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«»gKOgaplaraa 15 groszy.

„OPIEKUN MŁODZIEŻY“, „NASZ PRZYJACIEL“ i „ROLNIK“

»Drwęca* wyohodsl 3 r u y tjgodcL w« wtorek, ©awarUk 1 mb^tą rano. —
PzsftdpUta wjnaoei dla abonentów miesięcznie s doręczeniem 1*5© *L
Kwartalnie wynosi z doręczeniem 4,50 d*

Cena ogłoszeń: Wiercą w wysokości 1 milimetra na stronie 6-łamowej 15 gr,
na stronie 3-łmmewej 5© gr, aa 1 stronie 60 gr. — Ogłoszenia drobne : Napisowe
słcwe (tłusto) 30 gr kmide dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100% więcej.

Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet

Nu mer te le f o n u : N o w e m ia s to 8.

Druk i wydawnictwo „Drwęca“ Sp. z o. p. w Nowemmie&eie

Adres ielegr.: „Drwęca“ Nowemiasto-Pomorze.

Hok KIL

Nowemiasto-Pomorze Czwartek dnia 18 sierpnia 1932

Są to przerażające rysy
w tem obliczu.
Pod nagłówkiem „A P o m o r z a n i n s i e d z ą
w • w i e z i e n i u * „Piolgizjm* w sobotnim swym
l M i n i lak wywodzi:

„Piąty tydzień mija,
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saaacji? Za neteryczaie raztzutaą, bezprawią, z ca aa tam poła, któro hatagańowy grad ibił doazczętiia.
ckami wyraźnych aada*yś gospodarkę groszem Nie ma grosza dla arzędaików, aio ma go dla rebotpnblicsaym aa ciężkie konsekwencja naraża się nia aikdw za icb ciężką pracę aa zakop kawałka *hlsbe,
tycb, którzy ją sprawiali, a tycb, którzy jaj się prze aio ma go na najpilniejsze iaac potrzeby, aie mimo
ciwstawili, aoablwisjąz ich za icb cywilną odwagę wszystko nio zabrakło go aa a a b w o a.c j ę d la
kawałka aklaba, tak im potrzebnego aa wyżywienia „ S t r z e l c a * a a „ Ś w i ę t o M o r s a ”, faao towarzy
aiabia i licznej ich rodziey. 1 jskgdjby za karę, tanio stwa na wlasay jechały koszt, da Strzałce ®;'ms całej
dał swego placet takiej gospodarce Sejmik, poabawia •nędzy fiaaaa. maaiał się znale źś pieniądz. Data, bardzo
r ą go mętności uchwalenia badtatu aa rok obecny, duto motaaby przytaczać pedtbayth przykładów,
tworząc aiemetliwy z punki a widzenia prawno go ataa zatmianującyck prawdziwa oklicza saaacji motała«j
rzeczy gospodarki beabnśźetewej i to w czasach aaj- w jago poszczególnyck przejawach. Szczapie ramy
goszege kryzysai Wydatkaje się gtóez pabliczny bas jednak gazety zmuszają de agraniczenia aię. I dziwi
achwaleaia i przyzwalania tycb, ktśrzy aprawaicai j się jazzesa aaaacja, te społocztńttwo ntazo. patrząc
*ą do docydowznia o nim. Wprawdzie aiowiclc tam aa to oblicze i widząc w aiam tikio i pad« bac rysy
togo grosza w kasach aaszego powiała. Jest tam 1 i przejawy, ad niego się odwraca i aai o aiam wiedzit ć
pa kilkalatnisj peprzadaioj gospodarce tak jak na. 1 aai go zaać aia chce.

fdy nwięaioni zostali Pomorzanie, członkowie Ohoza
Wielkiej Psiaki, a pomiędzy nimi redaktor nasz, sam
Wacław Cioaitlakl.
Swego czaaa « 'iiitiw u y csłenok O. W. P. rodłktof Piszcz z Toraoia przesiedział pizaz trzy
miesiąca w więzienia śledestm i został przez sąd
awolaieay od wiay i kary, pealowa* sąd aia dapatrzyl się żsdnsge wykroczcaia z jago stroay —
miaro krzyk», podnieconego przez saaację orteeiwko niema. Redaktor Łikaczyńaki, członek O. W. P.,
Polska u stóp Jasnej Góry. — Pielgrzymi Idą godzinami na klęczkach.
równie* przytizymany przez trzy miesiąca w więzie
Częstochowa, 14. 8.
ciotowakiag« przyjął w twoich aparłameatack daltgania skutkiem szczacie sanacji przeciwko niema, w
miasta Bełza, która wręczyła p. Prezydenta wi sioSetki
tysięcy
pątników
zabrały
się
dziś
u
rozprawia sądowej został awolaieay ad wiay i kary. klasztoru Jasaagóiskiago, by zl«*yć hałd Matce Bo cję
bray
ryngraf aa złotym łańeacha aa pamiątkę sproObtcaia tak samo jaataśmy przekonali, że niema skiej Częatackcwskiaj, Królowej Korony Polskiaj.
wadzoaia
w r. 1282 cudowaaco obraza aa Jasną Górę.
żądnyeh Bajmniejstyth podstaw do przetrzymywali!
A
cala
Polaka
łączy
aię
myślą
z
tłamami
pabsżNiezadługo
potem generał 0 0 . Paaliaów ka. Pius Przearoaztowaaych w więzioaia i rozprawo sądowi to aych, którzy a atóp endownego okrazu mtdlą się idzie«ki ofiarował
p. Piozydoatowi srebrny medal jawykaże oatatoczaie.
0 lapcze jatro.
bilauszowy, wyobrażający z jcdacj »treny wizeiaatk
Saalcja wio o tam równie* dobrze, a obccaio
tlimy modlą się ocad, by sędzi, M. B. Częttochowakisj. z diagiej moment wręczenia
sprawia jej to radość, *« owi Pomotzaaio suszą pod Wialatyiięcsaa
cięźaiam
której
agiaamy się, aatąpita miejsca cadewnego ebraza 0 0 . Paaliaem przez Władysława
ziedzioś w więzioaia. Na wypadek, żc sąd icb aa dobrobytowi, by dręczony
głębokiom ptsaailoaum Opolakitgo. Na medale widnieje aapta: „Najdestejrozprawia awoiai, cbią mtaś to zadowoloaio, śo are metali« m i poiityczaam naród
okrzepł i wialkim wy sztowani Pomorzanie pizoz cało mioaiąco przesie aiłkiam wytrwała) pracy potrafił wczaśaiej od iaaych aitjaaama Piczy da ntowi Rcplitej za adział w otwarcia
inka jabileaazowego wdzięuai Ojca wie Paulin”.
dział1 w więzienia.
wejść zaowa na lepszą drogę.
O gedz. 10 p. Prezydent Rzplitcj adtł się do ka
Oto prawdziwo oblicze „sanacji moralccj !"
Wodłag obliczań magistrat! przybyło do Częato- plicy M. B. Częstochowskiej. Niezwykle ureczystem
Tyło .Pielgrzym*. Dla jeszcze dokładniejszego «howy aktło pśł miljoaa pątników. Zwraca awagę momaatam iatrady jasasgórskiej byli chwila, gdy Oj
«cbarakteiyzewaaia tego oblicza my z tego, ctimy
fakt, śt za wszystkich dzielnic Rzaczypospoliiaj chłopi cowie zdjęli cbraz z ołtarza i aatawili aa tranie, po
a aiabia już zaobserwowali i cza go jeszcze zawsze sdątają wozami i piecze,
krytym parparą. Następnie uszyła procesja za obra
jesteśmy świadkami, modemy równie* detzacić
Nia brak pi«lgizvmak z Pomorza i odległych zom, aioaioaym przez 0 0 . Pas lików. W procesji
kilka zaamieaaycb azczegśtśw. Mamy aa pietw- kresów wachedaith. Dakota Częstochowy aa wszyst postępie tło liczna duchowieństwo z ks. biskupim
ecam miejsc» aa myśli ów szanta* z Młodymi kich iakaih stają olbrzymia asoragi ehłopskich wazów, Knbiną i Tymienieckim i Kcbick m aa czai«, śtlaj
