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JASNOGÓRSKI.

5 5 0 - le c ie s p r o w a d z e n ia c u d o w n e g o o b r a z u Na IW. Pa d o C z ę sto c h o w y a
Z górą jut lit aiąćiatpiąćdsiesiąt minęła, odkąd
cadawny cbraz Nijśaiętszij Merji Peany. Któlswej
i Orędowniczki naszej, «tacza z Jasnej Góry opieką
swoją siemię pelską i polski naród.
Pi<l i pił wieków Jasnej Góry Cząstachawekiej,
to włelsia większa połowa tos ądetaich dziejów naizega naradn. Dzieje Jasnej Góry i endownaga obrazu Matki Baskicj Częstochowakiaj splotły się niaresaiwalale z dziejami
narada nnezega, jak aarca z całym arganizmam. Z niego pa przez cale wieki
nieustanni« spływała oty waza aiła aa cały
kraj, aa cały lad polski i nie pazwelila me
■paść w najcięt»zych aawet doświadcze
niach. Rasem z Jasną Górą przesyła Polska
wspólnie da! wesele, sławy i thlnby,
wspólne dni rmaików i zwątpienia, a dziś.
kitdy Palik* wcina i niepodlegli, naiód
-* taką samą gorliwością i gerąeoicią,
zwraca się do swej Któlowej, aby go
strzegła od klęsk i wszelkich niebezpie
czeństw.
Ciamto bowiem jast choćby Kraków,
mima swych religijnych i narodowy« te
pamiątek, czamta Warszawa, eh« sercem
Polaki zwaen, esomto Pozna, stolica
pierwazyck krśiów, w« bsc Jasnej Góry,,
gdzie tran ziemski obrała aebit Nsjów.
Marja Panna, Kdlewa i Opioknnka na
rada polekiege?
Traciły na swej któlcwakiaj iwiatnaici
* kolai dawno Paliki stolica: Poznań^,
Kraków i Warszawa, lecz Jazon Góra nic
przestała byl i dotąd jaat stolicą Królo
wej Korany Polskiej.
J*kby w ptsacłucln, ta ciężka dola
nawiedzi naród, te pozostać mato aaró#
baz winnych królów, bas własnego
wojaka, jaasczc za asczęlliwy« b czasów’
zjechali się biskupi polscy z dygaitaizami kraju i z niaprzalicsonami krociami
Indu, ztfątsjąctga z całej Polski, sięga
jącej wówczas jaszcza ad morsa da merze,,
aby uprosić Matkę Boską Csąsieciawiką,
by przyjęta Kerenę Polską. I tak wśród«
wspaniałej uroczyste lei, jakiej Polska
nigdy prsedtem nic widsiała, odbyła t ę
w roku 1717 na Jasnej Górce piarwas*
w Poleca koronacja obrazu Msiji i odtąd
czci naaz naród w Najświętsza} Mirji
Pannie Król«*
ąswoją.
Ale Jasna Góra nie jest tyłka przy
bytkiem pobożności, sktnchy, paknty
1 ófiar, jast ona i skałą, a akałą twardą,
aa któraj królowi« polscy wznieśli twier
dzę, na kiórej atany aejmowt z publicz
nego akarbn atizy mywały stało wejika.
Nie sama modlitwa «nosiła się z Jasnej
Góry ku niobtoiam, ale pobrzękiwała na
niej stal erąta polskiego, a i dziś naród
paliki wierzy w miłosierdzia Boga Wszechmocnego,
ta za przyczyną Przenajświętszej Matki Boskiej Czę
stochowskiej ntizyma a*ą wolność i zapewni sebia
świetny swój rozwój,
Matka Boska Częstochowska kawie® joat jaszcza
i dziś tą samą, jaką była ongi, patętną Paśradniczką i Obranicielką palakiogo naradn, g«to«ą kztdej
chwili nn azczuze wierzącym Jaj czciciela zdziałać cud
oczywisty. Ta tet wiara w Jej cudotwórcze!#, zwłaszcza
u naszego pelekiega indu, dotąd nie wygasła. I dla
tego * taką radością i otuchą w aeren obchodzi dziś
ctły naiód polaki jut «« wolnej swój Ojczyźnie 550lada sprowadzania cudownego ebnza N. M. Panny
da Częstochowy, Na uroczyste lei ta jubileuszowe
przybywa ssm Prezydent Rz#lit«|. Przybywają t«t
niezliczona tinmy wiernych z bliska i daleka w piel
grzymkach da stóp Jaj cudownego obraza. I wltśaie
przez ten endoway cbraa stała się Częstochowa aijdratszą pamiątką di« aarca prawdziwego Palaka-katalika.

Częstochowa laty nad Waita, która niedaleka ad
miasta me awa źródłs, liczy zai 80 tysięcy mieszkań
ców. Nia wiadema dokładnie, kiedy i przez koga
zatetosą została. Nicpewsą jast równiat kistoija paczątkn obrazo Mdki Baakiaj. Storetytno podanie
otrzymuje, te «bras ton miał wymilawać Łukasz św.,

<« aa goliata nu tyczenie pierwszy ch chrzęści ja?. Bądź
jak lątfź, jest to jeden z najdawniejszych obrazów
Matki Batsj, jakie są na Iwiccia. Hiiterycznie stwiardzanem jest, ta iitnist jat w VIII wiakr. Z Kcnstsa
tynapala dostał się da Bełza as Ras!, skąd misi być
w raka 1382 przez księcia Władysława Opolskiego sa
wyraźna tyczenia Najświętszej Pensy zawiazieay de
Częstochowy.
Władysław Opalazytc wybadewtł a«
pagórka, zwanym pdźaiaj Jaaną Górą, klasztor, omielaił w nim cadawny obraz i addsł ga w epicką zakannikam Panlina®, npeastywizy ich licsnami włolaiimi. Następni królowie palecy atscstli newazatożany klasztor zawisa prawdziwie królewską hojne icią.
Pa króla Laiwiku, król Władyałtw Jegiałłe pemnetył
w r. 1393 fandaaję księcia epalikicga i prsybndewtt
ad strony pótnacaaj kclciala kaplicę, w której się
cadawny abras znajduje.
Sława -cudownego tbraiu rcscszla się w krótkim
czasie pa calcj Pólstt.
Ztwsząd przybywali tfcó w
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wiejski, a zwdzięczności za od« bitna dc brodzie jstwa
zawiaaitli aa ahn kasttowaa wata Ink ebdirawywah
•ktrkiac hcjait złotem lak srebrem.
Begactwa klasztoru Jasntgśrakiege nęciło łnpiiżców i rabnsiów, których w owo szaty aia krakła.
Jut w i. 1430 wyka akii Hiayci z Czach
azyli zwalaaaicy kacarakicj ataki Jana
Hasa zdradziecki aaf ad aa Ctęztochowę
i zabrali za skaibca drcgactana kosstewaaici, aawet u a cbraz, okwicazecy
zlotami i arabrat mi watami, start li aię
uwieźć. Gdy jadaak konia w czas abrą
zem M. Baakiaj żadną miarą ruszył aia
mogły, jedaa z napastników, rozgniewa
ły, ciał dwa rasy szablą w prawy pali
czek Matki Baakiaj.
O aa dwa ciątia
tą jaszcza dzisiaj widaczaa aa abrązie.
Królowie ptlacy kilkakretnia odwie
dzali Częstochowę, przybywali wtedy
pizadcwasyatkia m, kiedy wymazali na
wajaą. A wróciwszy z wyprawy, po
edaicsieaam zwyciąstwia, dziękowali pałątacj Paticaca Psiaki za epicką i pomne
wa wajnit, zawieszając aa Jej tkrszic
kosztowna wata, n da skarbca kładli
faejaie dary. Rzadkie ta były chwili dii
Jasnej Góry, tby modlitwa polaka Rio
brzmiała z niej równasz« śaia za szczęki« m
arątn polskiego. Słtwna w dziejach na
rado natsege jaat obrana Częstochowy
przez ks. Aagastyna Kordeckiego, prnaera Paaliaów, w r. 1655, którą nam nieimiartclnaj pamięci Haarjk Sitaki««itz
tak bywa apiaal w .Potopią*.
Ala i w pitnie jazy ch czasach stale
się Jasna Góra celnm napadów nieprzy
jaciół. W raka 1793 wojska pmikin obie
g i jł 1 kiłkanaósia diagacanaych przedmiatów i wetów stała ai« i. h łupem. Po
dobnie działa się w r. 1806,w czasie na
jazdu Francnrów. W r.1809 eblegali kla
sztor Jasnogórski Anstrjacy, 1813 Mszkate. P* stlnmianin powstania pelakiege
w raka 1863 Częstochowa przestije być
fattoci; na rozkaz rządn maakiawskiaga
zniasiana wały i mary. Prócz wsjen i
najazdów ninprzyjacialikicb jaszcza i inno
klęski przeć ha dził klasittr Jasnogórski.
Kilka razy nawiedził ge olbrzymi ptżat;
estatnim razem spaliła się wiata 15 sier
pnia 1900 reks.
Pa zniesieniu zakonów w Pałace
pozostał jaszcza zakon OO. Paaliaów na
Jasnej Górze, lecz knat moskiewski za
wisł ciłą zwą grozą na klasstorzc; Ojco
wie Panlini byli zapełnia zalctai ad
rządn moskiewskiego. A pizepisy rządn
wialnia stały aią pawadtm, ta w grana
dotąd pebatnycb sakanaików wtargnął
nieład, bazkarnolć I rasliźnieaia.
,Ł
« fy naród, kiady w paździormka ,909 r. nałyazana w itiem eić okropną, ta wyra
finowany zbrodniarz skradł cadawny obraz Matki
Boakiaj, a micisec lwięta zbazczaaccscno zastało
maidaratwaml Imię Damazaga Macocha zapisano jaat
krwawami głaskąmi w hiatsrji narada naazaga, ba
łzawicą bólów, jęków i skarg naszyć h . Urządzana pa
wazyałkiefa kalciałach caiaj Falski nabatińitwa przebłagalna, pakatawana i poszczono, tysiąca Karnalit
świętych wynagradzających przyjęto, slaby przebłagać
Bcga i Matkę Najlwiętazą za tę akrapaą zbrodnię.
Balaana skarga naradn doszła at da Rzymn
i wzbudziła Utai! Iw. Pinia X, osobliwszego przy
jaciela Psiaków, Pragnąc naród i tak jat niaizczęlHwy pocieszy#, za przykładam poprzednika swego Klamaisa XI. cfiarawal dwie nawa karany dla Matki
Baskicj Cręatackawskiaj i Dzieciątka Jeans. I na
nawa odbyła się koronacja «brasu daia 22-ga maja
1910 r., a była cna jaszcze wspaniilwą od pierwsza).

