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bardziej nieznośna i niebezpieczna dla pcszczegól
nych krajów i społeczeństw, szukają one na wszalki
sposób jakiejś z niej dtegi wyjścia, pemagtjąc
sobie w apetób, jaki im się wydlje za najwłaściwszy.
Jedna część z nieb nwaźa za najskuteczniejszy its dek
ratunku i wyjścia dewalaację pieniądza. Sądzą oni
bowiem tak: skoro pieniądz dzisiaj nabrał przewagi
Każdy 2 eta
d ii i
debwidzi
i czaje,"{ie vianemi
§
nad wszystkiemi
realnelciami, te trzeba jego
tym wisliim ty in d i gospodarczym ciłtge śwista 1 wartość obniżyć i dostosować go do dzisiejszej warcci alf pepicie, et ś sięzsiimał». Nia wszyscy steli zdają tcdci tych retlr.eści.
Tą dregą peaiła jnż znacz**
saki« sprawę z ttgo, co się tam popsuło i sa czcza część krajów, z Anglją na czele, odrywając się od stanp « l ( | i nisuzltżyto funkcjonowaniu goipcdarki świat- darta złota.
1 jest faktem niezaprzeczonym,
towoj. Nic jest 1« tai zgolą łatwą izccią, gdyś go if , obniżywszy wartefć pieniądza, edeiwtwizy go ed
spodarka światowa — to aparat zbyt »komplikowany paryietn złoia, rpcwekowali znaczną algę w swim
i zlatany. Jednak, choć tindno wniknąć w cały splot życie gt(podarciem. Czy atoli ipesśb ten na diliza
przyczyn dzisiejszego chumasia gospcdarczcgo w metę okaże się skutecznym i zbświennym, czy raczej
świacie, nie tak trudno stwierdzić, na cztm ten dzi nie jest en jedynie środkiem dorywczym, chwilową
siejszy anachronizm pclcga. Otóż główna jego przy tylko nlgę przyneizącym, a petem może sytnaiję jeszcze
czyn s tkwi w tern, te zachwiana i natraceia została bardziej pegirtzającym, to dcpicto dalsza przyizltić
naictyta równowaga miądzy pieniądzem, a ienami wykaże. Pcnieważ nie wszystkie atoli kraje są
objtkiami gospodarczemi peza pieniądzem. Wszystkie przekonane o trwalej skuteczne ści tego środka, więc
wartości gospodarcze peprostn oderwały się od też nie idą śladem Asglji i tych państw, które
wartości piouiężBsj, tek it między niemi i pienią zniosły parytet złota, a przeciwnie trzymają go się
dzem wytworzyła się większą lob mniejsza, ale mocno, kembinując w ten sposób, że trzeba raczej
zawsze, prztpzść, zali źaio od warników w poszcze dzisiejszą bonę i zamęt goap. przetrzymać, obniża
gólnych
krajach.
Zycie gospodarcze rozwijać jąc jsk najdalej wszelkie wydatki i koszty ptedakcji,
się mcśe spekojnie i zdrowe jedynie przy na- wychodząc przytem s tego zależenia, te jest ceprawda
łeśytsm ustesankowinin się pieniądza de wszalkhh źłe na skutek zachwiania aię t ów nawagi między pienią
innych wsitaśei. Gdy tan stossnck się zachwieje dzem, a życiem poiptdaicscm, ale miast nataszać dlate
lob naioizy, nastąpić mnazą wstrząsy, załsnizcnia, go stileść walety, trzeba spekojaic i odważnie
katartufj gospodarcza. Aby lepiej zsozimicć, na przeczekać, aż powoli cbjckty gospodarcze same
ciem psłega dzisiejszy zanik tej tównowtgl i w czam silą faktów zaczną znów wzrastać we wartości i do
się cbjawia, sięgnijmy myślą wstecz do *i*dswn*g# ciągać do waitości pieniądza. Jest te droga przeciwna
jeszcze okraso dewaloacyjeego o nas.
Wtenczas ed dcwalsacji i nazywa się d e f i a c j ą . .Głównym
pepsol się byt nasz pianiadz. Wattość jago cpsdsła, dziś terenem, na którym te dwa kieitnki gwałtownie się
malała z dnia na dziać. Aie za te w miarę spadania ze sobą ścier» jr,
jedni za ntrzymaniem war
waiteici pieniądza, ceraz większą wartość w oczach tości pieniądza, dradzy za jego dewaluacją, stała
społcczaństwa nabiertły wszystkie inne rcilocści. się Północna Ameryka, a ściślej Steny Zjcdneczcne.
Nikt nie przetrzymywał pieniędiy n siebie, paliły go one Amerykańska Izka pesslika ogromną większeścią
niejako w rękach, myślał tylke i kombinował, jzkby ucł waliła wprowadzenie inflacji dolara, co równa aię
tego pieniądza jak majrychlej się pezbyć i zamienić jego dewaluacji, natemissi prtzydeit Hecver jest jej
ca coś innego, na coś nchwytaege, realnego. W sUttwczym przeciwnikiem. U nas jest stanowcze dąże
owym okrasie byle jaka rzecz nabierała niepomiernaj nie do «trzymania waiteici picaiądaa, tern ainsmiajsze,
wartości w tezach lodzi. Wyktpywane skwapliwie że myśmy jeż rs z przecież przechcdzili okres bolesnej
jakibądź materjał lob wyrób, obiegano aię o kawtłek dcwalsacji, a znany jej fatsine następstwa, a jeezcze i ze
ziemi, rozbijano się o kapno demów, warsztatów prscy, względu na nisze zigraniczne długi, które są w prze
fabryk i t. d. Byle coó realaege, te i nchwytnego, ważnej caęści wzlotowej walacie. Jednak życie nasze
a nie pieniądz. Rzeczy, na które ladzie przed akresem gtspcd*K 2e staje się ceraz trsdniejeze i cerss niedewaluacyjnym ani nie zwracali owsgi, nad któremi ane śaifjtze. P*leg stenie się ególaej sytuacji gospo
prze chodzili obojętnie, w okresie dewslncyjnym stały darczej w świacie, wydaja*, a korzystna peżyczka
się wielce ccnsemi, possakiwanemi. Tak byłe po ilgianiczaa, dobici egślnem zanfaniem ipolcczeństwa
przez cały okres dęwalnacyjny. Gdy atoli astabili ciesiące się rządy w kraje mogą nas jedynie ochronić
zowała się n nas waiota, dziś doszliśmy de stesun- przed tekiem wstrząsem, jakiem jest ponowne zachwitłów i warnnków zgoła odmiennych, przeciwnych. nie się waiteici pieniądza naszego.
Dzisiaj równica przebywamy dewaluację, tylke nie
pieniądza, ale tych wszystkich wartaóci, któie lalą
poza nim. Pieniądz się trzyma swego psrytetn złote,
a za te na łeb i na szyję spadają w cenie i warto
ści wszystkie inne abjakty. Te, za czam w okresie
dewaluacyjnym Indzie tak skwapliwie się obiegali,
Znany amerykański rzecze znawca finansowy ptti.
co byłe ich najgaiętszem pragnieniem i marzeniem, Iswirg Fisher wypowiedział sią ostatnio przed komisją
kawał realności, warsztacik, jakaś choć ladajaka ka dla ig raw finansowych Senztn amerykańskiego za
mieniczka, kawał ziemi, fabryczka lab choćby cci
za rządzeni* mi natury iuflacęjncj.
podrzędnego, byle tealnege, te dziś przestało mieć natychmiastowemi
Fiiker
e
świadczył,
że t. zw. Goldboreugh bill,
jakikolwiek arek, przestało wywierać jakąbądź siłę upoważniający rząd do zdwojenia
obiegu banknotów
przyciągającą. Wszystko tylko dziś wzdycha, marzy, dolarów bez pokrycia złotem, jest w możności jedynie
wyciąga ręce po pieniądz. Jak w okresie dewaluaeyj- wyprowadzić życie gospodarcze Ameryki z impasu, w
nym najnieszczęśliwszymi byli ci Indzie, którzy nfsli jakiem się znalazło wskutek sniiki cen.
pieniądzowi i go sobie gromadzili, be potracili warjatko,
Prcf. Fisher, który posiada nazwisko n*j wy
tak dziś przeciwnie najszczęśliwsi są właśnie ci, co po bitniejszego
rzeczezuswcy finansowego i ekonomisty
siadają pieniądze i je sobie składają. Be, mając pie o sławie światowej,
oświadczył dalej, iż dewaluacja
niądz, mogą za niego nabyć dziś pięć, ba dzieaięćkretnie de lara i stabilizacja ceny srebra jest najważniejsze»
tyle, co przed kilkn jeszcze laty. Dziś bowiem pie zadaniom nfttychmiast po prze prowadzał in Goldniądz nabrał nadmiernej wartości i skutkiem tej twej borough biiru,
ogromnej przewagi nad wszystkiemi insemi wartościa
Równocześnie komisji walatowa laby uchwaliła
mi gospodarczymi pogrążył je w poniżenie, w penic- wezwać
Hoevera do zwołania międzyna
siewierki po popiestn. Są obssary żyznej rali, tej rodowej prezydenta
keaferencji
walutowej,
na której omawiana
matki ziemi, która nas żywi i karmi, są imponnjącc ma być sprawa stabilizacji ceny srebra
i ewentualnego
gmachy, drogocenne fabryki, ale nikt się po nic przyjęcia srebra jako podstawy walutowej.
kwapi. Zioną ono pustką i opuszczeniem, be nie
Rząd araer. natomiast przeciwny jest Goldsborough-bill.
opłaca się ich obrabiać, puszczać je w ruch.
Tego wszystkiego sprawcą jest owo zepsucie
Waszyngton, 18. 5. Sekretarz amerykańskiego
nią równowagi między pieniądzem e życiem gospe- urzędu skarbowego Ogden Mills oświadczył, że rząd
iarczem, owa przepaść, które się wytworzył« między jest przeciwny przyjęciu billu Goldsberoughs, według
nim, l wszystkiemi iaaemi przedmiotami, poza aim którego Stany Zjednoczone miałyby odstąpić ed stan
ieżącemi. Ponieważ sytuacja, która się aa skutek dard złote. Również Federal Reseive Board jest
tego twytworzyła, staje się coraz trudniejsza, caraz przeciwny przyjęciu tego projektu ustawy.

