydenta

republiki argenty?skiej zast?powa? jego

adjutant. W akademji wzi?? udzia? ca?y
senat uniwersytetu sto?ecznego z rektorem

na czele, rektor uniwers. w La Plata, kon

sul polski w zast?pstwie pos?a R. P., p. Ka

rol Kraczkiewicz, liczna infeligencja argen

ty?ska, wiele Polonji, korpus dyploma

tyczny i konsularny, oraz m?odzie? aka

demicka. Ak adernj? zagai? rektor uniw.

sto?ecznego prof. dr. V. Gallo, uwypukla

j?c znaczenie genjuszu wielkiej wynalazczy
ni, jej tytaniczn? rol? humanitarn? i nad

zwyczajn? skromno??, jak? odznacza?a si?

przez ca?e ?ycie jedna z najwi?kszych uczo

nych w ?wiecie, ta, której ludzko?? za

wdzi?cza epokowy wynalazek radu, wal

cz?cego z najstraszliwszemi chorobami,
?. p. prof. dr. Marja Sk?odowska - Curie.

Drugim mówc? by? dziekan wydzia?u
nauk ?cis?ych, in? Enrique Butty, który
skre?li? ca?y ?yciors wielkiej Polki, pracu

j?cej ju? od najwcze?niejszej m?odo?ci dla

sprawy narodowej i zmuszonej uchodzi?

z rodzinnej Warszawy przed prze?lado
waniami rosyjskich w?adz zaborczych do

Pary?a, gdzie studjowa?a nauki przyrodni
cze. Mówca wskaze? na ci??ki ?ywot. jaki
wie?? musia?a znakomita uczona w latach

m?odo?ci, d?wigaj?c ci??ki krzy? przezna

czenia. Chocia? wysz?a zam?? za F ran

cuz dr. Curie, nie r. rzesta?a by? Polk?
i z imieniem polskiem zesz?a do grobu, po

zostawiaj?c po sobie nie?miertelne imi?
.

i chwa?? narodu polskiego.
- Ostatni

ust?p przemówienia uczonego argenty?

skiego widocznie podra?ni? zast?pc? pos?a

regubliki francuskiej przy rz?dzie Argen

tyny, gdy? nietaktowny ten Francuz po

wsta? z miejsca i opu?ci? sal?, nie czekaj?c
ko?ca niezmiernie ciekawego wyk?adu,

który ca?a aula przyj??a z wielkiem uzna

niem. Nietakt Francuza wywo?a? niemi?y

Oszustwa przy kolonizacji
G?o?na by?a swego czasu skandaliczna

sprawa kolonizacji polskiej w prowincji
Cordoba, w dziewiczych lasach Argentyny,
gdzie kilkuset Pclaków, wci?gni?tych przez

niesumiennych spekulantów, straci?o ca?e

swoje mienie, staj?c si? n?dzarzami. Obe

cnie jest nowy skandal z kolonizacj? w pro

wincji Tucuman. Do odleg?ych od komu

nikacji puszcz sprowadzono ju? kilkadzie

si?t rodzin wychod?ców polskich, którym
obiecywano z?ote góry, w rzeczywisto?ci
jednak biedni Polacy padli ofiar? oszu

stów, którzy nieszcz??liwe ofiary wyzuli
ze wszystkich oszcz?dno?ci, a gdy osadnicy
nie mieli pieni?dzy na op?acenie przypa

daj?cych rat za ziemi?, brutalnie wyrzucono

stamt?d 13 rodzin. W oszustwie tem bior?
udzia?, niestety, tak?e ró?ne podejrzane
osobisto?ci, które w obawie kar za ró?ne

przest?pstwa zbieg?y z Polski i osiedli?y
si? w Argentynie, aby tu oszukiwa? bli

?nich. Sprawa kolonizacji w Tucuman jest
bardzo wa?n?, dlatego te? jest rzecz? ko

nieczn?, aby w?adze polskie jaknajpr?dzej
wda?y si? w spraw? i uchroni?y nieszcz?

?liwych wychod?ców polskich od okrada

nia ich przez oszustów.

?wiatowa Organizacja Podró?y

Wagons-Lits-Cook
Gdynia

ulica Podjazdowa 7 Telefon 18-89

Sprzeda? biletów kole

jowych krajowych i za

granicznych, sypfalnyeh,

lotniczych, okr?towych

i t. p. Kosztorysy i orga

nizacja wycieczek bez

p?atnie. Ubezpieczenie

baga?u, wymiana walut,

sprzeda? czeków podró?niczychS?any Zjedn. Ameryki Pó?nocnej
(Od korespondenta I,Latarni Morskiej"

p. Stanis?awa Piaseckiego).

Polak t?umaczem s?dowym

Przewodnicz?cy s?du powiatu Alleghe
ny w Pittsburgu mianowa? t?umaczem przy

si?g?ym dzia?acza polskiego, p. Adama

P?utnickiego, który ju? obj?? ten zaszczytny

obowi?ze k. Jest to jeszcze jedno zwy

ci?stwo polskie, dot?d bowiem stanowi

ska t?umaczów s?dowych zajmowali prze

wa?nie Czesi, a nawet Rusini, przez co

w sprawach polskich nierzadko powstawa?y
nieporozumienia oczywi?cie z krzywd? dla

zainteresowanych Polaków.

"Latarnia

Morska"

d r 1:1 kuj e sit; na

papierze iii: firmy

Pniowiec

ARNIA
"LATARNI MORSKIEJ"
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Nr. 39 "LATARNIA MORSKA"

Pro;' dr. Tadeusz Hilarowicz Rektor Kolegjum Mi?dzynarodowych Wyk?adów Akademickich w Gdyni

Mi·?·; f.' zys--o 'l

.-.yni
lnstytut Wykladów o Kultu

rach Narodów Slowia?skich w Ko

legium Mi?dzynarodowych Wykla?
dow Akademickich w Gdyni, jako
pierwsza próba mi?dzyslowia?skiej
uczelni wakacyjnej. I).

Od roku 7932 istnieje w Gdyni
pod egid? Komisji Wspó?pracy Mi?
dzynarodowej Profesorów i Docen

tów Prawa Administracyjnego i Nauk

Politycznych: Kolegju111 Mi?dzynaro
dowych Wyk?adów Akademickich im,

Pierwszego Marsza?ka Polski józefa
Pi?sudskiego, jako uczelnia wakacyj
na o charakterze mi?dzunarodoiuum,
W r. 7932 Kolegjuln sk?ada?o si? tyl
ko z Instytutu Mi?dzynarodowych Wy
k?adów Nauk Administracujmjch i

Gospodarczych; od r. 7933 wchodzi

w sk?ad Kolegjunl nadto jeszcze In

stytut Wyk?adów o Kulturach Naro

dów S?owia?skich. W r. 7932 i 7933

odbywa?y si? w tym?e instytucie w

czasie od po?owy lipca do pocz?tku
sierpnia w ?lnachu Pa?stwowej Szko?y
Morskiej w Gdyni, wzgl. w Instytucie
Handlu Morskiego w Gdyni wyk?ady
z zakresu kultury narodów s?owia?

skich, a w szczególno?ci w r. 7932

i 7933 wyg?osili w nim wyk?ady:
prof. dr. Stanis?aw Poniaiourski (etno
grafja Polski i innych ludów s?o

wia?skich, etnograf ja Pomorza, semi

narfum etnograficzne); dyrektor Tea

tru Narodowego w Zagrzebiu dr. Slav

ko Batuszi? (teatr w jugos?awji, sztu

ka ko?cielna w Chorwacji); dyrektor
Oddzia?u Etnograficznego Muzeum

Morawskiego w Brnie - Czechos?o

wacja; dr. Franciszek Pospiszil (ta?ce

li narod?ui s?owia?skich, z pokazem
filmowym); doc. Uniw. Warsz. dr. jó
zef Go??bek (literatura czeska, s?owac

ka i bu?garska); pro;' uniw. w Za

grzebiu dr. Franciszek Ileszi? (ogólny
pogl?d na histori?, geografj? i litera

tur? jugos?owia?sk?); pro;' dr. Bohdan

?epki z Krakowa, (literatura ukrai?

ska i jej stosunek do literatury pol
skiej i rostjjskiejhdoc. Wolnej Wszech-

.

nicy Polskiej dr. Stefan Truchim (kul

tura polska XVIII wieku, szkolnictwo

wy?sze w Polsce wspó?czesnej, refor
ma szkolna w Polscet; doc. W. W. P.

Wac?aw Husarski (rze?ba pelska wspó?
czesna, malarsturo polskie); pro;' Po

Iitechniki Warsz. dr. Lech Niemoje
wski i architektura polska, regjonalizm
i nacjonalizm w architekturze, spo

?eczne problemy w architekturze); pro;'
dr. jan Vrzalik z Pragi (literatura

czeska); dr. Antoni janeczka z Preszo ..

va
- Czechos?owacja, (?ycie spo?e

czne nllodzie?y czechos?owackiej pod
wzgl?den1 kulturalnym); generalny kon

serwator Ministerstwa W. R. i O. P.

jerzy Remer (o?tarz Wita Stwosza);
dr. Jerzy Pogonowski (literatura ser

bo-?u?ycka); dr. józef Targawski (ide

ologja pa?stwowo-twórcza Legjonów,
od Zwi?zku Walki Czynnej do Legjo
nów Pi?sudskiego).