ROCZNICA

0 t»łj mlijaii wlanych oteielcli M irji, przybyłych ta
wazach stran Pelaki, zgnmadcił*aiy wówttti as Jasnej
Girca, ab/ być świadkiem taj triumf ilaaj arecsystaśti.
S/tłalły a!« asjiztsrtaiejiza i aajgaryta** ■ m a ili
1 pr*gal*a!a ««»«ych ejcó w i ancych. Palika jat w »lat
i Bia/adlcgta. T* t li ebthól 550-lacia iitalaala Cid,
Osrctu aa Jtiaaj Górze diii hylria jaiccic dslake
okazalszy i śwlatalajszy aii kiadykalwiak bądź. Milja a /la lt palikiaga pspłyayły aa ty areczyiteść da tej
dały taj Juaaj Góry, ab/ tan tła i/ć Jej hałd i arielbiaaic i /ta ili J( a łsski, patrztbse dis siebie, aatada
i Ojctjsay. A prósz taga a ató y a iu a j Królewaj,
pad Jaj wialawładaa aktz/dla, nciecze aiy w dacka
t ń j a u id p »liii, akłaiając a Jaj atóy wiaraeff dia
Niaj pa waza czai/.
P/zat wieki w t/li aa palikiej aiaaii,
K<ólsj««z Milka, paiac calami i
1 dcii aiy zlitaj atd dziećmi Tramii
K ilow e aaaza, wataw aiy ta nami!

ZWYCIĘSTWA.

W d w u n a s t ą r o c z n i c ę „Cudu nad W isłą 11«
Waleczność wojsk pomorskich iI poznańskich w roku 1920.

W aztraga niceiewych ręcznie dzień 15 aiarpnia
zajmuj* i zajmewiś byizia aajbirdziaj psczaiae miej*
sza. W tym bawiem dala 1920 raka odparty zoitił
pad marami Witizawy najazd baUzawicklah hard, w
tym dalu aratawaną zaitałi wolaaśi ladwa ca z graba
aiawali zmartwychwstał ij Paliki i jaj byt psńitwa wy.
Zwycięstw« wartsawskla atrzymaia jit awaja na
zwy w dciajach narada: zwiamy ja „cadem md Wiatą”.
I Opatrzaeft, kiera] ąca lasami aarsdów, padała
i aim wśwczai swą dłań pemecaą, ani t* zgstawała
nad brzegami «nadawaj rzeki triami Pilica, a klysky
wregam.
O/atrsaaść jedaak odziała awaj pamacy tyłka
tym, którzy tą jaj go lal. Wipamaga aaa wysiłek niradów, alt nie «tycza im awaj łcakf, jsiali sama *«•
List pasterski ks. biskupi łódzklega
pamaiały o awaich ab świątkach i zima aia kiztiłtują
s waga łasa,
z okazji uroczystości Jasnogórskich.
W r. 1920 naród aaiz zdał «gum!« awaj dejrzaZ facji wielkiege jabUaaizu iriąt/ai Jiiaegir- łaści. Uiswadaił, i i zaatagaje ni walny byt, te pa
akiaj ko. b'ikap dr. W. T/mi«ai»cki w/dał liat pi- trafi branić swych przyradtaaych praw ł zjadaaezyć
stifiki da wiaza/ck diacttji łddzkiaj. K«. blakap w siy w walca o ieh iaiifzacj|. W owa pamięta« dni
ttaitiw/ch stawach kreśli w sw/m liiciezai/i hiitatjl siarpaiawa preai dwanasta lity «tyiiłi Palika cała
cidawacga obiata, tąctaafć dziej awą, religijaą i pa. w jadaa >p!t*ay psząg, ca w gramach aia pykaia —
tfjat/czaą Jaiaij Góry a htstarją aireda i psńitwa i ocaliła siy.
paliki eg*.
Zjadaoczaaia w oblicza aiabazpiaczańitwa na
,Wś
:iciężkich dal eisdczań aaiadn palokiaga rada skłócanego i razb taga at atreaaictwa, stwarza— piaza ks. blikap — Mitka Rata z taga Sanitai- nie z dala aa dcitń śalaziago fraatu aa zawaątrz
riam aaodowega Palikiaga, z Jionaj Góry, płaszczem i aa wawaątrz — at* aajgłyhize zaatzeiia cala atd
awaj micltrzrn ikiaj a ple ki otaczali jak* K'bl»wa salą Wisłą, aajistetaiejszi treść dzisiaj czaj taozaicy.
Paliky — swaje dziedzictw*. Ol* ap. podczas na
O ichelząc dziś u;»tcyitia pam ątVę z arysię stara,
jazdów szwedzkich, kiedy cali Palika zajytl byti alt asśamy zapamaiaś i a tsm, Cs „Cai aid Wisłą*
przat wtagśw-harety ków, jadaa Jiiaa Góia stawiała był aiatylka zwyciyttwsm Csłaierza palikiaga, lecz w
czata nawala aiaprzyjacialikiaj izwyciytyto.
rówaaj mierzą zwycięstwem da aha narad »waga, silaaKtady w 1930 r. graził Pal»*« attaizay zalew ga zgadą i jedaaścią.
dziczy aa wach »da, c*ł/ aatói padaióit jadca wialki
Niachśjta dzień tea wiakapemiy bydzia nam
ktsyk: „Mitr* ratuj 1*. Mitja Jinogóraka i tym ta- btdź:«m w dalizai aiilasj pracy a i i najwspanialszym
xam acalła O ciyzay naszą. Teraz zaawa czara« rozwojem naszej Ojczyzay,
chmary p »kryty horyzsat Paliki. Pawitają wragawia
D i osiąg aiy cia taga zwycięstwa w bardzo zaaczwawaytczei i zywaytrzai. Oiwitczay wróg Paliki jak aej mierzą przyezyaiła siy takż t walaceaafć i bshatirjakby padaasil awą drapiaiaą ryky, aby zlgtab'ć pa stwo Pemsrzaa I Pazaańuyków. Bshataritwa palków
tką złamią; wyaytają aai da Paliki awaich agaatów, wielkepelakich i pomarakich była tak wialki*, ż* czy
JktdJzy chcą pedwatyć fiadamaaty pańitwaweści pol sta wspsmiaiją o nim nrtylawa kamuaikaty.
skiej, siad zimyt, burzyć ład i porządek; wyałaaaicy Przytaczamy chać tyłka aiaktóre atywki z ówczaaaych
zi adirzają jaz najtilaiajszaml taranami w ten m u kamaaikatów sztaba gaaaralaeg*^ wojak palikith:
abraay ««rada palikiaga, iaktm j«*t wiara świąta
1. ,„„N* poładnie od Prypsci od dłlily g .n . BłUchowicz*
1 święty rzymika-katalicki Ksisiól. W tych ciątkich
odrzuciły niepnyjłclel* z Now.siołek i Rzeczycy.
W w aluch a t tym odsiakn .dzaaczyll s!«: atnlejitaeśclą
chwilach, bracia Polacy, zanieśmy jadaa wialki g ita :
kierowaictw* p.r, Bidanowskl z piechoty poznańskiej i wy
.Mitka rataj, Matka pacia«, ba plaeztmy, Mitka
bitni odwagą kapral Aadruth z polka strzelców podhalań
prawalź, ba zgiaiemy*. Piąć »et pięćdziesiąt lit przeskich
(Z dnia 20 lipca 1920 r.)
w iid fw iy » o^rasit w iiói alt.
Rtttwtłiś
2 .... W Siedlcach wzięto do niewoli «zbrojony, ochotni
czy oddzi.l żydowski, rekratający sią z miejscowych żydów
praojców aaazycb, paratajce aaa teraz, • Mitka nastał
kominisió v*. (Z dnia 19 sierpnia 1920 r).
N* Twajt świyta, aa Twój Jabilea« pabiegniamy
3 ....W dniu 23 bm. pod Kolaem prowadził nieprzyjaciel
wizysey, kta tyłka bydzia mśgt, by a «16/ Twsich
wiele uciętych ateków, które przez dzielny wielkopolski 60
cłaiyś swa lala, awe bila, awaja ciarpiaaia ł awaja
p«łk piechoty z ogtomaeml otrstimi d li nieprzyjsciels odparto.
Wymieniony połk przesiedl do kontratak«, zdobył przeszło
wiał kia aadziaja i aitaić*.

Przad wielklaml uraciystośsiami w Cięstochawie.
Czyitachawa, 11. 8, Przybył ta biskap anfcsgsa
a Rygi (it)lica Litwy) ki. dr. Riakaa i samiciskat w
kluztm a.
Rozpaczą! się ja* «»pływ pialgtzymśw. Jika
pierwsza pialgrirmka staayl« w C«|it»zh»wia elbrcymia wycieczka łdlzka w liezbia 10.000 asśb.
Dsil
przybę tą wialkia ąlalgtzymki zdiezazji iwawiklaj.