Przeżywiliśmy ileditno lento
okres dewalaicii pleilodzo.t
przeżywimy dziś okres deflitIM

Słyesy ekonomista amerykański
za iiflitla dolna.
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Koncentracja bojówek
hitlerowskich w Gdańsku.
Sensacyjne rewelacje niemieckiego dziennika
„Abend“.
Berlin, 18. 5. Socjalne-dtmekratycsny dziennik
„Akend” wystąpił wczoraj z sensscyjstmi reocltcjzmi
• przygotowaniu hitlerowców do sprowokowania kon
fliktu zbrojnego z Peliką o Gdańsk.
W Gdańsku zostały w ostatnich dniach zgroma
dzono liczne oddziały sztuimewc hitlerowiów. Dys
lokacja zoatsła przeprowadzę aa niepostrzeżenie przy
wykorzystaniu wzmcżoiiigo rachn z okazji Zielecyth
Świąt.
Pociągi, idące z Niemiec, de Gdzńika są prze peł
nione. W wagonach wszystkich klas jadą mężczyźni .
w wieku ed 20 de 45 lat z nie wielkie mi ręcznemi
wllizkami. Po e piszczeniu peciągu mc Idają' się na
stacji u nieeiicjalntgo kemcadanta drużyn hitlerow
skich, który przydziela im kwltery;
Między Oliwą a Cdtńikiem odbywają się ćwi
czenia wojskowe bojówek kitlerowtkicb.
Wczoraj w Kwidzyaiu cćbyla się olbrzymia de
monstracja. Oddziały szturmowe hitlerowców, masze
rujące przed rtiuizim, witane były z balkonu przez
wiceprezydenta Prus Wschodnich i burmistrza miasta.
Oddziały hitlerowskie po demonstracji w Kwi
dzyaiu wićciiy wieczorem de Gdańska. Liczbę h.tletewcćw, wysliayih w eztetuich dniach do Gdańsk*,
ebliczsją na 6 do 15 tysięcy.

Nieustanne pedieganie przeciw Polsce.
Królewiec. Na otwarciu zjazdu Związku dla popiersnia niemczyzny zsfranicą, który edbył się w cza
sie Zieleuyth świąt w Elblągu, zastępca starosty kra
jowego powiedział m. in .:
.Rzesza niemiecka istnieć męża tylko wtedy, gdy
Prusy Wschodnie pozostaną tern, ciem były' przez
szetsg stali ci, t. sn. basijouem przeciw st lewowi sło
wiańskiemu. Nigdy jeszcze w życiu ueredów nie mo
gło się utrzymać ns atałe zło widoczne, dlatego też
i bezsensowne granice ns wschediie Ruszy znikną,
ponieważ odradzające się sumienie śwista żąda ich
i niesienia. Niosły* bane wypadki, jakie zaszły w ostsinich miesiącach w Kłajpedzie i Gdańsku, wzrastająco
odseparowanie Prus Wachędnith ed Rseazy, wszystko
to dewedzi, jak niemożliwe jest do zniesienia p<łoże
nie i i wschodzie i jsk bardzo zsgietene jest bezpie
czeństwo Niemiec i pokoju Europy i śwista. Tu, na
wschodzie, tprswa zabezpieczenia pikeju w Estonio
jest tówneznaczua z rewizją traktetu wersalskiego.

Skóra ich swędzi!
N ien aw iść n iem ieck a do Poloki.
Berlin. Podczas Zielonych Świąt w górich Hzrzn
odbywał aię zjazd młodzieży tUmieckiei, zjedecczoaejj
w t. zw. ztkenie .MłodoBiemców1*.
«Zjazd tea stał się zaciekłą des o utrat ją antypolską.
Mówcy woh li, że ezya orężnego perachusku już wisi
i że cały naród niemiecki, przepojony nienawiścią do
cdwicczncgo wrsga, stanie jsk® jtdea mąż do wilki
z Polską i
ósPolsze taką lekcję, jikioj nie
jeszcze ed żadnego z sąsiadów.

A jednak generałowie Reichswehry planowali
napad na Gdynią i Pomorze.
Paryż. 13 5. W paryskich kołach politycznych
krążą pogłoski, że głównym powodem, który zmusił
min. Groenera do ustąpienia, był opór, jaki były mi■istar Reichswehry przeciwstawił dążeaiom swych po
mocników detychmisatowego zamachu sa Gdynio
i Pomorze.
Wećłag innych pogłosek, Gtoenet sprzeciwił się
ges. Schletchirewi w dążeniach jego de silaiajszegó
zacieiuienia sojuszu wojskowego niemiecke-rosyjikiego.

Wydalenie trzech nauczycieli polskich z Niemiec.
Berlin, 19. 5. Landrat powiatu bytewskiege ode
brał prawo pobytu w Niemczech trzem aauczycielomi
polskich szkół mniejszościowych — Lsboniowi, Ledochowskiemu i Gabruchowi, którzy ostatnio zostali
pozbawieni prsez prezydenta regencji prawa nauczania.
Wobec powyższego wspomniani asuczyciele ja
szcze p rz tl Zielonemi Świątkami wyjschali z powrotem
I do Polski

dsstała

ł

D e le g a c ja o c h o tn ik ó w
w ło s k ic h p r z y b y ł a d o
Polski«
Witsiawa. Dii* 11 bm. przybyli de Waraziwy
członkowie dsltgaeji włealieg© Związku Nit«d«wi{»
0 cbetaików Wojennych zttw izylą 4» Legjeniatów
polikicb.
W chwili, gdy pociąg, wiozący członków delega
cji wteakiej, wjacfasł - i par an, orkieitca 21 p. p.edegrała hymn saredawy właski, 1 kompaaja boaarawa
sprezentowała broń.
Wysiadających z wagana gości włoskich powitał pttzos
Sławsk, paciam jedaa z pań wręczył* azef »wi delegacji
bakict czerwaaych i białych róż. Pa krótkiej razmawl*
w ailtrh raeepcyjaych dararca członkowie delegacji
odjechali samechodami do hatela Eirapejikiega.
Wśród przybyłych człeaków deltgicji znaj dają
się wybitni działacze świata politycznego i spoiecznaga Wioch. Ni czele delegacji stoi paaeł d# parłamentn i prezes związku narodowego ochotników wejeaaych we Wlaazeeh, Eigenjaaz Cosełichi.

Delegaci kombatantów włoskich na Pomorzu.
Tarań. W piątek wycieczka kombatantów wie
jskich ptzybjłi do Tora nil.
Nr dworca, »dekorowanym zielenią i flagami o
barwach »radowych włoskich i polikich, powitali
•TZYbTtyeh gęści: zarząd okręg« pomorakiago Pal.
Związków Obrońców O jc z y z n y oraz przeditawicieie
miast*. W przemówieniach powitalaych mówcy padkrtślili przyjazoe stoannki, łączące federacje kombataatów wielkich i pchkieh i zaznaczyli m i«., ** P®"
morze stanowi dla Pel »ki najwaśaiej izy szaniec wol
ności i niepodległości.
Na przemówienia te odpowiedział przewodniczący
wycieczki, p. Caselch’.
' Przed dworcem aitawił się: baoa hoaorowy fsdtłacji P. Z O O z orkieitra i kolejowe P. W. G j 1 tie przeszli przed frontem oddziałów, paczem wsiadł!
do samochód« i odjechali do gmach« arzęda woje
wódzkiego z wizytą do p. woj. K rtiklisa. Następnie
zw iedli zabytki historyczne miast*.
D lie wrażenie na «ezeatnikach wycieczki wywo
łał* tarańzka krzyw* wieża, przypominająca słynną
wieżę Ssnia Vila w Pizie.
.
O godz 3 popal- p. Wojewoda podejmował gości
w swych apartamentach prywatnych obiadem. O godz.
4 poseł, uczestnicy wycieczki ndsli się samochodami
w kitratk* Glyai przez Fardon, Kot®8*,*®> Tscbolę,
Ctujnic#, Kłścierzyeę i Kartazy. W majątka Brodnica
pod Kaitazami zatrzymali się na nocleg.

