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Przedpłata wynosi dla abonentów miesięcznie z doręczeniem 1,20 zł* 
Kwartalnie wynosi z doręczeniem 3,59 zł.

_  _______________Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet

JDrttfe i wydfiwnlętwo ^Spółka Wydawnicza* Sp. z o. odp. w Nowemmieście.

Cena ogłoszeńj Wiersz w wysokości 1 milimetra na stronie 6-łamowej 15 grt 
na stronie 3-łamowej 50 gr, na 1 stronie 60 gr.— Ogłoszenia drobne: Napisowe 
słowo (tłuste) 30 gr kaide dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100°/§ więcej.

Numer t e l e f o n u :  N o w e m i a s t o  8.

Adres teiegr.i .Spółka Wydawnicza* Nowemiasto-Pomorz*.
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Filaretom i Filomatom odmówiono
charakteru organizacji 
niepodległościowych.

Csy to nie wielka krzywda ?
II.

Jak już zaznaczyliśmy w numerze poprzednim, 
istnienie tajnych organizacyj gimnazjalnych zostało 
w r. 1900 przypadkiem przez władze szkolne ujaw
nione. Śledztwo objęło prawie wszystkie na te
renie Pomorza istniejące uczelnie średnie. Przy 
tak silnym zakonspirowania tych organizacji jed
nak udało się policji pruskiej wykryć jedynie w 
Chełmnie, Brodnicy i Toruniu istnienie tychże 
i ujawnić ich działalność. Śledztwo objęło około 
120 członków. Akt oskarżenia natomiast zdołał 
uchwycić tylko 60. W sierpniu roku 1901 w To
runiu przed sądem ziemiańskim odbył się wielki 
proces, w którym jako oskarżonych stanęło 60 
uczniów i b. uczniów wyżej wymienionych gim
nazjów. Proces ten stał się w ielką sensacją 
i wywołał niebywały rozgłos w całej Rzeszy, 
jak niemniej w całej Polsce, a również i za gra
nicą. Wszystkie większe pisma niemieckie 
przysłały na rozprawę swych korespondentów aż 
z najdalszych stron kraju. Całe szpalty poszcze
gólnych pism zapełnione były opisami przebiegu tej 
rozprawy. Niezależne pisma niemieckie nie 
mogły ukryć swego podziwu dla idealizmu i du
cha poświęcenia tej młodzieży.

Tak np. liberalna »Frankfurter Zeitung’  pisa
ła, że Niemcy mogliby być dumni, gdyby posia- f 
dali taką młodzież, jak ta, która stanęła przed I 
kratkami sądowymi. Podczas gdy nasza (nie
miecka) młodzież, — wywodziło wym. pismo — 
tworzyć zdolna najwyżej tajne kółka celem uprawia
nia pijaństwa lub in. niedozwol. zabaw, ta młodzież 
swój wolny czas poświęca pracy nad samo- i 
kształceniem, nad pielęgnowaniem swych ideałów i 
narodowych”. Wynikiem tych kilkudniowych roz- S 
praw był wyrok, skazujący 45 oskarżonych na ka- ! 
ry więzienne od 4 miesięcy do 1 dnia, a na na- ] 
ganę w stosunku do młodocianych. Sąd Rzeszy | 
w Lipsku na wniesioną rewizję wyrok ten zatwier
dził. Gorsze niż rzeczone kary więzienne były j 
środki, stosowane na drodze administracyjnej. Wła- 
dze szkolne bezwzględnie relegowały wszy
stkich oskarżonych i to nietylko z gimnazjów, 
ale i z wyższych uczelni. Wszystkim oskarżonym 5 
odebrano też uprawnienie do jednorocznej i 
służby wojskowej, degradujący ich do rzędu zwy
kłych szeregowców, odebrano im też prawo do 
piastowania urzędów publicznych w Prasach. Co 
do kleryków władze pruskie również żądały ich 
wydalenia. Arcybiskup Kopp zastosował się do 
tego, wydalając jednego ze zasądzonych kleryków 
— arcybiskup gnieźaieńsko-poznański uchronił od 
wydalenia znanego dziś działacza narodo- 
wego z Poznania, ks. prał. Prądzyńskiego, przez 
to, że udzielił mu czym prędzej święceń kapłań
skich. W Pelplinie, gdzie było aż 8 zasądzonych 
kleryków — ówczesny biskup chełmiński, choć 
Niemiec, oparł się ich wydalenia. Grożono zam
knięciem seminarium duchownego. Wówczas ks. 
biskup Rosentreter polecił owym klerykom 
postarać się o przyjęcie do seminarium zagranicz
nego. Wszyscy zasądzeni klerycy mieli też już 
piśmienne przyjęcia ze strony ówczesnego arcy
biskupa Bilcżewskiego we Lwowie i zaopatrzeni 
byli w potrzebne papiery, aby w danym razie ujść 
do b. Galicji.

W najkrytyczniejszym momencie zmarł nacz. 
prezydent w Gdańsku v. Gossler, zawzięty wróg 
Polaków, a jego miejsce objął jako następca 
v. Delbrück, liberalniej usposobiony, dzięki temu 
jak i powstałej zwłoce zdołał ks. bisk. Rosentreter 
zatrzymać owych kleryków aż do udzielenia im 
święceń kapłańskich, które jednak otrzymać mogli 
jedynie pod warunkiem, że się osobną deklaracją 
piśmienną zrzec musieli prawa do probostwa. 
Nie dość jednak na tym, że takie represje stoso
wano wobec zasądzonych, władze szkolne poza 
tym na własną rękę całą moc młodzieży powyda-" 
lały li tylko na podstawie podejrzeń o przynależ-

l ność. Część z nich udała się do zaboru austriac
kiego, część zaś do Am eryki, m.in. i z naszej 
Nawry, niejaki Janiszewski, który jest dziś lekarzem 
w Ameryce, żyje tam jeszcze poza tym w Ameryce 
ko. Feldheim, niepośledniej miary literat teolog. 
Wielu z nich poumierało.

Jak zbawiennie działały owe tajne organizacje, 
na dowód tego choćby i taki przykład: Jeden z b. 
kurator, szkolnych okr. pomorskiego, następnie kra,- 
kowskiego, a wreszcie lwowskiego, z pochodzenia 
Niemiec, właśnie przez tę organizację spolszczył 
się zupełnie i zajął później w oswobodzonej Pol
sce tak poważne stanowisko.

I dzisiaj mimo wszystko, mimo całej tak świetnej 
przeszłości i działalności, tak zbawiennej dla utrzy
mania polskości na Pomorzu, dzisiaj, kiedy się ogło
siło kilkadziesiąt najrozmaitszych organizacyj — 
z czasów niewoli, jako niepodległościowe, tego 
zaszczytnego miana odmawia się u nas na Pomorzu 
organizacji, która najbardziej ze wszystkich przyczy
niła się do utrzymania Polsce Pomorza. Jest to znów 
jeden przyczynek więcej na to, jak się traktuje 
z pewnej strony zasługi Pomorza około jego 
niepodległości, I dlatego zmuszeni uczuliśmy się 
choć tylko z grubszego naszkicować tę sprawę, 
aby wykazać krzywdę, jaka się stała tym wszy
stkim, których młodzieńczym porywom, poświęce
niom i działalności — odmówiono uznania nie
podległościowego.

Dar Pomorza dla Armii.
Marszałek Śmigły-Rydz na uroczystościach 

w Toruniu.
Toruń. Toruń gościł w niedzielę w swych 

murach Marsz. smigłego-Rydza, który przybył na 
uroczystości wręczenia armii daru, zebranego przez 
społeczeństwo pomorskie. Miasto całe przybrało 
wielce odświętną szatę. Udział publiczności 
był tłumny. Na dworcu przywitał Dostojnego 
Gościa prezyd. miasta Raszeja.

Uroczystość odbyła się na lotnisku. P. Marsz. 
Śmigły-Rydz w otoczeniu generalicji i ministra 
spraw wojskowych, gen. Kasprzyckiego, dokonał 
przegląda oddziałów wojskowych, po czym odpra
wiona została Msza św. połowa. Mszę św. odpra
wił ks. biskup morski Okoniewski, po czym kaza
nie wygłosił biskup Gawlina, a następnie poświę
cił 14 sztandarów, ofiarowanych przez społeczeń
stwo pomorskie dla szeregu oddziałów wojskowych 
na Pomorzu. Marszałek Śmigły-Rydz przed wręcze
niem sztandarów wygłosił przemówienie, w którym 
ze specjalnym naciskiem podkreślił znaczenie tej 
chwili. Po przemówieniu swoim Marsz. Śmigły- 
Rydz odebrał od rodziców chrzestnych sztandary, 
wręczając je dowódcom pułków.

Nastąpił odmarsz oddziałów do defilady. 
Marszałek Śmigły-Rydz w otoczeniu generalicji 
udał się na poświęcenie gmachu Aeroklubu Po
morskiego. Aktu poświęcenia dokonał ks. biskup 
Okoniewski.