Podstępna rywalizacja portów nlemisckich
z Gdynią.
Glyaia. Starcg f rm traaspirtawych aiamiackich
cazasłał* da i rm palikich prepszycjy kierawiaia tawarów przat ptrty aiamiaekla, przycztm firmy aiaaiackia w swyih af litach pswatają aiy at rzekami
tralatiei, ittaicj |ca w a*rcia giyńiklm. W związka
* tam U lą l Msraki w G lyał pedaja da wiałem alei
publicznej, Ca pawyśizt akcja f rm aiamiackich jcit
teadaaejjaa. Obiaty parte gdyóskiag* zwiykiciją
aiy, aowacztaaa caf arządceaia parta, oddana da
atytkn, uaazliwiają sprawne fiakcjoaawania parta.

WROGI PAŃSTWA.
____
(Ciąg dalecy).
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Wkrótca zaawa cakełttaao da drzwi. K*e*t«etya ptejatanął, zwrścany ka atriam, gdzie aiy ukazał
iwiatay arizak.
D wartaaia, tładzy, służąca w bagatych pdcialich
stinęli w przepiiaaym psiządka.
Przez tibliaam
prcecbideit mł*d/ ctłtwiek, w fitdcistij tsdze, picy
nim kreesyła zakwiaf.eni aiewiaita, w jedwabaej
tunice niebieskiej, apiytej zlatą przepaską, aa wierzcha
n i miała lfaiącą białą stały. Ni głewia aia miała
abiych właiów, tak szpecącyih aiawiaaty wyśicych
atanów. N i ręraeh jaj błyszczały cłeta aaiamlaaaiki,
a bajay właa
włazay piykaą był czdabą jaj
gławy. G ly apaściła frłdy śliccaej słali i zislpay
•dtzu tiłi, zabaczyła Albina a i jaj pianiach tańcach
etaty c madiljeoam i śiiccaą twarz niewieścią. Była
ta Ztffaaja, krawaa K**«taatyaa i śaai szczycą taga
aiy dawnym radem Kwiata u Eljaisa, caledwa piyć
lat ptarsca o i Albiny.
Kcewpi atidaczn!« siy pewitsli. N i akiaipaia

.
,

1000 Jeńcó*, w tom dowódcę dywizji, 10 dzlsł, samochody,
ogromne tibory...
Po złjęcla przez 1. dywizję legjonów... Blałegostoka
trwały w samem mieście jeszcze przez 2 ) godzin ztciekłe
walki nliczae z przybyłą n* pomoc z Grodn* 55 dywizją
sowiecką i miejscową ladnością żydowską, która wydatnie
zasilała szeregi bolszewickie*.
(Z dnia 24 sierpnia 1920 r).

Siygaijmy da iaaych źfóóał. Ziajśziamy tam
takla pazhlahną etaty bjjawai wartsśsi eólziałśw
witlkepelikich i pam »«kich, Mlaiiytzaik w »jako wy
.Billeaa* t aiarpaia 1925 jist w całaśti psfwiyteay
bitwie wazazawikiaj 1920 z. Są tam źiśdlswe epucecswaaia eficarów sstaha giam laaga, «mawiająta
wscyitda franty i armje.
Główna zali v bitwie ped Waiazawą przypadła
4 artmjt, ztatiiaj
*14 (»Ialkepsiakiej),
21 (pedhilińiklej) diw i*jl|eric 12 Brygady piathity.
Dawództwe armji nalażił# d# gaa. Sklarskiege, lecz
w piarwizych dniach bitwy kiarswaictwa prcająt om b izie marsz. Pitsaiaki, ó rcztiay wódz aazcclay.
Kapitaa A łam Birkiewiaz peisje nam ««stępującą
chiraktaryatyky edlziałów 4 aj araiji:
— ,W skład 4-ej armji frontu środkowego weszły dywizje,
które wykaz*ły wiele tężyzny bojowej w bitwie n«d Bogiem.

krę cis zbliiyłi siy Albina, pa witana miłym laimiackti
Zsfiaaji.
— Otóż Alhiat, wychawaika szimbilcta caiazskieg* Gszgeajasca, o którym jaź wspamniałam,
— mówił ksiąty.
.
_ C eszy siy budzą, źa cię pazuć megy, eiaitro!
•irzakła Zofrenja, trzymając Alhlay z* zyky.
__ Spaiitsam siy aa ciebie, Zafreaj»! zrakł
K»aita«tya i •iizedt z Eijaszam da paitycu, gdcia
•tywieaą tecpeczyli zszmswy.
Zof racja capiawadzlła Atbiay a a ławeczkę w głębi
parystyla, a •twezcywazy w miltzaala medtljea, pakazała jaj krzyi, błyszczący wśród brylantów ł rzekł«:
— J sitem chrzaścijiaką i miśesz mi zawiazzyć.
Kanitaatyn epawiadsł mi • wizyatkiam, co cię
apatykiło. Tatsj dlażłj pazastśó aia maiaic, bs
ściga cią camita naiaizgsdziwizij kabiaty.
przeciec, ca pawiadiial Zb iwicial: jalli wa* w jad sam
miaścia przailidswać będą, acleksjei* de dragiegs.
Pewiaaaf więc achsdcić c Ntksmidjt. Jt c ii acczy*
śliwą ciąć s'ę b|dy, |e»łli w tohie bąły mięła aieatry
akachiaą. Ccy pajedcitsc za mtą de Italji ?
— Jak aajebyteiej, gdy* eridcy w tern eal«* Be
ty, — odrzekła Albin. Al* cd* pawie mśj wybawi
ciel Alekaaader.

Ntjsilnitjszą z nich pod ksżdym względem był* beziprzeciule 14-t« dywizji piechaty (wielkopolska)«. — źródło i pod*
s ttiWi *łły całej 4-ej armji.
Doświadczenie bajowe, dazkomła argatiizacja, wielka zwar
tość moralna addziałów i dowódców m'$diy sobą.., wysoki
paziom aświadomienia wyższości swej mad przeciwaikieai — oto
zasadnicze ryay tej twardej w obronie, niepowstrzymmej w
natarciu dywizji.
Czoło jej stanowiły pałki 55 i 58, kręgosłupem była stosankowo doża jaszcze ilość ochotników, podoficerów z b. wojska
niemieckieg*.
Boje powstańcze z Niemcami zahartowały dywizją, a trwa**
liły ten stan świetne wilki pod Babrajskiem.

Taką warteść miała ta wialkepslski 14 dywizja,
ktdri wzięta aa sweja barki aajtiyżizą i ««jtrudeiejazą raly przabajewaj efaazywy aa tyły nieprzyjaciela.
Wykeaała ją świataia, przyczyniając siy do wzmacnia
nia aławy i wawrzynów aaczalnaga wedca.
Pemarca, które zeitałs później przyłączana do
Polaki ait Wialkspaliha, wyatawiłe tskte dywizję da
4 armji, aiaca słabszą, aia równie dcielaą i twardą.
Kpt. Alsm Bsrkiawicz mówi a niej tak:
— ,16-ts dywizji piechoty (pałk i: torańskl, grudziądzki,
sttrogsrdzki i ktszabski) była znscznie sł.bsza od 14-tej,
(Dywizji wielkopolska liczył« 10.000 piechoty, a pomor*ka
tylko 5.400).
Mniej wyrobloni w walkach na wschodzie (Pomorze przy
łączono dopiero w r. 1920, a więc właśnie przed wypr*wą
kijowską), posiadała jednak wiele zaciętości i tmbicjl bojowej,
Ton nadawał jej element ochotniczy z Pomorza, z którego
powstała. Zalety dywizji przejawiły się w jej dzielaem i nie
zwykle ofiamem zachowania się nad Bagiem*. (.Bellont*,,
sierpień 1925, tir. 185 t mst.)