Wedłsg ołtitaich wtadomaści
Lindberghowa
dowiedział* się jat o tragiczacm odkrycia.
Stan jej
pogorszył s ę znacznie.
Nowy Jark. Gubernator etana New Jersey,
Meere, potwierdza oficjalnie wiadsmoiś e znalezienia
zwtak syna Liadbtrgha.
Wiceprazydaat policji Schwatzkopf oświadczył
przedatcwicielom prasy, te preknrator jeat w posiada
nia piama bindytów z iądaaiem okapn. List ten
pozwolił zidentyfikować przeitępeów.
Ulzieleaia
dalszych szczegółów Schwatzkopf odmówił.
Miejsce, w które aa znalezione zwłoki, znajduje
aię w odległości 5 kia. na północno-zachód od willi
Lindherghów.
Schw ytanie bandytów,
Jak ostatnie wiadomości podają, schwytana w
Brooklynie zabójców dziecka Liadbtrgha. Wedłag ich
zeznań nie zabił: oni dziecka, alt przy wynoszenia go
po drabinie z drogiego pięt» na dół wyślizgnął się z
rąk baadyty i spadł, ndercywizy główką o ziemię,
przyesem się zabił. U Iział w porwaniu dziecka brało
ośmia bandytów. Przywódca bandy był Hirty Tltiachar, Niemiec.

As*mja japońska
zamierza objąć władcę«

Mimo rozpoczętych prac w polu
nie nałoży zaniechać zapisania soblo

Y“
Olbrzym nórz pełmłnlowycb
wy Sidziny w piwietrze przez
komunistów,
Wybuch pod pokładem. — Transatlantyk w ogniu.
Śmierć 200 osób, spalanych i pożartych przez
rekiny.
Paryż. Agencja Havraa przynosi wiadomość
0 słusznej katastrofie z okrętem „Gaorgei Ph l oirt”,
odbywającym pierwszy ratd z Miriylji na D tłekt
Wtchód.
Otręt tee, liczący 21.000 ton pojemeośń, był
"istnym cudem techniki, poziadlł mstory spalinowe
1 rozwijał rekordową szybkoić.

Da rządu wysiani ultimatum. — D ilsza zamachy
I mordy pol t/czna w Tokio

Zimach na premjers Jiponji Yaakaf, wykonany
w niedzielę o godz. 5 pa jpołndatn, był jednym
z licznych zamachów, zorganizowanych precz grapę
oficerską „Cziray Smok" w Tokio.
Premjera zamordowano w jego wUtnym dna«.
Zabito przytem «zteresb »olicjaatów i dwie osoby,
bawiące w gościnie Niemił jedaocześat* w i jkio
rzacoao estety bomby: nt prezydeat* policji, naBiak
Japoński, n« klaclerza Mii in» i a* biaro prasy libe
ralnej. Po zamachach 18 młodych cf cerów miryaarkt
oraz kadetów zgłosiło aię ds władz, prosząc © are
sztowanie.
Ultimatum do rządu.
Londyn. Agencja Reutera donosi z Tokio, żt
armje japońska wystosowała do rządu altimstam, w
któ rem domagą aię stworzenia nowego gab meta mi
nistrów pod władzą zwierzchną cesarza. P «zatem
oficerowie żądają aitącienia d»tychezis»w©go mini
stra spraw wojskowych, Araki i wielo in łych dygałtarzy państwowych.
Nowy mord polityczny.
Londyn. D:iś w poładale zamordswano w Tokio
działacza politycznego, redaktora jednego z dzienni
ków, barona Ńiiidę. Mord b»ł dokonany przez człon
ków organizacji „Czarnego Snoka*. Nizidę raniono
czterokrotnie w pierś kałami rewolwerowe®!, wakntek
czego poniósł śmie» na miej zen. W rotach oficer
T.enton. Dziecko Linlbergha edaalezieao, ale skich Nitida nshadził za zdrajcę organizacji „CzarSmoka*.
. .
nartwe. Lekarze oświadczyli, że dzieek* zmarło negaK»żą
również pogłtaki o »zacenta dtagitj bomby
rskattk pęknięcia czaszki, a to prawdopodobnie jat
ij nm łj a«cv, w którtj zastiłd pstirast, gdf t j*k do m etcztnis ada..tai* Sitaki, który był opatrzony
»«danie wykazało, od 2 mitaięty maiiato leżsć a* a* ewantaatnogo premjsra. Co do zamacha tego
brak szczegółów.
t a samem miejsca.
Zwłoki dziecka Liadbtrgha zaahźiidwij dostawcy
Diaka, którzy przejeżdżali samochodem ciężarowy®
Irogą łeśaą obok miejscowości E lgelwotd
Zairzy*
aawtzy się nrzypaikłwa wzkateknrzkedzenia.motora,
na wleóć o przewrocie w Tokio.
»dal Się na paaaukiwanie wody i wtedy to marzynNawyJłtk. „Naw Y irk Times* w depeszy
:ier«wca, nazwsasiem William Allsa, natraf i ni
z
M
iskwT dtaosi, że wiaiomsść o zamacha ©tana w
włoki. Z «mordowane dziecko latało pod steaeaa
Jsponji zslektryzowata rządowe sf sry sowieckie. Liczą
iści,
pozatem przykrytym glłą««-lM*r*/*
aihrmował właściciela iats, A. G. Wilsona, który się ta ze smuaeą rządów w Tokio, co pociągnie za
sobą objęcie włidzy przez putję woj »«ową.
latycbmiait dał ztać pal cji w Maant R >***W Rłsii «owieckiej odbywa się nieoficjalna mo
Według ostatnich przypaizcztń dziecko zastałe
bilizacją
250 003 żołnierza. Siły to będą wyayłane
jmardowast wkróict pt
poiwtaii* Z w
w w pośpieszne«
tempie nad granicę miadżntską.
ockładzie były okryte resztkami nlrioka i koazali. Jednocześnie zmobilizowana
włzystkich ktlajarzy
>łk. L-sdbtrgh przybył de H »pp«v 11« i stwierdził, l i rezerwistów, by jeszcze bardziej
usprawnić koleje
ibraaco jest identyczne z tem, które m ai n i sobie
azjatyckie.
ego cynek w chwili porwania.
___

0 iletfco Undbergłia odailezloas
— aie martwe.

Mobilizacja w Rosji

gniew Dioklccjma kn chrześcijanom.
Giy Ałecsaadir ntał w psrtyka, okazała aię Al
bina t ""odezwała aię pe przywitania: — Jłdao tylko
pytanie, Aleksandrze! Proszą powiedzieć ml, «* aię
____
72 wczoraj stał o, żeś skłonił mai* do nagłego opuszcze
(Ciąg dalszy).
nia fm ist?
— Nie żądaj odpowiedzi, Albino! rzekł łeaem
Dlatego też należy aaikać nawet p»«*ra sprzeci
wiania aię »tawern państwa. Przyjaciel dzieci zapo błagalnym.
,
„ „
_ Csyż jakie niebezpieczeństwo mt groził# ?
mniał niestety © tem
,
— Być motel — Byłeś w bliskości ładzi budzo
— Marceli raczej pozwali! porwać aię *« nadto
iilachftiem s oburzenie i chciał asanąć hańbę od ce- niegodziwych.
— Sądzisz więc, że niegodziwi ladzie byliby mi
sarzl, jitrą «prawił ów edykt.
t , t
— Tak się odzywa • cesarskim rozkazie łagodny krzywdę jaką wyrządzili?
Gavg*njasz? — zawołał łyay minister z ndanem zdzi
— Batem aię tego! Przeto proszę cię bardzo,
wieniem.
....
.
. . . . aie pekązaj się bezemnie na nlicacb, by cię przypad
— Chrześdjaninewi etwartośc 1 prawdomówność kiem zniewaga ni* apstka».
Z soli dochodził glos zbliżających aię mętów.
^Los chrześcijan btrdze mnie obchodzi «-rzekł p* chwil i
— Zaleję bardzo, ż# rady maj poałnehać ni*
Msrek — Jażtli i tebie chodzi o oceltnie współwy chceaz. Bywaj zdrów I — rzekł Mirek i wybiegł przez
znawców, połącz wpływ, jaki masz « gmmy z mojemi atriam.
zabiegami, aby «łagodzić
g«i*w * « •« « I *•
Wyszedłszy na nlicę, zawinął się mecaiej w płiszcz,
przez bezwzględae
poddanie
aię,
P***n
• adąsajac z dwema niewolnikami de twej willi, zajęty
izoóstwo śltoe nijwyższej wili cesarza. I poezął da byt czarnemi myślami i zgnbnerai planami.
wać rady, o których wiedział bardzo dobrze, te sprze
Nazajntrz pobiegł spiesznie do pałacn cesarskiego,
ciwiają aię zasadom chtzeieijańikim. W rzeczy »«mej gdzie g* Galtrjatz z niecierpliwością oczekiwał.
miały ona być pokrywką latetoego celą, w którym
Przychodzisz wreazeiel — powitał go. Sprawa na
QKg*njuiza odwiedził, a c«l«m j«f# było opatrzyć sza—zachwiana.
Pieczeń z chrześcijanin* tak przeraziła
szambeiana cośkolwiek, czemby mógł rozżarzyć

WROGI PAŃSTWA.

