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Od obrony ""ybrze?a do ""ypra\N zamorskich

(Od specjalnego korespondenta
"Latarni Morskiej.j.)

Warszawa w listopadzie 1934.

Rok obecny jest mo?e rokiem kl?sk
dla Europy, ale jest zarazem rokiem wiel

kiej ekspansji polskiej. DZi?ki metodycz
nej dwuletniej pracy pilotów i konstrukto

rów polskich zwyci??yli?my we wspania?ej
formie w "Challange'u" czy, jak niektórzy
chc?, "Turnieju Lotniczym", tak samo dzi?
ki pracy "baloniarzy" utrzymali?my z chwa??
na rok jeszcze puhar Gordon-Beneta. L.

O. P. P. da?o pokwitowanie narodowi za

sk?adane przez szereg lat drobne, groszowe
sk?adki.

Ale istnieje jeszcze jedna organizacja
ogólno-pa?stwowa, wedle przyj?tej opinji
zwi?zana blisko z obron? pa?stwow?. Jest
ni? Liga Morska i Kolonjalna. Prace jej
w przekonaniu przeci?tnego obywatela
wi??? si? bezpo?rednio z zagadnieniem
obrony wybrze?a polskiego, jakote? ze zwi?
zanym z tern Funduszem Obrony Morskiej
(F. O. M.). Jeszcze mieszka?cy odleg?ych
od wybrze?a miejscowo?ci wiedz? co?nie

co? o tern, ?e Liga urz?dza wycieczki nad

morze, cho? tanie, a umo?liwiaj?ce nawet

?redniozamo?nemu obywatelowi ob ejrzenie
Gdyni, Helu, Rozewia i morza, pozatern

przyzwyczajono si? do tego, ?e od paru

ju? lat ?wi?to ?w. ?w. Piotra i Paw?a ??czy
si? ze ?wi?tem Morza.

Oto i wszystko, co przeci?tny obywa
tel o Lidze wie ...

A jednak organizacja ta liczy dzi? po

nad 200000 cz?onków, zgrupowanych w zgó
r? lOCJO oddzia?ów, wydaje szereg publi
kacji broszurowych i ksi??kowych, po?wi?
conych zagadnieniom morskim, wydaje 3

pisma perjodyczne
- "Morze", "Polska

na morzu", "Przegl?d morski i kolonjalny",
inicjuje szereg akcji, ?e wymienimy cho?by
zwi?zany ze ?wi?tem Morza w roku ze

sz?ym protest przeciwko propagandzie nie

mieckiej rozbiorowej w sprawie Pomorza.

Jednak nie w tej akcji Ligi spoczywa

istotna waga jej dzia?alno?ci spo?ecznej.
Polacy nie byli dotychczas narodem

morskim. Rozumieli?my i rozumiemy je
szcze, ?e granic? naszego kraju jest gra

nica sta?a, dobrze obstawiona na wscho

dzie przez K. O. P., na zachodzie przez

Stra? Graniczn?, odczuwamy dok?adnie,
?e po?udniowe góry tworz? granic? bez

pieczn?, nie orjentujemy si? dok?adnie,
czem jest dla nas pó?nocny skrawek gra

nicy. brzeg morski. Pewien wy?om w po

gl?dach zrobi?a budowa w?asnego portu

Gdyni, co? tam s?yszymy od czasu do cza

su o wadze gospodarczej Gda?ska i na

szych stosunkach z tym starym hanzeaty
ckiem miastem, ale w tern wszystkiem wi?

cej je st dumy narodowej, rozprostowywania
karku, silnie przygi?tego przez zaborców

i ich moc, a nasz? s?abo?? w ci? zu pó?to
ra wiekowej niewoli, ni? istotnego rozu

mienia zagadnienia morskiego, jego wagi
dla naszej ekspansji, iego znaczenia dla

naszej duszy narodowej.
Prawda, lat par? ostatnich zmieni?o

i pod tym wzgl?dem Polaka. ?wi?to Mo

rza, sta?a propaganda, odczyty, wycieczki
nad morze, obozy letnie wytworzy?y ju?
nietylko w?ród inteligencji, ale i w szero

kich masach spo?ecze?stwa przekonanie, ?e

"mo?e to jednak pot?g-a" i ?e gotowi jeste

?my nawet wojn? o Pomorze prowadzi?.
Ale to jednak nie wszystko ...

Zgruba mo?na pdzieli? narody na dwie

zasadnicze grupy: Narody rolnicze i na

rody, które, cho? mo?e rolnictwem nie

gardz?, doceniaj?c jego znaczen.e dla go

spodarki narodowej, jednak s? raczej na

rodami kupieckimi.
Naród rolniczy jest przywi?zany do

roli -

plactus ad scriptus - jak mówili

o ch?opach pa?szczy?nianych prawnicy
z przed paru stuleci. Poj?cie "ojczyzny"
??czy si? u tych narodów bezpo?rednio
z poj?ciem "ojcowizny". Dla dzieci ta

kiego narodu w?drówka za chlebem jest
tragedi?, gdy? nawet nedza na w?asnym
zagonie, pod w?asnem niebem, spoczynek
wieczny na cmentarzu, gdzie Ojce le??, jest
wszystkiem. Ludy takie s? poczciwe, do

bre, go?cinne, ale stwarzaj? zawsze orga

nizacj? pa?stwow? s?ab? i cz?sto s? mater

ja?em etnicznym
- dla ziemi zmieniaj?

narodowo??, s? czynnikiem, który wzma-

cnia inne narody.
:-:

Natomiast ci inni - ?e we?miemy jako
typ staro?ytnych Rzymian, chocia?by, oj
czyzn? maj? za sob? i w sobie. Zo?nierz

L e g j i R z y m s k i e j zabiera?) ze sob?
swoje lary i penaty-bóstwa rodzinne i do

mowe
- zabiera? pocz?tek boga Quirinusa

- i wsz?dzie, gdzie ustawi? swój namiot,
czu? si? u siebie, w ojczy?nie, w Rzymie.
I w ten sposób Wieczne Miasto zapano
wa?o nad ?wiatem. Rzymianin nie wyna
radawia? si?, a narzuca? jeszcze ludziom

swoje poj?cia o ojczy?nie.

Czy? nie widzimy dzi? takich narodów?

W ci?gu tysi?colecia pobratymcy nasi

na szerokich przestrzeniach mi?dzy Elb?
i Wis?? nieomal stoli si? fundamentem po

t?gi Niemiec wspó?czesnych -

w ciagu
tysi?celecia potomkowie Celtów, Sasów,
Du?czyków, Normanów stworzyli pot??ne
Imperjum Angielskie, w którym bez prze

sady s?o?ce nie zachodzi.

Polak, gdy zmuszony przez brak pracy
i n?dz? w kraju, stawa? si? wychod?c?,
by? albo "Panem Balcerem", który przez

n?dz? i piek?o emigranckie, za cen? g?odu
marzy o powrocie do kraju i kupieniu do

statecznej ilo?ci morgów ziemi, by dalej
klepa? polsk? bied?, albo, nie zabrawszy
ze sob? swych w?asnych larów i penatów
- dumy ze swych przodków i z w?asnego
kraju, umi?owania swego narodu, id?cego
tak daleko, by nawet na obczy?nie czu?

si? wspó?twórc? kultury polskiej, -

wy
naradawia? si? szybko

-

je?eli nie on, to

jego dzieci. I rzecz ciekawa - umia? ten

wynarodowiony Polak by? chlub? swego

nowego narodu ...

Ilu takich by?ych Polaków z?o?y?o si?
na pot?g? Rosji! W spisach moskiewskie

go "dworianstwa" -

szlachty, blisko trzecia

cz??? to wychod?cy z P olski, na Sybirze
równie? oko?o trzecia cz??? -

potomkowie
p- .lskich zes?a?ców, Turkiestan, Kaukaz,
zdobywali dla caratu Polacy.

Tak samo wygl?da i historja Prus:

ci wszyscy Podbielsky, von Radolinowie -

to Polacy ...

Tymczasem stara Anglja skolonizowa?a

dzisiejsze Stany Zjednoczone przymusowy
mi wychod?cami - sekciarzami, prze?la
dowanymi w Anglji i Szkocji, a Australj?
- deportowanymi z?oczy?cami

"Mój dom jest moj? twierdz?" - mó

wi Anglik. Ale ten dom jest zarazem cz?

?ci? Anglji dla niego ...

Dzia??lno?? Ligi Morskiej i Kolonjalnej
przy takich warunkach, przy takim typie
Polaka mo??aby =-

i wedle normalnego
roz?mowama, p?wmnaby ograniczy? si? do

takiego "morskIego" programu, jakiemu
ho?dowa?a za czasów c awne] Rzplitej szla
chta polska: byle z Gda?ska wychodzi?y
okr?ty, wywo??ce nasze produkty ekspor
!owe, przychodzi?y statki z tern, co nam

Jest potrzebne, byle nasi poczciwi Gda?
szczanie nie chcieli zbyt ju? wiele na tym
procederze zarabia?, byle w miar? wierni

Rzeczypospolitej byli - co? wi?cej po
trzeba?

A jednak o wiele, wiele wi?cej wspó?
czesna Polska zrobi? musi 1...

Byli?my zawsze pomostem mi?dzy Bli-
•

ski? Wsc?odem, ? Zachodem Europy.
?ancuch którego koniec gdzie? tam w Lon

dynie cz? flamandzkich miastach si? znaj
dowa?, CI?gn?? SI? poprzez hanzeatyckie
grody BreI?Y' .Lu?eki,. Hamburga, poprzez

hanze?tyc?l me?leckl Gda?sk a? do r?k
Polakow I Ormian, czasem Rusinów we

Lwowie, którzy podawali go z kolei lewan

ty?skim kupcom. Tak samo z Gda?ska

przez Bram? Morawsk? i Brno Wiede? a?
do Adrjatyku i s?onecznej Italji szed? szlak

handlowy.

Ziemia, rzeki, wiatry, góry niewiele

si? zmieni?y w ci?gu wieków, cho? w proch
pad?a pot?ga w?adców Krymu, cho? za

brak?o ottoma?skich padyszachów w Stam
bule.

Pol.ska I?O?? ? ?usi podj?? dawn? sw?
rol? I?osredmka JUZ me tylko mi?dzy wscho
dem l za?hodem. Europy, ale mi?dzy ?wia

?e?1 .wspo?cze?neJ, maszynowej produkcji
I ?wiatem ludow m?odych. Wi?cej nawet
-

P?lska mo?e sta? ?i? w szeregu wy

padkow wars?tatem tworczym, oddaj?cym
produkty swej pracy, swego kapita?u tym
m?odym ludom.

Czy mo?emy dokona? tego, jako na

ród rolniczy?

I?? musi w ?wiat kupiec polski, agent
polski handlowy. Czy? nie powinien on

jako dawny ?o?nierz rzymski, wzi?? z sob?
i w sobie w?asnej ojczyzny? Czy wzorem

?z?siej?zego ??glika? jego. dom na obczy
zme me powmiem SI? stac domem Polski.

I dlatego te? Liga Morska i Kolonjalna
nie mog?a si? ograniczy? jedynie do pro

pagandy polskiego morza: Dlatego te?

od tej propagandy przej?? musia?a do pio
nierstwa kolonjalnego.