O. W. P. w Ncwemmitścit a racji zaaayth rezrachów
Wziotzający
jest widok pątników, którzy azodł p. Prezydtai — przepasany wielką wstęgą Orła
bezrobotnych. Smętna to zajśoie, epowedowaao cię*- od chwili ujrzenia a« horyzoncie wieśy Jasao- Białego oraz pizodatawidalo doma cywile, i wojik.
kiom polokoaiom bezr» bitnych, którym w oktecie górskiey« klasztoru odbywają wędrówkę aa kela- W araczyatoj procesji wzięli równic* udział studenci
przedwyborczym dla pozyskkila ichgUsów obiocywaao aatk. Wędrówka taka trwa nieraz godsiaami, ca paryskiej politechniki. Procesja przeazła wzdłuż wa
złoto góry, a po wyborach pokazano „f gę", wyzyskaao aia osłabia »palu pątników, którzy wytrwała posilają lów do ołtarza szczytowego, gdzie oczekiwał aa pre
do thjdnej, «icgodziwej, oszczerczoj kunpasji prze się po dragach na klęczkach,
cesję ka. prymas HloadL
ciw Bcga dni ha wiaajm młodym ludsiem z miaj*ceZ gadziny aa gedziaę przybywają aowa piel
Pa błagosławiaństwia przad cudownym cbiascm
woj placówki OWP, Prym w taj akcji wiódł filar grzymki, kl6«e zo śpiawam pieśni religijnych ciągną roipocząta sio pontj fikalaa sama, odprawioaa przez
saaacji na Pomorza, osławi*ny „Dzień Pomorski*, iza- aa Janą Córę, gdzie w blisko sta kasfasjeatłack, ka. prymasa Hlonda. Po samie O. Jccaita Rostworo
cajac tygodniami calami aa łektiewych lamach swego aatawitaych aa walach klazstoraych, kapłani tlnchają wski wygłosił kazania, w któiem mówił o kalcic na
pisma eajgorizo kalunjo i zarzaty, czyniące z tytb spowiedzi.
rada pclikiogo dla Najśw. Maiji Peany, Któlowej Komłodych patijotśw iatoych potworów, prawdziwych i
Jat w obecnej chwili w całej Częstochowie aie roay Peltkiaj. Po skończonej sumie k>. prymas Hieni
bandytów, zbrodaiarzy, buntowników, wywrotowców. meżaa zasilić aai jodaego wala« go pa kej a. Wszy w imienia Ojca św. adzielit p. Prczydaatawi i tlamcm
Skatkiem tego to* kilka z aieb aresztowań» i osadzo stkie zapasowe tory dworca częstochowskiego zajęto pialgrzymów pspiaskiago kłagoiławicńitwa.
no aa dłagia miesiąca w więzieniu ślcdśzem, stawia są ptztz zpecjalac pa ciągi, ktśro siatą jako miojata
O gedz. 17.30 p. Prasydeat opaścit Częttcchaaę,
jąc ich pod rygorem więzioaayin. prttwidzlanym tylko sypialao i i i pątników.
idając aię w powrotną drogę do Spały.
dla największych zbrodaiarzy. A gdy potem sądy oo
Częstochow«, 15. 8. Wczoraj przybył do Często
O gedz. 18.30 »aitąpiło iioczysto odprewadzoait
przez wscestkio instancja wykazały ponad waztiką chow« p, Prezydent Rsplitaj zo iwitą.
cadewnego obraza Matki Boakioj z ołtarza szczytowe
wątpliwość brak jakiajkolwiok winy z ich stroay i mnDziś e gedz. 8 rznę w kaplicy Maiki Bsakioj go do kaplicy. W nieczystości taj brały udział tysią*ł*aa icb wypaśnć aa wolność, to o tym fekcio przeć cudownym tbiazem ks. biskap Kubina odprawił c u e rzesze pielgrzymów. Należy podkreślić, że cu„Dzień Pomcrski” jak«. A aai słówkiem aie wspomniał j cichą mizę św, as iatoację p. Prezydenta RzpUttj doway obraz ptzaniesiony był na ołtarz szczytowy
na łamach niema swego, tak *a owi tak nioaiaazaio 1 Jajo rędziny.
O gadzinie 9.45 p. Prezydent poraź d»gi od czaaśw wręczoaia go 0 0 . Paaliaem.
rui czci i aia wio i gcdaeśti ludzkiej poaiowioraai mlo- 1 w towarzystwie miaiatra Jędrsejawicsa i w*j. Pa- Ptraz pioiwazy pizaaioziaay był przez O. Kerdeckiego.
dzi ludzie zmuszę») byli dochodzić swych praw aa
dradza sądowej. Upłynął ja* tok tema, a sprawa
Sprawa polskiej pożyczki kolej, we Francji
j
jako* zawsze josiezo nierozstrzygnięta. Było coprawda
Zjazd Legionistów w Gdyni.
na
dobrej
drodze?
ju* terminów kilko, aio de rozstrzygnięcia aio deckedzi
W niedzielę i poniedziałek odbył aię doroczny
Paryż. W związku z podpisaniem protokółu do
a taj przyczyny, że w „Dniu Polerskim* naraz oka
Zjisd
Logjaaiatów, tym razam w Gdyni. Udział byl
datkowego
polakifiaacaskiago,
uzapoiaiającogo
dził« aię pragaiaaio „ugody". „Dzień Pomorski” cbco
liczny
i improzia sprzyjała p:ękaa pogada.
konwencję
handlową
z
r.
1929
i
aormujątogo
«bioty
sprawę załatwi* na „drodze agodowoj”.
haadlowo
pomiędzy
Polską
i
Frani
ją,
doszła
wreszcie
Uracsystą
mszę św. polewą celebrował ka. biskap
A jak r>n sobie tę agodę i satysfakcję wy«bia*a,
do
zasadniczego
peieznmieaii
w
kwcstji
reklizacji
Okoniewski
w
«toczeniu kicia miejscowego. Pizo«
wynika s rc bionych przez aiego pteposycyj. A mia dragioj transzy pilskiej pożyczki kolejowej az dalszą
ołtarzom zajęli miejsce przedstawiciel« rząd«, z mini
nowicie, mimo *a szpaltami całami po pszoz cały badową magistrali węilawaj.
strom poczt ia*. Booraaiem, geacralicja z gen. Ry
azatag anmotów swego pisma ich spotwarzał i zohy
dzem
Śmigłym, csłoakewie Zarządu Zw. Legionów
dzał, aważa taras za wystarczająco, odwoła* to wszystko
z prezesem Sławkiem, przedstawiciele F. I. D. G ,
w jednam któtkiam zdaaia. A ja* o tem, *aby im
Hitler chce albo całą władzę w swe przedstawiciela prasy zagranicznych, szareg posłów
— biednym łodziom — zwrócić cbaśky tcrłke wyłażona
i senatorów, dyr. biata sejmowego Dziadosz, wejtweręce albo chce U sobie wywalczyć
przez aich koszty aa «bronę i a« podróże w związka
z prezesem sai słyszeć nia chce.
Tak wygląda w
W ostatnich dalach odbyty aię rozmowy między dowlo Kirtiklia i Jaazczołt, arzędaicy, korpas «ficeiaki,
świetle tych faktów prawdziwo oblicze saaacji moral kanclerzem v. Papinem, a Hitlerom, a następnie przodatawicielo praży i t. d.
Po mszy fw. wygłosił okoliczno przemówienie
nej ? A czy aa tom koaicc ? A ta cala histerja aadjoacja Hitlera a Hiadoabufga. Do porozamioaia
z iwom aieathwalonam abaolatoijam dla peprzadaioj aio doatło. Hitler bowlom aio zadowala aię tylko kapolaa lagjoaów ks. Azjata, następnie prosto BBWR.
gospodarki w powiacie łabowskim, czy i osa tak ndziałam w rządzi«, a domaga aię caloj władzy dla Sławek, mia. Baeraot i gaa. Rydz Śmigły. Z kniei
samo aia dostarcza wymownego deweda aa to, ■acjoaal-socjalistów. Na skutek rozbicia się dotych edbyła się defilada.S
jakie aą pojęcia meialao i poczucia prawno aisztj czasowych portraktacyj Hitler sapowiadt ostrą walkę.