Wybuch.
Katastrof i »stąpiła w zatoce Perskiej, w chwili,
gdy olbrzym oceaniczny zbliżał aię do porta w A le
nie.
Pad pokładem okręt« rozległ aię ogłaszający
hak, ściany zadiżrły i przez wszysttie laki pachnęły
płomienie ognia.
Ntrazin tradao jest jeszcze zdać aprawę z tego,
co się dział* aa okręcie. Wiadsmj tylko z opawi idań pasażerów, że z górą 100 aiób zginęło w ogni*,
a kilkadziesiąt, które akoezyły da morza, poniosło
śmierć od szetęk rekinów. Z pomocą nłnnącem*
okrętowi poapinazyły stojące pad parą w A lent© pa
rowce, mianowicie „Msh ind*, którr uratował 144 oso
by, „Cantrakter*. który ocalił 129 ©sóo i wreazcie
„Net**, aa którego pokładzie zaałizto «chronieni«
400 osób.
Kspitaa parowca „Mzhsnd* apizaje zgr©zą przej
mo] ące sceny, gdy atadi rekinów, które zbierają aię
w źstoce Parskiej na r©jawisko, atakowały pływają
cych z pasami ratankowemi pasażerów. Prawdopodo
bni« Zginęło w ten asosób eensjmsiej 75 do 100
osób. wskutek czego ogólis liczba *f ar przekroczy 2 0 0 .
Rtnaych i poparzonych przewieziono do Atenn
i poamicscczane w azpitilsch misyjnych.
O k rę t płonie.
Okręt „Gtorge* Pnilipzrt" od 6 godzin płonie
bez przerwy. Dymy zaaauwają zatokę Peraką. Kapi
tan okrętu ©raz dwaj of «rewie p»z©«tali aa pokładzi©.
Niewątpliwie jut nie żyją.

Okręt podobno wyoadzony w powietrze przez

komunistów.
Paryż. Śledztwo w sprawie katastraf r okrętu
„Georges Phllipąrt* prowadti da sensacyjnych wnioaków. Jeszcze przed wypłynięciem ©kręta agenci to
warzystwa aygaalizowall z Miriylji p agi oskę, jakoby
„Gcorgei Philiput* miał być wysldzony w powie
trze przez komaniztów. Wskazywaa» nawet dokładnie
miejsce zamacha, mianowicie ksaał Ssczki.
D/rekejt tswareystwa aie dawał* tym pogłsakom
wiary, gdyż brzmiały zbył f mtaityczni*. Jtdaakże
szczegół, że okręt tea przewoził do Jsponji pmanicję
i br«ń, zdaje a ę potwierdzać hipotezę__________ ___

4 0 osób rannych w katastrofie kolejowej w
Bawarji.
Btrlin. Nt dwitea w Reichtahall wydarzyła aię
katastrofa
kolejowa,
w czasie
której
40
©aób edaioił* rtay, Pociąg oaobowy z powoda fuszyweg* nastawinnio zwrotnicy aajeihtł na przygoto
wany do odjazd« pociąg dla ceł sakó w kolejowej orgenizacji aportowej. Lokomotywa pociąga osobowego
altgla lekkiema nszkodzenia. Btaazsrd i dwt wagony
osobowe zostały wyrzucone z azyn. Z powala kata
strefy nastąpiła trzygodzinna przerwa w ruch«.
słcbsgo teieia mego, t* aujaezy jak w gsrąecct.
Chodzi ciągle po komnatach, geitykulająe, czestml
staje, patrzy w górę, nderza aię palcem po czole
i mówi: „U sierać i nśmieehić się, tego ni* rezamlem*.
— Zle myślisz, cezarze! Ni* bojafń i trwoga aą
tego powodem, ale dama obratena i podziw nad
•kotkami znanych od dawna sztuczek czarodziejskich
n chrześcijan.
— Teść mój zajęcze ma serce. Przerażony ni*
wie, co potząć. Nigdy nie zdobędzie się * i odno
wieni© dawnych krwawych praw przeciw chrześcija
nom. Jat cierpliwości mi nie staje.
— Nie pejasujcar cesarza! To lew, zatrzymujący
cię chwilę n* krwawej dredze. Gniew i pragnienie
krwi trzeba tylk* «mieć w nim obudzić. Lecz najpierw
trzeba nam zaczekać, jaka będzie wyrocznia Apoliina.
—Pewny jestem pomyślnej odpowiedzi, — odrzekł
Glleijasc. — Zł*ta już nasze «prawi, że bóg przemówi
w eśli myśli naszej.
— Potrzeba ml niewolaika, któremnbym mógł
zaafić bezpiecznie, plan pożaru znakomicie sprawę
naszą przyspieszy.
,
— Świetny pisn — zawołał Gilerjns* z nmesioniem. — Pożar w pałac«cesarskim, chrześcijanie jego
sprawcami. Przyślę el nłeweloiks, z którego będzioaz
koatenł, a gdy sprawa będzie sktńczona, potrafię
zamknąć ma ssta.
(C. d. ł ).

WIADOMOŚCI.
N o w e m i i i i o , dnia 20 maia 1932 r.
^tlead arzy k , 20 maj#, Piątek, Sachy dzień, Bera,
21 mija, Soboli, Sachy dzień, Wiktor*,
22 maja, Niedzieli, Trójcy iw,
'Wizh.ód słońca g, 3 — 46 m, Zachód słońca* g, 19 — 18 m.
Wschód księżyca g, 22 — 33 m, Zachód księżyca g, 4 — GO m,

Wymiana książeczek wkładow ych P, E. O.
starego nakładu
Pocztowa Kasa Oszczędności wycofuje z obiega Książeczki
okładkowe starego nakłada, zaopatrzone numerami od 200 000
do 499 999, wymieniijąc je na nowe książeczki serji C.,
Poczynając od dnia 1 go lipca br., przyjtnświnie wkładek,
ak i dokonywanie wypłat z książeczek starego nakłada jest
wzbronione.
Posiadacze tikich książeczek skierają je w cala wymiany
na nowe do P. K* O, Warszawa, przy wypełnionym odpowiednim
draka, który wydają anądy pocztowe,

Zm iasta i poiwiatti.
Zm iana rozkłada jazdy kolejowej.
Z dniem 22 bm, na terenie Polski nastąpi zmiana rozkłada
jazdy kołejowtj
Sza», Czytelnikom dołączamy do dzisiejszego
lim em bezpłatny dodatek odnośnego rozkłada kolejowego w
naszej okolicy.

Posiedzenie Sejmiku Pow*
N ow em iasto, Dziś, w sobotę o godz, 11 odbędzie się
posiedzenie Sejmika Powiatowego, PosiedzeLie to jest publiczne
! każdemu wolno być na nie» obecnym,

Gfupia, a przewrotna gadanina.
N ow em lasto. W poprzednim namerze gszety podali»»y
do wiadomości tragiczne wydarzenie w pierwsze święto Ziel.Swiąt,
że przy kajakowania na DWęcy z trzech uczniów gimn,, którzy
wpadli do wody, jeden śp, Jerzy Wolski, utonął, Jest to wypa
dek nader bolesny I dla rodziny Zmarłego i dla zakłada i dli
opieki dom swej nieszczęśliwego chłopca, Ale żeby z tak nie
szczęśliwego i smutnego wypadku brać asumpt do naganki na
Bursę Gimnazjalną, ta już należy uważać az dużą lekkomyślność,
* przedewszystklem złą wolę i przewrotność. Gdzie jest na
świecie taka uczelnia, taki z:kład, taka instytucja, taka opieki
domowa, która by mrgła dać bezwzględną gwarandę bezpieczeń
stwa tym, którzy są :m powierzeni. Nie ustrzeże najczuj
niejsze oko ojc* lab matki dzieika przed uieszcięśliwemi wy
padkami, Mieliśmy tu przecież nie tak dawno jeszcze tema
wypadek, że córka w oczach rodziców, poważnych oby
wateli miasta, utonęła w zdradzieckich filach IDrwący", Nie ma
możności żaden roddc dać swym dzieciom bezwzględnie pewnej
apteki i straży. Nie schronili ani Liodbergowie, w takich dostat
kach żyjący, swego jedynaka przed zgubą a tu żąda się
od Bursy Gimnazjalnej, by ont odpowiadała za wszelkie wy
padki swych wychowanków. Wszak tragiczny ten wypadek
wydarzył się w związku z oprawianym tu sportem kajakowym,
zalecanym | propagowanym gorąco przez władze szkolne, a które
go niebezpieczeństwo wykazały już dwa, ten ostatni poprzedzaiące wypadki, które na szczęście nie zakończały się tak tragi
cznie, Ale co za racja winić za to opiekę domową, która
żadnego wpływu n i tę sprawę nie ma,
Z n a le z ie n ie i e k s p o rta c j* z w ło k ś, p,
J e r z e g o W o ls k ie g o ,
N o w em laito ,
Zwłoki ś. p. Jerzego Wolskiego, ucznia
J i klasy miejscowego gimnazjum, który w pierwsze twięlo Ziel.
«wiąt utonął w Drwęcy, odnalezione zastały dopiero w czwartek
vino o godz 5.30 przy łazienkach i to przez p, Zabłockiego,
Sksportacja zwłok z kcsinicy szpitali powiatowego do kościoła
paraf, nastąpiła jednak dopiero o godz, 9 30 wieczorem z powoda
tego, że samochód z trumną z Warszawy nadszedł dopiero na
cen czas, Ecsportacja zwłok, którą prowadził miejscowy prefekt
ks. dr, Pryba w asystencji ks, Dembitńskiego, zamieniła się
w okazałą manifestację żałobną, Wzięło w niej udział całe
gimnazjom wraz z gronem prcfeiorskiem, Rada Rodziciel
ska, Zarząd Bursy i ludność prawie całego miasta. Przy dżwiękschi dtwonów kościelnych wprowadzono zwłoki do świątyni
Finstic], gdzie ks< radca Papę w asyście wyżej wymienionych
księży odprawił nieszpory żałobne, ooczem chór uczniowski na
gtosy odśpiewa! riewną pieśń żałobną, Wreszcie nad tramną
odprawiono kondukt i zwłoki przeniesiono na ssmachód dla
Przewiezienia ich do Warsztwy. gdzie odbędzie się pogrzeb,
i ragiczna śmierć tak przedwcześnie zgasłego młodzieńca po
wszechne wzbudziła współczucie,
i
I
Druga ofiara utonięcia
|
Radlone* Da, 17 bm, około godz, 12.30 w południe utonął I
w torfisZach na łąkach gminy Roźantil 17 letni pastuch, Jan |
Poza, zatrudniony u rolnika Gazówskiego, W chwili, kiedy za I
mierzał się kąpić, wpadł przez nieostrożność do wody, około •
s nur, głębokiej. Zwłoki topielca wydobyte zostały po 8 go
dzianych mozolnych poszakiwaniach,