Następnie odbyły się pokazy lotnicze, w któ
rych wzięło udział 220 maszyn. M. in. przybył 
również mjr Makowski na maszynie, którą przele
ciał nad Atlantykiem. W dalszej części uroczysto
ści odbyła się defilada wojskowych oddziałów 
przed Marszałkiem przy szosie Chełmińskiej. De
filada trwała ponad godzinę. Defilowały pułki 
z Torunia i okolicznych miast, dalej szły poczty 
sztandarowe z nowopoświęconymi sztandarami, po 
czym grzmoty oklasków przywitały szkołę podcho
rążych artylerii. W dalszym ciągu przeciągnął 
pułk artylerii konnej, a następnie pułki artylerii 
ciężkiej i przeciwlotniczej. Następnie przedefilowały 
oddziały saperów, lotnictwa, kawalerii, przysposo
bienie wojskowe i organ. Przysp. Poczt., Powstań 
cy Wielkopolscy, oddziały Zw. Rezerwistów i in.

Następnie na placu rewii w ramach zlotu mło
dzieży szkół powszechnych odbyło się wielkie wi
dowisko regionalne pod otwartym niebem, pod 
hasłem »Gryf w służbie Orła Białego”. W przed
stawienia wzięło udział 6000 dzieci w strojach re
gionalnych. Szczególnie wyróżniły się dzieci, 
przybyłe z terenu Gdańska w liczbie 50.

Marsz. Śmigły-Rydz obywatelem 
honorowym Torunia.

Dnia 20 czerwca na uroczystym posiedzeniu 
rady miejskiej, które odbyło się na dziedzińcu pra
starego ratusza, nadano marszałkowi Śmigłemu- 
Rydzowi godność obywatela honorowego 
miasta.

Na dziedzińca zajęła miejsce rada miejska in 
corpore z prezydentem miasta, p. Raszeją, na czele 
oraz przedstawiciele władz i obywatele m. Torunia.

W kilka chwil po godz. 10 ej wszedł na dzie
dziniec w otoczeniu generalicji powitany Hymnem 
Narodowym Marszałek śmigły Rydz i zajął miejsce 
w specjalnie przygotowanym fotelu. Obok zajęli 
miejsca p. ministrowie komunikacji płk. Ulrych 
i spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki oraz 
wojewoda pomorski p. Raczkiewicz.

Jako pierwszy zabrał głos prezydent miasta 
Torunia p. Raszeja, który stwierdził, że dzisiejsze 
uroczyste posiedzenie rady miejskiej po raz pier
wszy w ciągu istnienia miasta odbywa się na hi
storycznym dziedzińcu Ratusza. Dalej mówca kolejno 
przedstawił dzieje Torunia, w którym zatrzymywali 
się królowie polscy i który na przestrzeni tych 
kilku stuleci w życiu kulturalnym i gospodarczym 
Pomorza odegrał nie małą rolę i pozostał wierny 
Rzeczypospolitej.

W Toruniu, jak i w całej Polsce, panuje kult 
i gorące umiłowanie armii oraz jej ukochanego 
Wodza. Zbratanie się Armii ze społeczeństwem 

i Torunia ma w obecnej chwili szczególną wagę. 
Pragniemy bronić tej ziemi pomorskiej do 
ostatniej kropli krwi.

Po przemówieniu prezydenta miasta p. Raszei 
wszyscy obecni na dziedzińcu powstali z miejsc 
i wówczas odczytano uchwałę rady miejskiej, na
dającą godność obywatela honorowego miasta.

Po zakończeniu tego uroczystego aktu zabrał 
głos p. marszałek Śmigły-Rydz, który na wstępie 
serdecznie podziękował za zgotowane mu wyjąt
kowo miłe chwile, spędzone przez niego w tych 
pięknych, świadczących o wielkiej przeszłości — 
murach.

Nawiązując do przemówienia prezydenta mia
sta, p. Raszeii, p. Marsz, zaznaczył m. in., że »łączy 
nas wszystkich nie tylko wielki szacunek dla 
przeszłości Torunia, ale również wspólny obowią
zek w stosunku do przyszłości Polski, tak ściśle 
związanej z przyszłością Torunia. Współobywatel- 
stwo w najszerszym pojęciu łączy nas bardzo sil
nymi węzłami.

Dzień dzisiejszy jest jak gdyby zbliżeniem 
się, jak gdyby źródłem jakiegoś ożywczego nurtu, 
którym płynąć ma świadomość posłannictwa na
rodowego”.

Po zakończeniu uroczystości na dziedzińcu 
ratuszowym P. Marszałek Śmigły Rydz udał się 
do Dworu Artusa, gdzie Pomorskie T-wo Rolnicze 
nadało mu godność swego członka honorowego.

Nowe zwycięstwo narodowców 
w Inowrocławiu.

Do Rady Woj. PTR wybrano wyłącznie 
narodowców. — Zupełne fiasko listy 

sanacyjnej.
Inowrocław. Jak podaje »Słowo Pomorskie” , 

we wtorek odbywało się w ciągu dnia do późnego 
popołudnia zebranie Pow. Towarz. Kółek Rolni
czych pow. inowrocławskiego.

W toku zebrania wybrano delegatów do Rady 
Woj. Pom. Tow. Roln. Wysunięto dwie listy. Ol
brzymią większością głosów przeszła lista narodowa.

Z powiatu inowrocławskiego zatem wchodzą 
jako delegaci do Rady Wojewódzkiej wyłącznie 
narodowcy pp.: Jercha, Bogacz, Graczyk i Zie
liński. Ci czterej wybierać będą radcę do Po
morskiej Izby Rolniczej, którego wybór" w tym 
stanie rzeczy należy uważać za przesądzony.

Zaznaczyć należy, że lista sanacyjna opatrzo
na była czołowym nazwiskiem b. posła Dembiń
skiego z Węgierc. Przewodniczył zebraniu p. 
Edward Poniński z Kościelca.



Czerwona armia pamięta o marsz. 
Tuchaczewsklm.

Demonstracje w Moskwie w rocznicę
rozstrzelania marsz. Tuchaczewskiego.
Londyn. Z Moskwy nadeszły tn drogą okrężną 

wiadomości, iż w rocznicę rozstrzelania marszałka 
Tuchaczewskiego (11 maja) w Moskwie odbyły się 
liczne demonstracje, podczas których wznoszono 
okrzyki, skierowane przeciwko zabójcom marszałka.

Na placu Czerwonym, przed mauzoleum Lenina, 
nieznani sprawcy złożyli w nocy z dn. 7 na 8 ma
ja purpurowy wieniec z napisem: Wielki Mar
szałku ! Nie zapomnimy nazwisk tych, któ
rzy clę zamordowali!”

Pod murami Kremla, gdzie spoczywają boha
terzy rewolucji rosyjskiej, a — gdzie nie leży 
rozstrzelany marszałek sowiecki, złożono wiązankę 
czerwonych róż z napisem: „Czerwona armia
pamięta o Tuchaezewskim”.

Na obydwu szarfach widniał podpis „Związek 
Wyzwolenia Rosji”.

Wydarzenia te zasługują na tym większą 
uwagę, iż wedle doniesień prasy GPU wykryło 
przywódców tajnego Związku. Zostali oni straceni. 
Najwidoczniej jednak Związek nie zaprzestał swej 
akcji.

W tym samym czasie przemówiła tajna radio
stacja, która nadała żałobną audycję, poświęconą 
pamięci Tuchaczewskiego, nazywając go „człowie 
kłem rewolucji rosyjskiej”.

W Kijowie rozstrzelano 217 oficerów.
Helsinki. „Uusi Suomi” donosi, że w Kijowie 

wykryto spisek wojskowy pod przewodnictwem 
oficera intendentury Karczenki. — W związku 
z wykryciem spisku rozstrzelano podobno 217 ofi
cerów ukraińskich. Pod przewodnictwem GPU 
przeprowadzane są masowe aresztowania i egze
kucje, także i w innych garnizonach na całym 
obszarze Ukrainy.

J. Em. ks. Kardynał Hlond u Ojca św.
Castsl Gandolfo. Ojciec św. przyjął na pry

watnej audiencji prymasa polskiego, ks. kardynała 
Hlonda. Ks. prymas Hlond podejmowany był 
obiadem w ambasadzie RP przy stolicy apostolskiej.

Hołd polskiej stolicy Świętemu 
Męczennikowi.

Relikwie św. Andrzeja Boboli przybyły 
do Warszawy.

W tryumfalnym pochodzie poprzez Kraków — 
Katowice — Poznań, przybyły relikwie św. Andrze
ja Boboli w piątek o godz. 17,58 do Warszawy.

Przyjazd do stolicy.
Stolica przybrała wygląd odświętny. Z domów 

powiewały flagi narodowe, w oknach były usta
wione obrazy św. Andrzeja Boboli, przybrane zie
lenią. barwami papieskimi i narodowymi.