A gen. Kazimierz Lałeś, de wólce 16-taj dywizji
pemercktej w rek« 1920, egłeiił w »Siewie Psaai«
skiem * wspemnieaia, z którege rówaicz wynika niezbi
cie wsUczeaść aiepssyslite edlziałów pamerskieb
i pasatńtkicb. M i«, piata, co autypaje :
,W m^ądzycitsie m dessły u zapełnieni«, przewiźnie posntńskm m lo d d eż , w prawdzie źle a b r m a i n ie w y sz k o 
lon a, ale p e łn i z i p i ł i , k tóry udzielił się t«kźe stirym
żołnierzom.
D a li 16 sierpni* rozpoczyna się gr* o życie i śmierć,
gr* • byt i niepodległość «fcoćhinej Ojczyzny, o byt chrześcijińskiej kiltnry edej Earopy i w tej grze bierze ztszczy
tny n d s is ł n is z a p o m o r sk i d y w izj» .
Przełimnje w pierwszym rozpędzie niezDyt silny front
nieprzyjsciels i chcć bój nie jest birdzo krwswy, bo z*skoczeni impstem staka, bolizewicy «ciekiją w popłochu, to
jednak trudy są wielkie, bo w tym dnin jeszcze musi być w
ręksch dywizji miejscowość Żelechów. W dniu nistępnym
pędzimy dslej, w pissksch po kostki, przy ciągłych utsrczksch
z przodu, n i obydwa skrzydłach, t mwot n t tyłsch, bie
rzemy jeńców, armaty,karabiny maszynowe, setki sztuk bydłs
i wozów, żywimy się z taboru bolszewickiego i mlekiem
zdobytych krów.
Obuwie poszło w strzępy, a jednsk nie wstrzymuje to
wszystko naszego rozpędu i gdy zaświtał trzeci dzień opera
cji, jesteśmy na szosie Warszawa—Siedlce, w kontakcie z dzielsą 14 dywizją p ozu u ó sk ą na lewo, a z 21 (górską) na prawu.
P iąć h o lsie w ick ich dywizyj rozbitych w pełnym odwrocie,
w popłochu: dowództwo bolszewickie straciło orjentację.
Błyskawicznie rzucają nas do pościgu i znowu marsz
i marsz, dniem i nocą i znowu zatrzymsnia terenowe, piach,
przebrodienie Bagu wskutek «palenia m od«, ostrzeliwanie się
z bolszewikami na przedzie, na skrzydłach i z ty li i znów wielko
zdobycz: jeńcy, samolot, tabory i armaty, które natychmiast
obsadzamy naszymi artylerzystami, aż wreszcie 22 sierpnia do«^
cieńmy do Mazowiecka, ceiu uaszega pościgu. Dnia 23 i 24
sierpnia nawiązujemy łąszntść z pierwszą dywizją piechoty w
Ossowcu i zamykamy temsamem lituj u odwrotowe bolszewickie
wzdłuż granicy praskiej powtórną zaporą. Pierwszą zaporę
stanowiły 14 i 15 dywizje piechoty w okolicach Kolna.
Dokonany wysiłek przez pułki dswizjl b?ł olbrzymi
i niemi wielu podobnych przykładów w historji wojen.
P p krwawych potyczkach nastąpił dalszy marsz, mariz*
który się potęgował ciągiem rozwijaniem się oddziałów do
bojo, bo ze wszystkich stron zjawiały się edJziały bolsze
wickie. Około 250 km . w ciąga aiedm ia dni, od W ie p r it
aż do N arw i, pędzili źle w y szk o lea l, źle ubrani, częścio
wo b osi, g ło d n i i spragnieni P o w o r z m i i P o za m cz y cy v
Rozczulający zachwyt ogarniał m iie, gdym s zaglądał na
16tych
(»»miiikiej),
chłopców. Wychudłe, czarne od słońca i kurzu twarze,
ogromne i jtk w gorączce błyszczące oczy, wyrażają nadzwy
czajny zapał do czynu dla Ojczyzny. Gzy to w maiszu, w
kurzu czy to w wodzie pod szyją
przekraczaniu Bugu
czy to w boju, zawsze radosny uśmiech, śpiew, dowcipy, no
i wymyśiinia.
Przemęczenie oficerów, na których burkach
spoczywał obowiązek utrzymania nietylko tego enturjizmu,
ale i karności i którzy zawsze własnym przykładem świecić
musieli, dochodziło do ostatecznych grsnić motiiwoścf. Ale
też nie tylko zipał, ale i karność została utrzymina. Nie

Tnij przyjatUl satay zna nas« pita i i | i i n
siy nań sapała!«, gdyś prsaksaaeym j*«t, te wielkie
ci frasl aiebez/ieccańitwo. Prailł mn!a sam * ta,
abym ciy da Iteljl wywietłi, gicie w debrach atizyih
niedaleka Ntapela bylciamy magty bas prseitkedy
siu tyć B»ga.
„ ,
— Czyś w Italji aie pisailadijy chrześcijan?
— Orratay Makaymjae ekrepate «ret* siy arseciw cbrseścijaaam. Zimerdewal jat Ojaa ś e . Marce
lina. wielu ktyUaów i tysiące ebrtaścijca.
Lit* pailadłaśsi myta mag» wala« e i aapiiii ekrataego ty
ran za wzflydów piiitycsaycb.
— Jatce rai« wyraisamy naszym »kryta«. P o l
eru psdrsśy, która petrwa kilka dai, «powiem ci wiele
rcttzf eietawfsh e zaieścinaj przez aas Falaitynia,
Nizsjalr* zatrzymała siy prral iamtm Gsrgaajesza prsapyizea lektyka, zlatam i słeetawą kiścią wy*
kłaliia. Albiaa waszła w aią z Mtrealiaą. a kilka
atrajayeb słag paaieiłe ja ka pertawi. W e iia li
scadł Alakaaadtr, egląiająt «ił trweśaia a« wszyałkle
straty, gtyś ed K»e*t»atyai dowiadciał siy, ś i alkł
iaiy, tyłk* B uaika, był* przyczyaą wizyatkich eierpiań Albiny, Taras więc łykał ziy, by w eztataie]
jciztzt chwili Btraika nie aiketaczaiła aicgedziwych
zamiarów.
(C* d. a.)

?! był* prawic wecie maruderów, był tylko jeden wypadek próby
£ ttbanka.

Takimi byli oficerowie i szeregowi pomorskie] dy
wizji podćaaa bitwy pod War ajawą, ofiarność i zapal
tych bohaterów byl ponad wszystkie pochwały. *

Tak wierni* wlpt i z tsklam paitrięcsaitm spełniło
i Pomorze w r. 1920 awą pewianofć i swoje obowią
zki webic Ojczyzny. Ktwią i lycinm nljlepizycb swych
synów przyczynie sią w znacznej mierze dś zapewn.
zmnttwychwstałej Ojczyznio walatś :i, zifraianej przez
dzikie herdy ze wzcheda. Masiny te sidw przypomnieć
w dala recznicy tsgs wipnaiałego zwyciąitwe ped
Warszawą tym csyanikem, która obacnan awem po
stąp awaniam webac lndnefci penerzkiej zdają się
ftzaczyć ten*, jakoby Pamorzanio byli godni pilni
praw obywatelikicb w oswobodzonej Ojczyźnie.

W IA D O IO SG I.
N o w e m i a a t o , dnia 15 sierpni«
$(al«ndarxyk. 15 sierpni«, Poniedziałek, Wniebowzięcie
16 sierpni*, Wtorek, Joachim*.
Wschód słońca g, 4 — 19 m, Zachód słońca g, 19
Wschód księżyca g, 19 —• 38 m.
Zarhńdl księżyca
ksimłnem w.
mt Zachód
g, 4

1932 r,
N. M, P,
— 01 m.
— 9«
28 m
m

Nowa przepisy dla listonoszom wiejskich.
Ministerstwo poczt i telegrafów wydało ostatnio nowe prze
pisy słaźbowe dla doręczycieli i listonoszów wiejskich,
Na podstawie tych przepisów w wypadkach, gdy na weksla,
oddanym na inkaso poczcie, nie jest padiay lokal płatności,
f ankcjonarjisz pocztowy obowiązany jest przedsięwzięć poszakiwanis celem wykrycia lokali przemyiławego dłużnika lab jego
mieszkania i odpowiada za szkodę, spowodowaną brakiem nale
żytej staranności lab awagi,
W razie niemożności wykrycia
łokaia przemysłowego lub mieszkania dłużnika fankcjouarjuss
pocaiowy powinien zwrócić się o podanie adresa do miejscowego
toinra adres, urzędu gminnego itp.
Nowe przepisy iłnżbowe przewidają również, że funkcjonarJusze pocztowi, którzy przez swą niedfcałość lab nieprzestrzega
nie przepisów naraziliby przedsiębiorstw© na stratę, obowiązani
będą do zwrotn wypłaconych z tego tytsła przez pocztę od
szkodowań, g

Wynagrodzenie funkcjonariuszy pocztowych
z i nocną służbę.
Na podstawie nchwiły Rady Ministrów zmienione zostały
zasady wynagradzania fankcjonarjuszów poczt 1 telegrafów za
nocną słaźbę.
Służb* nocna, która liczyła się dotychczas od godziny 21,
liczona będzie od godz. 22, przyczem czas do 30 min, włącznie,
obliczany dotychczas za pó! godziay, nie będzie uwzględniany.
^ y a i2r«dzenie za gadziaę nocnej słażby, wynoszące do
tychczas dla niższych fankcjenarjuszów poczt i telegrafów od
XVI do XIII grapy uposażeniowej po 20 gr, obniżone zostało
obecnie do 10 groszy,
Jednocześnie w nowych przepisach opuszczone zostało do
tychczasowo postanowienie, że fankcjonarjisze, pełniący służbę
całonocną, m*ją nrawo do wypoczynki, wynoszącego conajmniej
124, a najwyżej 30 godzin,
J
W myśl nowych przepisów dodatek za nocną służbę nie
przysługuje funkcjonariuszom, zajętym w służbie ambilastsowej
oraz w służbie radjo.

Z m iasta

ś w ię ta

„C u d na W is łą "
Niżej podpisane towarzystwa uch waliły uczcić
święto „Cud nad Wisłą" udziałem w nabożeństwie,
które się odbędzie w poniedziałek, 15 bm. o godz.
i O30 w kościele paraf janym oraz uroczystą aka
demią zaraz po nabożeństwie w sali Hotelu Pol
skiego, prosząc o łask. wzięcie udziału Przedsta
wicieli Władz i Urzędów, wszystkie Towarzystwa
i Cechy z sztandarami i Szanowna Obywatelstwo
miasta i okolicy.
Nowemiasto, dnia 3 sierpnia 1932 r,
B Jsntkiewicz
M Bork
i. Polakiewicz
Tow, Ginm, »Sokół*,

Tow, Powgt. i Woj.