Również śmierć przy przejażdżce kajakiem
G rudziądz. W sobotę w poładnle a rządzili bracia Wiasyiław i Bolesław Kiamerowie w towarzystwie niejakiego Keulckiego kajakiem przejażdżkę n* Wiśle; 'g d y jaź mijali pływ«lącą hzieaką miejską k«j,k zawadził o jedną z żelaznych lin
ao który;h łazienki jest przymocowana. Skatki zderzenia były
fatalne, kijak bowiem przewrócił się, a wioślarze wpadli da
wezbranej rzeki. Na rozpaczliwy krzyfc tonącym nadbiegła pomoc.
Dwóch zdołano wyratować, zaś W łudysU w K lam er, la t 2!
o dna feźć***
Zwłok jego nie zdołano dotychczas

Z ta li lądow ej.

ków} mających otrzymać pracę przy regulacji Drwęcy, Liczbę
robotników z wiosek odpowiednio zmniejszono, * w to miejsce
przyjęto robotników z miasta, Tym spossbem udsło się dla
przeszło 50 robotników, najbardziej potrzebujących znaleźć zatru
dnienie, przynajmniej na jakiś czas, bo prace regulacyjne są na
ukończenia, a dalsza regulacja w dół rzeki jest narazie niepewna
z braku funduszów, Przy ustawieniu listy nie kierowano się
źidnemi względimt pirtyjnemi. Da, 18 bm, robotnicy podjęli
pracę.
Z powyższego widać, iż nasze władze gminne czynią, co w
Ich mocy i kołacią, gdzie potrzeba, by znaleźć dla bezrobotnych
zatrudnienie, Wtrącanie się do tych spraw osób niepowołanych
wprowadza tylko rozgoryczenie, a prócz tego ^dyskredytuje w
zupełności system, który w tak niegadziwy sposób chce się po*
piorąc,

Zaraza dziczyzny f bydła rogatego,
Taborowizna* W zagrodzie p, Modrzejewskiego — majątek
Taborowizna — stwierdzono urzędowo zarazę dziczyzny i bydła
rogatego,

Zaproszenie«
Tliszewo. Kat. Stów, Polskie Młodz. Żeńskiej urządzi
22 V 32 r o godz, 7,3) wlecz, w sili gminnej w Tuszewie
uroczyste Święto Drachen z bardzo urozmaiconym programem,
na który złożą się: Śpiewy, deklamacje, monologi, tańce, krotochwiit w jednym akcie pt* .Szwaczka wanzawska* oraz komedia
1 akt. „Poeta i Piekarz«,
Ceny miejsc 1 zł, 80 gr., wstęp na salę 3) gr.
Szanowne Oo$watalstwo uprasza się o poparcie, gdyż czysty
zysk przezniczony jest na pokrycie kosztów sztandaru,
S. M, P. Tsszewo.

K radzież ry b
Łążek. DzUrżswcom stawu gminnego pp. Krajnikowi"Fs”
msńskiema, nigdy jakoś nie chciał się udawać połów ryb, Żaki
prawie zawsze były próżne i poodwiązywane z uwięzi, tak że
częsta trzeba ja było szukać po stawie. Przez dłuższy czas nie mo
żni było te] zagadki rozwiązać, aż onegdaj pewna niewiasta w
nocy spostrzegła .ducha*, wybierają:ego ryby t żaków. Zawia
domiona o tern policja udała się do robotnika Anhalt* i przeko
nała się naocznie o kradzieży ryb. Znaleziono 8 fi, ryb, a żona
jego była właśnie zajęta ich skrobaniem, Żaki odebrano i zwró
cono właścicielom i spisane protokół,

Z lo ltie je przy ro b ic ie
Łąfcorz.
W nocy n i 14 b a . wkradli się złodziej« z*
pomocą wyjęcia szyby w oknie do mieszkania rolnika p. Józefa
Rucińskiego w Łąiorzu i szradli 3 ubrania męskie, kamizelkę,
2 płaszcze, (męski i damski), 2 pary becików, 8 koszul męskieb,
6 fcoizol damskich, tyleż ręczników, 3 powłoki na pierzynk-,'
9 powłoczek na paduizki, 7 fartuchów, 3 spódniczki, 1 halkę.
3 suknie, bieliznę dziecięcą i zegarek męski, ogólnej wartości
około 1000 zł. złodzieje posłagiwałi się samochodem, którym
zajechali przed dom post kodowanego i uciekli w kierunku łasa
lipińskiego. Natychmiastowe dochodzenia policyjne nie dopro
wadziły dotychczas do ich ujęcia, Dalsze śledztwo w toku.

Nie b ęd iie tego jad!, eo «kradł.
Łąkorek. W nocy ni 17 bm. za pomocą wyłamania okna
wkradł się znany już sprawca do mieszkania p. Pata-ałs^iego w
Łąkorkti i skradł około 83 ft wędzonej słoniny, klelbisv i mtsła
oraz 200 zł gotówki, wszystkiego około 300 zł. Natychmiastowe
dochodzenia policyjne doprowadziły do ujęcia sprawcy. Jest nim
jaź kilkakrotnie karany z* kradzież Bul. Orłowski z M:erzyn*,
Początkowo wypierał się winy, jednak, przyciśnięty do mary,
wskazał miejsce, gdzie słoninę i kiełbasy zakopał. Skradzione
rzeczy oddano poszkodowanemu, zaś niepoprawnego złodziejaszki
odstawiono do aresztu śledczego,

W yro Ina m ttc a sp aliła no łrarodka w pieca,
R am ien ica, Da. 17 bm, wieś nisz# zaalarmowana została
wieścią o zaaresztowaniu niezamężnej 21-letniej Kuaegaudy
Jakielskiej, służącej n* placówce Straży Gran, w Ramienicy,
Aresztowana została pod zarzutem dokonania zabójstwa ssrego
nowonarodzonego
dziecka, płci żeńskie!, które
włożyła
do pieca w kuchni placówki Straży Gran. i spalił*,
Z powoda
rozchodzącego się swąda uwiadomiono Policję, która zwłoki
dziecka odstawiła wraz z dzieciobójczynią do'sąda w Lib; w. e.
Dalsze dochodsenia w toku,

Z ałożenie Kał. Stów, M folzieży Ż eńskiej.
Cich* * »pokaja* iatej^z«• Młodzież Zeńsi*
się z letargu, dając dowód że w łonie kilku towarzystw
nBożej
t *C°iW
* iCL tynarodowy,
]t J esxcxeTo9lia>
Drażni
i duch
teżr wdoch*
dniu dach
15 marca
br.
zebrtuie kunstylacyjne, na które stawiło się klika draktóryby pielęgnuwał na zasadicłl k tt- dt3^ Ä solidarności wśród naszej młodzieży, Orginizatorem tegoż Stowarzyszenia był jeden z druhów braci wofacUei,
któremu należy się uznanie, a którego w dniu zebrania koastyt a j n e g o wybrano na przewodniczącego zebrinia, Zebrane ztw
°gólnych hsseł Bóg, honor i Ojczyzna, poczem
wskazał zadania i obowiązki, któremi się kierować winniśmy*
Piękne i wzniosłe przemówienie Jago wywarło na nas zabranych
dodatnie wrażenie, to też nagrodzono je hucznemi oklaskami.
Wreszcie przystąpiono do wyboru Zarządu, w skład którego droga
tajnego głosowania weszły: Drb, Bronisława Bartkowska prezeska, drh. Bracówna Monika wiceprezeska, drh* Gożdziewska Jid wigi sekretu ki, drh, Zalewska Marta skarbniczka, drh, Linowiecka Genowefa gospodyni, drb, Brzeskówna Leokadia bibljatekarka, drh. Leimówns Mirjaana naczelniczka,
.
Przewodniczący, dziękując za tik rzeczowy przebieg obrad,
życzył zarządowi pomyślności w dalszej pracy, podkreślając, t»
me ma żadnej wątpliwości, by którakolwiek z członkiń zarządu
me spełniła włożonego na nią zadania, oddał przewodnictwo
wybranej prezesce, która podziękowała zebrenvm za zaufanie
do
porządku obrad, W“dalszpm ciąg*
załatwiono szereg spraw organizacyjnych oraz uchwalono żaku.
pieme czapek, by w dniu 3 maja pójść w szeregach wspólnie z
braćmi Wojasami na solenne nabożeństwo do Ridomna,
Należy zaznaczyć, iż cały przebieg ®brad był nacechowany
powagą, sicze*em umiłowaniem sprawy, dla której druhny po*
l 7in u ią *W
h8 ni*m«ł wszystki, sity wspólnej precy do roskrzewieni* dach* wiary, poczoci* sw*j godności i miłości Olczyznv.
Ro wyczerpania porządkn obr*d zwrócił* si, draha* nrezie, 1
»peie® do poszczególnych druhen. bv w myśl dzi
siejszych uchwał rozpoczął! w łonie towarzystw* la'z najintensy
wniejszą pracy, podając do wiadomości, iż gotowa jest słażyć
radą i pomocą. Słowami .Sprawie Służ' salwowała zebranie, a na
koniec odśpiewano .My chcemy Boga’,
Druhna,
zbudziła
ii°mfio4ei
miłości
zwołano