Artyku? tt'n stanowi rderat, wyg?oszony przez prof.
Ililarowicza IW ll·gim Mi?uzynarotlow)'1II Zje?tlzie Slawistów

_ W Warszawit' "I' wrzt'?lliu b. r. w St'kcji Prawllo-SpO?t'Czlll'j.

Na 7.vyk?ady ucz?szczali s?ucha

cze z Polski, jugos?awji, Czechos?o

wacji i Bu ?garji, przyczeln zaznaczy?

nale?y, ?e równie? s?uchacze pierwsze
go z instytutów, wchodz?cych w sk?ad

. Kolegjum, t. zn. instytutu Wyk?adów
Nauk Administracyjnych i Gospodar
czych, pochodz?cy z Polski, jugos?a
w ji, Czechos?owacji, Bu?garji, Ru

munji i Estonji,' ucz?szczali na wiele

wyk?adów f
W Instytucie drugim.

Wobec tego, ?e - jak widzimy -

zarówno wyk?adai?cy, jak s?uchacze

Instytutu, rekrutowali si? z Polski

i innych pa?stw s?owia?skich, Insty
tut mo?e by? uwa?any za prób? pierw

szej mi?dzys?owia?skiej uczelni sta?ej,
gdy? Kolegjum Mi?dzynarodowych
Wyk?adów Akademickich w Gdyni

jest instytucj? sta?? i wyk?ady w Ko

legjum odbywa? si? b?d? zawsze w

okresie wakacyjnym w Gdyni.

Prezesem Rady wyk?adów o Kul

turach Narodów S?ouJialzskich w la

tach 7933/34 by? p. 'Wac?aw Siero

szewski, prezes Akademji Literatury
Polskie], a wiceprezesami: dr. fuljusz
Beneszi?, delegat Ministerstwa O?wiaty
królestwa jugos?awji w Warszawie

i pro;' dr. Stanis?aw Poniatouiski.

Delegaci obu lnstututous stanowi? Se-

nat Kolegjum. .

W komunikacie moim na Zjazd
Slawistów zwróci?em zasadniczo uwa

g? tylko na drugi dzia? Kolegjum,
t. j. Instytut Wyk?adów o Kulturach

Narodów S?owia?skich, gdy? tylko
ten dzia? ma naprawd? mi?dzys?o
wia?ski charakter. jednakowo? mu

sz? zauwa?y?, ?e wprawdzie pierwszy
dzia? wyk?adów w Ko legju In ,

a mia

nowicie instytut Mi?dzynarodowych
Wyk?adów Nauk Administracujnuch

l'

ue Ini

i Gospodarczych posiada charakter

wogóle In i?dzynarodowy , a nie spe

cjalnie charakter tylko mi?dzys?owia?
ski, ale nie ulega w?tpliwo?ci, ?e w

obr?bie tych swoich zada? przyczynia
si? tak?e do zbli?enia narodów s?o

wia?skich w dziedzinie praumtczej

i gospodarczej.

LV latach 7932-34, oprócz wy

k?adaj?cych polskich, wyg?osili tam

wyk?ady: pro;' dr. Rudolf Dominik,
dziekan wydzia?u prawa w Brnie

(Czechos?owacja), na temat roli urz?

dnika w pa?stwie nowoczesnem i za

gadnie? samorz?dowych; pro;' uniui.

w Zagrzebiu i prezydent m. Zagrzebia
dr. Ivan Krbek -

o ustroju samo

rz?du w jugos?awji; dr. Antoni ja
neczka z Preszova: O ustroju pa?
stwa Czechos?owacji; doc. Uniwersy
tetu w Pradze, dr. Franciszek Valina
-

o stosunkach gospodarczych Cze

chos?owacji; delegat m. Bratislavy dr.

Antoni Vaszka - o samorzqdzie na

S?owaczy?nie; sekretarz generalny
Zwi?zku miast Czechos?owacji dr. j.
Szafarz -

o ustroju samorz?du w

Czechos?owacji; prof. uniwersytetu
w Bia?ogrodzie dr. Aleksander Jano
wicz .-

o stosunkach gospodarczych
jugos?awii.

Prosimy zamawia?

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

na poczcie, u liS'towych,
lub w Administracji.

.
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Telefon 242 23 Za?o?one 1836

?es?auracja - q)ancing

"MOTEL MORSKI"
Odynia, Kamienna 06ra. Tel. 24-41 i 14-40.

91ajroytroornieiszy lokal stolicy nadmorskiej. Od l-go pa?dziernika zupe?na zmiana programu.

g)oroi? Was b?dq pierroszorz?dne si?y kraioroe i zaQraniczne

?roiatoroei s?arov duo hiszpa?skie ? a r o II a e t ? a s kar

.

genomenalna tancerka ekscentryczna 8 e n a 8 a n k o s c h

?roia?oroy duet ro?gierski 'C5he <Deroilis

91iezróronana tancerka klasyczna ? a I i n a S m o I n i c k a

Mistrzowski zespó? ?piewno-muzyczny T H E - P L I ( H S - J A Z Z w swych najnowszych przebojach.

W kaid? niedziel? I ?wi?ta od godz. 5 - 7.30 P o d w I e c z o r k I lzsneczne z pe?nym programem.

?ieroronik orl. 911. ?oroaleroski

Pokoje w hotelu od 5 z? na dob?.

Strona ;)
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•

I prosto

rtiema z?ego, co by na gorsze

nie wysz?o ..•

Wla?ciwie przyslowie, którego u ?yle m

jako tytul, brzmi troch? inaczej, lecz taka

ju? moja natura, ?e nie lubi? powtarza?

cudzych my?li i zda?, preerabiajqc wszystko

na swoje kopyto. Moi znajomi twierdz?,

?e to "indywidualno??"
-

ja za? wychodz?

z zalo?enia, i? to jest wrodzona przekor

no?? i nic wi?cej. Ale nie w tem rzecz.

Chodzi mi o spraw? odmienn?, a mia

nowicie o rado??, jak? mi sprawia pe?na

?wiadomo??, ?e nie jestem ani królem, ani

królewiczem. "To niedobry trop"
- jak

powiada Kipling w Drugiej Ksi?dze D?nngli

_ a ?e niedobry. ?wiadcz? ro?ne wypadki

w dniach ostatnich, o których na weso?o

mówi? si? nie godzi. Wybior? sobie jeden,

o którym na weso?o mówi? mo?na.

Oto w przyszlym miesi?cu odb?dzie

si? ?lub królewicza angielskiego. Aby te

rory sci nie zrobili nowo?e?com jakiej glu

piej ni?spodzianki, pilnowa? ich b?dzie 2,300

dedektywów i 5,000 policjantów. Ci sami

stró?e bezpiecze?stwa pilnowa? b?d? go?ci

zagranicznych, jacy zjad? na weselisko.

Dobrze wi?c, i? nie jestem królewiczem,

nawet takim z bajki, a co najlepsze, ?e

si? niepotrzebuj? ?eni?
- czyli, ?e niema

z?eqo, coby na gorsze nie wyszlo, albowiem

ju? si? ongi? dobrowolnie zaku?em w kaj

dany mal?e?skie, czego dzi? ?adn? miar?

pochwali? nie mog?, li tylko ze wzgl?dów

"zasadniczych II. Wywiodlem wi?c, jak na

d?oni, ?e jest i dobrze i ?le. Kto wtem,

co powy?ej powiedzialem szuka pointy, niech

szuka, a napewno. znajdzie.

Jest ciemno
- a b?dzie jeszcze

ciemnej

Prasa codzienna donosi, ?e na wy?szy??
uczelniach w Polsce liczba studentów

zmniejszyla si? w tym roku powa?nie, bo

wiem o cale 20 procent. Ubytek zglasza

j?cych si? zanotowano na Politechnice

Warszawskiej i Lwowskiej. Na uniwersy

tetach ubytek jest mniejszy, ale jest.

Zjawisko to nie jest zbyt pocieszaj?ce,

je?eli si? jeszcze stwierdzi, i? w szkotach

?rednich te? nie jest zbyt wesolo z powodu

wygórowanych opiat i dziwnych metod,

zgola nawet dowcipnych. S? bowiem w

Polsce gimnazja, które zwalniaj? uczni dla

tego tylko, ?e im ojcowie nie mog?, zaraz

na rozkaz dyrekcji, kupi? obowi?zkowych
mundurów!

W szkolach powszechnych planuje si?

zaprowadzenie opiat za nauk?, przeciw

czemu protestuj? sami nauczyciele. Ko

mu? si? wydaje, ?e o?wiata jest zbytkiem,
a w Polsce za malo mamy analfabetów,

przeto trzeba ich przysporzy?.