Olbrzymi tłok panował w pobliżu głównego 
dworca, który tonął w powodzi zieleni i sztanda
rów. Tuż przed wejściem na peron od strony 
Alei Jerozolimskiej ustawiły się długie szeregi 
zakonnic, zakonników i księży świeckich. Krótko 
przed nadejściem pociągu, na peron zeszedł w 
asyście prałatów i kanoników J. Em. ks. arcy
biskup Gall. Za nim szambelani papiescy w 
barwnych mundurach. Wzdłuż toru kolejowego, 
na schodach, prowadzących na Al. Jerozolimskie, 
leżały dywany, przybrane zielenią I kwiatami. 
Dokoła powiewały sztandary.

O godz. 17.50 przybył powitany dźwiękami 
Hymnu Narodowego Marszałek Śmigły-Rydz.

Gdy na dworzec przybył pociąg, wiozący 
relikwie św. Andrzeja Boboli, rozległy się dźwięki 
mazurka Dąbrowskiego, kompania honorowa 
sprezentowała broń, a rzesza wiernych, zebrana 
n8 pobliskich [peronach, schyliła kornie czoła. 
Pociąg, obsypany kwiatami, zatrzymał się, a do 
wagonu-kaplicy udał się J. Em. ks. arcybiskup 
Gall. Po chwili trumnę z relikwiami wynieśli na 
ramionach kolejarze.

Gdy orszak z relikwiami Męczennika i wielkie
go Polaka opuścił peron i ukazał się w Al. Jero
zolimskie, ponownie odegrano Hymn Narodowy, 
a wojsko sprezentowało broń.

Hołd przedstawicieli Armii 1 władz.
Tu powitali relikwie św. Andrzeja Boboli J. 

Em. ks. kardynał Kakowski, J. Em. nuncjusz 
papieski Cortesi, mgr. Raspighi, J. Em. ks. bis
kup Gawlina, J. Em. ks. biskup Lorek z Sando- / 
mierzą, biskupi Przeźlziecki, Jasiński i inni I 
dostojnicy kościelni, Marszałek Bmigły-Rydz, wi- j 
cepremier Kwiatkowski, gen. Kasprzycki, genera- j 
licja, senaty wyższych uczelni, władze miejskie, j 
organizacje z pocztami sztandarowymi itd.

i Pochód.
Srebrną trumnę nstawiono na rydwanie. Po

woli ruszył pochód. Tuż przed rydwanem szli 
biskupi z J. Em, ks. kardynałem Kakowskim na 
czele. Straż przy rydwanie trzymali oficero
wie, podoficerowie i Sokoli. Za rydwanem postę
powali przedstawiciele armii i władz z Marszał
kiem Śmigłym-Rydzem na czele.

Syn p. B. Miedzińskiego wyklnczony 
z Bratniej Pomocy. - -  Matka jego żydówką 

z pochodzenia.
Jak donosi prasa żydowska, syn wicemarszał

ka Sejmu i naczelnego redaktora „Gazety Polskiej”, 
p. Bogusława Miedzińskiego, mocą uchwały Za
rządu Bratniej Pomocy Uniwersytetu im. Józefa 
Piłsudskiego wykluczony został z listy członków 
tej organizacji akademickiej, ponieważ matka jego, 
a pierwsza żona p. Miedzińskiego, była z pocho
dzenia Żydówką. Jak informuje dalej prasa ży
dowska, b. żona p. B. Miedzińskiego pracuje obecnie 
w Min. Opieki Społecznej w charakterze inspekto
ra pracy.

Pierwszy pociąg z Polski do Kowna.
Pierwszy pociąg z Polski do Kowna wyruszyć 

ma w dniu 22 bra. w godzinach rannych. Pociąg 
ten odjedzie z Landwarowa jako pociąg próbny. 
Pojadą m.in. przedstawiciele władz i kolejnictwa.

30 wieśniaków utopiło się w Bugu.
Brześć n. Bugiem. W miejscowości Orla pow. 

brzeskiego miejscowi rolnicy podczas przeprawy 
w dużej łodzi przez Bng na sianokosy swym cię
żarem wyłamali dno łodzi i wpadłszy do 
rzeki, wszyscy utonęli.

Ujemny bilans handlowy za maj.
Warszawa. Maj przyniósł ponowne poważne, 

chociaż mniejsze niż w kwietniu ujemne saldo w 
bilansie handlu zagranicznego Polski. Według 
obliczeń Gł. Urzędu Statystycznego przywóz w 
maju wynosił 270.145 tonn, wartości 112.497 000 zł, 
podczas gdy wywóz wyniósł 1.220.621 tonn, war
tości 95 920.000 zł.

Zatem ujemne saldo za maj wynosi 16.577.000 zł.
Na ujemne saldo naszego bilansu handlowego 

podobnie jak w poprzednich miesiącach wpłynął 
znowu wzmożony przywóz towarów (przeważnie 
maszyn) z Niemiec, odbywający się na rachunek 
zamrożonych dawnych należności za tranzyt kole
jowy przez Polskę. Przywóz z Niemiec nie powo- 
duie odpływu walut z Polski, — przy czym rów
nież na odpływ walut nie wpływa przywóz towa
rów z krajów, z którymi wymiaua odbywa się na 
zasadnch clearingowych, należność bowiem za ten 
przywóz pokrywana jest wywozem towarów z Pol
ski w okresach późniejszych.

Wzdłuż trasy, jaką podążał wspaniały pochód, 
ustawiły się organizacje, towarzystwa i wojsko, 
młodzież szkolna itd. Obok Zamku Królewskiego 
szpaler tworzyły karne szeregi Stronnictwa Na
rodowego w jasnych mundurach z proporcami 
i sztandarami, z zarządem okręgu stołecznego 
na czele. Obok nich Sekcja Akademicka Str. 
Narodowego, również w jasnych mundurach, Na
rodowa Organizacja Kobiet z pocztami sztandaro
wymi z Warszawy, Pruszkowa i Pułtuska, Sokoli, 
Hallerczycy, korporacje akademickie, Bratnie Po
moce wyższych uczelni, harcerze.

Przy dźwiękach dzwonów wszystkich kościo
łów warszawskich rydwan ze srebrną trumną 
przybył przed katedrę.

Przed katedrą św. Jana zdjęto trumnę z rydwa
nu 1 wniesiono ją do katedry, gdzie ustawiona 
została na katafalku, wśród jarzących się świec. 
Arcybiskup połowy ks. Gall w asyście ducho
wieństwa odprawił modły, po czym zamknięto 
katedrę do godziny 12 w nocy. O godz. 12 zosta
ła ona otwarta dla szerokich rzesz celem odbycia 
w niej dalszych uroczystości ku czci wielkiego 
Świętego i Męczennika Polski.

Msze św. przy relikwiach św. Andrzeja Boboli 
rozpoczęły się w katedrze już od godz. 4 rano. 
Uroczysta suma wraz z kazaniem odbyła się 
o godz. 10 rano, nieszpory o godz. 4 po południu.

W niedzielę dnia 19 bm. Msza św. pontyfi- 
kalna na Placu Zamkowym w obecności Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej odbyła się o godz. 
9 m. 30. Kazanie wygłosił J. Em. ks. biskup 
Włodzimierz Jasiński.

Należy podkreślić niezwykły pietyzm pra
cowników kolejowych dla relikwii św. Andrzeja 
Boboli. Poczynając od Rzymu, w czasie całej 
trasy zarówno zagranicą, jak i w Polsce kolejarze 
polscy okazywali niezwykłą troskliwość i pieczę 
o trumnę z relikwiami. Gdy po przyjeździe do 
Warszawy trumnę z relikwiami chcieli wziąć na 
ramiona przedstawiciele innych zawodów, kole
jarze odpowiedzieli:

— Opiekowaliśmy się relikwiami świętymi 
przez całą drogę do Warszawy, oddamy je dopiero 
naszej katedrze.

Uroczysta akademia w Domu Katolickim.
W niedzielę, dnia 19 bm. o godz. 1-ej po poł. 

w wielkiej sali Domu Katolickiego im. Piusa XI 
odbyła się uroczysta akademia ku czci św. An
drzeja Boboli, zorganizowana przez Komitet Ob
chodu, Stowarzyszenie Jedności Katolickiej i Akcję 
Katolicką. Na scenie na tle purpurowego Krzyża 
z koroną cierniową, otoczonego emblematami pa
pieskimi i narodowymi, widniał obraz św. Andrze
ja Boboli w wieńcu kwiatów o barwach polskich, 
pod obrazem palma — symbol męczeństwa, opa
sana wstęgami o kolorach papieskich.

Na akademii byli obecni m. in. J. Em. ks. 
kardynał Aleksander Kakowski, I. 1. E. E. ks. ar
cybiskup Filip Cortesi — Nuncjusz Apostolski, 
księża biskupi Adolf Szelążek i Czesław Kaczma-

Zmiany w wyborach rad gromadź..
Sejm. komisja uchwaliła szereg ważnych poprawek«

Warszawa. Na posiedzenia sejmowej komisji admini
stracyjnej uchwalono pierwszy rozdział, dotyczący wyborów 
do rad gromadzkich. Dokonano niektórych zmian w projek
cie rządowym, z których na uwagę zasługują następujące:

1. Obniżono cenzus wieku dla biernego prawa wy
borczego z 30 na 27 lat.

2. Sprecyzowano i przedłużono terminy różnych czyn
ności wyborczych, a zwłaszcza postanowienia dotyczące zgła
szania kandydatów* Zgłaszanie kandydatur może się odby
wać przez trzy dni w terminie i miejscu, ogłoszonym przez 
wójta.