„ N ow em iasto. Podczas rozpraw karnych przed tnt. Sądem
grodzkim w dala 18 bm. ukarani zostali: Jm iehki Józef rob ,
cez staUgo miejsca zamieszkania, aa kradzież bielizny z bitlnika
■mszkodę p. Szramkefgo Wł. i p. Mikucińskiego z Lekart,
J. akarano jako zawodowego złodzieja na 6 Miesięcy więzienia
J Jaktelską Joannę (szwagierką) z Lekart, jako paserkę powyższej
biiliznjr, na 2 tyg. więzienia z zawieszeniem na 3 lata, Dfmowskl
® ° :,1 5
, z* złośliwe zdarcie obwieszczenia o wprowadzenia
lądów dorazaych na 20 zł grzywny lub 2 dal więzienia i koszta
postępowania, Zakrzewski Jan z Lembargi, po w, Brodnica, za
przywłaszczenie sobie wykopanych psiaków, na 10 zł grzywny,
n . J. z Grudziądza, za przechowywanie wina nieopodatkowaneeo
ua 18 zł grzywny i koszta postęp. Pozatem za niedozwoloną
Z P o m o rm
•?fr5n, ł ° - “
tytoniowych ak,r,ni ,0 łt,li: 1 P- 1 Kurzętnik*
a i 30 zł grzyw, lab 2 dni więzienia, J. Wł. z Nowegodwora na
f ri y 7 ‘J ,k° SZt*
postfg.,Sz. z Tyliczek
zł a a ic a c jja e g o iK a p ie c tw i
Z ru cnah a20o rg
grzywny lob 1 dzień wiązienia, J. W1. z Bnku, pow. Grudziądz.,
w Broanicj.
na ,0 z grzywny ub 1 dzień więzienia i koszta. K. J. z Dębna
W* wtorek, dnia 10 maja rb., odbyło się w sali
a o 2 *Lgi lywny ab 2 dal więtienł. i koszta postęp, K. Ernst
plenarne zebranie Towarzystwa Kupców
* wy«ń»Wn k*
> ° V ł «fzywny i koizta postęp., M. Piotr hotelu »Sanssouci
Samodzielnych w Brodnicy. Zebranie zagaił p. Preie* Gończ
S tę p o w a n ia ** 4° ** 8rxyway łab 2 dnl »>«**«** 5 koszta
witając przybyłego z Centrali Związku w* Grudziądza wics-dyl ü m f / V ' .Ni«wi*k,cw8kiego, który wygłosił obizaray referat na
temat .z-ycie handlu polaklego w ognia depreati gospodarcze!*.
Kilkadziesiąt bezrobotnych otrzymało pracę.
Referent nakreślił w szerokich ramach pian Naczelnej Rady
L ub aw « . W poroznmienio z ka. radcą Majką z Kazanie
wybrana na posiedzenia R. M. komisja izgodniła listą robotni alesfenia pomocy handloti prze* tworzenie w większych oirodl
kach L zw. doraźnych komitetów rataakowych dla kapiectwa,

Olbrzymi

pożar

Spłonęło aż 6 zabudowań gospodarczych,
B fa iw a łd . W czwartek po poi, wybuchł w Byizwałdzle
ogromny pożar, którego pastwą padło 6 zabudowań gosp,
Bliższe szczegóły o tej ciężkiej katastrofie pożaru podamy w
następnym numerze.

których celem je*t «chroni uczciwego kupca jako wierzyciela w
stosunku do Skarbu Państwa, jako też w stosunku do iastytucy
prywatnych.
Prelegent naświetlił w dalszym ciągi dotychczasową dzia
łalność powołanej przez p. Ministra Przemysłu i Handlu t zw,
Komisji mieszanej, w skład której wchodzą przedstawiciele han
dlu polskiego. Konferencjom tym przewodniczył p, minister Za
rzycki, a wprowadzone ulgi w spłacie podatku przemysłowego,
»bonifikaty*, są pierwszym owocem tych prac.
Interesujący ten referat wywołał żywą i rzeczową dyskusję,
w której głos zabierali p p ,: prezes Gończ, dyr, Mazurekf
Wilczewski, Lomozik, Buda i inni, poruszając tematy, przedstawione
w referacie. Na wszelkie zapytania wyjaśnień udzielał referent*
Jako delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
Związku, 22 maja br, w Grudziądz* wybrano p. prezes* Gończa,
prócz tego p p ,; Bułkę, Tomczaka i Wilczewskiego.
Po dyskusji podziękował p, Prezes raz jeszcze p. wice*dyrektorowi *N1ewiakowskiema za ciekawie ujęty i szeroko nakre
ślony referat, poczem zamknął zebranie butem ; Cześć Kuplectw u!

U jęcie u ciekiniera — bandyty.
x Lidzbark* W czasie Zielonych Swfąt został w okolicy
po długiem, mozolnem dichodzeuisT nareszcie schwytany zaauy
ni tut, terenie opryszek Cieśłikowski, który 18. 4, rb, zdołał
skuty zbiec z pociągu, Pcdczas obławy ostrzeliwał się, wsku
tek czego zostił przez policję postrzelony w rękę, Odstawia
no go w I święto do więzienia w Brodnicy,

Ze zjazdu p lak ieto w eg u
L idzbark. W czfiSit Zielonych Świąt *doył się tu pierw
szy w Police zjazd plakietowy Pol, Tur. Klubu, który udał się
nadzwyczajnie, Już 14 bm. zjeżdżali członkowie Klubu niemal
z całe) Polski, Miasto przybrało odświętną szatę. Postawiono
kilka bram powitalnych.
Przybyło
ogółem 25 samocho
dów, 28 motocyklów, 13 awienetek cywila,, 1 szybowiec I 3 wci
skowe, około 200 osób. I święto popoł, ściągnęło około 5000
widzów na lotnisko w Ciborzu,

C z j t to się godzi ? . *.
L idzbark. Zamieszkały tu niejaki Sw,, starzec 76 letni,
zapisał swego czasu swe gospodarstwo, położone w Jelenio,
swemu synowi, zastrzegając sobie przytem doźywoc e,
O i czasu zapisu gospodarstwo znajduje się obecnie już w
trzecich rękach, ostatnim nabywcą jest niejaki Z.
Tenże mim i przyjętych warua«6w w myśl pierwszego zapisu
udzielił owemu sttrcowi aa 2 lata aż 1 i pół ctr, żyta, Dotknięty
tein ów stirzec oddał sprawę do sądu.
Gzy t się gadzi krzywdzić w ten sposób owego starca? Niech
nad tern ustanowi się obecny właściciel tego gospodarstwa