Statek handlowy, zarazem okr?t szkol

ny .Elemka'' wyrusza jako przednia stra?

polskiej ekspansji do dalekiej Afryki Za

chodniej nie tylko dlatego, by zbada? mo

?liwo?ci zbytu polskich towarów, by przy
wie?? stamt?d kopr? czy kakao, ale l dla

tego, by da? dowód mo?liwo?ci zorganizo
wanego polskiego czynu i w tej dziedzinie.

Od ?wi?ta Morza przechodzimy do

wypraw zamorskich, od budowy portu
w Gdyni, od wyzyskania portu w Gda?

sku przej?? musimy do produkcji i handlu
o znaczeniu wszech?wiatowem.

Ale równocze?nie w Polsce musi si?
odby? rewolucja w duszach polskich, zni

kn?? musi typ "Panów Balcerów", zjawi?
si? Polak nowy, który Polsk? za biera? b?
dzie ze sob? w kraje dalekie i tam now?

Polsk? stwo?zy? l

KRAWATY • KOSZULE • KAPELUSZE
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Huliga?stwo uliczne

Nie jestem przysi?glym cz?onkiem To

warzystwa Moralno?ci i na swobod? my?li
i s?owa mam zupe?nie literalne pogl?dy. Po

traji? w zlo?ci zakl?? soczy?cie, co zreszt?

wielu innych "wielkich" ludzi czyni/o ?Vidzl?,

ze;przyslowie "wielkich", postawi/em cudzy

siowy, aby mnie nie pomówiono o zarozu

mialo?? juczynilem slusznie, gdy? w Qdyni
roi sil? od zarozumialców i ma?ych i wiek

szych, przeto takie zastrze?enie z pomoc?

cu,dzyslowów jest konieczne.

Wiem jaki jest rym kupa, ale nie lubi?

huliga?stwa i moskiewskich zwyczajów roz

stawiania rodziny po k?tach
-

poczynaj?c
od siostry i matki, a sko?czywszy na czwar

tern pokoleniu z linji ?e?skiej. Taki ju?

jestem, ?e wszelkie b?oto, jest dla mnie

wstr?tne

A w Qdyni roi sil? od huliga?stwa na

ulicach. Klqtwy najordynarniejsze s? naj

bardziej niewinnym sportem, uprawianym

przez starszych i dzieci. Toby bylo jesz
cze niewinn? igraszk?, gdyby chodzi/o

o ró?ne "psiekrwie" i "cholery". ktoremi

sypi? jak z r?kawa nawet sze?cioletnie dzieci

pici obojga, w "kole?e?skich" rozmowach.

Taki "mikrus" zatracony, co to zamiast

"chleb" sepleni "beb" i gaworzy dopiero w

ludzkiej mowie, nauczy! sil? ju? kl??, jak
stary bosman.

l od kogo sil? nauczyl? Od owego

zapijaczonego huliga?stwa, które sil? szwen

da po ulicach i bezkarnie miota najordy=
namiejsze kl?twy i wyzwiska, na n aj lu d

niejszych ulicach i to w bia?y, jasny i s?o

neczny dzie?!

Na niektórych ulicach poprostu przej??
nie mo?na z ?on? i z dzie?mi, aby sil? nie

natkn?? na takich pluqowc?w. Poprostu,
uszy trzeba zatyka? i zmyka? copr?dzej.

To s? rzeczy wstr?tne l grubo niekul

turalne. Temu nale?y polo?y? kres. lst

niej? przecie ustawy, które zabraniaj? ta

kich orgij. Pami?tajmy o dzieciach, któ

rych przecie nie mo?na pozamyka? w do

mach i izolowa? od tych wplywów. Zresz-

-
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t?, i ludzie doro?li maja tego do??. Kilku

moich znajomych, a pomi?dzy nimi jeden
kapitan marynarki, prosili, aby o tem na

pisa? i zwróci? uwaq? wladz na to, co sil?

dzieje. Czyni? to ch?tnie, w calej pe?ni,

przyznaj?c sluszno?? tym, którzy narzekajq..
Jak wladze sil? zalatwi? z tern huli

ga?stwem slownem. to ich rzecz
- ale na

Boga! niech sil? za?atwiq, byle szybko!
so:

Przenie?li?my
bkA t{%..# ?*e,j,u ,%2 :#7 -dJ;;' #4?·:::gi'5Hl?S't·&·g ..

redakcj?

administraCj?

i biura

drukarni

VtlydavvnicllNa

"Lalarn?

Morskiej"

z ulicy Starowiejskiej 35

na ul. ?wi?tojallSkC) 34, I. ptr.

T e I e f o n y: 10 - 44 i 23 - 22

Wszelk? korespondencj? do Wyda

wnictwa i Drukarni "Latarni Mor

skiej" prosimy adresowa?:

u5. ?wi?toja?ska 34, Cidynia.

&S $MW$'S '$};tiM * ;%''#5 '?? .. ij! $l!

lepszy jeden z?oty na ksi??eczce,

Ni? dziesi?? schowanych w beczce.

111111111111 s K t A D G t Ó W N Y: LANGGASSE 20-21 Telefon 24223.

??ozrnaito?ci

Ciekawy projekt propagandy
oszcz?dno?ci

Ciekawy pomys? krzewienia zmys?u
oszcz?dno?ciowego i zach?cenia ludzi do

oszcz?dzania wysun?? urz?dnik Kasy Osz

cz?dno?ci w Bolonji we W?oszech, p. F.

Notari. Uwa?a on, ?e najlepszym sposo
bem propagandy oszcz?dno?ci Jest wyna

lezienie przedmiotu, któryby przypomina?
ludziom codziennie i wsz?dzie obowi?zek
oszcz?dzania. Takim przedmiotem mog?a
by by? z powodzeniem specjalna moneta

oszcz?dno?ciowa, to znaczy moneta o ni

skiej warto?ci, któraby sta?a si? symbolem
i przedmiotem oszcz?dno?ci. Kasy Oszcz?d
no?ci mog?yby np. zwrór i? si? do pa?stwa
z pro?b? wybijania nowej monety warto?ci

50 centów, przyczem na 1 stronie tej mo

nety winien by? wybity artystyczny motyw
przypominaj?cy oszcz?dno??, np. ul, pszczo
?a itp. Moneta ta by?aby doskona?? form?
propagandy, posiadaj?c? rzadk? zalet? ta

nio?ci, nie ograniczonej trwa?o?ci i przeni
kania do szerokich warstw spo?ecznych jak
?aden inny przedmiot. Moneta ta mog?a
by obiega? zamiast dotyczasowych monet

pewnego gatunku.
Za projekt ten otrzyma? p. F. Notari

specjaln? nagrod? od Kasy Oszcz?dno?ci
w Bolonji, w której pracuje.

G D Y N I A, ul. ZEROMSKIEGO 45

Bar Ameryka?ski

wydaje obiady na masle z 3-ch dan

1.20 z?., kolacje z 2-ch da? 1.00 z?., Da

nia barowe 0.45 z?., karty obiadowe

i kolacyjne obejmuje kilkana?cie da?

do wyboru. Napoje zimne i gor?ce

oraz zak?ski po cenach najni?szych.
Na ??danie dostawa do domu. Dobrze

piel?gnowane piwa pierwszorz?dnych
browarów.

Specjalno?? o godz. S-tej rano barszczyk
winny, ?urek polski i czarna kawa. Od go

dziny S-tej rano do godz. 12-tej ?niadania

wiede?skie. Szklanka kawy czarnej lub

herbaty 25 gr.

Pierwsza w Qdyni kuchnia jarska.
Wieczory szachowe i brid?owe.

Zarz?d chrze?cija?ski.
Wla?c.: byly ?eligowszczyk 4 dyw. strzel.

na Kubaniu.

Oszcz?dno??
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Great Yarmouth, 20. X. 1934 r.

I slandja posiada jedno z najbardziej po

strz?pionych wybrze?y, ci?gn?ce si? wokó?

na przestrzeni oko?o 3.500 km. Ze wzgl?du
na swe po?o?enie geograficzne jest ona wy

stawiona na ustawiczne wiatry i sztormy,
w dodatku ciemno?ci, trwaj?ce ca?? dob?
w okresie zimowym oraz niebezpieczne
ska?y czyni? ?eglug? bardzo ryzykown?.

jednak?e wynalezienie radia i ulep
szone o?wietlenie na wybrze?ach zmniej
szy?y w znacznym stopniu cz?sto zdarza

j?ce si? katastrofy w tych okolicach. Mimo

tych ulepsze? technicznych cz?sto rybacy
prze?ywaj? niebezpieczne przygody na

stale burzliwych wodach. W dawnych la

tach ?aden statek rybacki europejski nie

odwiedza? wód islandzkich w miesi?cach
zimowych, lecz dzisiaj po?owy ryb odby
waj? si? przez ca?y rok i ta miejscowo??
jest najbardziej oddalonym punktem od

kontynentu, gdzie uprawia si? rybo?óstwo.
Pomimo, ?e mielizny islandzkie s? naj

bardziej wa?ne i najbardziej ?yzne ze wszy

stkich mielizn rybnych na morzu pó?noc
nem, jednak?e posiadaj? pewne poszcze

gólne, rysy które wprowadzaj? w zdumie

nie najbardziej do?wiadczonych rybaków.
Du?e, ciep?e pr?dy atlantyckie zostaj? nagle
odepchni?te od tych ?yznych okolic ry

bnych przez t? olbrzymi? przeszkod?, jak?
jest zimny pr?d Morza Lodowatego. Pr?d
atlantycki i zimny pr?d ma olbrzymi wp?yw
na ryb?" która jest bardzo wra?liwa na te

zmiany temperatury.

Rz?d islandzki utrzymuje ?odzie uzbro

jone, które pilnuj?, aby ?aden obcy statek

nie zbli?y? si? na 3 mile od wybrze?a.
Obcy statek, naruszaj?cy te przepisy jest
karany przez konfiskat? ryby, statku, take

lunku lub grzywn? w sumie 1000 funtów

(oko?o 26 tys. z?.).

Ruchy ryb na tym odcinku ?yznym
staj? si? bardzo niepewne i b??dz?ce i cz?sto

rybak, operuj?cy na pewnym odcinku w pa

ru godzinach zaopatrywa? si? obficie w ryb?,
a ju? po pewnym czasie w tej okolicy nie

spotka?o si? ?adnej ryby. Okolice te

obfituj? naj wi?cej w ?ledzie, a nast?pnie
w bia?? ryb?: dorsze, fl?dry, turboty, ma

krele i t. d.

Najwi?kszym przyjacielem i najbar
dziej pomocnym przyrz?dem dla rybaka
na morzu jest przyrz?d tak zwany "echo
meter" , który jest w u?yciu przez ca?y

czas trwania podró?y. Przyrz?d ten jest
umieszczony na dnie statku i stale w-ka

?uje g??boko?? dna morskiego, które na

tych mieliznach jest bardzo p?ytkie i równo

cze?nie zawiadamia o zbli?aniu si? wi?
kszych ilo?ci ryby, które przez swoje po

suwanie si? we wodzie wytwarzaj? ruch

cz?stek materyj wodnych, a czu?y aparat
zawiadamia o tern rybaka, który natych
mast w oznaczonem miejscu zarzuca sieci.