3. Ilość niezbędnych podpisów pod zgłoszeniem kan
dydatów, zamiast od 1 do 10 i i do 20, proponowanych 
przez rząd, ustalono na 10.

4. Ażeby uniemożliwić jakiekolwiek wpływy i nacisk na 
podpisujących zgłoszenia lub pr5by korupcji ustalono, że 
podpis pod zgłoszeniem w razie wycofania go nie ma 
żadnych skutków prawnych. W każdym razie ważnym jest 
pierwszy podpis. Wszelkie podpisy tego samego składają
cego na innych listach zgłoszeń kandydatur, są nieważne.

5. Zniesiono okręgi jednomandatowe. Pozostawio
no administracji możność wyznaczania okręgów 2 i więcej 
mandatowych, dzięki temu we wszystkich okręgach będzie 
mógł znaleźć zastosowanie system proporcjonalny.

6. Proporcjonalność w głosowaniu na osoby zabezpieczo
no przez system ścieśnionego głosowania, tj w okręgach, wy
bierających dwu do czterech radnych, można glosować  
na jednego radnego i jednego zastępcę W okręgach 
pięć do ośmiu mandatów — na dwóch radnych t dwóch 
zastępców, w okręgach dziewięć do dwunastu — na trzech 
radnych i trzech zastępców,

7. Władza administracyjna, orzekająca o unieważnieniu 
wyborów, została związana głosem stanowczym wydziału po
wiatowego w odróżnieniu projektu rządowego, który prze
widywał tylko niewiążącą opinię ze strony wydziału po
wiatowego*

Ile gromad i ilu radnych w Polsce ? 
Wicemin. Korsak stwierdził na posiedzenia 

sejmowej komisji admin., że rady gromadzkie 
Istnieją w 33 tys. gromadach i posiadają 700 
tysięcy radnych.

10.000 rozwodów we Wiedniu.
Wiedeń. W samym Wiedniu do tej pory po 

wcieleniu Austrii do Niemiec miało miejsce 
10.000 rozwodów jeszcze przedtem, zanim opu
blikowano wprowadzenie antyżydowskiej ustawy 
norymberskiej. Likwidowane są też mieszkania 
z powodu rozwodów, których przyczyną jest 
wprowadzenie paragrafów aryjskich.

rek oraz radca Nuncjatury, ks. prałat Pacini, papie
ski mistrz ceremonii, mgr. Respighi, przedstawiciele 
Kapituł Warszawskiej i Łowickiej, tudzież liczne 
duchowieństwo.

Sala była wypełniona po brzegi przez przed
stawicieli organizacji katolickich, społecznych 
i młodzieży.

Po odegraniu hymnów narodowego i papie
skiego akademię zagaił prezes Stów. Jedności Ka
tolickiej, p. Wł. Sobański, podnosząc rolę św. An
drzeja Boooli, jako Apostoła Kresów Wschodnich 
i niezmordowanego bojownika jedności Wiary, któ
ry krwią swą męczeńską przypieczętował służbę 
Krzyżowi i Ojczyźnie.

Przem ówienie O. J. Rostworowskiego.
Z kolei zabrał głos O. superior Jan Rostwo

rowski T. J., postulator kanonizacji św. Andrzeja 
Boboli. W pięknym i głębokim w treści przemó- 
w.eniu O. Rostworowski m. in. powiedział:

„I stał się św« Andrzej Bobola prorokiem wskrze
szenia Polski oraz wielkim cudotwórcą. W wyrokach 
swych bowiem Bóg przeznaczył św. Andrzejowi Boboli wiel
ką pośmiertną misję i oto, wyąiesiony na ołtarze do au
reoli świętych, przybywa do nas w chwili bardzo trudnej, 
gdy naród nasz i państwo znajdują się niejako na wąskim 
przesmyku pomiędzy dwoma wrogimi nam potęgami. Nara
żeni jesteśmy na stoczenie walki nie tylko duchowej, ale 
być może fizycznej. Ziemia poleska, teren apostolstwa św. 
Andrzeja, zbroczona krwią tego wielkiego Męczennika, leży 
dziś na linii podziału dwóch światów, Po jecinej stronie 
znajduje się dawniejsza „biała karta*, o której mówi Mickie* 
wicz, a na której dziś szatan pisze swoje prawa, wy
wracające do góry nogami porządek świata; po drogiej zaś 
leży stara chrześcijańska Europa. Polska stanowi zatem naj
dalej wysunięty na Wschód szaniec cywilizacji łacińsko 
chrześcijańskiej, Jest przedmurzem chrześcijaństwa.,.

Sw. Andrzej Bobola ma tego przedmurza bronić 
i strzec, budzić w nas te cnoty, które są nam niezbędne, 
byśmy mogli śpełnić przeznaczenie nasze, wskazane nam 
przez Boga.*

Mowa JE. nuncjusza Cortesi.
Następnie JE. ks. Nuncjusz Cortesi w przemó

wieniu swym podkreślił niezwykłą m iłość do 
narodu polskiego ze strony Ojca św., który 
natychmiast po kanonizacji polecił przesłać ciało 
św. Męczennika Polsce. Tak głęboko chrześcijań
ski naród, jak Polska, zrozumiał od razu wielkość 
! cenność Relikwii. We wspaniałym zjednoczeniu 
myśli i serca, w napięciu religijnych uczuć cała 
Polska wita Męczennika. W niezbadanych wyro
kach Bożych pracował on w Polsce w czasach 
niezwykle trudnych dla narodu, poświęcając całe 
swe siły sprawie Kościoła i Ojczyzny i pracując 
□ad zespoleniem dusz. Mimo, że dziś warunki by
towania są inne, jednak niebezpieczeństwa i wro
gie siły czuwają jak za życia Boboli. Z postaci 
Świętego i z jego dzieł czerpiemy dziś przykład 
i wskazania.

Orkiestra KPW pod batutą Z. Zakrzewskiego, 
prócz hymnów narodowych i papieskiego odegrała 
również «Marsz uroczysty” w okładzie swego 
kierownika.

Całość akademii wywarła na słuchaczach głę
bokie wrażenie. Podczas przemówienia O. Rostwo
rowskiego wiele osób miało łzy w oczach.



Odbiór bekonów w Nowym Mieście
odbędzie się w poniedziałek, dnia 27 bm. o godz 5 rano jak 
następuje: Łekarty, Gryźliny, Skarlin, Jamielnik, Nłem. Brzo
zie, Gwiździny, Mroczno, Nowe Miasto, Marzęcłce, Kamionka, 
Tylice, Zajączfcowo, Rakowice, Bratian, Mikołajki, Wielkie 
1 Małe BałówkJ, Wa wio wice, Sampława, Kurzętnik, Bagno, 
Radomno, Nowy Dwór.

Odbiór bekonów w Lubawie
odbędzie się w poniedziałek, dnia 27 bm. o godz. 5 rano, jak 
następuje: Prątnica, Omule, Grodziczno, Tuszewo, Swiniarc, 
Zwiniarz, Lubawa, Sampława, Targowisko, Byszwałd, Kaza- 
nice, Zielkowo, Gierłoź P., Rotental, Czerlin, jLubstynek, 
Złotowo, Wałdyki, Grabowo, Rumienica, Rumian,.Ostaszewo, 
Kiełpiny, Jeglia, Zajączkowo.

Instruktor Hodowlany Pomorskiej Izby Rolniczej 
w Nowym Mieście Lubawskim.

W I A D O M O Ś C I
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 22 czerwea 1938 r ." ' 

&*lend*rayk. 22 czerwca, środa, Paulina.
23 czerwca, czwartek, Zenona,

Wschód słońca g 3 -  15 m. Zachód słońca, g. 19 — 59 m 
Wschód księżyca g 00 — 00 m. Zachód księżyca g 13 — 54 m.

Z miasta i powiatu
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Nowe Miasto* We wtorek, 21 bm. miejscowe szkoły 

uroczyście zakończyły rok 1937 8. Najpierw podążyli uczen
nice i uczniowie do kościoła parafialnego, a po skończonym 
nabożeństwie udali się do swych zakładów nauk.

Podniosłe kazanie do maturzystów i uczniów gimnazjal
nych wygłosił ks, pref. Kalinowski, który potem odprawił 
Mszę św.

Następnie młodzież gimnazjalna udała się do auli gimn., 
w której dyrektor zakładu p. dr Komassa powitał przyby
łych rodziców, grono pedagogiczne i młodzież. Chór odśpie
wał potem pieśń „Gaudeamus igifcnr”, Następnie p. dr Ko
massa wygłosił dłuższe przemówienia, w którym pożegnał 
maturzystów, a uczniom życzył nabrania nowych sił do dal
szej pracy. Zaznaczył też, iż jako nauczyciel, wychowawca 
i wreszcie kierownik zakładu, zamyka niejako jeden okres 
szkolnictwa, a zarazem otwiera nowy system szkolny, przy 
czym odczytał piBmo Kurat. Okr. Szkoln, Pom., które otwiera 
w Nowym Mieście z Nowym rokiem szkolnym I. klasę liceum 
wydziału humanistycznego.