Jest ciemno -

czy ma by? jeszcze

ciemniej?
S?k.

Skrzynka pocztowa
Pan Mieczys?aw 5ch .•. Cid?nia.

Zapytuje Pan:

1. Czy nale?y wyrazi? si?
-

"
z [ch

dyr. WP. Zetem", czy te? z Ich WP. Dyr.
Zetem", A mo?e ani w pierwszym wy

padku, ani w drugim niema b??du ?

2. czy jest prawi/owo powiedziane:
"prosimy nie monitowa? nas", czy nale?y

powiedzie?
-

"prosimy o niemonitowanie

nas" ?

J. czy prawid?owo jest "tem samem",

czy te? "tym samym"? - (w znaczeniu

przez to samo)?
4. czy prawid?owo jest "koszta han

dlowe", czy tez "koszty handlowe", a mo?e

obie formy s? dobre?

5. czy mo?na u?y? zdania: "w zal?
czeniu zwracamy W. Panom po podpisaniu,

jeden egzemplarz nadesianej nam umowy",
czy te? zdanie, zbudowane w ten sposób,
nie jest prawid?owe, tembardziej, ?e powta

rzaj? si? tem sylaby: po podpisaniu?
6. czy prawid?owo w korespondencji

handlowej u?ywane s? zwroty "W przeko
naniu, ?e itd.", "W zal?czeniu przesy? amy":

Czy prawid?owo w polskim j?zyku u?ywa

si? wyrazu "takowy"?

Odpowiedzi:

1. [pierwsza i druga forma sty lis ty

tyczna jest germanizmem. Dobrze po pol
sku b?dzie: "Z dyrektorem Firmy W. P.

panem Zetem", Poco "z Ich dyrektorem"?

J. Poprawnie b?dzie: "prosimy nas nie

monitowa?" .

J. Je?eli chodzi o "przez to samo",

to dlaczego U?Yvt a? zwrotu "tem samym",
która nasuwa w?tpliwo?ci?

4. Obie formy s? w u?yciu, ale lepiej

pisa? "koszty handlowe".

B a r d z o wa? n e!!!

UWAGA

B a r d z o wa? n e!!!

Wprowadzone ?wie?o przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów specjalnie w celu

b e z p ? a t n e j przesy?ki prenumerat zaabonowanych dzienników i czasopism

przekazy rozrachunkowe w kolorze niebieskim, które mo?na naby? w ka?dym

urz?dzie pocztowym i ajencji pocztowej w cenie 1 grosz, wupe?nia sitt tekstem

tak, jak przekaz pieni??ny, z t? ró?nic?, ?e na odwrocie przekazu, w miejscu

przeznac20nem na korespondenCltt, w( Ino poda? tytu? cZc3sopisma i okres czasu

preumeraty. Za wszelkie innp. dopiski poczta pobiera op?at? w wysoko?ci 10 gr.

Zamówienie prenumeraty takim przekazem dochodzi bardzo szybko do r?k Admi-

nistracji. co daje tej?e mo?no?? bezzw?ocznej ekspedycji czasopism.

d j te .f; ?&MS#$ ••

OSTATNIE NOWOSel
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5. Jabym napisa?; "W zal?czeniu

zwracamy W. Panom, jeden egzemplarz
umowy podpisanej przez nas",

.

6. [pierwszy i drugi zwrot sty/iczny
Jest poprawny

-- trzeci nie. S?owo "tako

wy" pachnie rusycy ztnem (ta, owyj). Zreszt?

przypomina ono styl eqzekutorski: "takowa

krowa, ?yso-czarna zostala zaj?ta i b?dzie
takowa surzedana na licytacji".

Nie zawsze scis?e formy ?'ramatyczne
id? w parze z pi?knym i wytwornym stylem.

"KAWA TOBI"

"Kwawa Tobi" firmy J. Tobias & Co

z ada?ska jest najleps:? i najdoskonalsz?
w smaku i zapachu, dzi?ki tej okoliczno?ci,

ze importowana jest wprost z plantacji.
Przed paleniem "Kawa Tobi" jest dobrze

oczyszczona i nale?ycie przygotowana d»

zaparzania.

Naby? j? mo?na we wszystkich sk?a

dach kolonialnych i skladach delikatesów

odpowiednio opakowan?, aby nie wietrza?a.

W ka?dej paczce znajduje si? kupon pretn-

jowy. Za trzydzie?ci kuponów otrzymuje

si? na wybór jedn? paczk? kawy, za? za

czterdzie?ci kuponów pi?kn? fili?ank? z por

celany. Zwracajcie uwag? na mark?:

"Kawa Tobi".

Rozmaito?ci

Rzeczna ?ód? podwodna

,

.J e?en z ?b?ol wentów szko?y tech-

tucznej w Wilnie skonstruowa? model

?odzi podwodnej na rzekach. W ?odzi

mo?e si? swobodnie pomie?ci? 1 osoba

i bez trudu operowa? r?cznym k arnbi

ne?n maszynowym. Model ?odzi pod wod

nej wynalazca wys?a? do w?adz wojsko

wych w Warsza wie. Model wypróbowa
no na rzece Wilji. Wynalazca znajdo
wa? si? przesz?o godzin? pod wod?,"

Jak rz?d chi?ski zwalczy?

krótkie r?kawy

Niedawno rz?d nanki?ski wyda? de

kret, zabraniaj?cy kobietom chi?skim

noszenia krótkich r?kawów, a spodzie
waj?c si? widocznie oporu ze strony p?ci
nadobnej, popar? ów dekret rozkazem

?o policji, .aby zasmarowywa?a czarn?

farb? obnazone r?ce kobiece.

Skutek tego drako?skiego rozporz?
dzenia by? taki, ?e \V ci?gu tygodnia
v: miastach chi?skich znikn??y zupe?n ie

krótkie r?kawy kobiet.

Po lacy a Liberja

Sekretarz generalny Ligi N arodó\v

zakomunikowa? 'cz?onkom Ligi pismo

r??du Lib.erji, ..

zawiadamiaj?ce pozyska
llle dla LlberJI 2-ch rzeczoznawców po
laków dr. Eugenjusza Brudzill'3kiego i dr.

Jerzego .Babe?kiego. Pienvszy z nich

zosta? IllIanowany doradc? ekonomicz

nym rz?du liberyjskiego, drugi doradc?
do spraw hygjeny. Obaj doradcy b?d?
mieli ca?kowit? swobod? dzia?ania, ogra

niczon? jedynie ustawodawstwem kraj 0-

wem.

Naleiy przypomnie?, i? rz?d Liberji
w swoim czasie zwróci? si? do Ligi Na

rodów o pomoc w reorganizacji kra,j u .

Radn Ligi Narodów uzale?ni?a udziele

nia tej pomocy od pewnych warunków,

których r7.?d liberyjski nie przyj??, za

powiadaj?e jedno(?ze?nie, i? postara si?
Sl?1ll o pozyskanie rzeczoznawców do

przeprowadzenia projektowanych reform .

Marceli DZIENNIK
Pozna?
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wybrze?a
tlel

Nowe molo

W porcie helskin- zako?czono oneg

daj bicie pali przy budowie nowego mo

la wschodniego i rozpocz?to uk?ada? ka

mienie na ko?cowej cz??ci mola.

Równocze?nie zapocz?tkowano bu

dow? przystani dla statków. Prace w

«a?o?ci maj? by? uko?czone w ko?cu

miesi?ca listopada h. l'.

Jurata

Pogoda na wybrze?u

Po kilkudniowych deszczach, które

si? ca ?emu wybrze?u da?.y we znaki, we

wtorek nasta?a pi?kna i s?oneczna po

goda, aczkolwiek poranki S?l mgliste.

Ku?nica

Szkody na wybrze?u

Ostatnie deszcze i po??c?zone z nimi

burze wyrz?dzi?y znur-zn e szkody,. pod

mywaj?c nadhrz.e?n« wydmy pomi?dzy

KU?Ili(?? i Cha?upami. Obecnie przyst?

piorio do umocnienia miejsc uszkodzo

nych.

Or?owo Morskie

Tatarskie wiadomo?<;

Prasa codz ienna donios?a ostatnio

o samobójstwie tajemniczej pary w je

dnym z pustych kiosków w Or?owie Mor

sklein, podaj?c, ?e by?y to ofiary sopoc

kiego kasyna gry, poniewa? m??czyzna

ubrany by? w smoking. Owe tatarski e

wiadomo?ci specjalnie rozpuszczu jedno
z pism ?ódzkich kolportowanych w Gdyni.
Sledzt wo wykaza?o, ?e samobójstwo z n?

dzy pope?nili: Chaim Lew, ?yd z War

szawy i rzekoma [ego ?ona, sludentka

szko?y sz lul: pi?knych w Warszawie,

narodowo?ci ruskiej, a w?a?ciwie .iego

kochanka, nazwiskiem Iwona PatuJ.