S, M, P.

bycie w wodzie zaczął tonąć, zapewne ni skutek karczów. Na
ten widok obecny tam młody nauczyciel p. Znaniecki natychmii&t
rzucił się w ubraniu na ratunek, Z wielkim trudem ndało się
ma wyratować tonącego i przywrócić do przytomności.
Czyn
p, Zn. zasłagaje na wszechstronne ninmie«

Pojawienie tlę wścieklizny*
L u baw a. Dn, 10 bm, pies podwórzowy p. Bieleckiego
okazywał objawy wścieklizny, co istotnie stwierdził lekarz wete
rynarii, Pies został natychmiast zastrzelony. Wobec ujawnie
nia tego faktu Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
wydał zrrządzenie trzymani* psów na nwięzi przez 14 dni.
Niezastosowanie się do tego zarządzenia może pociągnąć za
sobą surowe kary,

W ystrzegać się fałszyw ych pieniędzy.
L u baw a, Onegdaj otrzymał m. szewiteki Mądrowski od
pewnego człowieka z wioski fibzywą 2-złotówkę, co spostrzegł
dapiaro po odejściu klient*. Zdołano go jeszcze dogonić, lecz
rzesz dziwna, nie był wcale tem zdziwiony i fałszywą monetę
odebrał, dsjąc prawdziwą. Twierdził on, że. ją otrzymał przy
wypłacie. O fakcie tym nie doniesiono policji. Kto wie, czy
nie pojawiła się w ęksta ilość falsyfikatów. Przy przyjmowaniu
srebrnych monet należy zachować jak najdalej idącą ostrożność
i o pojawienia się takich falsyfikatów powiadomić władze.

N ieszczęśliw y wypadek przy pracy.
B ab alice. Przed kilkoma dniami wydarzył się w młynie p.
Dąbrowskiego w Baballcach nieszczęśliwy wypadez i gdyby nie
zbieg okoliczność!, wypadek mógł był mieć straszniejsze następ
stwa, Oto zajęty tam przy reguło tanin walców uczeń młynarski,
25 letni Franciszek Wesołowski, został w pewnym momencie
przez wilce pochwycony za lewą rękę, Miii jednak wielkie
szczęście, gdyż w tej chwili spadł pas z transmisji i cała maszynerja stanęła. Szońtzyło się tyko na pogntecenlu 3 palców,
a jeden został zmiażdżony. Rannego przewieziono do pow. szpi
tala w Nowemmieśde, gdsie dotąd przebywa.
Z F o m

&

r

Naruszenie granicy przez Hitlera weń w.

N ow em iasto. Przypominsrny r u j tu c ie wycieczkę w s ie go »Sokoła", która odbędzie się w niedzielę, 14 b a. do gaja,
««leżącego do maj. Gwiżdsiny, dokąd podążą nasi dziarscy S i 
kali pieszą, Wymarsz z Nowegomiasta o godz. 1.30 popoł,
z rynku, Tam nastąpią urozmiicenia, jak koncert, taniec i ćwi
czenia sokole. N ewątpliwie c*łe nasze społeczeństwo, przychylSokołowi, pospieszy razem z Sokołem, by z nim
wśród łasa rozkoszować się świeżem powietrzem.

W ąd zyn . Od strony wschłdnlej t«t. w i.skl płynie str«myk, stinowiący granicę polityczną polsko-niemiecką.
W nb,
czw.rtek w strumyk» tym prał, bieliznę córki gosp. Kleszczyńskiego, ds której z dr«giej strony zbliżył, się bind, hiterowsk*
w mondurach, skhdijąca się z 12 mężczyzn 1 prowokował, nie
wiastę, , gdy ts się oddaliła, dw,j hitlerowcy przekroczyli
strumyk i po stronie polskie] przyczepili do kamienia granicznego
■lotkę wyborczą z wizer«nkiem Hitler«.
Było to naruszenie
granicy, które się w ten sam sposób powtórzyło w niedzielę,
7. bm. Moźeby t»k Straż Graniczna, której placówki w Wądzynie liczy 9 osób, baczniejszą zwracała nwagę na samą granicę,

Zapowiedź meczy piłki nożnej,

Nlezatna choroba.

Hej, do gaju!

N pw em iM to. W święto Wniebowzięci, N. M, P„ dali 15
odbędzie się n , boisk* mlejskiem . godz. 3 popoł. mecz
piłki nożne] pomiędzy druźynsmi S. M. P. Działdowo, a Sokołem
Nowemissto. Ze względ* n* dobrą formę oba drożyn nsleźy
aię spodaiewić ciekawej gry.
N o w im ia sto . W przyszłą niedzielę. 14 bm., odbędzie się
n * bo!ska mlejskiem, o godz. 4 popoł, mecz piłki nożne] po
między drożynami: .Pom orunk*' Wąbrzeźno, a kl. sp. .Astor1** mwemiast*.

Y Lidzbark. OJ dłaższego jaż czasn grasuje pomiędzy
tutejszą okoliczną ladnośdą nieszkodliwa, ale dokaczllw* nie
znana choroba, mijąca objawy biegnnki lab cholery.
Byłoby wskazanem, by miejscowa komisja lekarska zbidiła
tę chorobę, aby nie dopaścić d* epidemicznego jej rozwojn,

Strach ma wielkie octy.

swego «djatsntft-rotaistrzs w luksusowym ssmochodsie musztro
wał ulice miast« Działdowa. Swisdkowie „tej wielkiej .pompy*
naprawdę powiedzieć sobie musieli, że młody wódz, to przyszła
gwiazda wschodząca w Polsce.
Na rynka odbyła się wielka
rewja, msza połowa i defilada przed wodzem, podczas które]
grały 3 orkiestry, aż się mary trzęsły. W Uzdowie odbyło się
odsłonięcie pomnika, którego z wielkim gestem dokonił sarn
wódz, urządzono bankiet dla jego uczczenia i nacz. woje w,
p, Zapały, jednam słowem: było to wydarzenie historyczne.
Bankiet sam podobno kosztował 1201 xł. Wśród uczestników
zjazdu byli i niezadowoleni, gdyż na placu koszarowym doszło
do incydentu, który zażegnały dwie poważniejsze osoby. Obecnie
po upływie roku dowiadujemy się, że biedny restaurator, który
ów bankiet przygotował, pretensyj swoich 1200 zł dochodzić
musi na drodze sądowej, Ale to nie wazystko — budowniczy
na zaspokojenie swojej pretensji za zakupioną cegłę pomnik ten
zamierza wystawić na licytację. Wierzyciele szarpią Boga du
cha winnego b. starostę Piaskowskiego, ponieważ nie wiedzą,
że on badi#wę pomnika zarządził na rozkaz wyższy. Jego już
tu niema, lecz jest nowy starosta, p. Montwiłł, który słynie jako
dobry reorganlzator, doskonały twórca »Strzelca* i prawdziwy
opieknn nieposiadających, dc którego wierzyciele powinni się
zwrócić, a on ich zrozumie napewno i coś wybąbai n młodego
komendanta. Coprawda trochę należy się dziwić, żo p, Starosta,
który wszędzie jest, wszystko wie i widzi, o tem nie wie, że
wierzyciele, nie chcąc dopuścić do przedawnienia twych preten
syj, dochodzą zaspokojenia na drodze sądowej. Należy jednak
żywić nadzieję, że p, Starosta pokaże się i tu jako człowiek
czynu.

Zdechła szczury w nlem. mleczarni.
D ziałdow o.
Takie zajście podaje w Grudziądzu wycho.
dzące »Prawda w Oczy* o niem. mleczarni w Płośnicy w
obszerniejszym opisie, z którego wyjmujemy co najgłówniejsze
dla scharakteryzowania sprawy :
*Od dłaższego czrssi zwrócono uwagę na wielkie niepo
rządki sanitarno w mleczarni w Płośnicy, której kierownikiem
jest Niemiec Schram Gustaw. Ludzie jednak jakoś nie zwracali
na to uwagi, aź trzeba było wypadku, żeby całe społeczeństwo
powiatu działdowskiego zostało zelektryzowane odkryciem, jakie
poczyniono. Oto ni mniej ni więcej tylko przypadek zdarzył,
że wykryto m isewy udział szczurów w przetwórstwie mlecznem
tej mleczarni. A stało się to w sposób następujący : Niejaki
Alfons Pokoiski zaniósł mleko do mleczami w Płośnicy i w
czasie biegu mleczarni zauważył, że z koawi mleka z mijąlku
Mała Turza, należącego do Niemca Herberta Oehlricha, wylano
wraz z mlekiem ogromnych rozmiarów zdechłego szczira. Mle
czarz Schrara, widząc to, zaraz szczura wyrzucić z mleka i jak
gdyby nigdy nic, to samo mleko kazał dalej przerabiać.
1 co się okazało? Wypadek ten nie był sporadyczny, Jaż
cd półtora roku stwierdzono, że mleko, dostarczane z mijątkn
Mtła Turza, stale szwankowało na pcnkcie sanitarpym i że kilka
krotnie wyło wie no szczury zdechłe i zawsze ów Niemiec,
kierownik mleczarni, zamiast mleko wylać, kazał je przerabiać
na masło,
To już zbrodnicze i karygodne pogwałcenie ustaw sanitarnych,
Szczury te topiły się już w mleku na mijątkn Torza w porach
nocnych, a to wskutek togo, że przez niedbałość mleko to nie
było szczelnie nakrywane w konwiach. Szczury, mając taki raj
mleczny, rozmnożyły się w sposób niebywały w ubikacjach,
gdzie to mleko stało,
Gremadtmi więc wyruszały na taką
libację, zanieczyszczając mleko w sposób, mogący zagrażać sta
nowi zdrowetaemu konsumentów owych wyrobów z mleczarni
w Płośnlcy.^2
Niedawno przed Sądem Grodzkim w Działdowie odbyła się
rozprawa przeciwko kierownikowi mleczarni Schramowi, który
z całym cynizmem przyznał się, że owego mleka nie wylewał,
ażeby nie przyczyniać szkody »sterjalnej właścicielowi majątku
m Turza i że mleko to dalej przerabiał,
UJowodniouo, że w
czterech wypadkach znaleziono pięć szczurów zdechłych,
Ze
względu ni wagę przestępstwa, którego kwalifikacja przekracza
kompetencje Sądu Grodzkiego, sprawę skierowano do Sądu
Okręgowego,*
Tyle »Prawda w Oczy*, S | to utosunki naprawdę skan
daliczne.