Przeszło pół mlljona pątników w Częsta howle.

iaiaam siewam nastąpił zwrot do knitary sathadaiaj.
U nas w paityjaam zaślepienia twersyaią »Strzelca*,
a gerliwym prapegataram jag* jaat p. starosta MeatD z i a l i « « * . 0 1 mniajwięcej raku jtatelmy wilł, Ccy p. Starosta widzi w .Strzelca* zbawiania
świadkami racprążinla sią stasuaków kaitarainych w pańatwa? U oaa razamnjc aią tak; kt* aia Slrsalac,
powiacie niczym, która biczmm okiam iledcimy. Ja* ta aia Polak. Łsdaia wyglądałaby «brana aaizago
Czas już pomyśleć o zapisaniu g a z e t y n r
żili w czasopismach odzywają się fiaty ładzi, acty- powiała, gdyby tik być miał*. Napawa* w taste
przyszły miesiąc!
wiieit z Wilna, atariardzającc, ż i kaltara ztchadnia napadu aia zwróciłby sią o, ataraata Msatwiłł tyłka
««baz iakaaaaych prcawretów jait dziś jat prcażyt- da .Strzelca”! Na dzień 15 bas. przypadła 12-ta ro
Wam potrzebna jest gazeta fcatolefca I narodowa,
kiam, ta «czywiitia w światli takich poglądów aaaz cznica ,Cadn nad Wiatą”, prcypemiaająca nam, ca
a prsjrtem niezależna, »by W** informował« hmpawiat aia aiaii być pad tym wzglądem adaiabaiaay. wówczas wapolay wysiłek narada; dakaaał. Da
stronnie, wiernie j otwarcie o wszystkich ważnych
dla Was, Jako Polaków i katolików, sprawach pnZ« wachidtic matoły d« na« daci«iają, aia alaga czaga jednak deth iścimy aa terania aaizago powiat« ?
bliesnyck. Nam zaś potrzebne jest Wasze poparcie,
kwaitji. Tyłka izccz iaaa, czy my wizyacy, którzy Ota grazi aią atcądtlkem, ża kta .Strzelcem* zastać
bo wiecie, źe my jedynie niem stoimy. Znikąd*
aią zaliczamy da kaltaralaaga zactaada, aa takie dzi aia chta, dla tage pandy w pańitwia aitmi. Ni
Inąd go nie doznajemy, a jak Wam wiadomo, ode
wactwa aią pizać matamy? Jada* jaat pawaa, ta aby witali wywiera sią rótitge radcaju altisk, żaby
brano nam, widocznie aa karo, źe nie ebcemy«
plscć tak, jakby się to pewnym sferom podobało,
• tych aawych prorokach aowaj kaltary wachadaiaj ich skłeaiś da płacenia .debcewalnyth* «fiat aa rsacc
wszystkie odnośne ogłoszenia* Ale władnie z tego
mamy awoja wyrabiane zdania, a jatali pragną ia - »Strzelca*, w firmie pedyktawaaaj a góry składki,'
powodu, nie będąc od nikogo zależnymi, tern wiece!
wiedziać
s ąjakio, to
adaytamy ich pa aia
do
sięgającej
w setki złstych, Pianowa rozbija sią to
I tern aknteezniej możemy Wam i tym Ideałom,
b u r * iaf irmacyjaagi w Światła lab da łabędciag* warzystwa patrjatycza* paliki«, wypróbcwiae i za
które Want wszystkim są drogie i święte, służyć*
Ze względu na to, że papier obecnie nieeo potaniał
śpiewu w G nicią Iza. Orz? wiś :ie, ie aia solldatysn. siała ae w słatbic dla Ojccyzay. K Udami zabrania
®r*z licząc sis z obecnem waszem ciężkiem położe
jimy s!ę z .kaltaralaymi Niemcami”, gdzie abacnia i mstif istacji pabliccacj asiłaja aią nadać charaktlr
niem materjainem, postanowiliśmy abonament na*
arwawy tatar wawnętrzay jait dalzzym ciągiem ich propagandy na rsacc .Strzału*, jak ta miała miajsss
siej gazety obniżyć i to na 1,11 zl miesięcznic bez
krwawych papiaśw aa bazbronaaj ladaośti w aknpe- eoicsa« actataiaj miaifsstacji, arządcaaaj z ramienia
doręczenia, a 1,25 zł z doręczeniem. Ze względów
przepisowych może to jednak nastąpić dopiero od
waaych przez nich krajach z czaiów wajay światowej. Z. O. K. Z., w sprawia pwittpki gdańskiej, gdcia ta
początkn nowego kwartału, a więc od 1 paździer
Ala taż Niemcom dilake jetcccc do łacińikiege za- jakii aiadawarzoay mładziaaiaszak mątaami wy wada
nika. Na wrzesień więc obowiązywać będzie jesz
cfaadn. Spałacacóitwa aazzega powiała miel* mtt- mi próbował wystąpić w tali meralisatera, a gorliwy
cze dotychczasowa taryfa.
aoić być aaoccaym świadkiem kaltary balizawickiej i patiu izny kemaadsat .Strcalca* Dtngaląski rząsifcie
Siana Rodacy! Dajcie dowód, te sprawę przez na
szą gazetę norawiont, a streszczającą się w dwsek
i adatrhaąłj, kiedy po inwazji balizawickiej aaitąpily ma aplsasawal. A ca nsjlapsza: w obrani* mętów
słowach »Wiara i Ojczyzn**, uznajecie za swoją
apokajaa czasy. Pojawiły aią ca prawda rótac niemi niwat tany profnetów i aacctlaików ubiegają aią
i źe je] jakmajwydataiejszem W aisem poparciem
ła aiespadriank*, jłk a*, przewrót mijawy, lecz dla * wysakie stanowiska w »Strzelca*, jak p. B. t p. M.,
do zwycięstwa dopomóc pragniecie.
ładzi a głębskiam paszacia apriwitśUwaśji i abi- bs ta paafiie sią mówi: .dla cbtabi, pnie, dla
wiązkawaści aiazresnmUł«.
Bezpośrednie
pa cblibi*. Ncltżą tern ludzie a rólnych chcraktarach:
przewrocie majowym aaitąpily czaty jeizcze względni« jadai, taby antreić ladae miny, e w decha złorzeczą
zaośae i mogliśmy m!«ć ałaizaą nadzieją, ta drogą organizacji, do której aaltiać m iną, dtndsy, żeby «trzy
zgodaej wipółpracy wszystkich warstw, mając aa aka mać pracą, muadar i czapkę, bs astataia abraaie
aicbazpieczańitwo sąsiada za stresy sath., ta przykra zdsrte, a jaić aiama ca, jaszcza inni, którcy spedciewapimaiiaia majowe z biagiam czub się rozwieją. Na wają sią wyrótaiaaia, awansów— anywiś cle aasztam
kat da agraiywoa wystąpienia aiamicckia pad adraaam aiacptawiadliwia wydalanych i aitiaz aiacastąpiaaych
W/mowne kwiatki z niwy sanacyjnej.
Polski roagtwali!my zawsze tlaaaio i zawsze po sił f ichawych, W taa spasób .Strcclac*, argaaincji
»Słowo
Pomorskie* przynosi wiadomości, które powinny
adbytaj msaifcztccji wrataliśay da dtms, pokrzepieni wywodząca aią z P. P. S , staja sią argamzicję nioaa- dojść do uszu
*«£deg« P o lio , a spec)«lnie Pomorzanin*.
aa decha. Maiimy ssbio zdić sprawę z taga, te mie widztaą przez sptłiecańiłws, gdyż pian jage jest
, — Tiwirzyitwo Powitanćów i Wojików imienia Tadeusze
szkając w aąsiedstwio birbarzyńzkiem, masimy tet mele wydajną, a pracą »kaitarainą* asarcy aa aa Koidnszki w Iłowie, ni Pomorza, posUnowiło arządzić obenód
stać kaitaialaic o wiała wyżej od atazych sąsiadów, rezkac, jak za dawnych .labrych czasów rosyjskich*. ozoiicznościowy, Zarząd lojalni* zwrócił się o zezwolenie do
województw* i do stirostwi w Dziiłdtwie (gdzie jest starostą
jatali chramy atrzymić twtją niepodległość. Pamię Z spytajmy sią an wiania, czy praca narcacoa« jait znany
doskonale nt całem Pomorza p. Moatwiłł, dawnioj sUrost*
tać tat masimy a tam, ta kalturalay dorsbak, zape pracą pnytywaą i o trwałych wynikach? Dilake grodzki w Grndziądz«,.,),
Leży przed n*zni pismo Towirzystw* z dni* 4 b.
z któ
wniający nim przyszłość, nic jaat da pomyślenia baz jeiteómy od tego, by .Slrzalcewi* odmówić peweyeb
zgadnij i calowej współpracy wszystkich, którzy do znłag, gdyż wiemy, że datę młsdych ledsi w jege rego wynika, że województwo do dni* tego nie adzieliło Powittńcom i Wojtkom z Ił*w* odpowiedz!, * stitostwo w Dział
«dba da wy państwa naszego ręką swą przyłatyć chcą. neregech pelegie w debrej wiem, że sweją śmiercią dowie
zezwoliło n* «rządzenie nroczystości jedynie pod tym
Nic zaaczy te jedaak, et aby webtc taklege pa- wywalczą walną ojczyzną cbaś przy baka naszych wtrankiem, źe nie będzie n t niej obecny.., prezes Okręg«
stawienia sprawy dątania skierawaaa być mssiały zsbersśw, ad których nigdy spadciewić sią aia magli" Pomorskiego Związka Tow. ks, ppłk. rez. Wryci*, proboszcz
da zlikwidawaaia w szal kich partyj i ntwarzasia jada«* walnej, zjclaaczenej Paliki. My, Polacy ziem za- z Wiela*{,7.
To jeden wypidek.
X* straaaictwa, dacydającega bszspalacyjiia wszędzie •hodaich, znając polityką nlam., bylifmy jadnk ad
A teraz dragi ;
i zawsza. Wylworzyłtby ta zastój w państwie dama- i i n i f i początkn inaczej nntawiaai i nwalaliśmy
W tych dalach (2 bm.) dwij przedstawiciele zarząd*
kriiycznsm, w któram jakikal wiak postąp w dziadzinie pawctaiia walnej i zjadaaczanaj Paliki z łącki Nie obwodt I.go (toranskiegj) okręga »omorikiego Z w. Tow. Po
kaltiraleej i pelityczeej w takich wareakach aia byłby miec za wykinczoia. W walca a walnsść Ojtcycay wstańców i Wojaków, pp. Stanisław Wysocki i Zygmant Szynkłtwndili się do starostwa grodzkiego w Tornnia, aby się wy
snitliwy.
W razwijającem aią państwie dema- brał nltiał harcerz, Sekśi, Pawittifae i Wejak, ci ski,
starać o pozwolenie na obchód obwodowego apela wojackiegt
kratyczaem partje mnszą ayć. I eb pezytywae-twórcza których aią dcii patąęil i niem y ich piękna karty (arządzono go w niedzielę, 7 sierpnia), Przyjął ich referent
praca peltgić będzie na tam, ta z ich walk wza> hiitorji. Ccy ta cal pelityki p. staro ety M utwille? bezpieczeństwa, p, Wincenty Bender,
Słysząc, że Powstańcy i Wojacy w ramseta apela zamierzają
jamsyah radzić aią będą kaacepcje, patrzabna da A gdzie aeterytet wiedzy, mtjący petaić zaicccytaą
arządzić pochód, w którym wzięłyby adzUt bratnie organizacja,
rozwija pańrtwa. Wówczas mówić matamy a dams- awą słatbą dla debr* ceł ega narada, bic wyjątki p.
Bender zapytał, jakie oratnte organizacje mają pp, Wysocki
kratyczacm państaria knltarainam w zaaczania kaltary takich lab awacicb przakaaiń? C m aptmlątać aią i Szyaklewski na myśli. W odpowiedzi wymienili oni m, in.
sachednlaj. W państw!« tikiem wala i godaedć w imię debra prawdziwej palskiaj kultnry, będącej Młodych Oboza Wielkiej Polski,
P, referent wpadł w gniew i Gniótł aię. Oświadczył katego
katdtj jadaastki mssi być aszaaawiaa i do takiego wykwitam pragtiań i ntc*ć serc palikteb w słatbia
rycznie, że on, jako referent bezpieczeństwa, nie zezwoli aa to
astroja dążyć masimy. Jłżaii zad walka partyjaa, dta debra wsUej Paliki, waiatj w sa m katdtj aby
Obóz Wielkiej Polski wziął «dział w pochodzie Powstańców
zamiast wydać wielkie i zdrowo mydli, zejdzie aa tle jadaestki i walnij w sercach wszyatkich.
I Wojaków i dorzucił gwałtownie:
.Proszę pasów, przyjdą takie szczeniaki i narobią tam ba
asabisto w celacb egoistyczno-partyjnych i matarj si
łagan». Oai się wszędzie pchają, choć ich nikt nie żąda!*
nych, szafować bądź!« anmleaiami lidzkiami, wiwWydarzenia, ta przytoczone, są tak wymowne, że ocenę ich
czai wytworzy sią korapcja, ozaatat, niewola i zdepra Palsko-franoutkie pirozumienie handlowe, zostawiamy
czytelnikom.
wowanie samitń ladtkieb, wówczas popisywać sią bę
Paryż. W freecuskitm miaicttratwie przemycie
dą aikczamne aiccaoty, szaksjąc zadawalania w po
lityce podłej, polegają :ej aa dsaaacjowśaia, szkala- i handle pedpicaaa zaitite peiska fraetuekia poroPo rozprawie brzeskiej;
wania i napadania tych, którzy mima wszyitkiag* zamianie htndlawe, załatwiające sprawy, dotycząc«
wcajemttych
abretów
hudlowycb
międcy
abe
krcjim*.
W
tych
ńaiasb
cactii ayracawaay pratikót fisotrzymać sią pragną jako lndzia w ch traktatem. Taka
palityka jait w aajwytszym stopniu blęiaa i prewadsi Zt straty pelskiej porazamiaaie padpinł ambincar priwy przii lądem O aąg. w Warasiwii w t. sw.
de rniay. Na ta mamy dawady z hiitasji aaizcj. Taki Rrplitaj Polikitj Caiapawski oraz dyrakter dapartamceta pracccia brccikim. Oiraac zajataja aią «praca«raaiaai
•kras przetywaia Francja za czasów panowania oitat- ministarstwa prnmyiłe i handle Sakaiewskt, ze awag da taga prot »bata, t. j. cgteiseai«« spraitawań
aiago cesarza, a aatataczaym wynikiem jaj rządów «treny Francji premier H mięt i minictar przemyśle i asapałaitń, datyccących sifóaas zastań świadków,
była klęska w wojnie fraacaike-aicmiackiij 1870 71 i haedle Diried. Niiezy się syadztewać, że wywóz jak i orzeditiwiaaych w cciii« razytawy waiotków.
U racadaieiii wyraka mc nictąyić w paź Ictaraika.
i. i w dalszej keaaekwaacji zerwania z cesarzem z Paliki sie Francji, który na skutek restrykcyjnych
i odradzenie się w państwie dcmakratycsacm, w któ zatrąi t a ń fraecaakich sknrezył sią bardza zaaesaia, Od chwili jaga darątcaaia obraca w ciągu 7 i* dai
waiaiic skargą apalacyjaą.
ram miały decydować sumienie i gadaodć ludcka — «trzyma panewnia mataoić razwaje.
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(Ciąg dalszy).