Pierwszy w Cidyni

Zak?ad ku?nierski

M. WASSERMAN
m i s t r z ku?nierski

Ci DYN lA

ul. ?wi?toja?ska 28

naprzedw restaurar]l

"Polonja"

przyjmuje w s z e I k i e

roboty w zakres ku?nier

stwa wchodz?ce.

Wykonanie punktualne . Ceny przyst?pne.

Zapisy do Pomorskiej Szko?y
Sztuk Pi?knych

przyjmowane s? codziennie w sekre

tariacie Szko?y (Gdynia, ul. Pomorska 18);
zg?oszenia ustne lub pisemne pocz?tkuj?
cych, wzgl. zaawansowanych. Pomorska

Szko?a Sztuk Pi?knych, pod kierownictwem

jej za?o?yciela, prof. Wac?awa Szczeble

wskiego, po?o?y?a ielkie z as?ugi w sze

rzeniu sztuki regionalnej pomorsko-ka
szubskiej. Ze Szko?y tej wyszed? szereg

ludzi utalentowanych, zajmuj?cych w sztuce

powa?ne stanowiska, a cenne malowid?a,

wykonane w ró?nych gmachach w Gdyni,
przez uczniów Szko?y, wzgl. przez zawo

dowych malarzy, pod osobistem kiero

wnictwem prof. Szczeblewskiego -

wy

stawiaj? tej placówce b. chlubne ?wiadectwo

GDZIE
mo?na kupowa?

I "Latarni? Morsk?"
?

•

w kioskach Ksi?garni Kolejowych

"RUCH", oraz u sprzedawców

w nast?puj?cych miastach:

Gdynia
Bydgoszcz
Gda?sk

Grudzi?dz
Pozna?

Toru?

We.lherowo
Inowroc?aw

?ód?

Tczew

Gniezno

Zb?szy?
Kalowice

Cz?stochowa
Warszawa

Kraków

Królewska fIuta

Lublin

Lwów

Pozatem "Latarnia Morska" dociera

do 78 miast i miasteczek polskich,
oraz 148ma?ych miejscowo?ci i wiosek

"Latarnia Morska"

jest j e d y n e m pismem
wybrze?a, które dociera

do wszystkich prawie

miejscowo?ci we w n ? t r z

kraju. Abonament

miesi?czny wraz z prze-

sy?k? pocztow? t: y l k o'

1 z?.

Wiadomo?ci

rybackie
Z hali rybnej

Sezon rybny rozpocz?? si? na dobre.

W ubieg?ym tygodniu obroty zwi?kszy?y
si? znacznie, o oko?o 75 procent. W o

brotach najwy?sz? pozycj? zajmuj? ?le

dzie.

Wysy?ka ?ledzi

Z portu rybackiego wys?ano 39 wa

gonów ?ledzi do kraju, a 4 wagony do

Gda?ska, wtem 10 wagonów ze ?wie

?erni ?ledziami \V lodzie posz?o do kraju
i 1 do Gda?ska.

Z portu rybackiego

W zesz?ym tygodniu do portu ry

backiego za win??y nast?puj?ce statki:

ss. "Nolre Dame" z Haugesund i przy
wióz? 402/1 beczki ?ledzi islandzkich dla

firmy Bloomf'ields, ss. "Rimfrosl" z Jar

mouth ze ?wie?emi ?ledziami dla firmy
"Polonia". N ast?pnie ?ledzie te zostaj?
w porcie gdy?skim solone, pakowane
w beczki i rozsy?ane do kraju. Ss. "Sl?sk"
z Rotterdamu przywióz? dla firmy "Me
wa" ?ledzie z polskich po?owów, M/?

"Crana" z Goeteborg, przywióz? ?ledzie

islandzkie dla firmy Gdy?ski Import
SJedzi.

Pozatem do portu handlowego ss.

"Tczew" przywióz? ?wie?e ?ledzie w lo

dzie, które zosta?y natychmiast wys?ane.

Wszyscy czytajq

"Skok W nieznane
"

Czasopismo popularno-naukowe,

czy jeste? ju? i Ty jego czytelnikiem
oraz abonentem 7

Z a a b o n u j zaraz na sezon zimowy

,.Tygodnik rozry\A?ek umys?owych"

S. w N. i T. R. U. kosztuj?:
w prenumeracie: miesi?cznie 1 zloty,
kwart. 3 zlote, pó?roczno 6 zlotych,
rocznie 11 zlotych---------

Konto czekowe P.K.O. Pozna? nr. 205.824.

Pocztowa kartoteka rozrachunkowa nr. 30.

Dla prenumator?w kwartalnych, którzy z góry

uiszcz? abonament, przeznaczamy pi?kn?
powie?? i dla pólrocznych abonet?w dwie

powie?ci, dla rocznych abonentów tryloqj?
prof. Ossendowskiego.

Adres Reda??cjj dla "Skoku w Nieznane(l

"Tygodnika Rozrywek Umyslowych"

POZNA?, Aleje Marcinkowskiego 25.

.

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

,,0 wór Ka?zub?ki"
gr. Grzegoroski

R.c;stauracja - Bar

Gdynia S t a r o ro i e j s k a 31

gel. 10-15

-----"'--
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Nasze prawo celne

Minister skarbu w porozumieniu z

ministrami spraw wewn?trznych, zagra

nicznych, wojskowych, rolnictwa, prze

mys?u, komunikacji, opieki spo?ecznej,

poczt i telegrafów oraz wyzna? religij

nych i o?wiecenia publicznego, wyda?
nowe rozporz?dzenie wykonawcze do

prawa celnego.
Rozporz?dzenie ustala, ?e w braku

umów z pa?stwami s?siedniemi, szero

ko?? granicznego pasa celnego okre?la

si? na cztery kilometry. Szeroko?? ta

mo?e by? dla poszczególnych odcinków

granicy zmieniona w zale?no?ci od wa

runków miejscowych.
Urz?dy celne s? ustanawiane przy

granicy celnej i wewn?trz kraju, dziel?c

si? na urz?dy l-sz ej klasy oraz U-giej

klasy. W?adzom celnym s?u?y prawo

rewizji przesy?ek, przyjmowanych w gra

nicznym pasie celnym do przewozu przez

publiczne przedsi?biorstwa przewozowe.

P?ody oraz wyroby wyprodukowane
w jednym kraju, z poddane w innym kraju
obróbce lub przeróbce, uwa?a si? jako

pochodz?ce z kraju, w którym dokonano

obróbki, je?eli eonujmniej 50 proc o?ól

nej warto?ci towaru po dokonaniu ob

róbki lub przeróbki przypada na koszty

robocizny i materja?ów, pochodz?cych
z kraju, w którym dokonano obróbki

lub przeróbki. Repuracja przedmiotów
dokonana w kraju trzecim nie stanowi

o nich powodzeniu. Towary, przywo

?one z zagranicy przestaj? by? celnemi

po dokonaniu odprawy celnej i dopusz
czeniu ich do wolnego obrotu.

Towary podlegaj?ce ograniczeniom
przywozowym, sprowadzone z zagranicy
dla usziachetnieuia, powinny by?

-

w

my?l przepisów
- wywiezione spowro

tern zagranic? w okresie ustalonym w po

zwoleniu, w stanie przerobionym lub te?,

w razie nieu?yci a towarów na ten cel,

wywiezione w tym samym okresie zagra

nic? w takim stanie, w jakim przyby?y
z zagranicy.

W?a?ciciele zagranicznych firm prze

mys?owych i handlowych tych pa?stw,
z którerni Polska zawar?a umowy han

dlowe, przewiduj?ce odpraw? warunkow?

próbek i wzorów, mog? osohi?cie lub

przez swoich komiwoja?erów przywozi?
do polskiego obszaru celnego próbki
i wzory towarów za z?o?eniem zabezpie
czenia celnego. Próbki takie odpra wia

urz?d celny ostatecznie we w?asnym za

kresie na ogólnej zasadzie bez wzgl?du
na kraj pochodzenia.

Rozporz?dzenie wykonawcze jest bar

dzo obszerne. Sk?ada si? ono z H cz??ci.

Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie
z dniem 30 pa?dziernika 1'. b.

Rokowania handlowe z ?otw?

Przed kilku dniarui wyjecha? do Hy

gi radca Ministerstwa Przemys?u i l l a n

dlu p. Rosi?ski. Jak si? dowiadujemy,

wyjazd radcy Rosi?sk iego stoi w zwi?z

ku z rozpoczynaj?cemi si? w Rydze ro

kowaniami handlowemi, maj?cerni na ce

lu o?ywienie polsko-?otewskiej wymiany

handlowej. Ze strony polskiej w roko

waniuch bierze udzia? konsul Hzeczy

pospo litej p. ?"1. Rosleki. Ze strony ?o

tewsk iej uczestnicz? w pertraktacjach

dyrektor departamentu kandlowe-prze

mys?owego dr. Olin, kierownik wydziu?u

handlowego p. Kalnozons oraz kiero\vnik

wydzia?u wsdlOdniego PI ?{eimunis.