Następnie przemówił krótko maturzysta p. Mełnicki, któ
ry wyraził w imieniu koleżanek i kolegów abiturientów 
wdzięczność p. dyr. 1 gronu pedagogicznemu za ich trudy, 
przyrzekając, Iż maturzyści gimn, ostatni przedstawiciele 
starego typu nie sprzeniewierzą się ideałom, które im wpa
jano. P. dr. Komassa wymienił potem uczenice i uczniów, 
którzy otrzymali promocję z wynikiem b. dobrym i dobrym, 
przy czym oierwszym wręczył nagrody w postaci książek. 
Jeden z aczniów otrzymał nagrodę za pracę społeczną.

Uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu Naród.

Zakończenie roku szkoln. w szkole dokszt.
Nowe Miasto. We wtorek, 21 bm. o godz. 18 w hali 

gimnastycznej nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolne
go, Uroczystość zagaił kiar. szkoły dokszt. p. Jaliński, wy
głaszając przemówienie, w którym podnosi wielkie znaczenie 
szkoły i tego, co dają uczniom na drogę ich życia zawodo
wego, żegnając serdecznie absolwentów, dając im jako wska
zówkę dalsze kształcenie się dla włagnego dobra, a przede 
wszystkim dla dobra Ojczyzny. Członek dozom szkolnego, 
ks. Dembieński polecił absolwentom na drogę życia jako 
busolę — wiarę i miłość, wcielone w tak doskonały sposób 
przez naszego nowego świętego patrona Andrzeja Boboli.

Przedstawiciel Zarządu p. Jabłoński dał kilka wskazówek 
uczniom i abaclwentom, po czym wzniósł okrzyk na cześć 
P. Prezydenta RP. i Marsz. Śmigłego-Rydza. Nastąpiło przez 
kierownika szkoły wręczenia świadectw odejścia, które 
otrzymało na 34 aczniów 32. Przy końeca w imienia absol
wentów przemówił abs Kulm, dziękując śerdecznie gronu 
nauczycielskiemu za ofiarną pracę, zapewniając o trwałej 
za to wdzięczności. Odśpiewaniem „Boże, coś Polskę” zakoń
czono tę podniosłą uroczystość. Po niej na dziedzińcu szkol
nym odbyła się wspólna fotografia absolwentów, ich nauczy 
cieli i przedstawicieli miasta. Dodatkowo jeszcze podajemy, 
że szkoła dokszt. liczyła 110 uczniów; z 34 pierwszego 
locznika otrzymało promocję 30 aczniów, drugi roeznik 43, 
otrzymało 32, wreszcie trzeci, jak już powyżej podaliśmy.

Ceny bekonów.
Na ostatnim spędzie bekonów płacono w dniu 20 bm. w 

Nowym Mieście l w Lubawie 39 zł za ctr.

Na targu zwierzęcym
w Nowym Mieście (dn. 21 bm.) płacono za świnie tłnste 
42—45 zł. za ctr., 100 kg świnie 38—40 zł, para prosiąt 
30—40 zł. Spęd mały.

Pokwitowanie.
Nowe Miasto. N.N. z Bratiana, za złożoną ofiarę 

40 zł, na cele Towarzystwa, składamy najserdeczniejsze 
„Bóg zapłać”. Zarząd Tow. św. Wincentego a Paulo.

Z targu.
Lubawa. W poniadziałek, 20 bm na targu płacono* za 

ft masła 1,40—1,50, mdl jaj 95 gi, kaczki 1,50—2, kury 1,30 
—2, ctr kartofli 2 zł, świeże ogórki 0,50—1 zł za sztukę. Za 
świnie na rzeź 38—44 zł, za prosięta 23—35 zł za parkę. Za 
bekony na spędzie płacono 39 zł za ctr.

Wyciąg z ksiąg Stauu Cywilnego za m. maj.
Lubawa. U r o d z e n i a *  Rob Rogoziński Wł. c Marianna; 

kupiec Jan Kasprowicz s Jan; ogrodnik Jaguszewski Bron. 
c Stefania; krawiec Kowalkowski Jan s Zygmunt Jan; mur. 
Al, Latkowski s Zygmnnt; rob. Fr, Wysocki c Zofia; rob. Le
on Nowakowski s Jan Józef; kupiec Paweł Bąk s Feliks Pa
weł; szklart Gross Feliks c Zofia; dróżnik Fr. Sołacki c Mie
czysława; kapiąc Ziebarth Herman s Gert Klaus.

ś l u b y :  Rob. Damarzer Stefan, kaw. z Kornacką Jadw. 
et woln. — mleczarz Scharnowskl Wilhelm, kaw, z Orłowską 
Anną, st. wolnego.

Z g o n y :  Szczepański Józef 69 lat, Lach Ida 1. 79 
Koclęska Jadwiga 1. 84, Neumana Henrlch 1. 73
Jaruszewska Stefania 12 dni, Sehuesler Paweł 1. 50, 
Olszewska Helena 1. 53, Gawińska Leokadia 1. 27, Duchna 
Monika 1. 67.

Gody diamentowe.
Niem. Brzozie. We wtorek, 21 bm. obchodzili diamen

towe gody małżeńskie pp. Józef i Emilia z Urbańskich Sko
wrońscy. P. Skowroński liczy lat 80, małżonka jego zaś 78. 
Z małżeństwa tego urodziło się 10 dzieci (4 synów i 6 córek, 
z których 2 synów po egło w wojnie światowej), 35 wnuków 
I 23 prawnuków. W dniu jubileuszu diamentowych godów 
małż. odprawione zostało w kościele paraf, nabożeństwo 
na intencję zacnych Jubilatów. Do wieńca życzeń dołącza
my i nasze życzenie, by Bóg przy czerstwym zdrowiu zacho
wał zacnych Jubilatów jak najdłużej przy życiu.

Apel do Mieszkańców 
Nowego Miasta Lubawskiego!

W  związku z uroczystością wręczenia wojsku  
karabinów maszynowych, wkroczy w sobotę, dola 
25 bm o godz. 17-teJ (5-teJ po południu) wojsko do 
naszego miasta. Moment przekroczenia granicy 
miasta zapowiedziany zostanie przy pomocy syreny. 
Oficjalne przywitanie wojska przez Pana Starostę 
nastąpi na rynku.

Znając przywiązanie społeczeństwa nowomtej- 
sklego do naszej Armii, Jestem przekonany, że wszy
scy bez wyjątku wezmą udział w przyjęciu wojska. 
Chodzi Jednak o to, by przyjęcie było wspaniałe 
i odpowiednio zorganizowane. Dlatego zwracam się 
tą drogą do pp. Prezesek i Prezesów poszczególnych 
organizacyj, by w ramach podległych im Towa
rzystw przygotowali odpowiednią ilość kwiatów  
i spowodowali gremialne i grupowe wzięcie udziału 
w przyjęciu.

Mieszkańcy tak zorganizowani Jak i nie zorgani
zowani ustawią się wzdłuż ulic Jagiellońskiej i 19 
Stycznia. Przedstawiciele władz i urzędów nato
miast zbiorą:się przed gmachem Starostwa.

Dekoracja domów, okien, balkonów I flagowanie, 
winno być ukończone w sobotę do godziny 12 tej.

Starajmy się również, by capstrzyk, który od
będzie się tegoż dnia o godzinie 20,80 wypadł jak  
najefektowniej, a mianowicie przy pomocy ogni 
sztucznych I ogni bengalskich, rzucanych z okien 
poszczególnych mieszkań. Ognie sztuczne i ognie 
bengalskie nabyć można w drogeriach miejscowych.

Pożegnanie wojska nastąpi w poniedziałek, dnia 
27 bm. o godzinie 8, (rano) na rynku, w którym bie
rze również odział cała ludność miasta.

Nie szczędźmy również z okazji pożegnania 
naszym żołnierzom — kwiatów. Dołóżmy wszelkich  
starań, by wojsko czuło się w murach naszego 
miasta jak najlepiej i by tym samym pobyt wśród  
nas pozostał w miłej pamięci naszych gości — 
przedstawicieli W ielk iej Armii Herodowej

Przewodniczący Wydziału Wykonawczego *
(—) Wachowiak, burmistrz.

Kradzież bydła z pastwiska.
Sarnin. W nocy na 18 bm. skradziono z pastwiska rol

nika o* Józefa Kuczyńskiego w Sarninie 2 byczki wartości 
ok. 180 zł. Dochodzenia wykazały, iż sprawcą kradzieży był 
pewien handlarz bydła z Grudziądza, które ubił w tamtej
szej rzeźni. Rolnicy winni pamiętać, iż pozostawianie na 
noc bydła na pastwisku jest doskonałą okazją do kradzieży 
dla amitorów cudzego mienia. Jeżeli zaś bydło podczas nocy 
przebywa na pastwiska, powinno pozostawać pod dozorem.