D'nga stali obaj prcyjacicia nad brzagiam, patrząc
za akrątam, skąd adjażdtający «bułeczkami słali poźtgninia, aa które adpawiadaae.
Wnet, gdy «kręt aa pałatm znalazł aią marsa,
wzdął wiatr biała żegia, statek pędził z naicwyccajaą szybkofcią i wkrótce znikł z ecza patrzących.

W parcia stał pyszny a kręt Eljaszs. Kałwie« jaż
była psdniasiena, przywiązany był tyłka linami jaiccza
Zmiana tyranów.
da mam. Przód akręta jaśaiał zła tanami ozdebami.
Jaż ad dwóch lat stężyła aią w całem pańitwia
Pa abn stronach siadziali wiaiiarza, gotewi do dragi. ekrntaa przadiadswaaie chrzadcijaa. ,Ciłaziemia —
Alaksaadar wizaił aa pokład, gdzie czekająca jaż piaze Laktancjaiz, — była nciiataaa i zaąkaaa. Ryk
Zafrenja czulą fcickała Albiną. I K taiłltłya przybli wściekły trzech baatyj: Dieklicjaaa, Mikiymjaaa i Giżył s ą, by sią pożegnać.
larjasza rozligtł się od wichada de zachodu, doma
— Bywaj zdrowa, Alblaa I — mówił z ciałofcią. gając sią mardawaaia chrzcicijaa. Chaćbym tysiąc
— Gdy moalić aią będziesz, pamiętaj a szezarym miał jętyków i aat tysiąc, choćby piarś maja z żelaza
przyjaciela twym Kowitintyni* !
_
była, nla byłbym zdslea opisać akraciańitwa p i f »
— Zagtam cię, draga Albina! — adazwał aią wzglądem wyznawców raiigji Chrystusa.*
Tysiąca tysięcy było pomaidewanyob, niecliccaaa
Aitksandcr drżącaml ustami i zamilkł.
Albina słratiła takża paaawaaia nad sabą, pła maóitwa chrześcijan jęczał* w kapałaiacb, gdcia w
kijdaaatb dsbywaii maraiar
i «łów. Ktpłcaów,
cząc rzuciła sią na szyję młodzieńca.
Żyjąca racztc
— Nit płacz, si*itr« i — paciaaiałiZaftaaja. — biskapów i papiata zamardswaaa.
Przyjaciala atif odwiedzą ais wkrótce, — a ająwazy cbrzaśtijm taapraccana była aa cctary wiatry lab
dźwigała jarzma aiawsli. Zdawało sią, ża kafciói
lakk* ręką Albiny, zaprowadziła ją do kajały.
Kiaitantya, pażagnawszy EIjaaza, wyszedł z Ala> Chrystaiawy saiizcsoiy. Trzy .baitjt* pisach walały
aią, ża dokonały, czaga caiarza rcymiry preas łat
ksaadram aa brzeg mana.
Ściągnięta liny. Ni znak dany ndarzyła dwisicie trzysta dekaaać nic magli. W aajwiąkicych miaitacb
wisiał i «kręt pnć zaciął apiaiznia powiatach«ią kicali więc wystawić «łapy z aapisam:
Dlaklacjan, aya Ja wieża, M tk iy m ja a , patamak
wody.

Hcrkalaia, caiarza. po rocnirsccia pańctwa rcymiklaga
aa Wccbadzia i Zaehadcic i po wytępiania imienia
chrześcijan, zamiarcających obalić pańitwo.
Ciurze «głacill araccyftia, że imię chrceicijan
zapataia wytępiane. Wa wnętrza i wragawia pańctwa
zaikaęli bic fiida s pnbiiccaaga życia, więc aińitwa
magia jut wzractić i kwitnąć awab ad aia. Tyamaiam,
sidła aią wręcz pisaciwnic. Stamaki pińitwc akładały
sią eera< smntaiaj. Zapintia wżerała aią carac głą
biej w organa pcńctwawc. Ditkiacjaa paciał rychle,
żc pcńitwa w ceł »iii ntreymić nie potrafi i przewidy
wał aiacbybay npedak i raiaą baikiaj watach władcy
cacarty. Straicaa wyrcaty samiaaia adaewały sią s i
prcaiaaą kraw niawianych, da acagi prcyłąccyłi sią
dręcząca prcaksaaaia, za f iticywaj chwycił sią p«Uty
ki, Saiitak, garycc i złoić egcruęty ałtrcająraga sią
deipatą. Ditkiacjaa schtąć peecąt i charawać. W it
as cia dajreat w ani zim
fuzrcccctiia sią ceiirici
gadaaicf.
Mirsk Trąb łajasz awiadantlł a tam Gtlerjucza.
Ctzar acłyibmiait prsybyt da Nicamadji, gdcia z wła
snych act tciitc dtwiaicicł sią, śt D.akiacjia parparą chcą ctacyć t picapądtić w pakt/a raccrą dai ży
cia zdaia ad atalicy. Spadciewał sią wiąt, iż jama
godność aacarta prtypidain w a działa.
Gidctaami aaraditt aią preats z saifmym Mar
kiem, chcąc wymyślić ncjikniatcalajicy spacób da
aiiągaiącin piaawania nad całem impirjnm, (C, tf. n.)