Ruch towarowy w Oda?sku

Ruch wywozowy i przywozowy przez

port w Gda?sku wzrasta coraz bardziej,
specjalnie za? obroty zbo?em polsk iem

osi?gn??y bardzo wysoki poziom.
Silniejsze wzmagante si? obrotów

towarowych da?o si? specjalnie zauwa?y?
od podpisania nowego uk?adu polsko
gda?skiego.

O standaryzacj? naszego mas?a

Poniewa? mas?o polskie nie cieszy
si? zagranic? zbyt dobr? s?aw?, a to

z ca?ego szeregu przyczyn, Ministerstwo

Rolnictwa i Reform Rolnych przygoto

wuje przepisy, dotycz?ce sLandaryzacji
mas?a eksportowego. Poci?gnie to oczy
wi?cie daleko id?ce konsekwencje, jak

wyp?ata wy?szej ceny za mleko czyste,
centralizacja eksportu itp. Prace po

wy?sze odbywaj? si? w szybkie m tempie,
mo?na wi?c przypusz cza?, ?e nowe prze

pisy wejd? w ?ycie ju? na wiosn? lD3G r.

Mo?liwo?ci eksportowe

Jak si? dowia dajemy od firm zainLe

resowanych, Kanada pragnie sprowadza?
z Polski niektóre narz?dzia i okucia;

specjalnie chodzi o m?otki, pilniki, ra

szple i okucia budowlane. Jedna z firm

bydgoskich posiada ju? zamówrenla na

wywóz do Kanady.

Nowe okr?ty polskie

Polsko -

Brytyjskie Tow. Okr?towe
zamówi?o w angielskiej stoczni Swan

Hunter V\T. R. dwa handlowe statki o po

.[emno?ci 1,500 ton ka?dy, poruszane pa

r? z szybko?ci? 10-11 w?z?ów na godzin?.
Oba okr?ty s?u?y? b?d? do przewozu

drobnicy pomi?dzy Gdyni?, Rotterda

mem i Londynem.

Restauracja

? on?inen?al
(Oanziger Bier Hlitte)

naprzeniw dworca w Gda(lsku

•

J e d y n a restauracja polska
I

\
w Gda?sku

•

p o l e c a

dobr? kuchn i? i dobrze

piel?gnowane p i w a

•

Obs?uga p o I s k a

DOM FUTER, CYBULKA
6DA?SK, 6r. Wollwebergasse 15, I. tel. 26101

oferuje

Prawdziwe lisy srebrne od 125.- gid. pocz?wszy
Modne ?akieciki futerkowe od 45.- gid. .,

Wielki wybór w II s a c h od 15- gid. "

Obsady na p?aszcze wszelkiego rodzaju

Przer'óbkl i wykonanie wed?ug no-

wych zlece? po tanich cenach

letnich. W?asny warsztat w domu.

Z Gda?ska

o wspó?prac? z Polsk?

W kompetentnych ko?ach gda?skich,
a specjalnie silnie' w sferach handlo

wych, prowadzona jest intensywna akcja
za gospodarcz? wspó?prac? z zapleczem
poIskiem. Ko?a kupieckie obiecuj? so

bie wiele ze spokojnej, rzeczowej, ges

podarczej wspó?pracy.

Firmy gda?skie rozwijaj? obecnie

akcj? og?oszeniow? w prasie polskiej,
celem na wi?zania ?ywszego kontaktu

z klijentarni polskiemi, co si? uwidacznia
specjalnie w prasie sto?ecznej i wybrze?a.

Zjawisko to znajduje swoje ?ród?o

w. powa?nem odpr??eniu nastrojów wro

g?ch Polsce, które jednak istnia?y. Stop
nIO, Gda?sk stara si? usuwa? i ?agodzi?
te zaognienia, ktereby mog?y wp?ywa?
ujemnie na wspólee zaufanie i dobre s?
siedzkie stosunki.

Niedaleka przysz?o?? poka?e, w ja
kim stopniu te wysi?ki b?d? realne i ]a-
kie owoce przynios?.

.

Owa ch?? wspó?pracy z Polsk? jest
mo?e silniejsza w ko?ach ku pieckich, ani

??li w sferach politycznych, a w ka?dym
razie jest szczersza.

Gda?skie spo?ecze?stwo wychodzi
obecnie z za?o?enia, ?e wspó?praca z ze

spoleniem polskim jest inperatywn? ko

nieczno?ci? gospodarcz?, gdy? Gda?sk

i jego dalszy rozwój zale?y nieomal ca?

kowicie od ustosunkowania si? do niego
Polski.

Objawy te nale?y powita? z zado

woleniem .

Najwi?kszy

Specjalny Sk?ad Elektrotechniczny
I urz?dze? z dziedziny o?wietle?,

Abalury

T?umaczenia

z j?zyka polskiego
na angielski

odwrotnie w y k o n u] e

z niezawodn? dok?adno?ci?

Redakcja
"Latarni Morskiej"
? elefon 23-22
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10 (Ci?g dalszy)

"Ei! ni etuczi-nek in kilaski Iap!"

Hej mocny jestem cz?ek!

Hej Indjanin jestem wielki

W?ród puszczy sp?dzam wiek

I zna mnie tam zwierz wszelki.

Có? mi tam burza, có? mi g?ód

Gdy wolny step przedemn? !

Czem g?stwy le?ne, grz?ski bród,'

Gdy gwiazdy l?ni? nademn? '1 ...

Tomahawk w r?ce, ostry grot,
I strza? pierzastych p?ki,
Tak id? drwi?cy z burz i s?ot,

Pan puszczy, pan swej r?ki l...

"Ei, ni etuczi-nek,
In kilaski tap" ...

A gdy ostatni refren pie?ni rozbi? si? na echa, pochwyci?y
go gr ornady ?owców, id?cych d?ugim szeregiem i znów za

brzmia? ?piew, radosny i silny, nabrzmia?y tonami wesela i otu

chy. Szli roz?piewani w z?otych blaskach s?o?ca, str?caj?c
z traw stepowych ci??kie krople rosy porannej.

· Gromada ?owców wydosta?a Si? na obszern? polan?, z któ-

reJ roztacza? si? widok na pasmo wzgórz siniej?cych w oddali.

Przystan?li.
Wódz ca?ej wyprawy, Sabura, da? znak r?k?.
Oczy wszystkich zwróci?y SI? w jednym kierunku. Na

bladym szczycie s?siedniej góry wystrzeli? s?up sinego dymu.
?owcy zamilkli.

To skauci wyprawieni 'naprzód, sygnalizowali, ?e trafili na

?lad zwierzyny. Rozpocz??a si? rozmowa.

Ze szczytu góry, co chwila wikwita?y k??by dymu, raz

krótkie, raz d?ugie -

nast?powa?y po sobie szybko, albo po

-woli, wyd?u?a?y si? i kurczy?y. Sabura patrza? i przyciszonym
g?osem wydawa? rozkazy. Kolumna ?owców rozdzieli?a si? na

trzy cz??ci. Pierwsza cz??? szybko ruszy?a w strome prze??czy
-

druga przeprawi?a su; na stok wielkiej góry, a trzecia, pod
wodz? Sabury, pozosta?a na miejscu.

S?o?ce szybko wznosi?o si? coraz wy?ej. Mija?a godzina
za godzin?, a ?owcy trwali na polanie milcz?co, pra?eni pro
mieniami s?o?ca. Ani jeden si? nie poruszy?. Stali podobni
zjawom le?nym, gotowi ka?dej chwili ruszy? naprzód.

W ciszy s?ycha? by?o tylko brz?czenie much i owadów,
oraz przyt?umione oddechy ?owców. Nagle cisz? rozdar?o kwi

lenie jastrz?bia. By? to sygna? pierwszej gromady ?owców,
g?osz?cy, ?e zaj?li ju? wyznaczone stanowiska

t •

Po chwili ozwa?o si? krakanie or?a g órskiego, p?yn?ce ze

szczytu spadzistego stoku góry. .

Na ten znak Sabura odpowiedzia? jakim? dziwnym okrzy
kiem, który przypomina? bek ?ani, nawo?uj?cej m?ode, i znakiem

d?oni nakaza? pochód. ,

Cicho, tak cicho, jak tylko umiej? st?pa? ludzie pó?nocy,
ruszy?a gromadka czerwonych ?owców przed siebie. Ruch g?o
wy, b?ysk oczu, by?y tu s?owami. Teraz ka?dy ?owca sam dla

siebie by? wodzem i przewodnikiem.

Pr??y?y si? ich cia?a, kluczy?y za krzewami i na za?amaniu

ska?, czo?ga?y si? po?ród wysokich traw -

n? c?wil? nikn??y,
aby si? ponownie jawi? - cicho i niespostrze?enie. WreSZCIe

gromada stan??a na skrajU kar?owatego lasu le??cego nad

obszernym parowem.

Do uszu ?owców dochodzi?y szmery puszczy, im tylko zro

zumia?e. Gdzie?, daleko, na prawo, pad? strza?. Rozbi? si?
g?o?nem echem po zboczach i skona? w ciszy.