Cykl zebrań Stron. Naroaowego.
Lipinki. W ub. niedzielę« dnia 19 bm. odbyła się w 

najdalej od stolicy naszego powiatu odległych placówkach 
cała seria zebrań członków kół Stron. Naród. I tak o godz. 
12 w południe odbyło się zebranie członków koła Lipinki, 
które w zastępstwie chorego kierownika kol. Łukaszewskiego 
zagaił jego zastępca, witając przybyłych mówców w osobie 
ks. prez. Dembieńskiego i kol. Walaszka z Osówca. Obszer
niejsze przemówienia, z wielkim zainteresowaniem przez 
obecnych wysłuchane, wygłosili kol, Wałaszek ł ks. prezes 
Dembieński. W miejsce chorego kierownika kol Łukaszew
skiego wybrano jako jego następcę kol. Łukiewskiego. Po 
omówieniu ważnych spraw organizacyjnych i odśpiewaniu 
„Boże, coś Boiskę”, przewodn. zebranie solwował.

Sumiu O godz. 4 po poł. odbyło się zebranie członków 
koła Sumin w Bali tamt. oberży. Zebranie zagaił i jemu 
przewodniczył kierownik kol. Raszkowski Obszerne referaty 
wygłosili cl sami mówcy, co i wjLipinkaeh, które rówmeż 
z żywym zainteresowaniem zostały wysłuchane Omówiono 
rozmaite sprawy organizacyjne, po czym po odśpiewania 
„Boże, coś Polskę“, przewodn. zebranie solwował.

Rywałdzik. Takie same zebranie, na którym również 
wyżej wymienieni wygłosili referaty, odbyło się o godz. 6 po 
poł. w Rywałdziko, które zagaił kierownik koła kol. Krasiń 
ski, I tu po wygłoszonych referatach w dyskusji poruszono 
i omówiono b. ważne kwestie. Zakończono zebranie 
pieśnią «Boże, coś Polskę”.

Szwarcenowo. W lokala p, Ewertowskiego odbyło 
się zebranie SN, które zaszczycił swą obecnością m. inn. ks. 
administrator Ossowski. Przybyli także na zebranie członk. 
Zarządu Pow. SN kol. kol. Krych z Lubawy i Reichel z No 
wego Miasta. Załatwiono szereg spraw organizacyjnych przy 
czym postanowiono urządzić zebrania publiczne (zgromadze
nia) w niedzielę, 8 lipca br. i to; w Krotoszynach po sumie, 
w Szwarcenowie zaś po nieszporach.

Z Pomorza
Zamożny rolnik pospolitym złodziejem 

i paserem.
Działdowo. Dnia 14 bm. zasiadł na ławie oskarżonych 

zamożny rolnik, Alojzy Jagodziński z wybudowania, oskarżo
ny wraz z innymi o systematyczną kradzież artykułów 
spożywczych i wyrobów mleczarskich u p. Frydrychowskle 
go. J. jako dostawca mleka do mleczarni p. F. wykorzystał 
posiadane zaufanie w niecny sposób, ograbiając systema
tycznie składnicę z różnych towarów kolonialnych i mle 
czerskich. Nie dość na tym, namawiał jeszcze zatrudnionych 
u F. pracowników również do kradzieży, a kradzione przez 
nich towary odbierał, obiecując im pieniądze 1 poczęstunek. 
Sąd po naradzie ukarał przykładnie chwalącego się wobec 
osk. Krajewskiego, iź „za skradzione artykuły mógłby sobie 
kupić drugą mleczarnię”, zasądzając go na łączną karę 8 mieś. 
więzienia bezwzględnego, bez zaliczenia 2 mieś. ar. śledczego 
oraz na 200 zł. grzywny, osk. Lawickiego Jana, Michalskiego 
Władysł. z Działdowa 1 Czerwińskiego Kaz. z Łąkocina po 
4 tyg. aresztu, a Krajewskiego Staniał, z Groszek na 6 mieś. 
więź., zawieszając im wykonanie kary na 3 lata.

Wojtek żydowski.
Iłowo. Kowaiawskl Jan, wł. młyna w Iłowie, dorobił 

się tu znacznego majątku, bo gdy przybył do nas, to zgoła 
nic nie posiadał. Aczkolwiek na Żydach się nie dorobił, to 
jednak ich tak pokochał, że usunął ze swego mieszkania 
Polkę akuszerkę, a w jej miejsce przyjął Zyda.Brennera, któ
remu urządził specjalnie sklep kolonialny.

Czy nie wstyd ci, wojtku żydowski? i

Napad bandytów na żydówkę.
Lidzbark. W nocy na 19 bm. około godz. 1 w pobli

skim St. Zieluniu czterech zamaskowanych bandytów doko
nało napada rabunkowego na mieszkanie żydówki Chuda 
Waśniewskiej. Bandyci z bronią w rękach steroryzowali 
żydówkę i pobili ją, żądając gotówki i splądrowali mieszka
nie. Łupem bandytów padło około 309 zł gotówki i liczna 
drogocenna biżuteria. Potem ulotnili się. Policja wszczęła 
energiczne dochodzenia,

KOMUNIKATY P .I R .
W ostatniej chwili

przypominamy, że zgłoszenia na wycieczkę do Gdy
ni przyjmować będziemy do wtorku, d. 28. VI. br.

Kto w tym terminie się nie zgłosi nie będzie 
mógł brać udziału w wycieczce.

Koszt przejazdu wraz z noclegami i objazdem 
wybrzeża wynosi 15 zł. TRP.

Wycieczka rolnicza do Kończewic.
Brodnica. Zarząd Koła Fachowego Organ. Gosp. Ma

łych organizuje dnia 3 lipca br. (niedziela) wycieczkę do Za
kłada Doświadczalnego Pom. Izby Rolniczej w Kończewicach 
pod Chełmżą. Zakład poBiada ok. 1000 mrg, na których prze
prowadza około 100 doświadczeń ścisłych i odmianowych 
(b. liczne odmiany zbóż jarych i ozimych, okopowych I mo
tylkowych), nawozowych (różae kombinacje nawożenia), 
uprawowych (różne systemy uprawy, zaprawianie nasion, 
różne pory wysiewa, szerokość rzędów, obróbka itp.) wresz
cie doświadczenia i plantacje tytoniowe oraz wielkie szkółki 
drzewek i krzewów owocowych.

Koszt tżrzejazdu autobusem w obie strony razem 6 zł. 
Wyjazd z Brodnicy (obok mosiu) 3 lipca br. o godz. 8 15 ra
no, powrót około godz 20 ej.

Pragnący wziąć udział w wycieczce winni jak najszyb
ciej wpłacić w biurze TRP w Brodnicy lub u p Instr Len- 
dziona 6 zł. (lub przesłać pocztą) najpóźniej do dnia 28 bm„ 
gdyż w dniu tym nastąpi zamówienie autobusu lub odwoła
nie wycieczki, o ile nie zgłosi się 30 osób. Zapisów bez 
wpłacenia gotówki nie przyjmuje się.

Zamierzający jechać pociągiem (z Brodnicy odjazd o g. 
3,35, bilet w jedną stronę ok. 3,60 zł) winni również zgłosić 
swój udział u pp. Instruktorów — dla zapewnienia im bez
płatnego przejazdu końmi Zakłada z Chełmży do Kończewic 
(3 km) oraz ew. skromnego posiłku —

Kółka Rolnicze okręgu Jabłonowo winny jak najszybciej 
porozumieć się z p. Feliksem Daranowskim, sekr. kółka Rol
niczego w Lembargu, który ew. zorganizowałby oddzielną wy
cieczkę do Kończewic aitobnsem z Jabłonowa.