W alne Zebranie po w iato w e P T. R
D ziałdow o.
W dnia 10, 5, rb, odbyło się tu Walne
Zebranie powiatowe Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego pod
przewodu, prez. pow, P.T,R. p Ka mińskiego i W. Tarzy z udziałem
P* Starosty, przedstawiciela U zęds Skarbowego, V-Prezes*
^ lr£$du Głównega P. T. 8 , p, Seroźynskiego, dyr, Centrali
P. T, R, p. Oimtanowikiego, insp, Org. K* R. P, T, Rf p,
Kuciufskiegt orsz 41 przedstawicieli Kółek Rolniczych,
Podczas omawiania położenia rolaictwa w powiecie dzlaldowskim p, prezes Kamiński w swera sprawozdaniu za rok
ubiegły stwierdził, iż rolnictwo w powiecie jest w opłakanym
stanie, gdyż pomimo ogólnego kryzysu był tu rok klęski, poniewi ż wielki procent ozimin przepadł, co soowodowało dra*
^
“*
którą trzeba dokupować, p /d y r. ÓtmianowakT
w swoim referacie omć\7:l działalność Pom, Iow, R 5f.11,
szczegóiaem podkreśleniem prac
w Kierunku zoiniejszeals
ciężarów rolaictwa i w wyniku czego osiągnięto a lg i/ które
podił dc wiadomeśd przedstawicielom Kółek?
iu sf.O rg , K. R, p. Kotlarski zreferował o stanie Kółek
Rolniczych w powiecie. Uwidocznił, że brak siły fachowej.
Kółeky odlfuili P°moci». Z»rl?dow* powiatowemu 'w lustracji
Kółek, udzielał* w sekretarjacie porad I wogóle miała stal?
kontakt z rolnikiem, daje « s bardzo w tntejszym powiecie w7
znaki, gdyż praca w Kółkach slibo idzie.
Uchwalono zwrócić sią przez p. Starostą do czynników
wA^h1* ayCił tu
w
iU
w
teniedo budżetu powiatowego’ samy.
PT» % nm0i, Ał!. z ,*nB*i05C,*aie *‘*fego sekretarza pow!
P.Ssrożyńak! omówił projekty zmian w a sta wodewil wie
świadczeń socjuaych w rolnictwie, zaznaczając, iż idą one w
Kierunku słusznych żądań rolnictwa, Z powodu przyłączenia do
, dzl*łdowski*go 5 Kótek z powiata brodnickiego
! o K-jhk z powiata labiwikiego skompletowano Zirząd poa * n 7 r h .r tT
PJ ^łeaiewskiego, prezesa K. R. Jamielnik
f. t-.dzbtrk i p. Obirka Jtoa z Ostaszewa p, Kiełpiny
Pa
trzygodzinnych poważnych obradach i ożywionej dyskusji o
prezes Kamiński zamknął zebranie.
'
J
1

Z d a lszych stro n P olski,
Pólłcjn w y k ry ła olbrzym ią bandę fa łsz e rz y
pieniędzy w W arszaw ie.
f
P a fgd *l - nocy wykryto olbrzymią bandą
iłste.zy banknotów oraz srebrnych pieniędzy. Na pterws-y
sl*d tej bindy natrafiono w ŁodzL gdzJe ukazvwałir
wiek«*#

if

p Z S U S flS S w fr J S g ? .

d:° “ ° ’,‘f
fjflssywych pieniędzy znajduje sią w Warszawie s to ale w )?daem miejsca, lecz rozrzacona w rozmaitych
s.ronaca miasta. Odlewnia monet srebrnych mieściła tią w !*bryce metalarglcznej Adolf* Bromberg*.’ Po przeprowadzeniu
de *res*towań. Dotychczas zamknięto
około Su oiob. Skonfiskowane klisze, kamienie litograficzne
n°vrc“ y w ?di ewa ł. T ‘,e,.e ,in?ych P«yr*ąóów. Wśród afesztowal
nych jest teden właściciel kamienicy przy alicy Pańskiej Nazwlsk policja nie ujawnia,
~
1

S tra sz n e a k n tk i b u r z j z piorunam i
w W ileńszczyźnie.
■i iW H" 0' , W ab- ‘Jgodniu w nocy nad Wilnem 1 powiatem
r i ? A„S, | Cki,m przeszłi Pierwsz* wiosenna burza, połączona
z suną ulewą i piorunami. W mieście burz«, trwająca*^ przeszło
3 godziny, zalała sutereny i piwnice domów.
* P
sz,b?o agast™ ńo/° N3* y ^
,ię dwi d a a ^ ^
Na terenie pow. witeńsko-trockiego piornn uderzył w piornnochron kościoła w Płokni.cb, spadając następnik
o*“
» L « i ł Tdwie
V ’ wychowawczynie
g d łH Mb“ 9 letaie8° chłopca, Stefana Salni**
oraz poraził
z od
tluU
D
p Olkientkam! piorun uderzył w jeden
z domów, wzniecając pożar. Od pioruna zajęła się również itr *
żmca graniczna Laski koło Łozdzlej.
,tr^

C zy t o n ie p o b o ż n e ty lk o
ż y c z e n ie ?
Pogłoski s wycofania się marsz. Piłsudskiego
z życia politycznego.
Wttiiawa.
Waisaaweki dainsnik iU |» i c « j
, Minsent" netnj« chmkUryzłyczaą paftcskf. jaka
sit skazała w związki z oitatniemi «siadami w keiath
tząiawych.
Wcdłag t*| p0|łezkł, maiaz. Pihidski
samictza ia dlutszy czai edsasąć się id wizcłkicfa
pzac państwowych, aawit od ipiaw wojskowych.
Wkióttc nkato się aowa knątka s a m . Piłsndakiogo, w ktśiej ma «■ oświadczyć, i* ia powita
czai z przyccya zdrowotnych odnwa się cd pracy
piiatwowc j, aio tlało pczaatajo de dyzpozyeji krija.
Dziennik ów dcdijo, ic jeśli ju t to prawdą, to
sprawa to była przcdmictam narad b. premjeićw aa
Zamka, gdyś odsaaiącic sią marsz. Piłsadskicgo od
Zyeia politycznego misi doprowadzić do ważnych
zmian w akłidzic pelitycznym.
Chodziłaby przedcwizyetkieae o zaZegsicia licz
nych keaflikiśw w obszlo sanacyjnym. Rolf pcśred
nika wziąłby meto na siebie w takim wypadku Prozydoat Rtphtej.
Ksiątka marsz. P.łiniskiego ara tlą podobna
skazać jaż w czerwca.
Przez sebotą bawił miraż. Pihadaki w Pikiiiazkacb, gdzie przeprowadzono ostatnie dokładny rament
całego domu, gdyś spodziewają aię, to marsz. Pilt i d iki spędzi tam cało lito wraz z rodziną.________

Ładne widoki!
W ielka akcja e g z e łn c y jn s rozpocznie się
w całym krajn.
Warszawa. Donoszą, Ze zaraz po Zielonych
Świętach rozpocznie się w całym kraji wielka akcja
cgsekacyju w zakresie podatku obrotowego za r.
1931 i podatku dochodowego.
W ciągu pierwszych 10 dni egzekicje mają objąć
20 proc. podatników. U podatników kapców, n któ
rych jiZ zestśły dokonywano egzekucjo, zostaną
wyznaczone terminy zabrania towarów i zważenia ich
do składów przy Urzędach Skubanych.

Pcs. Dziduch wystąpił z Piasta.
Waraziwa, 17. 5. Przed kilku miesiącami Stroislctwo Lidowe zawiesiło w prawiek członkowskich
poiła Jana Dzidicba, zarzicając mi dokonywanie
epetacyj delarowyth z naszymi emigrantimi w Sta
lach Zjednoczonych. Kłąb Lądowy w tej sprawie
przeprowadził dochodzenia. Teraz Dzidach etdeiiai
de kancelaiji tejmowej pismo z zawiadomieniem
• wystąpienia z klabn Indowego. Poszedł zatem w
ślady Kaliaewi i Michałkiewiez*.

Dział licytacyjny.
F n jm & io w ft Ifeyiaej« odbędzie się dola 20-yo bm.
O gedz. IC-iej prztć p«L sprzedawane będą w Lubawie ca
rytk* : S2i!i I ci bece a i szifi do bielizny,

NADESŁANE.

P o n ied alałei, 23. bm. 12.10 13.35 14 45 Płjhr er. 15.2&
„Samoloty komunikacyjne i kcmtnikacja lotnicza*. 15.45 Ktmun,
Centr. Bitra Hydr. dla źegl. 1 ryb. 15.50 Piyty gr.
16.2C
Lekcja języka francuskiego (aurs elem.) 16.40 Audycja dJa
nauczycieli muzyki w sikoiach ogólnoksitałcącyeh. 17.10 »Syn
Napoleona’ 17,35 Muzyk* lekka. 19.15 Skrzynka poczt. roln. 19,3C
Wiadomość««portowe. 19.35 Płyty gr. 19,45 Prasowy Dziennik
Radjowy. 20.00 Fełjeton pt. .Wrażeni, z Żelazowej Wcli*. 20.15
Opar* z płyt .To*c»“, Pucciniego. 22.30 Fełjeton „Paradokty
Wschodu*. 23X0 Muzyka taneczna.