Zarządzeni e

starszego społeczeństwa Obozem W. P. oraz coraz liczniejszy *
napływ młodzieży do placówki, Dn. 10 bm. odbyło się plonarne
zebranie we własnej świetlicy, na które stawił się cały wydział
Starosty Powiatowego Lubawskiego
pow. i kontroler dzielnicy zach. red. Lukaczyński.
Po spraw
w
Nowemmieścle
z dnia 10 sierpnia 1932 r.
dzeniu obecnych przez sekretarza, kier. zdał raport red. Łuka*
czyńskiema, którj omówił szerzej zasady organizacyjne i po
Żąda sią uchwalenia podatków bez
w sprawie ujawnienia cen przedmiotów
ruszył różne bolączki. W dyskusji zabierało głos kilka członków
powszedniego użytku.
poprzedniego uchwalenia budżetu.
Na wszelkie zapytani« udzielał odpowiedzi red. Lukaczyński.
Po załatwienia jeszcze kilka spraw Czysto organizacyjnych
Na
podstawie
rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
^ •w .H ia ito .
S t .i n a k i « « m y . p . w i . c i .
zamknął kierownik placówki zebranie odśpiewaniem hymnu
z dnia 20 lutego 1923 r. w sprawie obowiązku posiadaczy przed
p c s y it.r a ją c i » ta tfttw a ia jic a k a tU łty . I t i k w y  Młodych.
siębiorstw sprzedaży ujawnienia cen przedmiotów powszedniego
Ńt zebraniu tem skarbnik zdał sprawozdanie kasowe za I użytku, sporządzania faktur przy zawierania interesów i przed
d a n o o a ła ta lo Ca c tł paków S ajm ik a P a w łn to w o f# u półrocze
rb,
Dochód
za
ten
czas
wynosił
252,44
zł,
wtem
193,16
stawienie ich na żądanie władzy (Dz. Ust. R, P. Nr. 22poz. 139),
ftoia.nia .a potitdztai« w dniu 29 b*.
zł. ze składek. Rozchód wynosił w tym samym czasie 227,82 zł. zarządzam co następuje:
N a p o rtą d k n d z iw n y m są n a iią p a ją c i sp raw y :]
Saldo dodatnie 30. VI. rb. 24,62 z l Widać z tego, że gospo
1« Posiadacze składów, sklepów, jatek mięsnych, handlów, stra
1. Wprowadzenie nowych członków Sejmiku.
darka w placówce jest bardzo oszczędna 1 stosowana do wpływów.
ganów, restauracyj, bufetów kolejowych, cukierni i innych
2. Sprawa zmiany statutu Kominalnego Związku Kredyto Składki są dobrowolne, a w obecnych czasach kryzysu nie
przedsiębiorstw sprzedaży przedmiotów powszedniego użytku
wego w Poznaniu.
wszyscy płacą, którzy podp. deklarację. Najgłówniejsza pozycja w
* wyłączeniem producentów rolnych, nie mającykh przedsię
3. Uchwalenie dodatków komunalnych do podatków państw, wydatkach to opłata za lokal, wynosząca miesięcznie 20 zł i po
biorstwa handlowego, winni są uwidaczniać ceny bezpośre
na rok 1932)33«
krywana ze składek czł. Placówka tut. liczy obecnie 91 człon
dnio na przedmiotach powszedniego użytku oraz wywieszać
4. Uchwalenie atatatu o opłatach drogowych na rok 1932)33, ków i stałe się rozwija. Na ostatniem zebraniu przystąpiło do
cenniki (wykazy cen) takich przedmiotów.
5. Zmiana taryfy opłat komunalnych od podań.
OWP, aż 7 kandydatów, W chwili obecnej 12 członków posiada
2. Bezpośrednie ujawnianie cen kpolega na oznaczeniu ceną ka
6. Wybór Jednego członka do Komisji Rewizyjnej Komunal mundury (I placówka w powiecla), a niebawem nadejdą mundury
żdego gatunku i rodzaju przedmiotów powszedniogo użytku,
ne] Kasy Oszczędności.
dla innych, Najwydatniejszym dorobkiem placówki to własna
przeznaczonych n* sprzedaż, a znajdujących się zarówno
7. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjne) Komunalnej
świetlica. Rozwój i rozrost placówki wymiga środków materwewnątrz lokalu sklepowego, jak 1 na wystawie sklepowej.
Kasy Oszczędności.
jalnych, to też starsze społeczeństwo powinno zamierzenia
3 Cenniki (wykazy cen) powinny być:
8. Wybór dwóch członków do Rady Komunalnej K**y Młodych poprzeć przez zapisywanie się na członków wspiera
a) drukowane lab pisane atramentem,
Oszczędności,
jących, przez co Młodym doda się jeszcze bodźca w walce
b) jednolitego farmatu o wielkości conajmnie] 1)2 arkusza
9. Wolne wnioski,
0 Wielką Polskę. Dużo jest jeszcze młodzieży, której miejsce
papieru (30 X 21 ctm,)f
10, Odczytanie i przyjęcie do wiadomości protokołu,
powinno być w szeregach O, W. P.
c) zaopatrzone w nazwę firmy, datę sporządzenia I winny
zawierać wyszczególnienie towarów według gatunków i ro
Najciekawsze przy tem wszystklem jest to, że
Obchód 12 rocznicy «Cudu nad Wisłą*.
dzajów i ich cen,
iąd a się uchwalenia nowych podatków bez po
L ubaw a. W b, r. 15 sierpnia przypadło potrójne święto
d) umieszczane wewnątrz lokalu sklepowego (jatek, straga
nów), na miejsca widocznem, nmażliwiającem zapoznanie
przedniego uchwalenia budżetu. To tak prawie, 1 to: święto Wniebowzięcia NMP,, 550 rocznica sprowadzenia
się z nim przez kupujących,
cudownego obrazu Królowej Korony Polskiej na Jasną Górę
jak gdyby krawiec żądał od kogoś materjafu na oraz 12 rocznica odparcia hord boisz, z pod Warszawy. Rocznicę
4. Ceny uwidocznione tak nc samym towarze, jak również i po
dane w cenniku, c powinny być obliczane wyłącznie w sto
ubiór, wzbraniając się atoli wziąć dla niego mia tego historycznego zwycięstwa, które nam zagwarantowało
zdobytą wolność, obchodziliśmy uroczyściej niż po inne lata.
sunku do obowiązujących jednostek miar (1 mtr., 1 litr,
ry. 2aiste; na łące sanacyjne] coraz to ciekaw 0 godz. 10 odprawił ks, prałat Kasyna uroczyste nabożeństwo
1 kilogram itp.) lnb sztuki. Oznaczenie cen od — do —
dopuszczalne jest tylko w wypadkach, gdzie szczegółowe
sze wyrastają kwiatki.
Zęby pachniały nie przy udziale wszystkich miejsc, towarzystw i cechów wraz ze
sztandarami, uświetnione śpiewem chóru kościelnego. Po Mszy św,
wyliczenie wszystkich gatunków i rodzajów towarów nastrę
można tego powiedzieć. A co Wydział Powiato z u l Zamkowej ruszyły towarzystwa w pochodzie na rynek, Tu
czyłoby znaczne trudności ze względu na icb ilość.
5. Za brak cen na towarze oraz za brak cennika odpowiedzial
wy na to? Chyba społeczeństwo powiatu ma wstąpił na mównicę prezes Zw. Tow, i Cechów oraz prezes
Obw. Tow, Powst. i Woj. dr. wet, Roszczak, wygłaszając krótkie
nym jest zawsze gospodarz przedsiębiorstwa, odpowiedzial
prawo domagać się od niego zajęcia w tej tak przemówienie o znaczeniu zwycięstwa .Cudu nad Wisłą*. Na
ności tej nie zmniejsza fakt sporządzenia cenników przez
zrzeszenia kupców.
zakończenie odśpiewano .Rotę*. Stąd pochód udał się na kat.
arcywaźnej sprawie wyraźnego stanowiska.
cmentarz, gdzie na grobach dwuch poległych za wolność
6. Ceny, ujawniane na przedmioty powszedniego nżytku, winny
Ojczyzny złożono 2 wieńce, niesione na czele przez Wojaków
być zgodno z cenami, istotnie pobieranemu
1 Młodych O* W, P, w umundurowaniu, Dale] kroczyły tow.
7. Obowiązkowi ujawnienia cen podlegają następujące artykuły
powszedniego użytku :
Powst. i Woj,, Sokół, Straż Pożarna, Tow. Polek, harcerze (ki),
S. M. P., cechy, Młodzi O. W. P., pochód zamykał oddział Czerw,
A) ziemiopłody i ich przetwory, ja k : 1. żyto, 2. pszenica,
Krzyża, Zaznaczyć należy, że Młodzi O. W, P. po raz pierwszy
3. jęczmień, 4. owies, 5. mąka żytnia i pszenna, 6. pie
N o w e m i a s t o , dnia 17 sierpnia 1932 r,
wystąpili publicznie w umundurowaniu, czera budzili ogólne zain
czywo (wszelkie), 7. kosze (wszelkie) itd,
teresowanie, Po złożeniu wieńców na grobach śp. Zakrzewskiego,
B) Jarzyny (wszelkie), ja k : 1. ziemniaki, 2. kapusta, 3. bura
ffCtftndarzyk, 17 sierpńii, Środa, Jacka Wyzn,, Mirona,
żołnierza zmarłego w tut. szpitalu i śp. Walskiego, post, po*
ki, 4, brukiew, 5. groch, 6. fasola, 7. kaliijor, 8. szparagi
18 sierpnia, Czwartek, Firmina.
9. szpinak itd.
Wschód słońca g, 4 — 23 m, Zachód słońca g, 18 — 57 m« ległego nc ulicach naszego miasta oraz modlitwie pochód roz
C) Nabiał i jaja: 1. masło, 2« mleko, (wszelkie) zbierane,
Wschód księżyca g, 20 — 00 m. Zachód księżyca f, 7 — 06 m, wiązano, Nie należy również pominąć milczeniem licznego
udziału obywatelstwa na cmentarzu.
niozbierane, kwaśne, sterylizowane, skondensowane, 3.
Wieczorem odbyła się uroczysta, o bardzo obfitym programie
śmietana, 4. śmietanka, 5. sery krajowe, 6. jaja.
akademja, urządzona z ramienia Młodych O. W, P., zapoczątko
D) Ryby : ryby żywe, ryby śnięte, ryby wędzone.
wana słowem wstępnem prezesa obwod, tow, Powst 1 Wojaków,
E) Potrawy i napoje w restauracjach za wyjątkiem win
dt. wet. Roszczaka. Dalszy program wypełniły: wiersz . 0 miłości
i wódek.
Obchód św ięta „Cadn nad Wiatą*.
Ojczyzny", wygłoszony przez synka p. Jurkiewiczów, recytacja p.t.
F) Owoce krajowe świeże i suszone, cytryny.
N ow em iasto, Jak zapowiadało dwukrotne ogłoszenie w
.Pomorze wraca do Polski* — czł. Slesinger, wiersz .Czuwaj
G) Mięso, wędliny, drób i tłuszcze jadalne. Bydło, żywa
‘naszej gaiecie, tał, towarzystwa .Sokół*, Powstańców i Waj.
Strażnico* — p. Lkznersks. Bardzo źródłowy referat p. t,
waga, nierogacizna, mięso, wędliny, drób, słonina, smalec,
t S. M. P, urządziły wspólny obchód zwycięstwa pod Warszawą
.Wojna bolszewicko-polska* wygłosił kleryk ks Szubert, uwy
łój jadalny, tłuszcze roślince.
w r, 1920, nazwanego .Cadem nad Wisłą4* O gadz. 10,30 po puklając ważne momenty odparcia dzikich hord. Referenta
H)
Artykuły kolonjalue i inne: 1. herbata,2. kawa, 3. kakao,
szczególne towarzystwa oddzielnie, ze względu na obecne prze nagrodzono burzą oklasków, Po deklamacji p, Nowakowskiego
4. ryż, 5, cukier, 6. cykorja, 7. marmolada, 8. powidła.
pisy prawne o zgromadzeniach, udały się z pocztami sztandaro- p.t. .Bohaterowie wielkopolscy*, grano amatorów i amatorek
9. sól, 10. ocet, 11. oliwa, 12. śledzie, 13, zapałki, 14.
wemi n i uroczyste nabożeństwo, w czasie którego patrjotyczue
z O. W. P. odegrało jedaoaktówkę p, t. .Nowa stodoła* osnutą
drożdże, 15. miód, 16. pieprz, 17. proszki do pieczywa.
kazanie wygłosił ks. 1 radca Papę,
Po
nabożeństwie
ni tle powstawania outku ochotn, z Pomarza dla obrony za
18. gizyby, 19. oleje jadalne.
towarzystwa ze sztandarami i liczny zastęp publiczności zgroma grożonej wówczas Ojczyzny, Sztuka, wyreżyserowana prawie w
I) Artykuły odzieżowe i galanteria: 1, materjały wełniane,