Olbrzymie pomidory.
W ąbrzeźno. Ogrodnik Grudziński doczekał się kilka olbrzywith okazów pomidorów ze swego ogrode. Pomidor* waża
po 300 i 350 gramów. N i każdym krzaka znajduje się 7—8 ta
kich elbriymów,
v

Włamanie do jubilera.
.
G r n d i)^ * . Do składa jubilerskiego Hertzer* dostało sie
kilka rutynowanych złodziei. Łupem włamywaczy padło mnóstwo
najrozmaitszej biźuterji wartości 10 000 złotych,

Dnrle nawę ofUry kasyna gry."
S o p o ty . Wydarzyły się ta dwa wypadki samobójstwa
z powada nieszczęśliwe] gry w kasynie. W pierwszy* wypadku
pozbnirił się życia przez wypicie większej dswki lizolu przybyły z Wiednia Władysław Kom, w drugi* zaś Eryk Loewenth.l
z Bydgoszczy strzelił do siebie z rewolweru.

Lidzbark. Dochodzą nas obawy ze strony niektórych p.
Starostów, żeby tylko w pochodne 15 bm nie brał «działa
Obóz Wielkiej Polski, który jest solą w oka sanacji. Mażaa to
tylko tłomaczyć przysłowiem, które opiewa, że strach ma wielkie
Mecz piłki nożnej.
Bnhaj w salonie.
° « A Pewno, że ruch ten, rosnący jak na drożdżach, maże nie
Z a la w y G d ań ik ie. Ns Żuławach w jednym z m ijątkósr
W n,edłiel«> 7 bm. rozegrano na boiska
podobić aię tym czynnikom, którzy chcielioy oprzeć iwą władzę
mlejskiem rewanżowy mecz piłki nożnej pomiędzy miejsc, droży
zdarzył się niecodzienny i poniekąd komiczny wypadek. Bnhaj.
na takim Strzelca, w szeregach którego jest, u nas przynajmniej,
nami kl. sp. , Aster]* * kl. piłki nożne] .Sokół*, który przyniósł
a ł >fią;y d0 *t«daiay mijątku, z podwórza przez otwarte drzwi
cięstokroć zbierana najgorszego kalibro, podczas gdy w szerepodroż wtóry porażkę .Astorji* z wynikiem 2 : 1 no korzyść ,Sowbiegł do silono, gdzie, jak urzeesany, stanął naprzeć) w wiel
gach naszych Mndych znajduje się prawie że sam kwiat mło
kiego lastr*. Dostrzegłszy w niem swe odbicie, z całą zaciedzieży. I łatwo zrozaraieć, dlaczego. Do Strzelca Idą ci, którzy
Gro w pierwsze] połowie był, dość żyw ,, bowiem Sokoli
chcą mleć korzyści miterjalae albo zapewnić stble bezkarność.
in.t™ fw Cl *Ję, a t dom llem ,tle80 wroga, rezbijijąe w kawałki
Instro. Wyrządziwszy jeszcze liczne szkody wśród mebli, z tmw Vs mU„*B]ąhbr*1^*<
wbljsją: przez lewoikrzydłowego
Kto do Młodych wstępuje, musi Być przygotowany na najrozma
ditn ndsła się niesf >rne zwierzę zaprowadzić z powrote* do stajał.
A « J n ' » a 1br,®kł ' . w 26 minacie znów lewoskrzydłowy wbił itsza szykany, represje, zohydzani*, więzienie itd D i narażania
.Astorji dragą bramkę. Gracze Sokoła, zachęceni tym wynikiem,
się na takie przykrości zdołen jest tylko młodzieniec szlachetny,
I " * ' 1* b*rdz!eJ «wpfcnll, Jednakże .Astorjo* rozpaczliwie broniła
bohaterskiego nspssobienia, czystej krwi ideowiec, A ponieważ
sw ej brim ii i ntrzjmsje wynik ów do połowy.
widocznie pierwiastki zdrowe, szlachetne n naszej młodzieży bioPo przerwie gra toczyła się dalej dość żywem tempem, leci
Znalazła śmierć ptzy zrjwaafn wiśni.
mi
ten obi*w> że *dY Strzelec s<ę rozpada, szeregi
bez rezaltatn, .Astorja', doświadczona złym wynikiem I-ej poło
Młodych rosną z żywiołową siłą. Tego pędn nie powstrzymają
M o g iln o . (Wiekopolski). W ostatnich datach podczas zry
wy Efy> ograniczyli się tylko da warowania swej bramki, dajac
wania wisien spsdU z drzewa 16-letnia Cecylia Kieorówna
ź*,d!fe r**fe ,ie> żłdae k ,fy> W!«° »anacja ras i czego się obstern samem dowód swej słabej farmy.
w ać. Wprawdzie niepotrzebnie niepokoi siebie i innych obawa
córka kierownik« szkoły powszechnej w Psdnlewkn i edaioiłs*
Stwierdzić ta wypad* fakt aia bsrdzo przyzwoitego zachojakiegoś zamacha ze strony Młodych. Zamachy i bomby nie
pęknięciei jelit* i śledziony. Z powoda boleści odstawiono ji do
^*ni* ,!.ę P*T“**B * racłB 1 .Astorji', który swajem narzacaniem
™.iWiS £ ^r,m^ l0&r,cli, c b yb* 5 ,a *cii’ cze«° dowodem choćby
młode*iyc'e*
p,w i,t9w eg9’ 8dlle P° operacji zakończyła
s.ę czy to sędziemu czy też wspólgraczom raził, , nie mniej
maj 1926 r. Obóz Młodych dąży do t«g#, by zwyciężyć i wziąć
■źywaniem wyrazów, których tu przytoczyć nie podobna, c . też
górę wzniosłością ideiłów, którym kołdaje a które się tak dobi
obirzało widzów w najwyższym stopnia. Takio zachowanie sit
tnie wyrażają w słowach pierwszej zwrotki ich hymna, która
Ujawnienie zbrodni po 9 latach.
brzm i:
*
!
“ en,,ą“ * ° ,łl5 być sportowcem, zssłngaje no naganę?
W
torfowiskach
poi Chodzieżą znaleziono u k ielet
Br»vrln?fa
najpierw njąć swoją niepohamowaną notorę w
Złoty słońca blask dokoła,
studenta Sobańskiego, który zaginął w 1923 r.
przyzwoitsze cugla, a potem dopiero wystątić na boisku,
Orzeł biiły wzlata w zwyż,
Sędziował członek .Astorji* p. Pijaczydski z Nowegomiasta.
* i ^ ,,0.d^ł8Ż• ?! r- 1923 “ S1“** w tajemniczych okolicinaDttanie wznieśmy w górę czoła,
Ś *a» i*1/*!*!11! U ll,rersytetu fozuańikiago Sibsńiki. Był on
Fatrzmy w Polski znak t krzyż i
współwłsścicielem gospodarstwa w okolicy Chodzieży t wyjechał
Za tem hasłem tyUo idzie msza młodzież i nigdy cofać sie
Podziękowanie.
pr* V °,.b o ^ k szł s »mę pieniędzy. Mim» usilnych
nie będzie, a szykan się nie obswiat chętnie dla sprawy k itoli.
.
Wszystkim łaskawym ofiarodawcom z Lubawy
poszukiwań ns ślad Sobańskiego nie natrafiono, N i całą tę spra
ckłej
i
narodowej
cierpieć
będzie,
walcząc
o
lepsze
jutro
dla
1 ok«Hfy. którzy swą ofiarnością przyczynili się do wyjazdu drawę psdłajskgdyDy tajemnicza zssłons, do której uchylenia prsynaszej ukochanej Ojczyzny,
czynił aię wypadek,
3
r J
* 8 a WeJ "* zl#* ■Jabileaszswy Chorągwi Pomorskiej Hir«erzy w Garczynie, składamy serdeczne ,B 6g zapłać',
i j Przed k,J*n dniami w terfowisku w okolicy Chodzieży zn»Echa
po
tdatoaięfitt
po
asika
w
Urdowle.
, . „
Czuwaj!
leneno szkieUt człowiek«, w którym r.zpoznano z.gialonego
D ziałdow o. Społeczeństwo powiatu działdowskiego dobrze
< - ) Pater Dominik, aekr. ( - ) Szczepański Alf., kmdt druż. zlot.
Bobińskiego. Ze śladów, znalezionych na kościotrapie oksznie
sobie prsypomina zjszd Legji Mocarstwowej, który w ab. rok«
Słę, że śp. Sobański padł ofiarą zbrodni.
0,c,0trBp,e< Bk« Bl*
Dzielny młodzieniec.
mt,°,df gt k0* ead*nt* Rswmnadt Piłsndf. i ?0, uByl to Ii,ld ł,lścle królewski. Brała w nim udział cała
Na rogach rozszalałego buhaja.
-i.
W czwartek około wieczoru ebległs^Teść o ntoPolska, ba nawet bet z dalekiego Lwowi. Widzieliśsiy chłopców
n iiela księdza w miejskich łazienkach.
Niebawem przekonano
n
i
,
.
W|1101
.Włl Ssłaskie wydarzył |s ię tragiczny wypadetu
biednych, zmęczanych podrótą, niejednych bez grosz* w kiesie«tę, że rzecz przedstawia się odmiennie. Młody kleryk kz. LaOtóż na przechodzącego przez pastwisko włościanina Ignacege
“ V,rolk“
, V itlył* ,“ lł •'* ®*d c‘l**r' * stołowego
k il^ h 2 r i5rltCh; ' teI* dBi* rowerem z Brodnicy do zamitszBukę rzacił się rozszalały buhaj, który nadział Bakę na reft.
hełma t karobina wojskowego. Ale bądź co bądź młody kokołych tn krewnych. Po męczącej jeźdzle chciał «żyć kąpieli
Następnie
buhajprezentował
niósł nieszczęśliwege przez 20 metrów, poczem
mendoat
pokosił
swoją
potęgę;
o
sam
osobiście
i w tym cel« ndał się do miejskich łazienek.
Po krótkim posię bardzo godnie, przecież przez całe 2 dni w tosrerzystwie
,.?rlźeńW,0iC,,aiB WkrÓł“ ' ° tem —
"