Ilo?? czasu i k?opotów zaoszcz?dzonych
przez ten aparat nie mo?e by? w zupe?
no?ci oceniona, jak tylko przez tych. któ

rzy poprzednio byli zmuszeni do ci?g?ego
s?dowania. .

Radjo na-dawcze - odbiorcze i wykwa
lifikowany operator, którym jest zazwyczaj
skiper, czyli kapitan statku, s? zawsze na

tych statkach, co umo?liwia rybakom przy

sy?anie sobie nawzajem codziennie zawia

domie? i wskazówek o poszczególnych
okolicach, gdzie mo?e by? du?o ryb. Do

k?adne po?o?enie mo?e by? ustalone" za

pomoc? pelingowania.
Przybywszy na mielizn? rybn?, skiper

wydaje rozkazy zapuszczania sieci i ci??kie
kule ?elazne i drewniane z sieci? zostaj?

wypuszczone poza statek oraz koneczna

ilo?? stalowych lin zostaje rozlu?niona.

Sieci zapuszcza si? niezale?nie od pogody
i trzeba mie? nielada wpraw? i do?wiad

czenie. aby pracowa? przewa?nie podczas
w.chrow i niebezpiecznie pieni?cych si?
fal. Wypuszczone sieci? daleko poza statek,

ci?gnie si? po dnie morskiem i czynno??
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ta nazywa si? "traulowaniem". S?owo to

pochodzi od statku rybackiego "trawler",
których wy??cznie u?ywa si? do tego ro

dzaju po?owów. Czas, po?wi?cony na ci?
gni?cie sieci, zmienia si? zale?nie od obfi

to?ci ryby w danem miejscu. Gdzie jest
du?o ryb, zaci?ga si? sieci co godzin?.
gdzie jest mniej ryb, zak?ada si? co 4 go

dziny. Bardzo cz?sto zdarza si?, ?e statek

po trzech lub czterech godzinach zostaje
za?adowany do ca?kowitej no?no?ci i wtedy.
bardzo ma?o pozostaje czasu za?odze dla

odpoczynku, gdy? ryba po z?owieniu musi

by? natychmiast oczyszczana z wn?trzno?ci
• i zapakowana do lodowni, 'gdzie znajduje

si? oko?o 50 ton lodu. Zale?nie od ga
tunku z?owionej ryby pakuje si? je do od

dzielnych komór i przesypuje mielonym
lodem.

W takim wypadku, je?eli to sobie

mo?na dobrze wyobrazi?, za?oga statku

jest bardzo cz?sto przez ca?? dob? na po

k?adzie i ich zadanie jest bardzo trudne

przez surow? pogod? i pot??ne fale mor

skie, które cz?sto zalewaj? pok?ad i nie

przyczyniaj? si? do u?atwienia rybakom
pracy na morzu.

Przy usuwaniu wn?trzno?ci ryby zostaje
oddzielona w?troba (reszt? wrzuca si? do

morza) i umieszczona w koszach a nast?

pnie gotowana w du?ym zamkni?tym
tanku. W ten sposób otrzymany tran jest
pompowany do beczu?ek i zaniesiony pod

pok?ad. Pieni?dze, otrzymane ze sprzeda?y
tranu s? podzielone wy??cznie na za?og?
statku.

_. Po tygodniu lub dziesi?ciu dniach

firma telegrafuje do rybaka, zawiadamiaj?c
go, kiedy ma wróci? na rynek. W czasie,

gdy statek jest w powrotnej drodze, s?

otrzymywane informacje, ile statek przy
wozi ryb i ile statków przywozi ten sam

artyku?, tak, ?e tysi?ce mil od portów ma

cierzystych dok?adnie rybak wie, jaka jest
cena rynkowa ryby ka?dego dnia i wie,

jaka jest warto?? jego po?owu mimo tego,
?e stan rynku mo?e zmieni? wszelkie kal

kulacje.

Marynarze - rybacy, którzy stanowi?
za?og? na statkach rybackich id?cych na

na po?owy ryb do lslandji, maj? zaled wie

wszystkiego dwa tygodnie pobytu na l?dzie
w ci?gu roku. Rodziny otrzymuj? zaror.ki

m??ów, gdy ci ostatni s? na m' .rzu, od

firm, do których nale?y dany statek. Za

rocki marynarzy przychodz? V'{ formie

;,pound-age money", s? t? zarobki, zale?ne

od wielko?ci po?owów. Jednak?e dzisiaj,
z powodu kryzysu w rybo?óstwie, nie ca?a

za?oga otrzymuje wyp?at? na zasadzie

udzia?u od sprzeda?y ryby, a tylko kapitan
statku i ewentualnie mechanik, reszta za?ogi
jest bardzo mizernie op?acana (oko?o 40

z?. tygodniowo).
Pomimo wszystkich trudno?ci i nie

bezpiecze?stw jakie wydarzaj? si? w ?yciu
rybaka, jednak on bez przestanku uprawia
swój zawód, zaopatruj?c miljony rodzin

w ryb?. Bardzo ma?o zdaje sobie spraw?

spo?ecze?stwo, ile ci bohaterzy-rybacy mu

sz? przecierpie?, aby dostarczy? ryb? na

rynek, a konsument kupuje j? za bezcen

i z ?aski spo?ywa, a równie? konsument

nie zdaje sobie o ich znikomej zap?acie za

ich ryzykowny zawód

Ludno?? polska, która specjalnie spo

?ywa ma?o ryb morskch i nie ma do nich

zaufania przez wzmo?on? konsumcj? ryb
morskich mog?aby si? przyczyni? do po

prawy naszeg o rybolóstwa morskiego, które

mo?e z mniejszerni trudno?ciami spotyka
si? w zdobyciu ryby na nasze m morzu.

aczkolwiek i polscy rybacy s? nie mniej
nara?eni cz?sto na niebezpieczne przygody.

W obecnej chwili ca?a fl..ta ?ledziowa

angielska skoncentrowana w Great Yar

mouth i cz??ciowo w Lowestoft, która jest
w oczekiwaniu na rozpocz?cie si? jesien
nego sezonu ?ledziowego. Sezon tegoro
czny b?dzie zaledwie cieniem w porów-

naniu dawnych, dobrze prosperuj?cych
lat. jeszcze w roku 28 sprzedano tu

oko?o 750 tys. beczek ?ledzi jarmudzkich
a obecnie jest zamówienie na 250 tysi?cy
beczek. Z tego powodu ca?a flota rybacka
jest znacznie zmniejszona i zacz?cie sezonu

tegorocznego jest bardzo opó?nione, jak
równie? istnieje mo?liwo?? wcze?niejszego

?amk.ni?ci? s?z?:>n?,
w ?hwili, gdy po?owy

?ledzi najlepiej SI? udaj?. Skrócenie po
?owów prawie w ?rodku sezonu, w czasie

kiedy najwi?cej ryby ukazuje si? w pobli?u
wybr-ze?y angielskich krzywdzi tych wszy

stkich, którzy bior? udzia? na tym odcinku

przemys?u i handlu, a zw?aszcza rybaków,
których obfito?? po?owów jest zale?na od

przypadkowo?ci i czasu trwania pr ?owów.

Powodem powy?szego jest obecny
z?y stan rynków eksportowych dla ?ledzi

angielskich. I tak Polska, która importuje
od 25 do 30o/n angielskiego eksportu do

Europy, znacznie obni?y?a rynek ?ledziowy
w porównaniu z rokiem 29. G?ównym po
wodem tej zni?ki jest zubo?enie warstw

rolniczych, które s? g?ównym konsumen
tem ?ledzi solonych, jak równie? dot?d
istniej?cy kryzys ?wiatowy i z?a jako?? ?le

dzia angielskiego w ostatnich latach. Do

tychczas Polska zamówi?a oko?o 25 tysi?cy
beczek z sezonu jarmudzkiego. Ekspor
terzy brytyjscy znajduj? si? obecnie wobli

czu trudnych zagadnie? z powodu braku

gotówki u odbiorców, to znaczy, albo udzie

li? kredytu niepewnym odbiorcom w Polsce

albo zaprzesta? tak dobrze prosperuj?cego
i op?acaj?cego si? eksportu. Taryfy celne

dla ich ?ledzi s? niekorzystne a dobre dla

?ledzi norweskich i islandzkich, które coraz

wi?cej zaprowad. aj? si? na rynku polskim
i stanowi? du?? konkurencj? dla ich ?ledzi.

Rosja, która by?a wielkim odbiorc?
przed wojn? ?wiatow?, obecnie staje si?
ma?ym odbiorc? z powodu tworzenia w?a

snego przemys?u ?ledziowego. W ubieg?ym
roku rynek rosyjski prawie zupe?nie od

pad? i zaledwie zakupiono 2000 beczek.

W tym roku jednak?e zakupi?a Rosja oko?o

100.000 beczek ?ledzi z sezonu letniego
szkockiego i dlatego rynek rosyjski w tym
czasie jest wyczerpany i prawdopodobnie
Rosja z obecnego sezonu jarmudzkiego
nie zakupi ani jednej beczki. Równocze?nie

nap?yw tanich ?ledzi norweskich na rynek
rosyjski nie przyczynia. si? po wzmo?enia

importu ?ledzi angielskich. '"

Z kolei Niemcy po wojnie ?wiatowej
sta?y si? z ?atwo?ci? g?ównym odbiorc?
?ledzi angielskich i zakupy ich wynosi?y
od 40 do 50°/0 ilo?ci ogólnego eksportu
do innych krajów. jednak?e kiedy Niemcy
po chaosie powojennym przychodz? po
woli do unormowania swoich spraw han

dlowych zwolna zaczynaj? ogranicza?
przywóz 'obcych ?ledzi przez stosowanie

wysokich taryf celnych, a z drugiej strony
zaczynaj? d??y? do rodzimego przemys?u
?ledziowego i dlatego w tym rok u Anglja
nie mo?e si? spodziewa? dobrych wyników

swojego eksportu ?ledziowego. Niema??
przeszkod? dla eksportu angielskiego s?
silne organizacje importerów niemieckich,
którzy poprostu dyktuj? ceny ku pna ?ledzi

na niekorzystnych warunkach dla Anglików.
Ca?e obni?enie eksportu ang ielskiego

nie da si? wyt?umaczy? tylko anorrnalnerni

stosunkami mi?dzy eksporterem a impor
terem, lecz tak?e zawa?y?a na skurczeniu

si? rynków wzrastaj?ca konkurencja tanich

?ledzi islandzkich i norweskich, przewa?nie
na polskim i rosyjskim rynku, jak równie?

do spadku eksportu przyczyni?o si? pota
nienie artyku?ów pierwszej potrzeby na

rynkach zbytu.