A potem do uszu ?owców doszed? trzask ?amanych ga??zi
i tupot racic jelenich.

Przylgn?li do ziemi, rozp?aszczyli si? na niej. Sz?o ku

nim wielkie stado.

Na skraj nagiego parowu .wypad? ?lb?zymi ,,?epiti H. Przy

stan?? na moment. Rozejrza? Sl?, I lekkimi SU???I po?na? przed
siebie. Za nim run??o ca?e stado samców, ?an I la?o.wic ..

TeraZ

?wisn??y dziryty i zagrzmia?a palba strzelb. Zak??b!?o SI? ca?.e
stado i rzuci?o w przeciwn? stron? parowu. Ale l tu przywI

ta?y je nowe strza?y.

Zrozpaczona gromada zawróci?a na miejscu, aby s.i? wy

dosta? z jaru. Pad?y nowe strza?y. Stado by?o dok?adm? oto

czone l Ze wszystkich stron pada?y teraz strza?y. Ko?o Si? za

cie?nia?o. Wreszcie m powietrzem targn?? tnumfalny okrzyk
?owców.

- Ei, ha!

W parowie zaroi?o si? od ?owców. Zaledwie' kilka sztuk

zdo?a?o si? wymkn?? poza ?ailcuch ludzki. Na dnie paro\\ u

f,

le?a?y teraz w ka?u?y krwi olbrzymie d?ugonogie "wepity/, ro

s?e samce o pot??nych koronach rogów, g?adkle i l?ni?ce ?anie,
oraz zgrabne ja?owice.

.

Rzuci?y si? ku tej zdobyczy gromady ?owców. Kazdy szu

ka? swojej sztuki i znajdowa? j?.
Gon dzisiejszy uda? si? nadspodziewanie dobrze. Radosne

okrzyki przepe?nia?y jar górski, rozbija?y si? g?o?nemi echami·

i sz?y na skrzyd?ach wiatru hen, daleko w
puszcz?. .

Zanim si? ?owcy uporali z oporz?dzeniem upolowanej zd<;>
byczy l podzieleniem jej pomi?dzy wszystkich, s?o?ce skry?o Si?
za szczyty, a w jarze zapanowa? wilgotny pó?mrok.

Podnios?y si? blade opary mgie? i poszarza?y kontury
szczytów; ?owcy pozostali na miejscu zwyci?stwa. Na zboczach

zap?on??y ogniska, doko?a siedzia?y rozgwarzone groma dy ?ow-

ców, posilaj?c si? po ca?odziennym tl udzie.
. .,

Na wid?ach ro?nów piek?y si? soczyste ud?ce sarrue I Je

lenie - albo na roz?arzonych w?glach sma?y?y si? p?aty won

nej pieczeni indja?skiej zwanej "venison". Zapalono faJki, na

pe?nione tytoniem i kor? s?odkiej wierzby.. Pot?czy!y Sl? 0l?o
wie?ci ?owieckie z lat dawnych

- o tern, Jak to jele?, uciekaj?c
przed cz?owiekiem, zgubi? ze strachu swój pi?kny i puszysty
ogon i od tego czasu jest kusy...

.,. .,

O tern, jak nied?wied? skalny pragn?? SI? dac lA y?:Hehc
w ogniu, ale próby nie· wytrzyma? i pozosta?a mu na pami?tk?
bia?a ?atka, ledwo widoczna, tu? pod szyj? ...

O tern jak ojciec wszystkiego, Tirawa, stworzy? ?wiat a ?a
nim zwierz?ta tak olbrzYI?ie, ?e. si? nie l?ka?y }ud.zi i gro?l?y
wygubieniem ca?ego rodzaju ludz?lego, ?rzet? Bog Je porumej

szy? i tchn?? w serca zwierz?t Wielk? tajemnic?,
-- L?k przed

cz?owiekiem ...

A gdy si? pom?czyli opowiadacze starych dziejów, roz

dzwoni?y si? prastare. tajemnicze pie?ni i p?yn??y ?a s.krzyd?ach
wiatru poprzez ca?? puszcz?. Przy ognisku gd.zle Si? zebra?a

starszyzna, siedzia? Sariduski i gwarzy? z ?owcami o wypad?ach
dnia dzisiejszego. Radowa? si? bardzo, gdy? ?owy przynios?y
plon zaiste wspania?y: szesna?cie jeleni z gatunku "wepiti",
cztery du?e ?anie i pi?? wielkich ja?owic.

?

,

- Twoje to dzie?o, przyjacielu! - rzek? do Sabury, ktory
dzi? ?wi?ci? triumf swojego kunsztu ?owieckiego. - Nie widzia

?em jeszcze ?owcy, któryby tak umia? pok!ero.wa? polow?niem.
jak ty ... a widzia?em wielu s?awnych ?owcow l sam przecie po

lowa? potrafi?.
/

- Ty, Master, jeste? innym ?owc? -

odpar? z u?miechem

Sabura - i twoj? sztuk? jest walka z nied?wiedziem ...

- Prawd? mówi! - potwierdzili starzy ?owcy.. ,. .

- Bo i kto tak umie podej?? szpakowego nied?wiedzia,
albo "bia?ego pana" *) jak ty? -

ci?gn??. dalej Sabu:a.
-

Sa?
widzia?em, jak ci do nóg pada? "mUlm" **) aby me powstac

wi?cej ... Moja sztuka jest inna, Master... I

Stary ?owca u?miechn?? si? przyja?nie i pocz?? pyka? fa-

j?czk?.
.

Coraz ciszej p?yn??y pie?ni nad ob<;>zem rozm.<;>w'y S!?
rwa?y, ogniska traci?y blask. Porn?czeni ?o?cy ObWIJ?h Si?

w pledy i w skóry, aby zasn?? przy dogas?]?cych ogniskach.
Po godzinie spah wszyscy snem ci??ko spracowanych

?udzi.

IX.

BUDOWA NOWEJ FORTALICJI.

Szybkiemi krokami sz?a wiosna przez Kra.in? M.ackenzie.
Ciep?e wiatry po?udniowe d??y po ca?ych ?mach I nocach.

Olbrzymie pola ?niegowe pomarszczo?e dJunaml, zakrz???e ?oc?
mrozów na g??bok? calizn? zlodowaCia??, po.cz??y. tracic, mepo

kalan? biel, kurczy? si? i
.. mi?kn??. ,W czasie. dma" s.?once do

grzewa?o godnie, ale noce by?y mrozne. Zaml(?k)y smeg. stawa?

si? coraz bardziej ziarnisty i .ostry, jak ?,w!r, szcze?óln?e, gdy
go s?o?ce przygrzewa?o zadma, a noc? sClska? mroz kIlkusto-

pniowy.
.

W faktorji Sandu?kiego panowa? ruch ogromny, ac?kolw)e,k
sezon handlu futrami ju? si? zako?czy?, a magazyny Si? op. 0-

?ni?y, gdy? zapasy dawno wyw?drowa?y. na po??dnie, do ?tta
wy w Kanadzie, st?d je rozes?ano dalej, do Wi?kszych osrod

ków handlu futrami.

Mimo to, praca sz?a ca?? si??, gdy? wpobli?u. ?aktorji r.o?
pocz?to budow? nowego fortu, maj?ce.go z.ast?plc ca?kOWiCie

dawny Fort Confidence, spalony w czasie najazdu przez zbun

towanych Indjan. Drzewo na budow? ?c!?gano. z?aleka, ? oko

licy po?udniowego kra?ca Point Lake. ktore to J?zloro daje p.o
cz?tek rzece Coppermine, i dowo?ono je na samach, po JodZie.

(Ci?g dalszy nash?pi).

*) Bia?y nied?wiedz.

*?) Muini - nied;l,wiec1?.
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W?dzarnta Ryb i Fabryka Konserw

Port Rybacki Gdynia Telefon 21-85

Na ??danie wysy?amy cenniki bezp?atnie.

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

I
I

roni a

gd ?ska
Sta?y dy?ur lekarski

i Pegotowie ratunkowe

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

lefon 12-40.

Stra? po?arna T cl. 17-08.

Lekarz portowy
w Kapitanacie portu od god?o 11·] 3,

Dy?ur Elektrowni

ul. Starowiejska. Tel. 29-67.

Bibljoteka T. C. L,

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

i od 15-19.