dził się w sali Hotelu Polskiego w cela wzięcia udziału w tygodniu przez p. J, Piotrowicza, wypadła nadzwyczaj udatnie.
2. materjały bawełniane, 3. materjały półwełniane, 4. odzież
akademji. Pięknie i gustownie przybrana
zostałi scena Bardzo wzniosłe wrażeniesprawiłaiascenizacja śmierci ks, Skorupki.
(gotowe ubrania), 5. bielizna, 6. wyroby trykotowe,
sali w emblematy narodowe i wizerunek M. B. Częstochow Nastąpiła jeszcze deklamacji p, Iwanowskiego p. t, .Rozkaz*.
wełniane i bawełniane, 7, kapelusze i czapki, 8, obawie*
skiej. Zagajenia akademji dokonał prezes Iow, , Sokół*, p, Pleśnią .Boże, ces Polskę* zakończono uroczystość.
9, gaianterjs, nieopłacająca podatku od zbytku.
Jentkiewicz, dziękując za liczne przybycie i podając program
Udział w akademji ze strony obywatelstwa był nadzwyczaj
K) Artykuły opałowe: 1, węg!el, 2. koki, 3, drzewo, 4, torf,
uroczystości. Po odśpiewaniu hymau wojackiego słowo wstępne liczny, tak że obszerna sala była zapełniona do ostatniego
5. brykiety.
wygłosił ks. prof. Deoabieński, wykazując ścisłą łączność dzie miejsca. Wstęp był za dobrowolnemi datkami
L) Artykuły oświetleniowe: l. nafta, 2. spirytus do palenia,
jową obchodu 550-lecia sprowadzenia cudownego obrazu N, M, P,
W dniu tym domy były bardzo licznie udekorowane flaga
3. świece, 4. elektryczność, 5, gaz, 6, artykuły do insta
do Częstochowy z «Cadem nad Wisłą*. Stoaowne deklamacje mi narodowemi, także gmachy urzędowe.
lacji elektryczności i gazu.
wygłosili z werwą i przejęciem p. Korecki i p, Olszewski,
M) Pasza: 1. siano, 2, słoma, 3. owies, 4. otręby, 5, maku
Główny referat przypadł w udziale prezesowi ubw, Powst.
chy (pasza treściwa).
Okropna tragedja na tle miłosnem.
I Wojaków, p. Niemirowi, a jak się z niego wywiązał, jak umiał
N)
Artyauły
budowlane: 1. cegła, 2. wapno, 3. cement, 4.
nim nietylko do żywa zainteresować słuchaczy, a przedewszyI znów «Strzelec*!
drzewo budowlane, 5. żelazo do budowy. 6. gwoździe.
stkiem trafić do serc i najwznioślejszych uczuć patrjotycznych
M. R u ló w il W nocy nt poniedziałek, 15 bm., rozegrała
7. sikło do szyb.
i religijnych, dowodem tego nie tylko niemilknące, ży
się w domu 54-morg. rola, Hermtai Deutera okropni, krów w
O) Artykuły gospodarstwa domowego: 1, naczynia żelazne,
wiołowe oklaski, ale i łzy wzruszeaia, perlące się w niejednem
żyłach ścinająca zbrodnia, Zrodziła się oua z pobudek miłosnych
2, naczynia emaljowane, 3. naczynia blaszane, 4 naczynia
oka. Ale bo też to,
co p.
Niemir
opisywał, zna
2i-leln. Wiliego Preussa z Kamionki do córki Deutera, 2CMetgliniane, 5. szklanki, 6 fajans, 7» porcelana gładka nie-*
z włisnych przeżyć, patrzał na to z bliska, brał on w tem
niej Frydy
.malowana, 8. łyżki, noże, widelce (z wyjątkiem srebrnych
wszystkiem jako żołnierz czyaay udział, to też słowa jego,
Młodzi znali się od dziecięctwa, Gdy się P. oświadczył o jej
1 złotych), 9. łańcuchy, 10. sznur, 11. nici, 12. pasta do
płynące z
serca i wewnętrznego przekonanie, tikiem
rękę, poczęła go unikać, temburdziej, źa P. był charakteru bardzo
obawia, 13. mydło do prania, 14. szczotki, 15. pasta do
samom echem odezwały się w umysłach i sercach słuchaczy.
gwałtownego oraz że ojciec jej również sprzeciwiał się temu małżeń
podłóg, 16. soda,
Przemówienie to, tak żywo i tak wyczerpująco ujmujące naj stwu, Na tem tle zrodziła się w mózgu młodego .farjata* myśl
P) Skóry: 1, skóry niewyprawione, 2. skóry wyprawione.
główniejsze momenty owego dziejowego zdarzenia pod Warszawą, 0 krwawej zemście. Tragicznej nocy byli młodzi na zabawie Kółka
R) Przybory szkolne i materjały piśmienne: t papier,
podamy na łamach naszej
gazety,
aby dać możność Roln, w oberży p. Ziółkowskiego wBałówkach. Podczas tańca gdy
2. pióra, 3« ołówki, 4. gumy, 5. atramant, 6. bibułka.
zaznajomienia się z jego treścią i tym, którzy przemówienia tego
odezwał się P. w te słowa: .Szkoda, że ostatni raz się bawimy*
7. kajety etc.
1
me słyszeli. Na zakończenie p. Przewód., dziękując jeszcze raz tknięta złem przeczuciem D. udała się do domu. Po niespełna
S) Artykuły apteczne: 1. środki opatrunkowe, 2. środki
przedstawicielom, towarzystwom,
mówcom,
deklamatorom
godzinie (około 2 godz. w nocy) miody Preiss zapukał w *kno
dezynfekcyjne, 3. bandaże, gaza, wata, najniezbędniejsze
1 publiczności za udział, wzniósł ok^yk n i cześć Nijjaśa. jej pokoje. Gdy dziewczyna nie zareagowała ni to, P, wybił
artykuły codziennej higjeny: jak: 4. szczoteczki do
^Rzeczplj i Jej prezydenta, gremko powtórzony przez obecnych, pięścią szybę i wskoczył do pokoju, Wystraszona tem dziew
zębów, 5. proszki i pasty do zębów. 6. terpentyna*
poczem wspólnie odśpiewano na zakończenie: „Nie rzucim
czyn c zdołała zbiec tyłnem wyjściem do sąsiada Michał«
7, benzyna, 8. wosk, etc.
ziemi*. Przebieg całej imprezy był wielce podniosły i hodujący. skiego, jednak przy ucieczce uderzyła tak silnie kuchennemi
8, Winni niezastosowania się do postanowień niniejszego za
Tak w poszczególnych przemówieniach, jak i deklamacjach drzwiami, że ojca przebudziła, P, mniemając, że nk-yła się
rządzenia karani będą administracyjnie w myśl trt, 4 ustawy
dźwięczała silat nuts religijna i patrjotyczua.
W dziwnym
w pokoju ojca, wbiegł tam z rewolwerem w ręka i oddał
z dnia 2 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R, P, Nr. 67 poz, 449) w
kontraście do podniosłeści tego czysto patrjetycznego obchodu 7 strzałów, ósmy zaś skierował sobie w skroń, tak że kula prze*
brzmieniu ustawv z dni« 5 sierpniu 1922 r. (Dz. Uil, R. P.
stoi niesamowita jakaś — moglibyśmy ją nazwać histery szła na wylot i P. na miejscu padł trupem, Pomylił się jednak
Nrt 69, poz. 618) oraz stosownie do rozporządzenia Rady
czna przezorność ze strony pewnych czynników, uwydatniająca
w rachubie, bo zamiast dziewczyny padł ofiarą zemsty jej ojciec,
Ministrów z %duia 21 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P, Nr. 9,
■się w sprowadzenin na ten pamiętny obchód aż zamiejscowej
ugodzony 5 ma strzałami, trzema w brzuch, 1 w lewe kolano
poz. 89) aresztem do 3 miesięcy i grzywną d# 10,000 zŁ
policji.
Możnaby się
z tego
uśmiać
do
roz 1 1 w prawe przedramię, dwa chybiły. Nt miejsce wypadku
lab jedną z tych kar,
puku, gdyby to zarazem nie budziło tak smutnych refleksy]
pospieszyła zaalarmowana hukiem ludność, która udzieliła
§
9,
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
z takiego stanu rzeczy. Drjwny też kontrast stanowił
do
rannemu pomocy i zawezwała policję i lekarza dr. Piotrowskiego
szenia,
gęsto lflagowanych gmachów miasta pustką święcący gmach
z Nowegomiasta. Po zaopatrzenia ranny przewieziony został do
Starosta Powiatowy Lubawski
starostwa. Z tego chyba należałoby wysnuć wniosek, że szpitala w Nowemmieide. Wobec konieczności prześwietlenia
wz, (—) Cz. Budnik referendarz.
święto „Cnda n»d Wisłą* za święto państwowe już więcej
aparatem
Roentgena
przetransportowano
go
do
szpitala
miejskiego
uznawane nie jest.
w Grudziądzu, gdzie chirurg dr. Grygier dokonał natychmiast
operacji
Mimo, że rany są groźne, lekarze mają nadzieję
Odwołani« egzekutora powiatowego.
Nieroztropni rodzice.
utrzymania D. przy życia, gdyż wnętrzueści nie zostały «aruszont,
Nowemiasto, Z dniem 31 lipca 32 r. odwołany został
Bezzwłocznie po wypadku przybył na miejsce Sąd i władze
S a g sjen k o .
Podczif iwotenta zbota z poi* rolnik p.
egzekutor powiatowy p, Ad*m Michezyńikt. Odtąd wszelkie śledcze. Zwłoki samobójcy wydano rodzicom. Dodać nałoży, iż
Wielgoiińiki z tan#, chcąc widocznie swym dzieciom sprawić
padłtki I opłaty powiatowe ściągać będzie Urząd Skarbowy.
simabójca, jak i rodzina Deutera są wyznania ewangelickiego, ■ciechą,»sadzili je n . nsładowinej farze ze zboteai, któi. w p«wa jakby cudem ocalona córka — jedynaczką, której matka umarła •ym momencie sią wywrócił», Wskotek tego 4-letni synek
Pomór i zaraza świń.
prztd kilkoma lity.
Edmnnd złsmsł nogą powytej kolsns. Przebywając w szpitda
Jak się dowiadujemy, samobójca był .Strzelcem*, a browning
pow. w Newemmieście powali powr.es ja t do zdrowie.
Nowemiasto. W zagrodach pp. Wal. Ziółkowskiego M.
kupił niedawno w Grudziądzu, gdzie był uczestnikiem strzele
Bałówkl, Wład. Ozięgiełewskiego Nowemiasto, Jana Graduszewskiego Tylice, Henryka Moritza Fijewo, Fr. Jabłońskiego Cem- ckiej wycieczki. Tragicznej nocy wszczął awanturę z pewnym
Z
ro
m
P
*
gospodarzem, Ponadto zwracał się często z pogróżkami do róż
«bałowo stwierdzono urzędowa pomór wzgl, zarazę świń.
nych osób, a w okolicy budził ogólny postrach#
Kronika kościelna.
P d p lia . Ks. wikary Leon Klin z Toronis-Mokre został po
Zaraza dziczyzny 1 bydła rogatego.
Groźny pożar.
wołany as wikerj.t do Chełmno,
K a r a ę ta ik . U padłej krowy p. Bolesława KrzemieniewChrośle. Data 12 bm, po północy wybuchł pgtar z dotąd
oskiego w Kurzętniku — wy bud« stwierdzano urzędowo zarazę
nieznanych przyczyn w z.Dadowaala rolnika p. Lieznierskiego.
Śmierć dziecka podczaa zabawy.
dziczyzny i bydła rogatego.
Spaliła sią atodala i chlew wraz z stajnią .ra s okalo 40 far
M irnchow o. Onegdsj utonął 3-letnl Jan Myszk, syn rolni
święto zwiezionego zbota i 2 fary siana, a panadto maszyny
ka z Mirschowa. Wypsdek miał mlejace podczas zaoawy, w
Z życia grodzkiej placówki O. W. P.
roln^ tj. aieczkarta, młóckarnfn i wialnia. Inwentarz żywy araczaaie nieobecności rodziców w dama, W poblitn zabndowai
L u b a w a . Tot. placówka O. W. P„ * całego powiat,
t iwano. Powstałe straty wynoszą około 15 tys, zł. Spalone
Myszka była «mieszczona w źródle beczka, z której czerpano
a.)starsza, p«d obecne« kierownictwem wydztałn wstąpił, n .
zabndowania wraz zejzbotam i maszynami sbezptsczoae były na
wodą, nakryta pokrywą, którą bawiące aią dzieci odkryły.
now ą drogą rozwojn. Świadczy o tem wzrost zsdnteresowani.
27 tys, zł.
Chłopczyk wpadł do beciki głową na dół i poniósł śmierć,