T. R. P. w Brodnicy.

Z rozpraw Sądu Okręgowego.
Lidzbark. Dnia 15 bm. Sąd Okr. w Grudziądzu na sesji 

wyj, w tut. Sądzie Gr. rozpatrywał szereg spraw kannych. 
Pierwsze 2 sprawy odbyły się przy wzmocnionym składzie 
sędziów pod przewodn. s s o p. Liabicha. Na ławie osk. za
siedli: Edm. i Lucyna Robalewscy z Lidzbarka z art, 208, 
210, 212 kk. za pobieranie wygórowanych cen za napoje, to
lerowanie nierządu i czerpanie zysku z nierządu. Rozprawa 
toczyła się przy drzwiach zamku, Przesłuchano 13 świadków 
Osk. Edm R sąd skazał na 6 mieś. więź. z warunk. zaw. 
kary na 3 lata (był niekarany), 100 zł grzywny 
(w razie nieściągalności na 10 dni ar,) i 30 zł kosztów sąd, 
Osk. Lucynę R. gąd uniewinnił. Prok. Karls z Brodnicy od 
tego wyroku wniósł apelację. I nast. sprawa Wasilewskiego 
Leona z Ltdzb również o przestępstwa z art. 208 1 2i2 kk, 
toczyła się przy drzwiach zamkniętych. Przesłuchanych było 
12 świadków. Bronił adw. Ankiewicz z Lidzb. Sąd uznał 
osk. winnym przestępstwa, przewidzianego w art. 209 kk, zaś 
z art. 212 kk z powodu zachodzących wątpliwości sąd osk. 
uniewinnił. Sąd skazał go na 6 mieś. więź. (bez zaw.) 100 zł 
grzywny (w razie nieściągalności na 10 dni ar.) i 30 zł kosz
tów sąd. Sensacją w tej skrawie było zarządzenie przez pro* 
karatowa zaaresztowania ś Kanieckiej Marii za złożenie fał
szywych zeznań. — Marian Kamiński z Torunia odpowiadał 
za sprzeniewierzenie ok, 2000 zł za sprzedane futra z żyd. 
firmy Izaaka Lewkowicza z Torunia. Osk. bronił adw Mar- 
szalik z Grudziądza. Przesłuchano 12 świadków, większą 
część z Działdowa. Prok. wn óeł o odroczenie rozprawy, obr. 
zaś o odbycie jej w Grudziądzu. Sąd do wniosków się 
przychylił. Przebieg tej rozprawy wyjaśnił dobitnie, w jaki 
to sposób Żydzi prowadzą szeroko rozgałęziony handel swy
mi towarami nawet na odległej prowincji, dalej, jak spryt
nie przeprowadzają umowy z swymi przedstawicielami-sprze- 
daweami, zaś n*jcharakterystyezniejszym szczegółem w tej 
sprawie było uświadomienie oskarżonego, te kapującym mu
siał podawać jako źródło towaru chrześcijańską firmę, po
nieważ oświadczano mu, że z żydowskiej firmy towaru nikt 
nie chciał kupować.

Wycieczka dueci szkolnych do Warszawy.
Bryńsk leśn. Na. zaproszenie Centrum Wyszk. Sanit. 

w Warszawie, będącego opiekunem szkoły w Leśn. Bryńsko; 
udało się pod kierownictwem kier. szkoły, p Lawickiego, 
około 30 dzieci, mających z końcem roku szkolnego opuścić 
mory szkolne, na 5 dniową wycieczkę do Warszawy. Zwlą- 
zane z wycieczką koszty przejazdu, pobytu 1 td. pokrywa w 
całości Centr. Wyszk. San.

Katastrofa samochodowa.
Brodnica. W niedzielę, 19 bm. zdarzyła się na szosie 

Grążawy — Łaszewo katastrofa samochodowa. W czasie jazdy 
powrotnej do Brodnicy wycieczki, złożonej z nrzędn. miejsk. 
— na szosie pojawia się nagle krowa. Szofer nie zdążył 
zahamować samochodu, a chcąc wyminąć krowę, skręcił w 
bok, wskutek czego przez nagły ten ruch wyrzucona została 
pewna ilość osób ze samochodu, odnosząc ogólne obrażenia. 
Skontuzjonowanyeh przewieziono do szpitala, gdzie udzielono 
im pomocy lek. 4 osoby odniosły cięższe obrażenia. Docho
dzenia prowadzi policja.

Uroczystość prymicyj.
Brodnica, We wtorek złożył Boga pierwszą ofiarę Mszy 

św. ks. Franc. Krajewski, syn funkcjon tut. urzędu poczt. 
Po wprowadzenia w procesji młodego prymicjanta do Ko
ścioła odprawił ten uroczystą Mszę św., w czasie której 
udzielił bratu swemu pierwszą Komunię św., następnie przy
stąpiła do Komunii św, rodzina prymicjanta. Okolicznościo
we kazanie wygłosił ks. Okrój. Młodego kapłana oraz rodzi
nę podejmował następnie ks. Proboszcz śniadaniem. Jako 
placówkę duszpasterską młodemu kapłanowi wyznaczono 
parafię w Sobkowach, pow. tczewskiego, na której życzymy 
ma pomyślnej pracy.

R U C H  T O W A R Z Y S T W
Nowe Miasto. Dziś (22. 6. rb.) o godz. 20 tej w salce 

p. Rogowskiego (Hotel Centr) odbędzie się roczne Walne 
Zebranie członków Klnbu Tenisowego w Nowym Mieście Lub., 
o czym się członkom Klubu przypomina. Zarząd.

Baczność Sokoli!
Nowe Miasto. Plenarne zebranie Tow. Gimn. „Sokół* 

odbędzie się w czwartek, dnia 23 czerwca rb. o godz. 20-tej 
w świetlicy miejskiego Komitetu P, W. i W. F, przy ul* Ja
giellońskiej (naprzeciw boiska sportowego).

Ze względu na ważność spraw nprasza się o punktualne 
przybycie wszystkich członków.

Czołem! Zarząd.



Docent Cywiński na wolności po złoienlu 
5.000 %l. kaucji.

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
zwolniono z więzienia na skutek choroby prof. 
Stanisława Cywińskiego za kaucją 5.000 złotych, 
o czym już donosiliśmy.

Po opuszczeniu więzienia prof. Cywiński udał 
się do InDwrocławia na kurację.

10-stronieowe votum separatum.
Doręczone stronom motywy wyroku w sprawie 

doc. Cywińskiego zawierają 10-stronnicowe votum 
separatum sędziego Rybińskiego, który przy fero
waniu wyroku w Sądzie Apelacyjnym głosował 
za uniewinnieniem oskarżonego.

f t ą O I K  R A D I O W Y
Audycja Polskiego Radia w Warszawie.

Czwartek, 23 VI. 6.15 Audycja poranna. 7.00 Dzień, 
poranny. 7.15 Koncert 11.00 Audycja dla poborowych. 12.03 
Audycja południowa. 15.15 Główna wygrana — opow. dla 
dzieci. 15.45 Wiad. gosp. 16.00 Na bałtyckim szlaku — aud. 
muz % Poznania, 16 45 COP. — reportaż. 18.00 Przegląd 
wydawnictw. 18.10 Recital (klarnet). 18 30 Sobotkowe ognie 
— premiera słuch. 19 05 Recital śpiew. 19 25 Pogad. aktu
alna. 19.30 Koncert rozrywkowy z Katowic (z wesołym kwa
dransem). 20.45 Dzień, wlecz. 2055 Pogad. aktualna. 21.00 
Audycja dla wsi. 21.10 Wieczór dawnych piosenek 21.50

Wlad. sport 22.00 Koncert kameralny. 23.00 Wiad. ostatnie.
P ią tek , 24 V I. Dy godz. 11 jak wyżej. 11.20 Płyty. 

12 03 Audycja południowa. 15.15 Nieznani sprzymierzeńcy 
i wrogowie — pogad. dla dzieci, 15.30 Rozmowa z chorymi 
ze Lwowa. 15 45 Wiad. gosp. 16 00 Koncert rozrywkowy 
z Łodzi. 16 45 OOP. — reportaż. 18.00 Rzeczy ciekawe 
z techniki i przyrody — pogad. 18,10 Recital fortep. Grzy
bowskiego. 18.40 Nowości literackie. 19 00 Koncert rozryw
kowy z Londynu. 19.30 Pogad. aktualna. 19.40 Wieczór świę
tojański — koncert rozrywkowy * Poznania. 20.45 Dzień, 
wlecz. 20 55 Pogad. aktualna. 2100 Audycja dla wsi. 21.10 
Muzyka tan. ze Lwowa. 21.50 Wiad. sport. 22 00 Koncert 
symf.

Po lsk i*# « Radła 8, A. Resg!«i*ai% 
P om orsk « w  l a r n a l n .

Fala 304.3 m 986 K>. 18—24 Kw.
Czw artek, 23 V I. 8.00, 11.20, 13.00, 17,15 Płyty. 8.55 

Wiad. z Pomorza. 15.30 Tam, gdzie rosną i dojrzewają ba
nany — pogad. 15.40 Pogad spot 17 00 Wyjątek: z książki 
Meissnera »Pierwsze kroki”. 21.00 Poplony — pogad. roln.

P ią tek , 24 V I. 7.15 Koncert poranny. 8.00, 11.20, 13.00, 
17.05, 22 35 Płyty. 8 55 Wiad. z Pomorza. 17.00 Dokąd je
chać w święto? 2100 Rozmowa z radiosłuchaczami. 22.00 
Wiad. sport z Pomorza. 22.05 Aura morska — audycja 
lit -muz.

Poza tym transmisje % innych polskich stacyj.

GIEŁDA W ARSZAW SKA
dolar 5.30 7 8 frank francuski *483; frank szwajcarski 122.00 
funt szterling; 26.35; marka niemiecka 102.00; korona czeska 
18 44; gulden gdański 100.00.