Aby zwi?kszy? swój eksport i broni?

si? przed konkurencj? obcych ?ledzi, An

glja b?dzie obecnie k?ad?a specjalny nacisk

na jako?? i konkurencyjn? cen? ?ledzia;

wobec czego nale?y siG spodziewa? znacz

nej zni?ki na ?ledzie z obecnego sezonu

[arrnudzkiego,
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Sprawa arbitra?u bawe?ny

Do kwestyj pal?cych w porcie gdy?
skim nale?y sprawa arbitra?u bawe?ny.
Do tego czasu qzgodniono te kwest je po

mi?dzy naszymi importerami, pozostaje jesz
cze do uzyskania zgoda eksporterów za

granicznych, a zanosi si? na to, i? osta

teczne za?atwienie tej arcywa?nej sprawy

odwlecze si? na kilka miesi?cy. Jest rze

cz? bardzo wa?n?, aby rzecz ca?? za?atwi?y

czynniki miarodajne do?? szybko.

o wywóz bawe?ny do W?gier

Poniewa? gdy?skie firmy bawe?niane

dostarczaj? bawe?ny kiku krajom, a pomi?

dzy nimi i Czechos?owacji, obecnie czynio
ne s? starania o wywóz bawe?ny do krajów

ba?tyckich i do W?gier, które s? powa?ny-.
mi konsumentami tego surowca.

Mo?liwo?? wywozu miodu

Miód pitny znany jest na rynku argen

ty?skim, istnieje bowiem w Argentynie je
dna fabryka, która wyrabia miód w gatun
ku gorszym. Dotychczas Argentyna miodu

pitnego nie importowa?a. Niemniej jednak
niektórzy odbiorcy interesuj? si? mo?li

wo?ci? spro vadzania miodu produkcji pol
skiej, jednak kwest j? zesadnicz? przy spro

wadzaniu miodu pitnego na rynek argen

ty?ski jest op?acalno?? cen. Jak wynika
z przeprowadzonych bada?, importowany
miód musi by? bardzo dobrego gatunku,
poniewa? cena jego b?dzie równa?a si? ce

nom win szlachetnych. Przed dopuszcze
niem do sprzeda?y musi by? uskuteczniona

analiza przez Pa?stwowy Urz?d Chemiczny.
Prócz op?at celno za miód op?aca si? akcyz?,
o ile zawarto?? alkoholu wynosi powy?ej
10 proc.

Nasz wyw6z w?gla

Aczkolwiek przeci?tna ilo?? wywozu

naszego w?gla zagranic? w pierwszej po

?owie pa?dziernika podnios?a si? o 37.000

w porównaniu z wywozem za taki sam

czas we wrze?niu i wynosi?a 538,000 ton,

to jednak utracili?my silne pozycje wywo

zowe do nast?puj?cych krajów: 00 Cze

chos?owacji, do Danji, do Islandji, do kra

jów ba?tyckich i na rynki pozaeuropejskie.
Wywóz wzrós? natomiast do Gda?ska, na

rynki zachodnio-europejskie, oraz do kra

jów skandynawskich.

Transporty ?ledzi

W sobot? 27 bm. wyjecha?y dwa statki

ze ?ledziami yarmudzkiemi, statek "Zeestern"
dla Gdyni i statek "Leipzlg" dla Gda?ska.

Statki te oczekiwane by?y w ?rod? i czwar

tek bie??cego tygodnia. Importerzy ofe

rowali w kraju, franko wagon porty polskie
Gdynia - Gda?sk, bez c?a: 46 z? za II -gi
Trade i 52 z? za l-szy Trade, za matisy.
?ledzie z tych statków b?d? clone zapewne
wedle nowej stawki 16 z? za beczk? (za
miast 24 z?), na któr? to zni?k? musia?a si?

zgodzi? delegacja polska w Londynie. Nie

wiadomo, czy zni?ka ta spowoduje spadek
cen w kraju, poniewa? eksporterzy w An

gIli podnie?li ceny o 4 z?.

Przyw6z ?ledzi z Holandji

W ubieg?ym tygodniu statek "Hebel'

przywióz? z Amsterdamu 25011 i 40/2 ho

lenderskich ?ledzi solonych. Jest to pierw
sza tego rodzaju partja próbna, gdy? ?le

dzie te na naszym rynku s? prawie ?e nie

znane. Wobec bliskiej obni?ki c?a ?ledzie

holenderskie b?d? próbowa?y konkurowa?

ze ?ledziami angielskiemi. Wobec specja?
nego znakowania beczek holenderskich po

dajemy znaczenie liter: HH tj. smolmatis.

LL matis, MM matfull, YY ylen czy li spent.

?wiatowa Organizacja Podró?y

Wagons-Lits-Cook
Gdynia

ulica Podjazdowa 7 Telefon 18-89

Sprzeda? biletów kole

jowych krajowych i za

granicznych, sypialnych,

lotniczych, okr?towych

i t. p. Kosztorysy i orga

nizacja wycieczek bez

p?atnie. Ubezpieczenie

baga?u, wymiana walut,

sprzeda? czeków podró?niczych

•

E.

odlewnia wszelkich metali

w?a?ciciel

O.Bogdan

GDA?SK
Weidengasse 33/38, tel. 23903

Wykonuje wszelkiego ro-

dzaju armatury i odlewy:

?elazne. miedziowe. mn-

sie?ne i aluminiowe do

I

wagi 2.000 kg w sposób

najnowocze?niejszy po

cenach przyst?pnych. czy-

sto. solidnie i ?zvbko. ---

Najvvi?kszy

Specjalny Sk?ad Elektrotechniczny
i urz?dze? z dziedziny o!?vvietle?.

Aba?ury

Willy TiITlITl

Gda?sk, Langermark? 20

obok "Oeutsche Bank", Tel. 223-78

Wykonywanie wszelkich urz?dze?

elektrycznych

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

naprzeciw restauracji
"Polonja"

przyjmuje w s z e I k i e

roboty w zakres ku?nier

stwa wchodz?ce.

Wykonanie punktualne. Ceny przyst?pne .

Prosimy zamawia?

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

na poczcie, u listowych,
lub w Administracji.

Gdynia, Starowiejska 35

Konto P.K.O. Nr. 205-448

Strona 5

'"

...•

,1\

'd

..

?



Strona 6 "LATARNIA MORSKA" Nr. 40

KOMUNALNA KASII' OSZCI ?ONO?CI M:. GDYNI
., Y\ _

przyjmuje wk?adyoszcz?
dno?ci od 50 groszy. Ksi?
?eczki wyd .. je si? bezo? tlt.

.

ronika

w· brze?a

Hel

Nowy statek stacji morskiej

Stacja morska na Helu przeprowadza
j?ca badania z ramienia Pa?stw. Urz?du
Rybcakiego, otrzyma?a nowy statek do ba

da?, mniejszy od dotychczas u?ywanego
t. j. "Ewy", który ze wzgl?du na swoje
du?e rozmiary, nie wsz?dzie przy brzegach
móg? dociera?, specjalnie za? w okolicy
uj?cia rzek do morza, gdzie woda bywa
p?ytsza.

Chlapowo
Nowy kuter

Rybacy z Ch?apowa zakupili w stoczni

kutrów rybackich Pa?stw. Urz?du Rybac
kiego trzeci z rz?du kuter z trzydziesto
konnym motorem, opalanym rop?. Nowy
ten kuter ju? spuszczono na wod? i b?dzie
on stacjonowany w porcie rybackim w Helu.

-,.
"

Or?owo Morskie

Sprawa parku red?owskiego

Na wzgórzach Red?owa pomi?dzy Gdy
ni?, a Or?owem Morskiem urz?dzono w cza

sie lata kilka pi?knych ?cie?ek,

jest to niew?tpliwie czyn godny po

chwa?y, za który nale?y si? uznanie w?a

dzom le?nym. Teraz nale?a?oby park ten

stopniowo ulepsza?, przez wyci?cie szeregu

otworów w lesie z widokami na morze,

przez nadanie wzgórzom i dolinom nazw.

Niektóre ?cie?ki s? zbyt strome i brak jest
?awek do wypoczynku.

Zadn? miar? nie nale?y zezwala? na

zak?adanIe obozów w parku, aby go nie

zanieczyszcza?. Tu? nad samem morzem

przyda?aby" si? nowa ?cie?ka.

Powy?sze ulepszenia przyda?yby si?

jeszcze przed sezonem przysz?ym, jakote?
i planu dróg, oraz ?cie?ek. Przy planie
takim mo?naby opisa? flor? parku, która

jest bardzo ciekawa.

Jastarnia
o rozbudow? dworca

W sezonie zimowym wielkie transporty

ryb w?dzonych wychodz? kolej? z jastarni.
Niestety, dworzec towarowy jest za ma?y
i nie odpowiedni. Cz?sto ca?e transporty

skrzy? z rybami le?? pod go?em niebem,

gdy? niema ich gdzie zamagazynowa?.
Z tych przyczyn sprawa powi?kszenia dwor

ca kolejowego w jastarni jest kwest j? pa

l?c?. Nie mo?na wstrzyma? rozwoju tej

miejsc?wo?ci, przez tego rodzaju niedo

magama..

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.

__

???-"-

Mi?dzvnarodo""v

Dzie? Oszcz?dno?ci

Wespó? z ca?ym cywilizowanym
?wiatem ?wi?cimy rokrocznie

dzie? 31 pa?dziernika dla za

dokumentowania powszech
nego d??enia ludzko?ci do po

prawy bytu drog? O s z c z ?
d n o ? c i. -

Bowiem

oszcz?dno??
jest ?ród?em si?y ma?er

jalnej jednostek i narodul

oszcz?dno??
jest podstaw? narastania

twórczych warto?ci!

oszcz?dno??
przycz? ni a si? do sta?o?ci

stosunków gospodarczych
i spo?ecznych!

oszcz?dno??
daje niezale? l1y byt I

Jako Obywate!e Miasta Gdyni, stanowi?

cego eksponowan? placówk? ?ycia go

spodarczego i politycznego Polski, d?wi

gamy na sobie wielki obowi?zek ufun

dowania naj?rwalszych podstaw spo?e

czno-gospodarczych dla tego o?rodka,

wi???cego n asz kraj z ?wiatem cywilizo

wanym.

Oszcz?dno?ci? zbudujemy

Wielk? Gdyni? I

Gdynia, dnia 31 pa?dziernika 1934

Miejscowy Komitet

"Dnia Oszcz?dno?ci"

Przewodnicz?cy
-

Mgr. pr. Fr. Sokó?,
Komisarz Rz?du Miasta Gdyni.

C z ? o n k o w i e: Dobrosta?ski, redaktor

"Gazety Morskiej, Dzi?cio?owski
- dyrek

tor Szko?y Handlowej, Grabowski -

dy
rektor Banku Gosgodarstwa Krajowego,
Hildt - dyrektor Powszechno Banku Zwi?z

kowego, Kawcxy?ski - wice-dyrektor Izby

Przemys?owo-Handlowej, Kope? -

inspek
tor szkolny, dr. Kugel

- dyrektor Domu

Bankowego Dr. Kugel & Ska, Królikow

ski -

dyrektor Banku Zachodniego, Linke

dyrektor Komunalnej Kasy Oszcz?dno?ci,
Marcickiewicz - dyrektor Banku Polskie

go, Mohuczy
- dyrektor Pa?stw. Szko?y

Morskiej, Roszczynialski
-

prezes Rady
K. K. O. m. Gdyni, Szaniawski - wiceko

misarz Rz?du miasta Gdyni, Tomaszew

ski -

dyrektor Banku Franco - Polonaise,

Turzy?ski
- ks. dziekan; W dzi?czkowski

zast?pca cz?onku Zarz?du K. K. O m.