Z

dalszych

stro

Targowski alt ale wytargował,
ale diety za czas pobytu w Paryżu wynosiły
12.000 złotych.
Piata „sstatyjas* denesi, ta pa dltśszyti pabyaia w Pityla wrósił da Wsrszswy «ta. BB., p. Taitawiki, któiy a is*i«ni* nądn przebywał w atality
Piaacii * calatb gaapadaicza fuunaawyth.
istetaya caltm miaji p. Taigawakiaft była tzyakaaia w Paiyta patyczki. Miaja ta ikeócajła się
aiapawadaaaiaai. O peiycsce wa Fiaaaji daii aaawy
nitaia. Stwierdził t® aiadawaa pionądawy „Ciafc*
wa witępeym aitjkal*. Peżyczki wdglby adsitlić
pailaaaat fraacaaki, tła jaat aa aa wakaijaah. Paaatam wzaiaga aif wa Fiaaaji aiaahąć da adaialaaia pa
tyczak zcgnaiczaacb.
Zabiegi p. Taigawakiaga akoacaatrawaly się zaław aa azyakaaia dingiej tiaaazy fetyaaki kelajowej
M bodowy liaji Śląak—Giyaia. I ta wyaiłki nie da
ły iczaitaiu. Pelaka diagiej iiaaazy, przypadającej aa
dtziiń 1 asaja 1932 r., aia atizjwała. Ziazyta wówazaa wówid a zaliczce, jakiej wiał udzielić a czato
tej tiaaazy iząd flancaaki. Ala i ta piea: ądze aia dapłyaąiy. Copiawda w Paiyta zebiała aiy radi aadzaicza tewaizyatwa kolejowege Slą»k—Gdyeis, ala z
kamaaikata jej wyaika, ta padjycia wiykazyeb icbót
aa wagiatiali azilifnia aiy ad azyakaaia aawyth kre
dytów. Czyli kicdjtdw tych ai razie niema. P. aaa.
Targawzki aiczsge wiyc aia uzyakał. MItaiyczaa jaga
diety w Pary to wy tt siły — jak atwiaidzeaa w prtaia
aiadawaa — 12.000 zł, czcrna aikt aia zaprzeczył.

Min. Zaleski obejmuje urzędowanie 16

bm.

Wtrazawa, 12. 8. Mia. apr. *»gr. Zaleski wraca
da Warazawy 16 bar. pa awyai arlapie wypaczyakawyw i akcjwia nrtydawaaic.

Kompromitacja na całej llnjl.
Warasawa, 12. 8. Da Wanzawy wrócił pauł
aiewiccki vea Malika i przejął arsądcwaaia cd radcy
r e t Riaiałina, któiy, jak wiadama, zaatypawał pcała
aicmicckieia, bawiąecga na ulepia.
W* bae aiczwykłej sytuacji, w jakiej aiy aaalaa cetaiaia vaa
Riatclan, peaał Maltka piaciwał zilap i wiócił aa
awaja stanawiska.

Podniesienie bandery na kintrtcrpedowcu
„Burza“.
Statek szkolny .Iskra* w Cheibonrgn.
Paiyt, 10. 8. Dziś adbyła *iy * Cbaibaarga
padaicaieaia baadciy aa kaatitoipcdawca paliktw
W traczy*Uści za atreay Paliki wziylł odział dawódca i łieaiawia araz kpt. Sckcławaki za statka
c z k a ła « go .liki»*, adbywajaciga padiót
da Casablaaca. Za streiy Fiaacji pii}b»U wu«adwii«ł Lada, keatiadwiaał V»ltxe, g«a. Ncasiłlit aiaz
wiała wytazych ifitarów.
Za względu nt śsłebę pa załadza .Prawetaassa
caiaaraajy ziadakawaaa da miałwuw.
Ckaibaatg, 10. 9. Z akazji pizyjazdn palikiega
aUtka izkalnega .lakia* dawództwa maty a tiki wyda
ła abiad aa czelć przybyłych aa «tatkach aiicaiów
i kadetów.

5 sameletów polikieh edleeiało de Berlina
na zawody lotnicze.
Wltaiówa, 10. 8. W da: u dzisiejszym o gadz.
11 wia. 35 adlacizły da Barii«i PfI8ł Paztin *»!•..Ikl
»'«■.«• ><*•' . . . >■>««> A ...U .ta
Rf tlili i w ffiicdijttfKdifjH k tik u sit «witatitk
Ł s V C h . l l . t g ' da tauriime tałsraatietsl". W kaakaraia wiiwia ui«>.ł 5 aawelatów, reprazaatający. h
Palsky.
Skład aaebowy «kipy przadztawia się, J«*
aactapaja : aa
3«tasiaw letsth P. Z. L.
Bajan! >pt. Gadgawd i kpt. Oiłióaki. Na stmolstich
R. W. D . 6 per. Zwiika t pilet K«tp niki.
Zawedy taspaczyaają aiy 21 km., którega te dzik
aaatąpi adlat z Bailiaa. Pierwzsy etap talia «kry
tcega prewadzić będzie przez Pelaky, w Warszaw)«
aaatąpi lądewiaia lataików, biarącyib «dzieł w widzie
i prragląd wssaya przaz kemiłjy keairalną; aaatypae
' tdewaaia w Ktakewia.

2 pokoje z kuchnią, 3 pokoje z kuchnią

Od 1. IX. rb.

_

5 p o k o i z b a lk o n e m

do rynku 1 k u ch n ią do wynajęcia.

Ą |0j 2 y j-fey k a, L ttb a W a
Rynefe nr. 1.______

jako akuszerka na Grodziczno
i okolicę.
JA N IN A KRZEM IŃSKA,
akuszerka
GRODZICZNO, tartak.
§g

Kupuję każdą ilość

rzepaku.
K A R C ZEW SK I, olejarnia
NOW EM IASTO.

Mieszkanie
2 i 3 lub 4 pokojowe wydzier
żawię

ap g U T Y , LU B A W A .

KODAKA
~

Osiedliłam się
M

Les Angela«, 12. 8. W trądy rezpaczął aiy ta
azarwierczy iaraiij elimpijaki aa azable. W pierwszej
grupie peltcy szatwiarze edaieśli świata« zwyciąstwa,
bijąc zaiówae Mckcykaaów i Daóezyków. Pelaka dsięki team zwyciyitwa wchadzi da f.aalu bez wzglydn
aa wyaik spotkania z Wegrawi. De fiaiła biz walki
weszła di utyty Staaów Zjada, i Wiech.
W pierwszym meczu z Meksyki« m walczyli pa
stresie pelskiij FiicdrUb, Suiki, Sagda iDihrcwalaki.
Meksyk był bard*« aiahym pizcłlwaicicw i mcc«
atzagrtł 10:2. Friedrich zdebył trzy zwyciyziwo.
Rówaict aa trzy zwyciyitwa adaiaśli Scgda i Dsbrawe liki. Staiaack taihów wyaaai 64:51 aa nsazą ko
rzyść. Macs z Daają zakończył aiy swyciyatwcm
Pclaków 9:5. Walczyli Friedrich, Sapóa, Labicz i Pa
pce. Papce ainiósł trzy zwyciyatwk, Fricdriih rówaieś
edaiósi tisy twyc ęitwa, S gda dw«, Lłbitz jedae.
Staaaack taekśw 62:45 aa aaazą kerzyść. Węgrzy
datyckcza* lasagtali jtdaa ipatkaaia z Meksykiem,
bijąc ga 14 2
_____________,

Nowy rząd rumuński,
B a k cr csst. N a w y rząd in m iń ik i «««tał a tw a r z e a y .
P re ze sem i t d y aaiaiatrów craz m iaiatrew z p r a w ia g r a a .
z e s ta l Vayda V o t v s d . Ia a a tek i eb ją li m ln ia ic n tw a
fia a a ió w
M ira n ca ca , a p ia w ic d łiw c ś c l M ia th i, ipiaw
f i w i . P i l i v l f ? y p t u m j t l u i h i n i l u M i h i l i k i , it liiic i* a M ig d c c ia , m iaiatrem ip r c w w ejsk . z a c ia ł *z»f
a s t łb n g a a c r a la a g a S a w a a a e v icf. N s w i m iaiatraw ia
scalali zaprzysiężeni webcc króla o gadz. 14.

Koniec ktnferencji w Ottawie
O tta w a . D w aj d t lc g t c i Iriatd ji a a k< n fn a a r ji w
O it iw ic , m iaiater n la ie t w a R ja a i p e d fc k r a tir a s ta tu
w m iniateratw ia r c la lc iw a M ayrick a ea ta li pe»ai*»zn'.e
e d w e ta n i p rzez d a V alery i edjech a li da D ib h a a .
K e ła k c m y c t c a ła « p rzyp aazezają, t e w j j i z d te n atai
w zw iązk u z sy tu a cje, w jakiej m a la r io aiy re la ic tw o
Id aadji a a «k ątek w a ja y ««l*«j * A eg lją .

Reuter dewitdaje siy z miaradajay. h źródeł, it
aia wa wawy a padjycia w Ottawie rtkawań aagialska-irlandzki« h.