<3 I E t D A  Z B O Z O W A
Płacono w złotyeh kg 

Poznań, 21. 6.
żyto
Pszenica
JęczmieC
Owies
Mąka żytnia 65 proc. 
Mąka pszenna 65 proc. 
Otręby żytnie 
Otręby pszenne grube 
Gorczyca 
Groch Viktoria 
Groch Folgere 
Łubin żółty 
Łubin niebieski 
Koniczyna biała 
Koniczyna czerw, sur 
Wyka jara 
Slemie lniane

20 50— 20.75
25.00— 25 50 
17 50— 17 75
18.75— 19 25 
28 75— 29.75
37.75— 38 75 
12 75— 13.75
13.75— 14.25
35.00— 37,00
24.00— 26.00 
24.50- 26.00
14.75— 15.25 
14 00— 14 50

200.00-230.00 
90 00—100 00 
23 00— 24.00
53.00— 55.00

Rzepak zimowy 53.00— 54.00

za 100
— Bydgoszcz, 20. 6‘.

20.75— 21.00
24.75— 25 25 
16 50— 16,75
18.25— 18.75
30.75— 31 25
38.00— 39,00
13.50— 14.00
14.25— 15. g  
34 50— 37.50 
24 00— 27 00
24.00— 26.00 
14 50— 15.00
13.00— 13.50

210.00— 230.00
130.00— 140.00
20.50— 21.50
49.00— 52.00
51.00— 52,50

Za redakcję odpowiedzialny: Józef ZieJiński w Nowym-Mieście Lub.
Z* oaloszeaia redakcja nie odpowiada.

W rasie wypadków, «powodowanych siłą wyższą, przeszkód m  
sakładzie, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostartiwm»» 
pism a, a abonenci nie mają prawa domagania się ni«dosUr*«o*j*i 
nmasrów lnb odszkodowania*

Kupujcie tylko
u chrześcijan I

iyyttww;.;**»

We wtorek, dnia 21 czerwca rb. o godz. 2.30, zasnęła w Bogu, po 
krótkich, lecz ciężkich, z anielską cierpliwością znoszonych cierpieniach, 
opatrzona Sakramentami św., moja najukochańsza nigdy niezapomniana 
córeczka i siostrzyczka

ś. p,

Urszula Sankowska
w 13 reku życia.

O czym donosi w nieutulonym smutku pogrążona
Matka z córką.

Lubawa*wyoud., dnia 21 czerwca 1938 r.
Eksportacja zwłok odbędzie się w sobotę, dnia 25 o godz. 9 do 

kościoła parafialnego w Lubawie; następnie pogrzeb.
Proszę o Zdrowaś Maria.

Osobnych zawiadomień nie wysyła się.

WT poniedziałek, dnia 20 czerwca rb. o godz. 2 po południu, zasnął 
w Bogu, po długich, ciężkich, a cierpliwie znoszonych cierpieniach, opa
trzony kilkakrotnie Sakramentami św., nasz najdroższy, nigdy nieza
pomniany syn, brat, szwagier, wujek i kuzyn

ś. p.

Tadeusz Zieliński
ukończywszy 24 rok życia.

O Czym donosi w nieutulonym smutku pogrążona

Rodzina.
Lubawa, dnia 20 czerwca 1938 r.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu żałoby odbędzie się w 
czwartek, dnia 23 bm. o godz. 9 do kościoła parafialnego ; po Mszy św. 
żałobnej odprowadzenie zwłok na cmentarz.

Dobrze pielęgnowane i temperowane

PIWO D U B E L T O W E
f z aparatu v

PO Ł na POŁ
szklanka od 20 groszy.

PIWO BIAŁE (Berllner-Weiss©)
z sokiem malinowym

oraz

PIWO G R O D Z I S K I E
P O L E C A

J U R K I E W I C Z  L E O N
Restauracja „ROSTA“

NOWE MIASTO LUB. — Rynek 23.

Tapety
wielki wybór

najnowszych deseni

Farby
Pokosty
Lakiery
Pendzle
Szablony

K r e d ę
poleca

Nowa Drogeria
właśc.

Wacław Truszczyński
LU BAW A, ul, Zamkowa 

Telefon 37

Ostatnie ceny reklam owe  
w nowo założonym  

Interesie
galanterii

damskiej
I męskiej

jak:
pończochy czysty jedwab  

rękawiczki 
apaszki

biustonosze patento
wane „Bak”

korzystnie nabędziesz w firmie

I. Kofasińska
BRODNICA, Rynek 9.

Dziś hejna ł  
24 godzina I

Chcąc sprawdzić czas,
To obowiązkiem każdego 

kupować
ZEGARY — ZEGARKI 

I BUDZIKI
w firmie chrześcijańskiej
Kaz. Topolewsklego
Lidzbark, Nowy Rynek 1. 

Niskie ceny — Wielki wybór 
jak : biżuteria, platery, ślubne 

obrączki, prezenty we 
selne i. t. d. Specjalność 
wielki wybór w okularach 
i szkłach zapasowych, tak
że wszelkie przybory mu
zyczne.

Fachowy warsztat
reparacyjny.

DYKTY 
I FORRIEftY
w dużym wyborze

poleca tanio

T. K O Z I C K I ,
skład żelaza

BRODNICA, Hallera 17

Drzewo opałowe
Gromady zdatne 

na ploty itp.
sprzedaje
Majątek Cibórz, p.; Lidzbark 

Sprzedam okazyjnie nową
bryczkę

Wloerka. Laskowski,
Skarlin.

Hasłem dzisiejszego dnia jest

MOTORYZACJA KRAJU
Koncesjonowane Kursy Samochodowe i Motocyklowe KAZIMIERZA MIELNIKA

w  B R O D N I C Y
rozpoczną się w najbliższym czasie dia amatorów i zawodowych.

U W A G A : Amatorzy mogą uzyskać pozwolenie od 16 lat.
Nauka odbywa się na nowoczesnym samochodzie. Zapisy przyjmuje i informacyj udziela

FIRMA AUTO-STOP A. BIAŁACHOWSKI
BRODNICA, ul. Mazurska 14 — tel. 120
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Wszystkim, którzy nam nadesłali swe życzenia 
z okazji przyjęcia jedynej naszej córeczki Anielci do 
I Komunii św. składamy na tej drodze nasze serdeczne

„Bóg zapłać“.
Feilksostwo Zomkowscy

Lubawa, w czerwcu 1938 r,
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Za nadesłane nam tak liczne życzenia i kwiaty 
z okazji przyjęcia do I. Komunii św. naszej córeczki 
Stefanii składamy najserdeczniejsze

„Bóg zapłać“.
Freceiszkostwo Liszewscy 

Lubawa, w czerwcu 1938 r.
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Części 
do kosiarek

i żniwiarek wszelkich typów 
dostarcza po najtańszych

cenach

JlMlBMiffl
Przedzierźawię od zaraz moją 

8 morgową

posiadłość.
Reichel, Mała W ólka

poczta Szwarcenowo

Gospodarstwo
15 ha pszennej ziemi, ?ywy 
I martwy inwentarz, budynki 
dobre, bez długu sprzeda zaraz. 
Pośrednicy niewykluczeni. Ce
na wg. ugody.

W acław  Przeczewskf, 
Szczuka, pow, brodnicki.

Dom
masywny ze składem kolonial
nym (zabudowania gospod. 
i mórg ziemi) we wsi kościelnej 
zaraz sprzedam. Cena 4 ty
siące zł.

Wiadomość, oferty „Drwęca* 
Brodnica.

Uwaga!
W illę  z oficynką, ogród wa
rzywno owocowy do sprzedania 

Biernath, Działdowo.

Sprzedam korzystnie
oberżę

położoną we wsi kościelnej, 
stacja|kol. Jan Skibickl, 
JKJsS Lipinki, pow, Lubawa.

Gospodyni
potrzebna od zaraz na mniej
szy majątek.

Zgłoszenia do „Drwęcy*, 
Nowe Miasto.

Poszukuję natychmiast
pomocnika

piekarskiego.
Józef Kamiński

mistrz piekarski 
Lubawa.

Uczeń
piekarski potrzebny od zaraz.

W ładysław  Dudek, 
piekarnia i cukiernia 

Lubawa, Grunwaldzka 6.

Zginęły

2  psy
myśliwskie

krótkowłosy i długowłosy. 
Uprasza się o zawiadomienie 

Majątek Katlewo  
poczta Montowo

Skład
do wydzierżawienia od 1 lipca
1938 r*

A. Górska, Nowe Miasto
19 Stycznia 5.

Żniwiarkę
w dobrym stanie sprzedam.

Pokojskf, kowal 
Grodziczno

F O R M U L A R Z  E
poleca

Księgarnia „Drwęca*9

Mieszkania
dwa czteropokojowe zaraz do 
wynajęcia w rynku.

Wiadomość „Drwęca” Nowe 
Miasto Lub.

2 pokoje
z kuchnią od 1 lipca wydzier-

Ul. Kościuszki 12 
Nowe Miasto

Bandżagę
korzystnie sprzedam.

Frań. Rogowski, 
mistrz kołodziejski 

Lidzbark.

Nadeszła prima
smoła destylowana  
papa ile p n ik

A. K O Z I C K I ,  Lidzbark
Rynek

Szafa
składana duża, fornier. orzech 
okazyjnie tanio na sprzedaż. 
Nowe Miasto, Jagiellońska 1(> 

Antoni Łożyński