Gdyni, ?ebrowski - dyrektor Pa?stwo

wego Banku Rolnego.

iadorno?ci

rybackie
Po?owy flonder usta?y

Po?owy f lon d e r przy brzegach
polskich niemal usta?y, szczególnie na

tak zwanej g??binie gda?skie]. Tak sa

mo zako?czy? si? sezon po?owu w?gorzy
i ?ledzików.

Dorsze, których sporo by?o w wo

dach przybrze?nych, wynios?y si? na pe?
ne, morze, wi?c rybacy wyp?yn?li, aby
ustali? nowe miejsca po?owu.

Pierwsza ?awi ca szprotów

Sezon po?owu szprotów rozpocz??
si? na dobre. Dnia 25-go pa?dziernika
poja wi?a si? przy polskich brzegach
pierwsza wielka ?awic? tych ryb, na wy
soko?ci Jastarni. Wywo?a?o to wielkie

o?ywienie w?ród rybaków. Pierwszy po
?ów przyniós? oko?o 150,000 kilogramów
szprotów, które rozsprzedano w?dzarniom
na Helu i w Gdyni. Cena od 12 do 20

z?otych za 50 kilogramów.
Pierwsze szproty ?owi si? zazwyczaj

z ?odzi, a nie z kutrów i sieci ze z?o

wion? ryb? wyci?ga si? na brzeg. Brak

portu rybackiego na pe?nem morzu, nie

pozwala na dobre wykorzystanie mo?li
wo?ci po?owowych.

Szprotyl Szprotyl
Z Gda?ska, oraz z innyc.h s?ro? w?

brze?a donosz? tak?e opolaWlenIe SI?
?awic szprotów. W przemy?le rybackim
rozpocz?? si? ruch o?ywiony. W?dzarnie
zakupuj? wszelkie ilo?ci szprotów, jakie
si? pojawi? na rynku rybnym. Spodzie
wana jest zni?ka cen na szproty.

DanJa kupuje u nas w?gorze

W ubieg?ym tygodniu zakupili D?ii
czycy na pó?wyspie helskim 13,500 kg.
w?gorzy, zabieraj?c je drog? morsk?,
kutrem do Danii.

Pra:;emys? rybny ro?nie

Znana fabryka konserw rybnych
"Anglo-Scot" Feingold, uruchomi?a w dn.

24 bm. w porcie rybackim w Gdyni no

woczesn? w?dzarni? o 16 piecach i wy

twórni? konserw. Teren ca?kowity wy
nosi 2,600 m. kwadratowych z czego za

budowano 760 m. kw. W tej nowej pla
cówce nadmorskiej znajdzie zatrudnienie

120 osób.

Przemys? rybny osiedla si? równie?

wokó? Gdyni. I tak w Chylonji t. zw.

Gdynia 4. pracuje w?dzarnia p. Szymona
Kellera pod firm? "Kolos" o 12 piecach.
Telefony 9696, nocny 9694. W?dzarnia
"Kolos" ma terenu 2,G60 m. k., z czego
440 m. k. zabudowo

Niektóre w?dzarnie w?dz? ryby na

zamówienie, czyli ka?dy mo?e dostarczy?
tam swoje ryby, p?ac?c jedynie za w?
dzenie. Na terenie Gdyni trudni si? tem

w?dzarnia Franciszka Skorupy pod f-m?
"B???tycka Ryba".

fRes?auracja - <Dancing

,,110TEL MORgKI"
•

Gdynia, Kamienna Góra. Tel. 24-41 i 14-40.

91ojr:?yt?_???iej?y lokol?tolicy?odmorskiej- Od l-go pa?dziernika zupe?na zmiana programu.

:Daroi? Was b?dq olerroszorzedne si?y krolorce i zagraniczne.

?roiotoroei s?crov duo hiszpa?skie 9{ a r o ? ? a e t 9{ a s kar

genomenalno tancerka ekscentryczna e e n a e a n k o s c h

?roiotoroy duet ro e q i e r s k i 'Ghe q)eroills

91iezróronono tencerko klasyczna ? a ? i n a S m o I n i c k a

f"!istrzowski zes;ót sprewno-muryrzny T H E - P L I C H S - J A Z Z w swy(h najnowszjrh przebojach.

W ka?d? niedziel? i ?wi?ta od godz. 5 - 7.30 P o d w I e (Z o r k I taneczne z pe?nym programem.

::Kieroronik ort. 9TT. ::Koroaleroski

Pokoje \Al hot?'u od 5 z? na dob?.
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W?dzarnia Ryb i Fabryka Konserw

IPort Rybacki Gdynia Telefon 21-85

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

____ •• ---__ ,,-, ,'? -,"?' ?,
...

,

",< :'.,,,:;:,.:,,,'" ,'r?,"III_"
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(Od korespondenta "Latarni Morskiej").

Buenos Aires, wrzesieli 1934.

W poprzednim moim artykule dono

silem, ?e w Ameryce Poludniowel poia

wiata si? iu? niektóre wytwory przemy

s?u Rzeczypospolitej Polskiei, chetnie tu

nabywane, dzi?ki ich dobroci i tanio?ci.

Towarów tych iednak nadchodzi tu sta

nowczo zamalo, zaledwie znikoma ilo??

w porównaniu z zalewem towarów nie

mieckich, francuskich, ongieiskich i t. d.

Dopiero wtenczas bedziemv mogli mó

wi? o polskiej ekspansywno?ci postiodar

czei nazewnatrz, gdy w tym kierunku

wvte?vm» nasz? enersic. obejmuj?c ka?

dy szczeg6? w tei dziedzinie. Nam, Po

lakom, nie brak bowiem ntetinsch. a nie

raz wprost genialnvclt nomvsla», ale nai

czesciei brak nam sposobów wykonania,

- zapalamy si? bardzo szybko, a leszcze

szvbciei stygniemy. I w?asllie pod tym

wZgli;del71 w yprzedzai? Ilas obcy.

W iednym z nllmerów "Latarni Mor

skiej" czyta?em korespondencj? ze Sta

nów Z,;ednoczoczonyclz Ameryki Pólnocn.,

w które} autor podnosi? patriotyzm w y

chod?twa tam?eiszepo, podkre?laj?c, ?e

postanowi?o ono kupowa? przedewszyst

Idem te towary, Id6re pochodz? z Wy

twórni \V Polsce, zamiast obcych, sprze

dawanych za seTki milion6w dolarów ro

cznie na tym olbrzymim rynku zbytu.

Objaw to wspania?y, istotnie godny pod

kre?lenia. Ale nie trzelw ani na chwil?

w?tpi?, aby WycllOd?two polskie w Ame

ryce Po?udniowe'; nie by?o o?ywione tym

samym duchem, - jest ono niemnie} pa

?rjotyczne, niemniej ti;sluzi za ziemi? oj

czyst? i niemniei mile mu iest wszystko,

co pochodzi z Ojczyzny.

W' Polsce brak nale?ytej organizacji

do porJ,i?ci? na wielk? skal? handlu za

morskicgo, jednak mo?naby tell brak u

sun??, gdyby wytwórca polsld wyst?pi?

wobec w?a?ciwych czynników z inic.iatyw?

podj?cia el,spansii gospodarczej do kr?

j6w zamorskich i gdyby iniciatywa taka

spotka?a sie z poparciem. Im pr?dzej to

nash{pi, tem lepiej, bowiem bez wywozu

nie mo?e by? normalnego rozwoiu war

sztatów pracy w Polsce, tv porównaniu

z rozwoiem przedwoiennym (ilo?? w y

IwoflJtv i liczba sil rolJOczycll),-bez wy

wozu wytwórczo?? w Polsce zmaga? si?

musi z kryzysem. Rz?d Polski nader u

mie,i?tnie walczy z kryzysem, nietrudno

te? byloby 1111l znale?(: odpowiednie ?rod

Id, aby na towary z Polski znale?? ryn

ki zbytu w krajach dalekiclz, uwa?anych

dot?d za domeny przez eksport przemy

siu krajów, o kfl}rych wspolllnia?em wy?ej.

W Ar?entYlzie i Urugwaju- krajach.

w których sp?dzi?em' wiele lat, spotyka

si? niema?o ró?nej tandety, sprzedawanej

masami i to po cenach bynajmniej nie ta

nich. Daremnie jednak ieszcze donieda

wna poszukiwano tu towar6w z Pols!d,

Na tern polu du?o zdzia?ali pp. in?ynier

Ulicki, iniciator za?o?enia w UuellOS Aires

-- l 'T<,'

& '
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?

-y;o,
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U ." ol ;?
.

Izby Handlowej Argentvttsko - Polskiei

(ob. konsul honor. republ. argentvttskiei

w ?odzi), oraz by?y red. "Codz. Niezol.

Kuriera Polshiego w Argentynie" (Buenos

Aires) i obecny redaktor tygodnika .Po

budka" (tam?e), W?odzimierz Taworski

(by?y wspó?pracownilz Waszepo redaktora

odtiow. kiedy? w red. "Dziennika Gduti

skiezo"), red. Taworski nawet sprowa

dza? przez iaki? czas towary z Polski,

rozpowszechniaj?c ie wprost z fanaty

zmem w?ród Polako» i obcych. Towary

te cieszy?y si? wielhiem uznaniem, ale do

bre zamiary red. Faworskiego nie znala

z?y poparcia ze strony tych czvnnikow,

kt6re w pierwszym rz?dzie powinny by?y

poprze? tworczv vivsile]; notskiego pa

trioty. Dzi? zmieni?o si? wiele pod tym

wzgl?dem, ale towar» polskie spotyka si?

tylko gdzieniegdzie, bardzo mulo i tylko

od czasu do czasu.

l Polski mo?naby rvywozh! do Ame

ryki Po?lulniowe,;:

GDZIE
mo?na kupowa?

"Latarni? Morsk?"
?

•

w kioskach Ksi?garni Kolejowych

"RUCH", oraz u sprzedawców

w nast?puj?cych miastach:

Gdynia
Bydgoszcz
Gda?sk

Grudzi?dz
Pozna?

Toru?

Wejherowo
Inowroc?aw

?ód?

Tczew

Gniezno

Zb?szy?
Katowice

Cz?stochowa
Warszawa

Kraków

Królewska Huta

Lublin

Lwów

Pozatem "Latarnia Morska
f'

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?.

'.