Komuniści moczall rceo w zamschu brottńskim,
Paryt. Peiwiardza aiy wi*dcm«ść « przyczynach
zawacka aa pawaik zwiąaka Biataaji z Fraaają » R a 
n t . a mianewieia, jak padkrtśla d«iai«jiza ,Homa*ite*, kewaaiści d«ataga;ą aiy abiclataia poitrsjmaaia ratka aitencwicaaige w Biataaji, wyatąpając
pizaciwko dcchedzaaiim pelicyjaym w iwiąrka z za
mackftm bimbiwjfir.
Dzisiajiza .Parła Midi* cytaja scasacyja« pegłaSki w «wiązki z zim ith i», twiiilząr, ii stfpriw ii
«•dokniii »«»iądzy ««paittjstimi bitUóiiimi « *J®
fiiiiitim i iilmdzkiMi litpiiji bliiizy związik.

Powódź w Mandżurii.
Straszny m ylew rzekł Snngari.
Cały Chaibim zalany. Licaba cfiar aięga
30 000 oaób, a 120.000 otób bez dachu.
Par»z. Deaoazą i Dalaki.ga Wachada: Cała
miasta Cbatbia stał pad wadą wakatek wylewa rzeki
Saagari. Sakedy zpowadewaaa pcwcdsią wyaaszą jut
abacaia akałe 8 miljaaów jeaów.
Licaby osób zagiaiaayth pedczas Powadzi a ll §«i?a aa 30 000. Mi«st* Uiące
Suzgifi, jtk MrUrn, Tasg-Hua i Ilaa *e*tały zaliat wadą i « * « * « •« •
30 klw. tera kel.jaweg* « l^ z y Ch.zag Chea P. u
a Tcai Chia Keu aległo temu tawerna lczawi. 120 000
iadzia zarjdija aiy bez dacha aid głewą.

Cholera w Mandżurii
19 Charblnle
i««ąkpt. zmarło 1.000 ludzi w przeciągu 2 dni.
W
Landyn, 12. 8. Dstarzą z Maadtarji, te wy
bachla tam cpidcmjl chilcry, aretąca aiy gwaltewale,
zwłaszcza w okrygack, detkalytych katactufą pawadz).
W Cbaibiaia cpidcwja zzerzy siy w zaitccizaiąty
spetób, mima, ta włada« saaitaraa z wielką ea«rg]ą
■tanją siy stłamić raraay. W pittciagu dwa da.
aaUtntch zwarła aa ebelsiy przcaił# 1 000 ładzi.
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aparaty fotograficzne
fdmy, papiery, I chemlkalja oraz wszelkie
przybOTy p o l e c a

P olecam y
ostatnie nowości:
Latanowicz, Moralność podatkowa
Pitak, Jak uruchom ić budownictwu
Barłińskij Organizacja nowoczesnego bmra
Wąsowicz, Świat w cyfrach rocz. 1982
Witkowski, K atalog znaczków 1932
Kierska, Tania kuchnia
Dr, Mierzeeki, Dla twego zdrowia
Sybila Polska tom ^1
Parzknwicz^ Wśród murzynów Angoli
Marczyński, Gaz 303, powieść
>
Orkan, W roztokach
»
1 i II
Glaes, Na szlaku chudego w ilka
Mączyńska, Otworzyło się okno na św iat
Dobrowolski, Życie w krainach iodn
Haensel, W alka o M atterhorn
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„DRWĘCA«

Księgarnia „Drwęcy“,

Drukarnia i Księgarnia

Nowemiasto.

NOWEMIASTO.
RYNEK 4.

Lftbaaa. Minirtsi spraw wawaytrzaych etizjaul
aprawesdaaie o leimiaracb klytki trzyaiaaia ziemi ae
Astrach.
Wadłag sptswezdtaia gaberastera z Peata Dilgadi — trzysta dtmów is|łe w grsiarh, I pięćset jest
silnie uiskedzeaycb. Niektóre z aith g»ośą zawslaaieai. Zfglaęłs csteraaita ladsf. Stkedy wyaessą
5.000 ceatos de reit.j

Nad Bumunją I Bułgar ją szalał straszny orkan.
Bakaresst. Pe obu streaach Daaija w Ramasji
i Bałgsrji sztlał atrassliwy etkaa. Włiher wyry wsi
agremaa drzewa z kerzeniamt i edrsuesi ja aa* et aa
sta metrów. Wiele tysięcy ludsi straciie dath asd
głewa. Wiele demów spaliło się ed udeiseeia pieruna.
J«st kilka «f ar. Szkedę ehlicztją na 20 milj. lat.

Straszna katastrofa samothodoia.
Tragiczna śmierć płk. Jasińskiego. — Płk. Rayski
wyszedł cało, żona płk. Rayskiego ciężko ranna.
Kraków. Onegdij przed południem na granicy powiatu
limanowskiego i nawoiądeckiego dowódca 2 go pałko lotniczego
Stanisław Jasiński, chcąc wyminąć jadących przed nim tim ocbodem p«łk. Riyskiago i jego tonę, zaczepił o przydioine
drzewo.
Samochód przewrócił się, płk. Jasiński zestił wyrzu
cony z auta i poniósł śmieić na miejscu. Płk, Rayski wyszedł
z katastrofy bez szwank», natomiast jego ź®na odniosła ciężkie
rany i przewieziona została do azpitala w Nowym Sączu.
O katastrifie donossą następujące szczegóły: Płk. Rayski*
jadąc z córką na pizedzie, chciał przepuścić samochód płk. Ja
sińskiego, któiy jechał z panią Rayską. Płk, Jasiński nie zwolni!
na wirażu tempa, skutkiem czego samochód zarzucił, wpadł na
słup telegrificzny i przewrócił się, Płk. Jasińiki został wyrzucaeony z anta, ponosząc śmierć na miejscu, pani Rayski została
przygnieciona przewróccncm autem, Płk. Rayski przy pomocy
okolicznych wieśniaków wydostał żonę z pod auta i odwiózł j%
do szpitala w Nowym Sączu. Następnie wrócił na miejsce kata
strefy, skąd ubrał zwłeki śp. pUk. Jasińskiego i przewiózł je
również do szpitala w Nowym Sączu.
Jak się okazuje, pani
Rayska doznała zgnieceniu klatki piersiowej. Stan jej jest ciężkK.
jednak nie budzi obaw.
W ycieczka Polaków z W tsifaljl w Polsce
P osn ań . Do Poznania przyjechał ptciąg specjalny, któiy?
przywiózł przeszło 5C0 Polaków z Wtiifalji. Udają się oni do
swych krewnych, a których spędzą 4-tygodniowo wakatje.

KĄCIK

RŚDJORY.

Afisłrcje Polskiego £adja w Warasawio.
W to r tk , 16 bm . 12 45, 3 35, 15.10 P f,ty gr. 15.35 Kem.
Płństw. Urięd. Wycb. Fi», i Płństw. Zw. Sport. 15.40 PJjty gr.
16,35 Komun. C«ntr. Biur, Hjdr. dl* Ztgl i R,b. 16^0 .Pil»*
no2n* ułjsllniejłiy migue* sp o rt.“,
17.00 Koncert i j . t
Filbłim. Witt*. 17.50 . 0 morikich p*twor*ch*. 18.30 Bielące
wUd«m, roln. 18.45 Pog*d«nka m ii. 19.00 Tr. z Słlzborg.
opery .CztrodzUjski Flet“ W. A. Mozirt*. 22.25 M .zyk. t*n.
W przerwie komun, sport.
Środa, 17 bm . 12.45, 13.35, 15.10 Płyty *r. 15.40 Opowi,dsnie d l. nsłodz. , 0 listka berb»tj”. 15.53 Feljeton d l. ałodz.
.Niezwykle r ptzygcdy w Himilijich*. 16.05 Płyty gr. 1635'
Komunikat Centr. Biur»Hydr. dl. Z*gl. i Ryb, 16.40 Skrzynk.
poczt. 17.00 Koncert. 18.00 .Zwycięłtwo pod W trtz.wą’ , 18.2G*
M.zyk* lekka z Ciechoci.k*. 19.35 Pr*i*wy dzień. r*dj. 1 9 4 5
Skrzynka raln. 20,00 Koncert. 21,00 Kwadrans lit. pt. .Jest w
doaa*. 21.15 Dnety. 22.00 M.ayka taneczna, 22,25 Odczyt w
języku niemieckim pt. .Krajobraz polzki’ (tr. ze Lwowa). 22.40
Wia dom. sport. 22.50 Muzyka tan.

Giełda zbożowa w Poznaniu.
Notowaniu oficjalne % dniu 11. 8.
Płacono w złotych za 109 kg.
2ytu (uowe)
15.15—15*65
Fuztauca (nowa)
22,00—23,50
Owies
14.50—15,00
Mąka żytnia
26.00—27.00
Mąka pszenna 65 proc,
37.00—39.00
Otręby żytnie
10.25—10.50
Otr|by pizenne
9.75-10.75
..................
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Za redakcje odpowiedzialny: Franciszek Łnpicki w Nowem mieście,
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych silą wyższą, przeszkód w
zakładzie, strajku itp*., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczeni^
pisma, a abonenci nie mają prawa domagania się niedostarczonyeb
numerów łub odaskodowania.

KONCERT

M ie s z k a n ia s ło n e c z n e
od zaraz.

Olbrzymie rozmiary szkód trzęsienia ziemi
na Azorach.

Zwyoięstwo polskich szermierzy
nad Meksykiem i Danją.

Wszelkie

W N IED ZIELĘ, DN IA 14 BM.
o godz. 4 po poł, odbędzie s %
w ubikacjach PARK U M IEJ*
SKIEGO
ZAKOŃCZENIE
STR ZELA NIA i różne n aj
nowsze wygrywki, dotąd n ie
znane, Uprzejmie zaprasza
J . K. G., NOWEMIASTO^
P ark miejski.

DRUKI
wykonuje

po cenach

umiarkowanych

Tapety

Drukarnia „Drwęca“

w wielkim wyborze

w K ow snnleśele.

— — poleca — —

Katęgaraia „Drwęca 3