Rom. Mroczkowski, koncesjonowany elektro

monter, Gdynia, ul. ?wi?toja?ska 139 (ZUPU)
m. 134, tel. 13-75, dla korespondencji Gdynia,
skrytka poczt. 60. Wykonuje instalacje ?wiat

?a, si?y, sygnalizacji, dzwonków, telef. wewn.,

budowa anten itp. z materja?ów w?asnych
i powierzonych. Konserwacje inst. ?wiat?a,

si?y, wind, aparat. lek., telefonów, dzwonków

elektr., radja itd. Pogotowie elek?romon

terskie czynne ca?? dobi;. Telef. 13-75

Drugi wyst?p
Teatru Ziemi Pomorskiej w Cidyni

Dnia 27. X. i 28. X. w sali "Galerji

Morskie]" Teatr Ziemi Pomorskiej wyst?pi
z ostatni? nowo?ci? repertuaru scen sto

?ecznych, komedi? najpopularniejszego w do

bie obecnej francuskiego komedjopisarza

Jakóba Deval'a p. t. "Stefek". Komedja
"Stefek", poruszaj?ca aktualne zagadnienie
stosunku rodziców i dzieci, od chwili po

jawienia si? na scenie polskiej, osi?gn??a
dawno niewidziany sukces. Na scenie

Teatru Nowego w Warszawie w pe?ni naj

wi?kszego powodzenia przekroczy?a 100

przedstawie? z rz?du.
Teatr Ziemi Pomorskiej doskona?? t?

sztuk? przygotowa? z wielkim nak?adem

pracy, to te? spodziewa? si? nale?y, ?e

utwór ten, jak i na scenie toru?skiej spo

tka si? wsz?dzie z zas?u?onem i wielkiern

powodzeniem. Doskonale zgrany zespó?

artystów stanowi? pp. Bracka, Hlouskówna,

Ma?kowski, Skassówna, Zbierzowska, Cy
bulski, Ilcewicz, Kalinowicz (rola tytu?owa),
Kwaskowski i Loedl. Opracowanie re?y
serskie Hanny Ma?kowskiei, oprawa doko

racyjna Feliksa Krasowskiego.
Przedsprzeda? biletów na przedsta

wienie Teatru Ziemi Pomorskiej odbywa

si? w biurze podró?y "Orbis", Skwer

Ko?ciuszki.

?????????????

MATERJA?Y
na ubrania, kostjumy,

p?aszcze
poleca

SK?AD FABRYCZNY

Fabryk:

Jan Macha w Bielsku

H. Landsberg w Tomaszewie

Wielki rovbór
doda?kóro kraroieckich

Gdynia, Starowiejska 16.

Tel. 20-58.

Rozbudowa Witomina

Najbli?sze przedmie?cie Gdyni, Wito

mino, rozbudowuje i zaludnia si? bardzo

szybko. Liczba mieszka?ców wynosi ju?
2500. Szybki wzrost zaludnienia zawdzi?
cza Witomino dzia?alno?ci gminy m. Gdyni
oraz wyj?tkowe mu po?o?eniu tego przed
mie?cia, a wznosz?cego si? 110m. nad po

ziomem morza. Rozci?Q"a si? stam t?d
pi?kny widok na morze, Hel oraz otacza

j?ce lasy.
Gmina wybudowa?a pi?kn? alej? do

Gdyni d?ugosci 1 i pó? km. i uruchomi

?a komunikacj? autobusow?. Obecnie mia

sto ko?czy budow? wodoci?gu, nawierz

chni ulic i sieci elektrycznej. Na Witomi

nie istniej? ju?: ko?cio?, plebanja, ochron

ka, przedszkole ostatnio przeniesione przez

Komisarza Rzadu do oddzielnego budynku,
posterunek policji, ochotnicza stra? po?ar
na. Jeszcze w bie??cym roku gmina m.

Gdyni przyst?pi do bur' owy szko?y na Wi

torninie. Ma tam by? tak?e uruchomiona

ekspozytura poczty.

Bezp?atne Koedukacyjne kursy
wieczorne

Z dniem 29 pa?dziernika br. zostan?
uruchomione:

1) w szkole powszechnej przy ul. 10

Luteg-o
- kurs stopnia III· go,

2) w szkole powszechnej Gdynia-Chy
lonia w domu p. Vossa - kurs stopnia
I. i II-go,

3) w szkole powszechnej Gdynia-Ob?u
?e kurs stopnia I. i II-go,

4) w ?wietl.cy miejskiej na Wi?ominie
kurs stopnia i-go.

Wymagane wykszta?cenie od nowo

wst?puj?cych kandydatów:

-

-

P?ASZCZE UBRANIA
KAPELUSZ?

u rawaty,
czaP l.

. m?sKa,
??

u·

zelKa biel1zna
t KulY m?s??1e

ws
ze IKie ar y

oraZ
ws "

?'
Specia1ny

dZla,
•

H
.. u la"

t
" 1"

uc??

Goepper
a

Hapelusze
..

, GDYNIA
K. TUR IYN S KI -

Telefon 15-93
_

?wi?toja?sKa
q

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

,'.
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na stopie? l-szy : jedno lub dwukla

sowa szko?a powszechna, lub 3 - 4 od

dzia?ów siedmioklasowej szko?y powsz.;

na stopie? II-gi: uko?czony stopie?
l-szy kursów wieczorowych, trzy

-

pi?cio
klasowa szko?a powszechna lub pi?? do

sze??ciu oddzia?ów siedmioklasowej szko?y
powszechnej;

na stopie? III-ci: uko?czony II-gi sto

pie? kursów wieczorowych lub siedmio

ewentualnie sze?cioklasowa szko?a powsz.

Kandydaci z wykszta?ceniem dorno

wem zostan? zakwalifikowani przez kie

rownika kursu na odpowiedni stopie?, na

p idstawie posiadanych wiadomo?ci.

Zapisy przyjmuj? kierownicy w sie

dzibach kursów w poniedzia?ki, ?rody
i pi?tki od godz. 18 - 19.30,

o plac reprezentacyjny
Coraz cz??ciej odzywaj? si? w Gdyni

g?osy, aby w centrum miasta stworzy?
wielki plac reprezentacyjny, którego
potrzeba wzros?a w miar? rozwijania si?
naszej stolicy nadmorskiej. .Iajlepszein
rozwi?zaniem tego zagadnienia by?oby
rozszerzenie Skweru Ko?ciuszki w stron?

Kamiennej Góry, tu? nad morzem i upo

rz?dkowanie ca?ego Skweru Ko?ciuszki

przez usuni?cie wy?yny, zaros?ej k?p?
drzew naprzeciw Kasy Chorych. Zrów

nanie tego podwy?szenia powi?kszy?oby
znacznie u?ytkow? przestrzel'} Sweru

Ko?ciuszki.

Budowa portu lotniczego
W Rumji, tu? pod Gdyni?, przyst?

piono w tych dniach do budowylotniska
cywilnego. Samoloty polskie kursuj?ce

pomi?dzy Gdyni? a Warszaw? nie b?d?

odlatywa? z Wrzeszcza, na terenie gdall
skim, lecz z Rumji.

Rl:lch w handlu wzrasta

Z nastaniem ch?odów jesiennych
wzros?y obroty kupców gdy?skich w han

dlu detalicznym. Okres tak zwanego

martwego sezonu, sko?czy? si?. O?ywie
nie powita? nale?y z rado?ci?, gdy? te

goroczny sezon letni nie by? pomy?lny
i wielu kupców zawiód? powa?nie.

D?ie? oszcz?dno?ci
.

Dnia 31-go pa?dziernika, dzi?ki sta

raniom banków gdy?skich, specjalnie
za? Komunalnej Kasy Oszcz?dno?ci m.

Gdyni, odb?dzie si? w szko?ach tutej

szych dzie? propagandy oszcz?dno?cio

wej w my?l starej maksymy, i? najpe
wniejsz? drog?, wiod?c? do dobrobytu
jest oszcz?dno??. Z tej okazji w szko

?ach b?d? wyg?oszone specjalne wyk?ady.

Wstrzymanie komunikacji lotniczej
Obwód morski L. O. P. P. podaje

do wiadomo?ci, ?e ruch lotniczy na lin]i

Gdynia-e-Gda?sk-c- Warszawa b?dzie, jak

zwykle, wstrzymany na okres zimowy
od dn. l-go listopada 1934 do dn. 31-go
marca ] 935 r.

Rl:lch w porcie
Charakterystycznym jest objaw, i?

w ostatnim tygodniu, na pierwsze miej
sce w?ród statków, przybywajacyeh do

Gdyni, wybi?a si? bandera niemiecka.

Doniedawna pierwsze miejsce dzier?y?a
Szwecja.

Zapisz si?

na cz?onkalOPP .
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Reklama

jest
d?wigni?

handlu

Gdynia
?ajta?sze ?ródle) zakupu

puchu, pierza, poduszek i pierzyn
Frydman, ul. W?adys?awa IV.

róg Starowiejskiej, vis a VIS

"Kiermaszu Swiatowego".

B?awaty

Konfekcja
-

b?awaty
-

artyku?y k?pielowe.

Nikodem Kapu?ci?ski, Plac Kaszubski 5.

Dykta

Sprzeda? pc cenach fabrycznych: dykt,
fornierów i skrzy? wszelkiego rodzaju.

.Pclskadykta" Gdvn.a, ul. 10. Lutego

róg 3-go Maja. Telefon 10-58.

Denty?ci

Biedermann Teofil, dentysta, ul. ?w-Ja?ska,

Bochi?ski Teofil, dentysta, ul. Abrahama.

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

Kasy Chorych.

Mampe Pawe?, dentysta, ul. Portowa.