Po

ie ???,O

udn?

wszelkie tkaniny na ubrania damskie

i m?skie, p?ótna, perkale, batysty, satyny,

bielizn?, ubrania robot ze, obuwie elegan

ckie, kaoelusze liteowe i s?omkowe (m?

skie), ko?nierzy/d, krawat», trykota?e, wy-

roby galanleryi;e sl.?rzane, rel.awic zki

szczot/d ubrani.iwe, do zi;bów, nendzle

malarskie, do golenia, myd?a toaletowe,

wszelkie rzeczy kosmetyczne, perlumv

i inne pachnid?a, wyroby chemiczne i far

maceutyczne, farby mularskie, lakiery,

farby drukarskie, paneterle, tusze i atra

menty, kalki i ta?my do maszyn pisz?

cych' r?wnie? tukie maszyny (gdyby np.

ceny "F. 1(." by?y nrzvnaimniei dostoso

wane do cen amervka?sktcli lub niemiec

kich), wyroby szklane (sto?owizna, uaian

teria, lustra), wyroby metalurgiczne: ru

ry, szyny leoleiowe. ?ruby, niektóre sil

fliki, galanterie metalow?, wyroby no?o

wnicze, meble stylowe, gi?te i biurowe,

cement, blach?, drut, bitumiczne /Jokrycia

dachów, wr:giel, ta/Jety, wyroby /Jrzemy

s?u ludowego i cha?u/Jniczego, dobre wy

roby tytoniowe, wódld i likiery, oraz in

ne trunki, porter, piwo spec,ialne, sold

owocowe, wody mineralne natur. i sztu

czne, el(strakty iadalne, pierniki totlulslde,

kaliskie i warszawskie, biszkopty, cllkicr

Id, nasiona warzyw i kwiatów, zabawki,

upi?kszenia mieszkGlz, jak kwia?y sztucz

ne i t. p., utensylja ko?cielne, hafty, de

wocionalia, 'instrumenty muzyczne (zw?a

szcza blaszane i dobre smyczkowe), nuty

(lItwory muzyczne celnieiszych I?ompozy

torów - muzyka dawna i nowoczesna)

ale ty?ko w dubrem wykonaniu graficz

nem), czcionki drukarslde.

Jest to dopiero cz??? wytwórczo?ci,

jaka wymieni?em wy?ej, niesposób bo

wiem w taldej I,ores/Jondenc}i wskaza(:

wszystko, co mo?e tu znale?? nadzwyczaj

ch?onny rynek zbytu.

Przykro iest Polakowi, gdy w tute,;

szych gazetach po?skich czyta Hi og?osze

niach luawców-Polaków: "nadesz?y no

wo?ci w materja?ach angielskich", albo:

"materia?y angielskie, francuskie i nie

mieclde stale IW sk?adzie, - ,iakgdyby nie

istnia?y tkaniny polskie. A trzeba pOlvie

dzie(?, ?e to, co si? tu widzi z zachwala

nych "nowo?ci", stanowi naicz??cie} tan

det?, za któr? trzeba p?aci? wysokie ceny.

Przemys? RzeczY/Jospo!ite,; Polskie';

musi zr10by? te rynld, które zalewaj? Wy

roby obce, eks/Jansja gospodarcza musi

by? dewiz? ka?dego wytwórcy w !aaiu

i sternik6w Pallstwa, bez w YWOZll na ryn

ki obce bilans !uUZdlow y Polski b?dzie

wykazywa? niedomagania. Zdolni .ieste

?my do uprawiania wielkiego hond?u za

morskiego, trzeba tylko uwierzy?, ?e re

!dama, której u?ywai? inne kraie, POlvill

na znale?? zastosowanie tak?e ze strony

H'ytlVórcy w Polsce, ?e onalllizacla Iwn

dlu zewll?trzne!to, chocia? kosztowna

oplaci si? wielokrotnie ka?demu wytw6r

cy i Pwlstwu.

W?odzimierz Mancewicz

-
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P?aszcze damskie - m?skie

materia?y ""elniane, bavvelniane, ied\Nabie

Przepisowe p?aszcze dla uczenie i uczni

Ubrania • swetry • bielizn? • galanterj? • we?ny do robót i po?czoch i. t. d.

WO-.JCIECH MIKOLA"CZYK
c DYN I A - UL. ?WI?TOJA?SKA

w wielkim wyborze poleca

Strona 8
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Pranie Naprawa

Najmodniejsze

r?kawiczki
skórkowe i trykotowe

1

t

w wielkim wyborze,

po cenach przyst?pnych

t".lko u

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

(f

.

ra = Dandy,)
to przewrót w radjotechnice

jedyny aparat dzia?aj?(y równocze?nie

na p r
?

d sta?y i zmienny

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

g?o?nik elektrodynamiczny
Cena tylko z?otych 235,-

wy??czna sprzeda?

"PROM I EN"
Tel. 28-35 GDYNIA, 10 lutego nr. 1

naprzeciw B. G. K.

IlliU:I:IIUllllilllil:liUIIiIII!U!lllllllililllllllnllll,l:J,li1;lllilllillil,lil,I'II:I'II;UII,II;M,I:11

I I

la W?GIEL.
,
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-

II
Sornos ?s 1

,'Ikoks, br".kiet".

i drzewo opalowe

z dostaw? franko dom

poleca 1
I

E. Kauss - Gdynia II
1 ul. Starowiejska 10, telefon ?2-13 I

II
(dawniej ul. Ant. Abrahama nr.

1?)
I

IIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIII:IIIII:IIIIIIIIIIIII!III1IIIIIIIIIIIIIilllllililil:III!III:lilll'IIIII:I!lilil111111,1111;1111111
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,,0 wór Ka s z u b s k i"
C}r. Grzegoroski

R.c;stauracja Bar

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

gel. 10-15

?,

•

$
(})

El)
Ceny przyst"pne ?

@OOOOOOQ(i)@@(Y)@(i)@@

?????Q????????????????Q????????

l

RAOJO! RAOJO!RAOJO!

Ju? wszyscy
mog? z a s p o k o i f pragnienie

posiadania "aj I e psze g o

radio
o',. blornika

sezonut935

TRYUMF
..

TELEFUNKEN

Kupujcie radjo tyl
ko w firmie facho

wej, gdzie otrzy
macie f a c h o we

p o r a d y.

F j r m a

In?. Tadeusz Wieczffi?ski
Cl d Y n i a, tal. ?wi?toja?ska 59

Tel. 28·38

Zobacz

-

-

,

S ., i ..
'" I • vvy

,

ul. S?arowiejska 17

RADJO

PHONET

Radjo
aparaty

3 i 4 lampowe
najlepszej

marki PHONET

patefony
szwajc.Lincoln

Bez uszczerbku dla bud?etu ratami d?ugoterminowe mi

tylko w firmie "DE - HA - KA" Odynia
ulica Abrahama t6, tel 20-37

DOM FUTER, CYBULKA

GDA?SK, Gr. Wollwebergasse 15, I. tel. 26101

oferuje

Prawdziwe lisy srebrne od 125.- gId. pocz?wszy
Modne ?akieciki futrzane od 45.- gid. '.

Wielki wybór w I i s a c h od 15- gid. J?

Wszelkie przybrania futrzane do p?aszczy.

Przeróbki i _ykonan!e _ed?ug no

_ych zlece? po tanich cenach

letnich. W?asny _arsztat _ domu.

erm sz

Oddzia? w Gdyni ---

"Latarnia

Morska"

d r u kuj e si? na

papierze z firmy

Pniowiec

e36eee?eee366
tV

(() Niklo\Nnia

6) i rniedzio""anie

? wszelkich cz??ci metalowych
samochodowych, motocyklo
wych i rowerowych, chirurg.,
naczy? domowych oraz spa
wanie i lakierowanie na go

r?co i t. p.

Cldynia, ulica ?l?ska 7

telefon 28·25

?\ U P n o n i e o b o w i
?

z uje. T Y s i
?

c e a r t y k ta I 6 w z a b e z c e n.

?????????????????????r???????

U C .' C i
-

O S Z C Z _.?l Z -

-

• i ? C i !
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KROL ARKTYI(·U
POWIE??
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]1 (Ci?g dalszy)

By?a to praca ?mudna, a uczestniczyli w niej wszyscy lu

dzie zatrudnieni w faktorji Sanduskiego, oraz okoliczni Indjanie
z nim. zap:zyja?nieni. Robotami kierowa? Stevens, nieoceniony,
spokojny I wytrwa?y przyjaciel Sanduskiego.

W?adze kanadyjskie, którym zale?a?o na ugruntowaniu ?adu

? porz?dku w regjonie jeziora Nied?wiedzi, a które zna?y ?elazn?
I ??próbow?n.? energj? Sanduskiego, uzna?y, ?e najodpowie
dniejszern miejscem na fort b?dzie teren po?o?ony tu? obok

jego wielkich faktorji i magazynów, sk?d w razie napadu o po

moc b?dzie ?atwiej.

Stary Fort Confidence zbudowano jeszcze w tych czasach,

gdy wielki ?owca stron tych nie zamieszkiwa?. Sanduski cieszy?

si? z takiego rozwi?zania kwestji. Fakt, ?e w pobli?u Iaktorji
stanie fort, dawa? jego dobytkowi najwi?ksze bezpiecze?stwo,
jakie w ?ych stronach osi?gn?? mo?na. Rozwi?zywa?o mu to

r?ce w wielu sprawach. Po pierwsze, móg? z wi?ksz? swobod?
oddawa? si? w przysz?o?ci polowaniom i traperstwu, a mniej

uwagi zwraca?. na bezpiecze?stwo faktorji. Po drugie, z tych
samych powod?w, mia? otwarte wrota do dalekich wypraw pó?.
nocnych, na ktore teraz bez obawy móg? rusza?, a do których
tak bardzo t?skni?.

W ci?gu dnia termometr wskazywa? od trzech do czterech

stopni ciep?a w s?o?cu, aczkolwiek pow?oka ?niegowa by?a
jeszcze gruba.

Na wzgórzach morenowych, sk?d wichury zwia?y warstw?

?niegu, zacz??y si? ukazywa? ciemne ?ysiny nagiej ziemi. P?ko
wie wierzbiny ju? p?cznia?o, a w miejscach pochy?ych, wysta

wionych na silniejsze dzia?anie promieni s?onecznych, ukazy
wa?y si? pierwsze ?d?b?a trawy i mchów.

Z po?udnia ci?gn??y coraz cz??ciej olbrzymie gromady

ptac!wa w?drownego
- hen, daleko, na pó?noc kieruj?c lot -

do me przebranego rezerwoaru ?ywno?ci na morzach arktycznych.
Sanduski rozumia?e pierwsze i niezawodne oznaki wiosny.

D?ugo i szeroko konferowa? z Stevensem i z Sabur?.
Wiosna kroczy szybko

- mówi? Sanduski do S'evensa
- wi?c mnie ju? czas... Wyrusz?, gdy tylko rzeka roztaje.

Budowy fortu doko?czysz sam. Znasz si? na tern lepiej odemnie

i dasz sobie rad? ...

Stevens s?ucha? milcz?co i kiwa? g?ow?.
- Prócz czerwonoskórych przyjació? b?dziesz mia? pod

t?k? Burtona i johnsona. B?dzie ci weso?o ...

Anglik wykona? jaki? nieokre?lony grymas i niewiadomo,

czy potwierdza?, czy te? przeczy?.
- Sabura pojedzie zemn?

- mówi? dalej Sanduski: -

Zabior? ci jeszcze kilku ludzi. którzy mi b?d? koniecznie po

trzebni.
- Yes.. - mrukn?? Stevens i utkwi? pytaj?ce oczy w

twarzy przyjaciela.
- Chcesz wiedzie? jak d?ugo zabawi?? - zapyta? San

duski, zrozumiawszy pytanie wypowiedziane spojrzeniem.
- Yes ...

.

? Mam nadziej? wróci? w pe?ni zimy, gdy ?egluga usta-

me na morzu Beauforta. Gdybym jednak dotar? do ziemi Harrisa ...

albo, gdybym ugrz?z? w lodach - wróc? przyjacielu, dopiero'
n a .przysz?? wiosn? ...