(Za i en dział Redakcja nie odpowiada.)
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Wyrokiem lądowym skizany został Adsm Głdikowski ze
Struzew ca trzy miesiące więzień i* I ponoszenie kosztów sądo,
N ow em iasto, Ogólny Zw. Podoficerów Rezerwy Koło w
za te, że umieszczał w prasie warszawskiej, « w szczególneści
w „K*ryer2e Czerwonym* z Wsrszswy o umie rzeczy nieprawdziwe Nowemmleście n. Drwęcą urządza w niedzielę, dnia 22 maja 1932 r.
I 6 bm., Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Ksrny Nr. o godz. 15,15 (3,15 po poł.) na targowiska miejskiem w Nowemsprawy 2 A. K. 234 31, uznał go winnym ! udowodniono mieście strzelanie obowiązkowe dlt członków, a o godzinie 16.15
mu, że był zatorem tychże artykułów, co zeznali świidkowie, (4,15 po poł.) strzelanie o nagrody.
Uprasza się wszystkich członków i sympatyków o wzięcie
jak również ! rećskcja,
j
Zarząd.
Pomimo, źe znękałem się oslarżema odpowiedzialnego udziału w strzelanin — broń małokalibrowa,
redaktora, to jednak Sąd wyznaczył mu 14 dni aresztu, nato
N ow em iasto. W niedzielę, dnia 22 bm. o godz. 8 wiecx„
miast sentencje wyroku brzmiała: że nie issłsgnje na okoliczne ści odbędzie się zebrante Narodowej Organizacji Kobiet w zwy«
łtgodzące Adam Ołd akowski, g*yź ten nawet przed Sądem na kłym lokalu.
Zarząd,
zapytanie, czy był karany, twierdził, Źe nie był, jednak Sąd, maN
ow
em
iasto.
Kółko
Rolnicze
Nowemiasto.
Zebranie
w
ąc już poprzednio wyciąg z rejestra skazanych, no i ja oświad
czyłem Sądowi, ie był sanny kiłksletniem więiienitm, na co niedzielę, dnia 22 bm. o godz. 12 w poł. w lok. p. Seroźyńskiegc*
przswcdniezący w ostatnimi słocie Ołdakowskiego za pyta je s Na porządku dzień.: Sprawa delegata na Walne Zebranie
Zarząd.
No, pinie oskarżony, jak to jest z te mi piąckma laty, które P T R w Toruniu.
był Pan karany ? mówiąc to tak dowcipnie, źe na całej sali
N ow em iasto. Miesięczne zebranie Towarzystwa Ludowego
sądowej powstał śmiech, a on twierdził, źe pierwsza jego kara odbędzie się w niedzielę, 22 maja rb. po południ* o godz, 4.3C*była za strzał straszakiem, a resztę kary była zmyślona przez w lokalu p. Jabłońskiego.
jego wrcgćw, * na to Sąd:
.To oskarżony swaźa, źe wyro
O liczny udział członków uprasza _________
Zarząd,
ków dwn icstancyj się nie liczy 1 Sądowi nie trzeba o tam
mówić, gdy o nie pyta?*
Wobec tego Sąd stanął n i stano
G T m ą ń e w m s p r a w o z d a n i e t a r g o w e j M © m is ji
wis ku, źe podobnych autorów zależy najsurowiej skarać, gdyż
ci wprowadzają prasę polską w błąd.
Rcmin Zajdel.
w P o z n a n iu *
% dnia 18 5. 1392
jałówki i krowy:
pełnomięsiete, wytoczone krowy, najwyższe]
k ą c ik p a d j ow
wartości rzeźne] do lat 7 . . . . . . . •
80
starsze wy tuczone krowy S mniej dobre młodsza
Atfiycje Polskiego Maija w W a r m ii« .
krowy i j a ł ó w k i .............................’ * * * '
S cbots. 21 b m . 12.10 Poranek Szkolny ze Lwowa, 12*45 ]
miernie odżywione jałówki
. .
13.35 14ti5 Płyty gr. 15,15 Wiadomości wojskowe dl* wszystkich.
Świnie ki. I.
*
•
*
^ 2 —126
15.25 „To, co z serca wyrosło* (tr. * Krasowa). 15.45 Komun,
ki. II
114—118
Centr. Biura Hydr. dla źegl I ryb. 15.50 Audycja dla chorych
1C4—112
,
ki. III. .
ze Lwowa. 16.20 Radjokrccika. 16.45 Odczyt Mickiewicza „Płaz
90— 96
Świnie bekonowe
w skerupie*. 17.10 Słuchowisko dla dzieci „W starym domu*
68— 72
Cielęta ki. I.
.
Andersena. 17,35 Koncert dla młodzieży. 18.00 Transmisja na
58— 62
*
ki.
II.
,
bożeństwa majowego z Ostrej Bramy w Wilnie. 19.25 .Ksiątka
rolnicza*. 19.40 Wiadomości sportowe. 1945 Prasowy Dziennik
Radj, 20,15 Mwzyka lekka ork. P. R. 21,55 Feljeten pf. „Con
rad, pisarz angielski-artysta polski. 22.10 Koncert Chopinowski.
22.50 Muzyk« taneczna,"
Notowania oficjalne z dnia 11. 5.
Niedziela, 22 bm . 10.C0 Tr. Nabożeństwa z Krakowa. 12.15
Poranek syn fon. z Filh. Warsz. (Utwory Beethoyena), 14.00 „Jak
Płacono w złotych za 100 kg.
się ustrzec od strat na inwentarzu żywym* ? 14.20 Muzyka lu
Zyt* mewa
28 50—28,75
dowa. 14.40 „O kapłonieniu kogutów '/ 15.00 Dalszy ciąg konPszenica
29.75-30.00
certo. 15.55 Program dla młodzieży a) „Co się dzieje na świecie?*
Jęczatleń browarowy
25,00—25.50
16.C8 b) Opowiadanie „Kółko powsiażców*. 16.20 Płyty gr, 16.40
Owies
22.75—23.25
„Kolej żelazna i pneumatyk*, 16 55 Płyty gr. 17.15 „Co lekarz
widzi przez szybę okienną?*, 17,30 „Wiadomości przyjemne
Za redakcję odpowiedzialny: Franciszek Łupieki w Nowem mieście,
i pożyteczne*. 17,45 Koncert poeci. ork. P. R. 19.25 Płyty gr,
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
19.45 Słuchowisko *ut „Paryźanin* p. gs Skiby (tr. z Krakowa),
W razie wypadków, spowodowanych silą wyższą, przeszkód w20.15 Transmisja z Poznania, W przerwie kwadr, lit. Opowia zakladzie, strajku itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie?
danie Ja Bi Wiktora pt. „Zdrada Kaczora*. 22.30 Wiadomości pisma, a abonenci nie mają prawa domagania się niedostarczonycL?
numerów lub odszkodowania.
sportowe. 22,45 Mazykt taneczna.

;

*

;

v.

Olałda tboźowa w p oxnan?y

2. K. 3131.

P rze ta rg przym usow y.
Nieruchomość, położona w Jeleniu i w chwili uczynienia
“ wzmianki o przetargu zapisma w księdze gruntowej Jeleń karta
155 na imię Józefiny Senickiej, ur. Czajkowskiej, żony Jana Senickiego z Narzymia, pow. Działdowo, zostanie
Dnia 18 bm. zatarł po krótkich cierpieniach,
zaopatrzony Sakr. św., nasz ukochany ojciec,
teść, dziadek i pradziadek

Augustyn Rutkowski
przeżywszy lat 94.
O czem donosi w smutku pogrążona

r o d iin a
Eksporta do kościoła w Kazanicach w nie
dzielę o godz. 5. Pogrzeb wt poniedziałek o godz.
9-tej.
Kazanice, dnia 18 maja 1932,
Osobnych zawiadomień nie wysyła się.

dnia 13 lipca 1932 r

@

godz. 9 pried po*.

wystawioną na przetarg w drodze postępowania egzekucyjnego
w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 39.
Nieruchomość nosi oznaczenie wybudowanie i składa się
z domu mieszkalnego z podwórzem i stodołą oraz roli z parcel
690
235, 233, 236, 237, 238, 239, 240 o obszarze 1,94,00 ha. Czysty
dochód 1,70 talarów, kwot« podatku gruntowego 0,49 mk. Nieru
chomość jest zapisana pod nr. 39 księgi podatku budynkowego
i pod nr, 122 matrykuły podatku gruntowego. Roczna wartość
użytkowa mieszkania 45 mk. roczna kwota podatku budynko
wego 1,80 mk.
Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia
26 stycznia 1931 r.
Lidzbark, dnia 12 maja 1932 r.

Sąd Grodzki.
K upujnm y s t a l e

ZIEMNIAKI JADALNE

Z I E M N I A K I IN D U S T R IA
ja d a ln e 1 s a d z o n k i

kupuje aUle po cenach najwyższych
F. M O D R ZEJEW SK I, NOW EM IASTO, telefon 95.

Sieję

Korzystnie

oddaję torf do kopania na spół na raojem polu stale truciznę
aż do odwołania.
kę lub za opłatą.
RÓŻYCKI, Wawrowke.

Przyjmuje bydło na
pastwisko

»

Poszukuję

dziewczyny
MAJ. STRASZEWY I CZTERYWŁÓKI. Tamże poszukuje do wszelkich prac domowych.
się 4 akordowych torfiarzy z
GRADUSZEWSKA, Tylice
szarwarkiem.
ADMINISTRACJA.
Służącą
Przyjmuje jałowizną na

paśnik

do pomocy gospodyni oraz

elewkę i pekojową

za kartofle, gotówkę lub odrob. dobrze poleconą, poszukuje
końmi,
MAJĄTEK KURZĘTNIK*
PLRBANKA,
NOWEMIASTO.
Mam na sprzedaż

Skład rzeżnicki

z mieszkaniem i pracownią w
Kartofle
Sadzonki
maszynę
głównej ulicy niedaleko rynkn
„INDUSTRIA“
wagonowo
i
w
mniejszych
partjach
na
skład.
źółtomięsne pojedyńczo lub wa ładne; przebierane, wysoko pro
w Lubawie jest zaraz do
do
prasowania
torfu,
Płacimy najwyższe ceny.
centowe sprzedaje tanio
gonowo sprzeda
WROŃSKI^
FILIPP, W A WR OWICE, wynajęcia,
LUBAW A
p. Skarlin.
JA B Z Ę B S H I, Krzemieniewo,
M A JĘTNOŚĆ RYNEK. .AGRA* Spółdzielnia KolIL-Handicwa LUBAWA, telefon 56.