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

nr. 81, m. 4.

Drzewo.

Bracia Jurkiewicz, sk?ad i obróbka drze

wa
- mater lary budowlane, ul. ?l?ska

nr. 7. Tel. 14-76,

Elektrotechnika

.Erektrohur t" Sp. z o. o., tel. 12-66, ul.

Abrahama 18, posiada na sk?adzie

wszelkie artyku?y elektrotechniczne po

cenach konkurencyjnych.

Futra

Pierwszy specjalny sk?ad futer,
Gdynia, ulica Starowiejska 22.

"Dom Futrzany" Sikorzy?ska.
Wykonuje si? wszelkie prace
w zakres ku?nierstwa wchodz?ce,
si?y wysoko wykwalifikowane.
Tam?e przyjmuje skóry do garbo
wania i farbowania.

Hotele

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

Hotel, Restauracja, "Dom Zdrojowy", Ka

mienna Góra, tel. 14-40.

Herbata

"Cejlon" Specjalno??: herbaty, kawy i ka

kao. Gdynia, ulica Swi?toja?ska 33-35.

Kafle i piece

bia?e i kolorowe, ceg?a, dachówka, drzwicz

ki, ruszty, p?yty i wszystkie artyku?y
zdu?skie poleca najtaniej Z. Czechowski,

sk?ad kafli, ulica ?l?ska 1, obok domu

Olszowskiego
- telefon 28-25.

Kawa

W. Machwitz - Palarnia Kawy

Gdynia - ulica Lipowa nr. 3.

Tel. 28-15.

Alhatnbra-Variete

Alhambra
- Variete codziennie alrakcyjne

wyst?py si? polskich i zagranicznych pod

dyrekcj? Zdzis?awa Kocha?skiego, ul.

10 ?utnqo.

Lekarze

Dr. med. Binek Leon, spe..:jalista chorób

skórnych i p?cherza, ul. Sw.-Ja?ska 21,

Dr. med. Bobkowski Stanis?aw, choróby.
kobiece i wewn?trzne, ul. Sw.-Ja?ska

(naprz eciw ko?cio?a).

up

Dr. med. Oehlr rch Wiktor, praktyk, ulica

10 Lutego.

Dr. Reichert Roman, zak?ad rentgenolo

giczny, ulica Zygmunta Augusta, Z. U.

P, U. m. 60.

Dr. med. Rychli?ski Stanis?aw, specjalista
chorób kobiecych, ul. 10 Lutego (vis

a vis poczty).

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

Szpitala Sióstr, ul. Sw.-Ja?ska, róg ul.

Kwiatkowskiego.

Dr. med. Silberstein, specjalista chorób

skórnych i p?ciowych, Starowiejska 47

(dom Jaworowicza).

Dr. lek. Stankiewicz Józef, nacz. Wydzia?U

ul. Starowiejska.
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Poszukuj?
3 pokoi
Z kuchni?

z ?azienk?, w centrum miasta

na l-szem lub 2-giem pi?trze.

Zg?oszenia dc Administracji
pod nr. 12-27

Calanterja
Hnrtownia galanterji, b?awatów.

konfekcji. Ceny bardzo n i s k i e

G. Brenner, ul. Abrahama 5.

p o k 6 J dobrze umeblow.

I p. m. 3., na ??danie z utrzy
maniem od ? listopada do wy

naj?cia, ul. Sl?ska 55.

Narazie wiadomo?? part. m. 1.

Radjo - technika

nasza specjalno??! Na sk?a

dzie: Radjo-aparaty, g?o?niki,
lampy i wszystko do radia.
Akumulatory, ?adowania, na

prawa wszelkiego radjosprz?tu.
Firma fachowa. "UNIVERS'j
ul. Starowiejska 40, parter
telefon ] 0-82.

Wejherowo
Apteka pod Or?em, pl. Wejhera 27,

tel. 21.

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

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

Puck

Apteka, Rynek 27, tel. 11.

Sosnowska Zof'ja, lekarz dentysta,
ul. W?adys?awa IV. dom Z. U. P. U. W?dzarnia Ryb, Budzisz Antoni, ul.

m. 18. Morska 7, tel. 66.

Notarjusze

Notarjusz Cbudzi?ski Henryk, Staro

wiejska.
I

Notarjusz Jackowski Edward, ulica

?wi?toj a?ska 17.

Worki

Gdy?ska Wytwórnia Worków. Sk?a

dy wyrobów Cz?stochowskich.
WOl'ki nowe i u?ywane, prz?dza
i szpagaty D. Fiszer i S-ka W Gdy
ni, ul. Sl?ska nr. 19, skrzynka
poczt. 1G2, telefon 17-90. Sien
niki i p?ótna w ró?nych gatun
kach i rozmiarach, p?achty ?ni
wowe nieprzemakalne.
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Sk?adajcie

Dr. Dziatowskl Alfred, okulista, ul. Staro

wiejska, dom Szmidta.

Dr. med. Smolin Pawe?, praktyk, Plac

Kaszubski, dom Kurra.

Dr. med. Szlichci?ski Wac?aw, specjalista
chorób skórnych i p?cherza, ul. Sw.-Ja?

ska 16, II p.

Dr. lek. Szpakowski Benedykt, specjalista
chorób p?ucnych, ul. Sw.-Ja?ska 50, II p.

Dr. ?ucjan Tomaszunas, lekarz praktyk

(analizy lekarskie) ul. 10 Lutego 32,

telefon 11-40.

Dr. med. Unieszowski, chirurg, ul. Sw.

Ja?ska, dom Stankiewicza.

Lekarze denty?ci
Dr. med. et phil., Cylkowski Bol.,

stomatolog, ul. Zygm. Augusta
Z. U. P. U.

J\1isjon Marja, lekarz dentysta, ul.

?w.-Ja?ska, dom Kowalczykowej.

Przysiecka Kazimiera, lekarz den

dysta, ul. 10 Lutego.

na po"-

Jastarnia
Kolmke Juljusz, w?dzarnia ryb,

tel. 7.

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

"Pomorzanka", hotel restauracja,
tel. 5.

Ku?nica na Helu'

Restauracja - w?dzarnla i handel

ryb, Konkel Zygfryd, tel. 2.

····d i .- n

Dr. med. Flisowska Arnalja, specjalistka
chorób dzieci?cych, Skwer Ko?ciuszki.

Dr. med. Flisowski Aleksander, choroby
wewn. i kobiece. Skwer Ko?ciuszki.

.'
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Dr. med. Gerwel, specjalista chorób gar

d?a i nosa, ul. Sw.-Ja?ska, róg ul. Kwiat

kowskiego.

Dr. med. Herzberg Henryk, choroby we

wn?trzne, ul. Starowiejska (Dom Bat'a),

Dr. med. K?czkowska Zofja, choroby we

wn?trzne, ul. ?eromskiego.

Dr. med. Krzy?anowski Jerzy, ginekolog
ul. 10 Lutego 21.

Dr. med. Maciejewski Czes?aw, spec],

chirurg, ul. Starowiejska.

Dr, med. Mierzejewska Wies?awa, specja
listka chorób dzieci?cych, Kamienna

góra, willa, Japo?ska Górka".

Dr. Mikici?ski Miron, chirurg, ul. 10 Lutego.

Dr. med, Modrzejewski, specjalista chorób

kobiecych, ul. Sw.-Ja?ska 37.
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ABONAMENT: Mies. 1.00 z?; Kwart. 3.00; Pó?r. 6.00 z?; Roczny' 10.- z?. W S1ar2Ch Zjednocz. Am. P??n. pó?r. dol. 2 i pó?; roczny dol. f),-. W innych pa?stwach kwartalnie 5.- d.
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Port pracuje

Gdy?ski port pracuje ci?gle i nieprzerwanie.

Nie istnieje dla niego noc, albowiem i we dnie

i w nocy skrzypi? olbrzymie d?wigi, ?aduj?c

i wy?adowuj?c towary, które id? w ?wiat

szeroki, lub przychodz? do nas z ró?nych

krajów zamorskich. Ilustracja obok zamie

sz czona przedstawia wielkie ?wigi i i
:

,

gdyt'lskiego podczas pracy.

CENY OG?OSZE?: W tek?cie na stronie :,:l-lamowej w ier sz milimetrowy 40 groszy. Ca?a strona 450 z ?otych. Na stronie 4-?amowej w og?oszeniach drobnych jeden wiersz

35 groszy. Komunikaty i notatki w kronice 50 groszy za w;ersz. Teksty artyku?owe l z? za wiersz milimetrowy. Przy og?oszeniach kilkurazowych rabaty. Ad ministr acja 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? wzniesione do dni czterech po wyj?ciu nr. pisma.

I port w Helu pracuje

Sezon rybacki rozpocz?? si? na dobre, wi?c port ry

backi w Helu t?tni ?yciem. Codziennie wyp?ywaj? na

pe?ne morze kutry i ?odzie rybackie, aby wraca?

z obfit? zdobycz?, jak? s? ?led? ie, f'Ionrlry i szproty.
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