Anglik westchn??, jakby przez to chcia? wyrazi? podziw
dla przedsi?biorczo?ci przyjaciela.

- Wierz?, i? dasz sobie rad? bezemnie i sprawy pójd?

zwyczajnym trybem.
Stevens skin?? g?ow? na znak, ?e inaczej by? nie mo?e.

- Od jutra rozpoczynamy przygotowania do wyjazdu.
Pornog? mi Sabura i jego syn. Ciebie ju? nie b?d? trudzi?

tern i sprawami
- rzek? Sanduski z u?miechem.

- Ilu ludzi chcesz zabra? z sob?, Master? ? zapyta?

Sabura, który do tego czasu przys?uchiwa? si? rado?nie zapo

wiedzi pana i rad by? ogromnie, ?e pojedzie na "wielk? wod?"

pó?nocn?,
- Pojedzie nas czterna?cie osób -

odpar? Sanduski -

ty, ja, twój syn, Bury Wilk, dwóch synów Ta?cz?cego Nie

d?wiedzia, Kazotak, Miko, i ten wielki poganiacz psów ...

Turona? ..

y es... Turona, oraz reszta, jak? sam wybierzesz ...

Dobrze, Master... A zapasy?
- Przygotujesz trzy zaprz?gi. Pop?yniemy rzek? a? do

morza, wi?c miej w gotowo?ci trzy ?odzie. Zapasy przygotuj
na czternastu ludzi. Wiesz co potrzeba i uczy? ci? me po

trzebui?... Stevens wyda ci z magazynów wszystko, co ci b?
dzie potrzebne.

- Dobrze, Master,,1 ale, czy nie masz jakich specjalnych

polece??
- zapyta? Sabura.

- Nie. Dzi? jeszcze nie wiem - mo?e co? b?dzie. Prze

cie jeszcze nie ruszamy z miejsca.

- To prawda, ale ty, Master, nie lubisz dwa razy powta
rza? swoich rozporz?dze?, a ja nie lubi? dwa razy pyta ? o je
dno i to samo ...

- Masz s?uszno?? - rzek?, ?miej?c si? Sanduski - ale

w tym wypadku pogadamy jeszcze o zapasach nie jeden raz.

Przygotuj si? jednak na to, ?e gdy lód ruszy na rzece, my

pop?yniemy ku morzu.

Stary Indjanin u?miechn?? si?, jak dziecko, któremu obie

cano rzecz bardzo mi??.
- Widz?, ?e ci si? podoba ta nowa podró? ...

- zauwa?y?
z u?miechem Sanduski.

- Yes, Master, wiadomo ci, ?e z tob? lubi? jecha?, cho?

by najdalej, bo nie wiesz, co to jest strach, a przez ciebie i ja

jestem silniejszy i m?odszy ...

- Niepoprawny z ciebie w?ócz?ga, przyjacielu ...

- A ty, Master? - za?mia? si? Indjanin i spojrza? rado-

?nie w twarz wodzowi.
-- Masz racj?! I ja nie jestem lepszy, ale to wina waszej

krwi... - odrzek?, ?miej?c si? Sanduski.
- Sabura a? si? poderwa? z ?awy.
- Nie rozumiem ci?, Master. ..

- A to takie proste!
- ?mia? si? Sanduski: - Matk?

moj? by?a Indjanka, córka wodza plemienia Czipe??a, mój przy

jacielu ...

- Master ?artuje ...

- wyj?kn?? stary ?owca.
- Nie drogi przyjacielu, mówi? szczer? prawd? ...

-- O, Master! Dlaczego? nam. tego nigdy przedtem nie

powiedzia??. Kochaliby?my ci? mi?o?ci? jeszcze wi?ksz?
-

zawo?a? Sabura, a w g?osie jego drga?y ?zy rado?ci.

- I tak byl.?cie mi bra?mi ...

- Tak ... tak... Mi?ujemy ci? ws -yscy tak bardzo, ?e nie.

raz dziwowa?em si? sam, dlaczego... Teraz rozumiem wszystko ...

To by? g?os krwi.
- Mo?e ...

- Gdy si? ludzie dowiedz? o tern -

o, Master! radowa?

si? b?d? bardzo i zrozumi? wiele rzeczy, które dla nich by?y
ciemne i trudne do poj?cia.

Stary ?owca dr?a? ca?y ze wzruszenia i patrza? z rozrze-

wnieniem na Sanduskiego, a po chwili zapyta?:
- Czy mog? to powiedzie? moim braciom?
- Mo?esz, przyjacielu.
- Teraz dopiero widz?, Master, ?e w twarzy twojej i w

ca?ej postaci jest co?, czego biali ludzie nie maj? - mówi?

stary Indjanin. - jeste? twardy, jak rzemie?, i nie zwyk?e? si?

m?czy? nigdy... Umiesz walczy?, jak prawdziwy wódz czerwo

noskórych i znasz tajemnice ?owców wszystkich czasów. Pusz

cz? .

jest dl.a ciebie o?war?a I wszyst?o wiesz, co si? w niej

dzieje. DZIwowa?em SI? nieraz, sk?d CI to przysz?o, tobie, cz?o

wiekowi bia?emu... Teraz ju? wiem. jest w tobie cia?o cz?o

wieka naszej rasy, ale duch cz?owieka bia?ego ...

Stevens uwa?nie s?ucha?, co mówi? Sanduski, a potem Sa

bura. Gdy Indjanin przesta? mówi?, Anglik wsta? z ?awy i rzek?

krótko:
I

ja to wszystko przeczuwa?em oddawna .. ,

Co? - zapyta? weso?o Sanduski.

Ze ty john, nie jeste? czystej krwi bia?ym ...

I dobrze? przeczuwa?, mÓJ drogi.
- Ale dla tego w?a?nie kocham ci? jeszcze bar

dziej. Umia?e? w sobie pogodzi? dwie sprzeczno?ci rasowe -

yes, umia?e? ...

- Thanks ... jeste? rozumnym przyjacielem Stevens, i ma?o

jest podobnych tobie - rzek? powa?nie Sanduski i u?cisn??
pra wic? przyjaciela.

- Gdy? to dzi? powiedzia? otwarcie - ci?gn?? dalej Ste

vens - zwi?kszy? si? tylko mój szacunek do ciebie... Zaiste,

ty jeden jeste? powo?any do tego, aby tu ugruntowa? w?adz?

Anglii, przeto s?usznie ci? nazywaj? czerwonoskórzy, a nawet

i biali, królem regionów arktycznych ...

Anglik zamilk?, jakby uzna?, ?e za wiele s?ów wypowiedzia?
na raz.

Sanduski, zdziwiony tern niespodziewanem przemówieniem
Stevensa, patrza? na przyjaciela, zdumiony nie mniej od Sabury,

który od sze?ciu lat nie s?ysza?, aby Stevens w jednem powie
dzeniu zamkn?? tyle s?ów.

By? to cz?owiek szczególnie ma?omówny i milcz?cy. Mó

wi? jedynie to, co rzeczywi?cie powiedzie? musia?. Spokojna

jego twarz przypomina?a raczej zakrzep?? mask? gipsow?, ..

Zaci?ni?te usta znamionowa?y si?? wewn?trzn?, a du?e, rozumne

oczy ?wiadczy?y o charakterze spokojnym, ch?odnym i zamkni?

tym w sobie. Stevens nie by? samolubem, czego wielokrotnie

da? dowód. Do Sanduskiego przywi?za? si? mocno i ceni? go

po swojemu, to jest milcz?co pracowa? dla mego i by? wierny,

jak naj dro?szemu przyjacielowi. Ci dwaj poznali si? w dziw

nych okoliczno?ciach.

(Ci?g dalszy nast?pi),
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Dnia 3-go listopada br. otwarcie najelegant::izego lokalu w <?dyni

Palais de Danse "A L H A IW B R A"

na kt6re jaknajuprzejmiej zaprasza
D Y El E KC JA.

ronika

gdy?ska
Sta?y dy?ur lekarski

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. 11·1J.

Dy?ur Elektrowni

ul. Starowiejska. Tel. 29-67.

Bihljoteha 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 muterja?ów w?asnych
i powierzonych, Konserwacje inst. ?wiat?a,

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

elektr., radja itd. Pogotowie elektromon

terskie czynne ca?? dob
?,

Telef. 13-75

Dzie fi Oszcz?dno?d w Odyni

Dnia 31-go pa?dziernika b. r. obcho

dzi?a ca?a Gdynia Dzie? Oszcz?dno?ci, so

lidaryzuj?c si? z ca?ym ?wiatem, który dzie?

ten przeznaczy? na uroczyste prop 19 owa

nie ideji oszcz?dno?ciowej, albowiem oszcz?

dno?ci? bogac? si? jednostki, rodziny, mia

sta l kraje ca?e. Gdy?ski Komitet Dnia

Oszcz?dno?ci wyda? specjaln? odezw? z tej

okazji, któr? drukujemy na innem miejscu.

Program obchodu Dnia Oszcz?dno?ci
w Gdyni jest nast?puj?cy:

1. Dnia 31. X. 34 odby?a si? o go

dzinie 12.30 w auli Pa?stwowej Szko?y

Morskiej Akademja dla m?odzie?y szkó?

?rednich i zawodowych.
2. We wszystkich szko?ach powszech

nych odby?y si? odczyty i pogadanki na

temat oszcz?dno?ci, wyg?aszane przez pp.

nauczycieli w ka?dej szkole odJzielnie.

3. Dla s?uchaczy kursów wieczoro

wych i szkó? dokszta?caj?cych, odby?y si?

odczyty w ka?dym zak?adzie osobno.

4. O godz. 17 -tej pochód orkiestr

g?ównemi ulicami miasta z transparentami
i pochodniami.

5. O godz' 18.15 transmitowano na

Skwerze Ko?ciuszki audycj? radjc w? z War

szawy, na której program z?o?y?y si?:

a) nadanie pie?ni oszcz?dno?ci Zwi?zku
Francuskich Kas Oszcz?dno?ci,

b) przemówienie Prezesa Centralnego
Komitetu Oszcz?dno?ciowego R. P. dr. Hen

ryka Grubera,

c) od?piewanie pie?ni o oszcz?dno?ci
przez chór.

6. O godz. 18.46 transmitowano przez

megafony przemówienie cz?onka Zarz?du
K. K. O. p. Kawczy?skiego, o rozwoju

oszcz?dno?ci w Gdyni.
7. O godz. 19-tej wyst?pi? chór

"Symfonja" i odby? si? koncert orkiestr.

Kto oszcz?dne ?ycie wiedzie,

Ten ur?ga ka?dej biedzie.

Qdynia ro?nie w liczb? ludno?ci

Statystyczne dane wykazuj?, ?e w je

dym miesi?cu osiedla si? w Gdyni oko?o

400 nowych mieszka?ców, przyby?ych z ró?

nych stron Polski. Z tego jednego zród?a

przybywa w Gdyni oko?o 5.000 nowych
mieszka?ców rocznie. Ciekawe s? dane

statystyczne za miesi?c wrzesie?. Urodze?

by?o 133, w tem ?lubnych 117. Z tego

zmar?o 62 dzieci. Ma??e?stw nowych za

warto 40.