■Robi s ią c o r a z c ie k a w ie j
w n a sz y m p o w ie c ie .

WIADOMOŚCI.

Zm iasta i powiatu,

P. Starosta nie udzielił
zezwolenia na obchćd
„Cudu nad
ff

Dzinłóewe.
C»l«m nmsenłn dnit „Cuda
aad Wialą* w dniu 15 I»«., który w aaasaj patafji
jaat t a m t a daiaa tdpusiu Matki Baakiaj, ntweuył
sią ta Ktaitat ebywntelski, prsgsąey nrsądsić obchód,
aa zaigaoiitwaaia ktditga «biegał sią e zazwtlaait.
P. Staitik wigl. jaga zastępca aznsli, ta obchód ten,
jak itwaiat tatia argaaizscjc, jak PewsUńcj ji Wajacj
i OWP. aą palita cza* i Komitat aia etisynsał zazwalaaia aa tirsądseaie tbtbadu.
Capiawda p. Staiasta
kenfarewsł z KamitaUm, lacz, przejrzawszy apia erganisac] j, mających bać adziat w abchadzia, palcat!
rtf. «świat, (ta aaltty padtbaa równi«* de jaga
czy aia i ii), by papiaail da p. Starasty piasaabar
poszczególnych aigaaizacjj, który* taa ta zaś pa*
lacił sta tyś piaamaa eiwisdesenie, czy daaa aigaai*
zacja biaiza «dział ? Oczywiście aia wszystkie oiga■izacja na taga radzaj« aiaznan* te praktyki zaieagawały. Dziwna ia zaiatc, ta w Lidzbaikn zezwalania
■a «rząd«« nie abekada «zyskali właśnie Paw. i Wejacy. Widaczaia p. Staiasta miał wzglądy strategiczaa aa aka, gdyś Lidzbaik kiadyś «»latał dc Piaa
zachodnich, zatem de icjaan zachadaicgo, a Działdo
wa da wsebadaiaga. Wskutek edmewy wiąc Komi
tat wydał odezwą do abywatalatwa z nwiadamicaiem,
te abcbśd a.ę aia ct będzie, strasem wzywając da
wywieszania flag i gtamjllaaga adziała eigaaiaacyj
ze sztaadatami w aabatcśstwie.
Jaki był cci edmewy «dzielenia zezwalania na
ebtkód ? Pizacict wszyscy jesteśmy zgodni w tam,
te gdyby taga cadn nie było, aia byłaby władz pal*
akieb i p. ataiasty Maatwiłła w Działdowie, a byłyby
władze bolszewickie. Stała sią jednak inaczej — pod
czas, gdy wióg z całym impetem patł na zachód
i naekaio staczy! paniką, Bóg dał nam ludzi dział*
nycb, owianych miłaścią Baga i Ojczyzny, jak gen,
Hallen, ka. Skoiapką i innych, i aa walą Betą, pisy
ich pomocy i całego zdrowego naiadn «dała nam sią
zmóc wtaga whśaic 15 sicipaia, w dzień Waitbewsiącia Matki B«taj, któia wodzowie i aiiód w świą
tyniach błigali a watawicnaictwa. Stąd tat i wdzię
czność całego aaiada Ola Bagaiedzicy. C**«a więc
starosta p. Moaiwill n a poszedł aa ręką Kaniłtaiawi
i icbił w swój sposób tiadneści w niządzeaiu «b.hadu?
Przeciat mamy tyle dowodów, ta władza chlabią
aią swym wadzam, któiaga paiówaają z Waaiyngteatm, Maasaliaim, Sobieskim i innymi wielkimi laóźmi,
a my piscciat wiemy, ta Sabiaaki, któtama aiakióizy
nawet da kolan aia dataśli, aia ihtłpił sią awam
zwycięstwem pad Wiedeitm, alo przypisywał je Baga,
pissąc de ówcsasaega Ojca św.: „Przyszedłem, z* ba
czyłam, Bóg zwyciąśył“. A mima to nikt Sabiaakiama
sławy ale ajara;«. Csyiky dsisiejas« wielka ści były
Jak it t it a n * a twoją «ławą, ta »ię »ią * Mstką
Betą nawet dzielić aia ihtą? Z paatąpawania niektóiyak jadnaatak wnosić mętna, to ta tsk wygląda.
Zamiast z całym nsiadam dsitń tan abekodsić w l i 
da ści, ta pewnej jegn części zabiania sią tego za
wzglądów czy eta pattyjnycb. Bądf ca bądź p. ztsrasta
Mantwiłt w niniejszym wj pidkn okazał sią jika «zławiek czy««, lecz my w przyszłości nieczyste ść tą
obchodzić będziemy t«m getęcaj, im większo bu l
nę ści stzwiaś sią będzie, ba ónih p. staiozty Maniwilia nia przyjmie sią aa tat. taienic.
Nie przechowywać pieniędiy w domu!
P n c k J. Ksrcz z Puck» przechowywał swoje aszczędnośei
w szafladzie ed maszyny do szycie, skąd n a w tych dniach
tkradziono całą kwotę w wysoka ści 500 zł. Niejaki znowu Moebs i Ostiowi, pcw. morski, misi swe oszczędn.ści w skrzyni
i bielizną, co podpatrrył złodziej i wykradł c»ly ciężko zapra
cowany grosz w kwocie 45 delaiów i 35 zł.

Anglia zdemaskował! plam
niemieckiego zamachu aa Pilską!
Pary * . Olbisymia sansacja wybnebłn w Paiyta.
Oświetl« ana towantawa plany Niemiec w atosnnkn
do Paliki i wywalaj« w tutajssych kalatb politycznych
niezwykła paintzanio,
Niadiwna donaszana a tajnyih ’«tmewacb ks.
Walji, »rezydenta republiki fraatuikiej Lcbrana i promjera Hania ta z okazji pt święcenia pomnika óla pale
głych załaieray brytyjskich w miajtcaweści Thipval.
Obecnie znany' tygodnik polityczny „Cantfair”
ogłasza dalsza rewelacyjne szczegóły, datyciąCa tych
rozmów.
Tygodnik paryski stwiardsa, te r«sm*«y nastąpi
ły pa aprzedaiem peraznmieniit sią k«. Walji z kró
lem Jerzym i premierem brytyiakim Mac Donaldem.
Z ekazji tych rozmów wręczyli Aaglicy Hcniatawi
tajne matarjały wywiadowcze, zebrane prze» wywiad
aagiiliki na tary tarjem Walnego Miaata Gdańska i na
pograniczu nicmiackiem.
Jak wynika z tych mateijałów asgielskirh zsgrstt
Palace ze »trany Niemiec nagłe zaskoczenia na Po
marz«, ptzyciem wywiad „Intsligence Serwie*” stwier
dzi daleka idące pisygotawania Niamiac w tym kiernnku.
Matarjały ta wywalały niezwykłą sensacją w wy
sokich kałach rządowych Francji i sprawa będzie roz
patrywana w Radzie ministrów araz na nljwytsztj radzie «brany państwa.
Pod wpływ»«® tych rozmów i rewelacyjnych mateijaiów iłatył Harriet swej« «świadczenie, kamanikn*
ląc, it nie widzi ebecnia aołliw eiei zredukowania
budtetn wojskowego Francji, a te ze -»aglądn na
wialkia ni* bezpieczeństwa, r*ąiaZające tak Francji, jak
i jej acjmzaikf.-m za strony Niemi#*.

Gdańsk otwarty dla ptlskkh
okrętów wajeiayth.
Gdańsk. Dn. 13 km. w Gdańska w bintze wysekiego komisarza Lgi Naroków podpisany zastał
ptsas pyzcdsiawicieli Paliki i Gdańska pr«tekót ««#»
wy, nstalającej apccjaina nłatwienja dla «krętów
polskiej marynarki wajannej przy zawijaatn da partu
gdańskiego, nie ebjęte neimainemi przepisami międzynarad« wami.
Udagadnicnia ta polegają na tam, te ani ileść
okrętów peltkisk, mogących przybyć lównacsaśaia,
aai u l i ich pastaju ma są ograniczane, a ile «kręty
te przybywają w calach gospodarczych.
Poza tern osiągnięte paiot umienia ca ds ebastr««aaga eddziaływania w kiaraaku naimalizawania ataannków między Falską a Gdańikiam w dziedzinie
gacpadarczej.

Nowy protest Polski przeciw gwałtom
hitlerowców w Gdańsku wobec żydów.
Gdańsk. Gansralny kamiaarz R. P. w Gdańska,
p. min. Pap««, pizasłał teaaUwi gdańskiemu netę, w
której w kategaiycany spasśb aratastaja przeciwka
ciągła powtarzającym aią aapiśtiam na e bywstali
palakith wyznania majtnazawega przez hitlarawców.
Przedmiotem aa ty jaat napaść na aby walali palakith
Lindan», Pragaia i W*<siberga, dakanana przez ad| dział hitlarawców na Mianthaagaase.
I

Cały ruch handlowy między Rumunją a Ameryką,
przez Gdynię i Snlatyn.
Bnkaraszt. Na podstawie umowy, zawartej miądsy Rtmanją ś Stanami Zicde. A. P., wymiana towa
rów między temi państwami odbywać sie będzie »racz
Gdynie i ‘rnmnńiką stację graauzią Grigerę Ghica
Veda (S siaty ń).