Mleko zbyt drogie

Mleko w Gdyni, którego sprzeda? jest

zmonopolizowana przez kilka wielkich firm,

jest stanowczo za drogie. Dzi?ki tej sy

tuacji rozmno?y?o si? sporo nie kontrolo

wanych sprzedawców mleka. Aby ow? po

k?tn? sprzeda? nie zbyt czystego mleka

zwalczy?, trzeba spowodowa? obni?k? cen

mleka przez mleczarnie.

Z teatru Ziemi Pomorskiej

W ubieg?? niedziel? odby?o si? w Gdy
ni przedstawienie Teatru Ziemi Pomorskiej
w sali Galerji Morskiej. Wystawiono znan?

komedj? Deval'a p. t. "Stefek".

Akademja ?a?obna

Dnia l-go listopada, br., o godz. 13.30

odby?a si? w sali Morskiego O ka uroczysta

akademja ?a?obna ku czci ?. p. jugos?o
wia?skiego króla Aleksandra I, urz?dzona
staraniem Stow. Polsko-Jugos?owia?skiego.

Op?aty na Fundusz Pracy

Z polecenia p. .Komisarz a Rz?du od

by?a si? dnia 29 bm. w gmachu Komisar-

.................... .m .a_?_ MW

F?ASZCZE UBRANIA
KAPELUSZ?

Ka Krawaty,
cZ3pK1.

wszelKa
bielizna m?rty'Kuty m?sKie

oraZ wszelKie
Specjalny

dzia?:
.

H'· chla"
rta" 1."

u

fi apelusze
.. G,oeppe

G D Y N I A

K. TUJt. IYN S K l -

'relefon 15-93

?,vi?tojansKa
q

-

?cz&Mrz?re? .. WWE?.E?! ?.mu =- .. a. ? .

jatu Rz?du w Gdyni, konferencja w spra

wie op?at na Fundusz Pracy pobier-anych

po godz. 24-ej w lokalach gastronomicznych.
Na konferencji tej poddano rewizji

dotychczasowe stawki i ustalono nowe

stawki dla poszczególnych zak?adów na

okres do 1 kwietnia 1935 r.

Zaznaczy? nale?y, ?e dzi?ki wzajem
nemu zrozumieniu, restauratorzy b?d? uisz

cza? op?aty bezpo?rednio do Kasy Miej

skiej z w?asnych wp?ywów, niepobieraj?c
od go?ci 50 groszowych op?at, pobieranych
po godz. 24-tej.

W ten sposób usuni?te zosta?y niepo
rozumienia, jakie na tle pobierania wzmian

kowanych op?at wynika?y pomi?dzy klijen
tami a w?a?cicielami lokali.

Suma globalna wp?ywów na Fundusz

Pracy nie zosta?a przez to zmniejszona.
f

Zebranie

Z\Ni?zkl:l Elektromonterów

W niedziel?, 4 bm., o godz. 14-ej od

b?dzie si? w lokalu "Niespodzianka" ul.

Sl?ska, dom Czappa. miesi?czne zebranie

Zwi?zku Zawodowych Elektromonterów Pol

skich w Gdyni. Na porz?dku obrad wa?ne

sprawy organizacyjne. Przybycie wszyst
kich cz?onków konieczne.

8 i e I s k i e materia?y

oraz gotowa konfek[ja z najlepszy[h materja?ów
blelskicn w wielkim wyborze. Ceny umiarkowane

w firmie

Franciszek Hornisch

Fabryka sukna

w Bielsku

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

Kurs wiedzy o Polsce

przy Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie.

Pod przewodnictwem prof. dra Tade

usza Hilarowicza odby?a si? narada, z?o

?ona z przedstawicieli Ministerstwa Spraw

Zagranicznych, Swiatowego Zwi?zku Pola

ków z Zagranicy i Ko?a Opieki nad M?o

dzie?? tego? Zwi?zku, tudzie? Wydzia?u
Nauk Politycznych i Spo?ecznych Wolnej
Wszechnicy Polskiej, na której omówiono

organizacj? i program Kursu Wiedzy o Pol

sce dla Polaków z zagranicy, który ma by?

zorganizowany przy W. W. P. Spraw? t?

obecnie przej?? Senat W. W. P. i w naj

bli?szym czasie nale?y oczekiwa? zorgani
zowania takiego kursu rocznego, który ma

obejmowa? dziedzin? historyczn? i ustro

jowo-polityczn?, zagadnienia m?odzie?owe,

sprawy kulturalne, gospodarcze i spo?eczne,
tudzie? sprawy wspó?pracy Macierzy z Po

lonj? zagraniczn?. Kurs taki istnia? do

tychczas przy Radzie organizacyjnej Pola

ków z Zagranicy.

w s z y sc y c z y t a j q
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"Skok W nieznane
"

I
I

Czasopismo popularno-naukowe,

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

Z a a b o n u j zaraz na sezon zitnow y

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

S. w N. i T. R. U. kosztuj?:

w prenumeracie: miesi?cznie 1 zloty,
kwart. 3 zlote, pólroczn. 6 z?otych,
rocznie 11 zlotych---------

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

Pocztowa kartoteka rozrachunkowa nr. 30.

Dla prenumatorów kwartalnych, którzy z góry

uiszcz? abonament, przeznaczamy pi?kn?

powie?? i dla pólrocznych abonetow dwie

powie?ci, dla rocznych abonentów try/ogj?
prof. Ossendowskiego.

Adres Redakcji dla "Skoku w Nieznane"

"Tygodnika Rozrywek Umys?owych'

POZNA?, Aleje Marcinkowskiego 25.
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Lekarze

Gdynia
Lekarze denty?ci
Dr, m e d. et phil., Cylkowski BoL,

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

Misjon Marja, lekarz dentysta, ul.

?w.-Ja?ska, dom Kowalczykowej.

Przysiecka Kazimiera, lekarz den

dysta, ul. 10 Lutego.

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

m. 18.

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. ?w.r Ja?ska

nr. 81, m. 4.

Dr. med. Binek Leon, specjalista chorób

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

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

(naprzeciw ko?cio?a) .

Dr. D?iatowski Alfred, okulista, ul. Staro

wiejska, dom Szmidta.

Dr, med. Maciejewski Czes?aw, specj.

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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Dr. med. Flisowska Amalja, specjalistka

chorób dzieci?cych, Skwer Ko?ciuszki.

Dr. med. Flisowski Aleksander, choroby

wewn. l kobiece. Skwer Ko?ciuszki.

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. Oehlr ich Wiktor, praktyk, ulica

10 Lutego.

Dr. Reichert Roman, zak?ad rentgenolo

giczny, ulica Zygmunta Augusta, Z. U.

P,"U. m. 60.

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

a vis poczty).

Br. 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.

Dr. med. Smolin Pawe?, praktyk, Plac

Kaszubski, dom Kurra.

Dr. med. Szlichci?ski Wac?aw, specjalista
chorób skórnych i p?cherza, ul. ?w.vJa?

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.

Notarjusze

Notarjusz Cnudzr?ski Henryk, Staro

wiejska.

Dr. med. K?czkowska Zof'[a, choroby we

wn?trzne, ul. ?eromskiego.

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

Notarjusz Jackowski Edward, ulica

?wi?toja?ska 17.

•

le

Gdynia
rtajta?sze ?ród?6 zakupl:I

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

róg Starowiejskiej, vis a vis

"Kiermaszu Swiatowego".

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.

najlepi ??

Najelegantszy lokal w Gdyni
PALAIS DE DANSE

"A L H A M B R AU

Mi?dzynar. program artystyczny,
?wiatowa orkiestra Sienkiewicza.

•

.'t p
Worki

Gdy?ska Wytwórnia Worków. Sk?a

dy wyrobów Cz?stochowskich.
Worki nowe i u ?ywane, prz?dza
i szpagaty D. Fiszer i S-ka W Gdy
ni, ul. Sl?ska nr. 19, skrzynka
poczt. 162, telefon 17-90. Sien

niki i p?ótna w ró?nych gatun
kach i rozmiarach, p?achty ?ni

wowe nieprzemakalne.

Dom Handlowo-komisowy
"PORTEX", Gdynia, ul. Starowiej
ska nr. 16.

Cialanterja
Hurtownia galanterji, b?awatów

kunfekcji. Ceny bardzo n i s k i e

G. Brenner, ul. Abrahama 5.

Radjo
- technika

nasza specjalno??! Na sk?a

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

prawa wszelkiego radjosprz?tu.
Firma fachowa. "UNIVERS"
ul. Starowiejska 40, parter
telefon 1 0-82.

Dykta

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

.Pctskadvkta" Gdynia, ul. 10. Lutego
róg 3-go Maja. Telefon 10-58.

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

ki, ruszty, p?yty i wszystkie ar tykury
zdu?skie poleca najtaniej Z. Czechowski,
sk?ad kafli, ulica Sl?ska 1, obok domu

Olszowskiego
- telefon 28-25.

Plac w centrum

obok ko?cio?a, tanio do nabycia.
Zg?os?enia do Adm .. .Latarni Mor

skiej" pod K. W. D. 275.

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

UWAGA
T?umaczenia

z j?zyka polskiego
na angielski

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, wype?nia si? tekstem

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

pr z eznaczonern na korespondencj?, wolno poda? tytu? czasopisma i okres czasu

prenumeraty. Za wszelkie inne dopiski poczta pobiera op?at? w wysoko?ci 10 gr.

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

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

odwrotnie w y k o n u] e

z niezawodn? dok?adno?ci?

Redakcja
"Latarni Morskiej"
Telefon 23-22

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

Sk?adajcie
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ABONAMENT: Mies. 1.00 z?; Kwart. 3.00; P??r. 6.00 z?; Roczny 10.- z ?. W St anac h Zjf dnocz. A m. póln. pólr dol. :! i pó?; roczny dol. 5,·-. W innych pa?stwach kwartalnie 5.- z?.

(W??cznie koszt przesy?ki).

CENY OG?OSZE?: W tek?cie na stronie 3·?amowej wiersz milimetrowy 40 gl O?7y Ca?a stlona 4;)0 z ?oty ch. Xa stronie 4·?amowej w og?oszeniach drobnych jeden wiersz

35 gr oszy. Komunikaty i notatki w kronice 50 groszy za wiersz. Teksty artyku?owe l z? za wiersz milimetrowy. Przy og?oszeniach kilkurazowych rabaty. Administracja nie
•

przyjmuje o dpowie dz.ialno?ci za termin og?os7.enia. Omy?ki, które zasadniczo nie z m ie n iaj? tre?ci og?oszenia, nie upowa?niaj? do ??dania zwrotu gotówki, lub powtórzenia I
og

? o sz e nia he z p?atnie. Uzasadnione rt k lurnacje b?d? uwzgl?dnione je?eli s? wznirsione do d ni czterech po wyj?ciu nr. pisma.

Red. nae z el. i odpow.: J. S. Prv ew ?oeki, Gdynia. Wydawca: Wydawnictwo ,.Latarni Mo rsk iej: w ndyni, Sw i?toja? sk a 34. Telef. 10-44 i 23·22. Konto P. K. O. Nr. 205-448

Konta bankowe: Komunalna Kasa Oszcz?dno m. Gdyni Powszechny Bank Zwi?zkowy w Polsce S. A. Gdynia. Druk: Drukarnia "Latarni Morskiej" w Gdyni, ul. Warszawska 44.