Naszym szabesgojom pod uwagę.
Żyd w ypalił oczy sw em o chlebodawcy kwasem so ln y m ,
poesem skoczył i piętra na bruk podwórzs.
W arszaw a.
Lokatsrzy domu przy *1. Mirswsklej 9 w
Warszawie byli świadkami tragicznego wypadkn.
Z btlkonn korytsrzt 4-go piętn wyskoczył n* esfłlt1 podwó
rza jakiś mężczyzna. Jednocześnie z mieszkania pierwszego
piętra w t«:t* oficynie rozległy się rozpaczliwe krzyki, wzywsjące ratsnks. Przybyły na miejsce lekirz pogottwl« stwierdził
n desperat* 22-letniego Leiby Bratmsn*, pęknięcie poditswy
czaszki 1 pa «dzielenia pomocy przewiózł g* w *g*njl d* szpitcla św. D icb ł, gdzie Br*lm*n wkrótce zmsrł. Drogą cfisrą okczeł się 41*letni Irek Nrśyce, włsściciel kawlsrai, mitszciącej rię
w tym samym doms. Lekarz stwierdził a niego poparzenie obie
gałek ccznycb 1 po opatrnnkn przewiózł go do sipltala na Czystem. N. grozi strata wzroku.
Szczegóły dramata są następujące:
W kawiarni wspomnianego Nelyce pracował od 4 lat jaka
kelner Bratmsn, który był sierotą. Między praeswnikiew
a właścicielem wynikło zajście. Przyczyną było podobno wy
mówienie pracy Bratmaacwi. Ody w południe No2yce udał się
do mieszkania, wkrótce petem przybył tam B. i oblawszy śpią
cego eblebsdawcę kwaaem aolnym, zaniknął drzwi na klucz, poczem pebit gł na czwarte piętro i rzneił się z balkon« na brak
podwórz*. li s

Napad kemaniatów na członka O. W. PP io trk ó w .
Jednego x ostatnich dni ©keło godj. 10 wie
czorem na ni. Sulejowskiej ni przedmieściu Piotrkowi Trybom!ekiego n* powne#jącego samotnie do domi członki Obozu
Wielkiej Paliki Celestyna Misztelę mpidł« bojówki komunistyczot, złożeni z 10 ludzi, csbrojom w noże. Bejówee *rstwodził żniny n i terenie Pictrkcw« kcmenisti nożownik Hcrmisi
Geller, któiy wnz ze swymi ludźmi pormił niebezpiecznie p,
Misztelę. Ofiarę napad! w simie ciężkim przewieiiono do szpi
tali. Przeciwko cpiyszkem i ich przywódcy skierowano skargę
ds prokuratora.
Zaznaczyć trzeb«, że podnoszący ostatnio głowę piitrkowscy kcmtniści dawns się jnź odgreżili, te mz obwiepoiakami
zrobią porządek*, Zamiary swoje wprawadzili w czyn przy pier
wszej okazji.

KĄCIK R śD iO K T.

Hoover za re w izją dług ó w wolenoych.

i a ś j c j e Polskiego Kadja w War aia w io.

Waszyngtaa. Prezydent H s« v « r wyglozil wielką
mewę palityrsną, w której sgłeaił swoją kandyditnię
przy wy boro* b jeslenzych na prezydenta Stanów Ziadnaazenyth. W wywadaeh awaieh prezydent H«*vai
leswinął swój program polityczny w 20 puaktecb.
Najbardziej snamienaem jest pisy tam, it zgiacił
an gotowość Ameryki de pedjęcia rewizji długów wo
jennych, która palegi ć ma na takich podstawach »tre
ny dlatniczei, któreby Ameryka megia zaak**pt«waś.
Prezydent Hwver pedkn ślii przytom, it Ameryka
zgadza się wptawdzin n* rawisję dłagów, ale nie na ich
zupełna skr*ślsnie. Amerykanie bowiem nia megą
wziąć na tu bin cnłtg* eiętern.

C zw artek, dn. 18 bm .
12.45 13.35 15,10 15.35 Płyty gr„
16 35 K.manikat Centr. Bi«r. Hydr. dl. iegl. 1 ryb. 16.4©
.Wśród książek*. 17.00 Koncert selietów. 18.00 .Stelecie
.Kfiąg Naiods 1 pielgnymatw. polskiego* Mickiewicz«*. 18.20
M«zyk* tan. z rest. .Criatal*.
19.35 Pras. dii.« , radj 19 45»
Komun, toin. Min. R.ln, 1 Ref. Roln. 20.00 Koncert, 21,20 Słu
chowisko z Krakowa. 22,00 Muzyk« tan. 22.40 Wiadomości
aport, 22 50 Mazyka tan.
P iątek , dn. 19 b a . 12.45 13.35 15,10 Płyty gr, 16 35 K«m«n. Centr, Biura Hydr. dla źegl 1 ryb. 16.40 .Klik« słów
o Gr«zji*. 17.00 Muzyka lekka. 18.00 .W turczanskim zaścian
ka szlacheckim* (Ir. ze Lwowa), 18.20 Muzyk, lekka z Hotelu
Enr.pejikiego.
19,35 Praa. dzień. radj. 19.45 Przegląd ralnprasy zagrań. Wilno 20.00 Koncert «jmf ork. Filb. W przer
wie feljetcn pt. .Frazes 1 prawda*. 22,00 Melodje z filmów
dźwiękowych. 22.40 Wiad. sport. 22.50 Maz. tan.

Irlandia kupuje węgiel polski.
Gdańsk. Według iŁfetmacyj «asy dotąd sefrachtawana z G4*ń*ks d* Iił°«dji 3 transporty *ą§la
polski«ga pa 2,300, 1000 i 800 te«n katdy. Na aiarpi«ń złlraabtawa«« jeszcze kiiza ładanków węgli.

_____mmmmm

Za redakcje odpowiedzialny: Franciszek Łupicki w Nowemmiescie,
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych silą wyższą, przeszkód w
zakładzie, strajku ftp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenia
pisma, a abonenci nie mają prawa domagania sią niedostarczonycb
numarśw lub odszkodowania.

Kit. Stów Mtod?. PoUkitj

Leopolda Dembickiego
składamy wszystkim serdeczne

„Bóg zapłać12.
R O D Z IN A .
Lubawa, w sierpniu 1932 r.

O bw ieszczen ie.
Stosownie do przepisów rozporządzeni* Pana Prezydenta
R„ P. z dnia 3. XII. 27 r. o prawie łowieckiem podaje się nimejszem do publicznej wiadomości, że p o lo w a n ia dwrOCn

d o tu to jo a te j g m in y n a le ż ą c y c h o b w o d ó w
z o s t a n i e n a l a t s z e ś ć , p o c z ą w s z y o d I-g o
VII. 1932 , p r z e z p u b lic z n y p r z e t a r g w y
d z ie r ś s w io n e .

w KRZEMIENIEWIE
urządza w NIEDZIELĘ. DNIA
21 BM. O GODZ. 2-EJ

Polecamy
ostatnie nowości

Za okazane nam tak liczne i szczere współczucie
x powoda śmierci ojca naszego
ś. P.

drogerii i skład faib
N 0W EM IAST0, Rynek 7
poleca ;

benzynę
ze stacji benzynowej Nobla

o le je sa m o c h o d o w e
o le je m a sz y n o w e
o le je m o to ro w e
o l e j e c y lin d r o w e
o le j e p o d ło g o w e
sm a ry na o s ie
T sw o tę
tr a n do s k ó r
prawdziwy „Drei kronentran“

po najtańszych cenach.

6.50 zł
X. Proharzka, Słowa żywota
6.80 „
Gaertner, Służ Państwu
-.2 0
O. Pirożyński, Co to jest akcja kat.?
2- „
X. Bourue, O wychowaniu duchowem
4.50 „
X. Lubelski, Dogmatyka katolicka
—.50 „
Żnbowska, Kółka wychowawcze w S. M. P.
- .2 5 „
„
Metods pogadanek ankietowych
8.20
Gentille, Reforma wychowani«
- ,5 0 „
Gran, Reforma szkolnictwa
2- „
Zarembina i Bogucka, Pożegnanie szkoły
Vetmeerieh, Katechizm małżeństw« chrześcijansk.. 2 . - „
Kałl-Omest, Uczenie się pod kierunkiem w szkole
1 2 .- „
średniej
5 .- »
Anderson, Ciche czytanie
1.50 „
Skrndlik, Bezbożnicy Polscy
.
1.50 „
Encyklika o chrzęści), wychowaniu młodzieży
3 20 „
Zamierzenia dziecięce
1.20
bolak wśród dzieci Marji

„
„

„

L.

KSIĘGARNIA „DRWĘCY"

Warunki wydzierżawienia będą przez 2 tygodnie, począw
N o w s m ia s t o .
szy od dnia 17. VIII. rb , w lokalu urzędowym niżej podpisanego
Skradziono mi
przewodniczącego wyłożone do publicznego wglądu.
patent przemysłowy,
Przetarg publiczny odbędzie się W C z w a r te k , dl*. znalazcę proszę o zwrot.
Poszukuję
Gospodarstwo
I w r z e ś n i a 3 2 r . o g o d z . I l-te j p r z e d p o t.
M. DYLEWICZ, CICHE. 7 morgowe z zabudowaniem, w
chfoptka
w s a l i p o s i e d z e ń R a d y M ie j s k ie j .
położenia dobrem, położone do koni od 15—18 l*t od zaraz.
Kres przybicia 3 dni.
OOeigę,
blisko miasta i dworca od zaraz
FR. MAKOWSKI,
Lubawa, dnia 16 sierpnia 1932 r.
rzuconą na p. W, Czołbową na sprzedaż.
mistrz piekarski
Gdzie
wskaże
eksped.
„Dr*ęcy*
z Jamielnika, ainiejszem OD
Przewodniczący polowania
NOWEMIASTO.
Nowemiasto.
WOŁUJĘ.
C. A.
FR. LICZNERSKI, w z. burmistrz.

zabawą letnią,

połączorą z przedstawieniem na
łące p. Karbowskiego. O liczny
udział prosi
ZARZĄD*
ŚWINIARC.
TOW. POW. I WOJAKÓW
urządza dnia 21 SIERPNIA

zabawę letnią.
Od godz. 5-tej koncert, strzela
nie do tarczy o nagrody w par
ka przy oberży, na którą uprzej
mie zaprasza
ZARZĄD.

Dziewczyna
potrzebna od zaraz.
KONST. DEMBEK.
SZWARCENOWO, wyk

Tapety
w wielkim wyborze
— — poleca — —

K elęgarała „D rw ęca“

