M m Hi

^

^

w» Wt£B3ki

g e + jts tś & s s & ś .

Ul i8

g ro sz y ^

El

JC D O D A T K A M I :

„O PIE K U N M ŁODZIEŻY«, „ N A S Z P R Z Y J A C I E L « i „ R O L N I K “

% wmsy
«nrmrifck i
fta&ćjpb&i wfMml Hm
itdw miwłąos&ii* s
mmtsdmim
JLwmrtmkmlm wyuomi i dmęemmińmm 4^0 śL
F«y]iReir§ *lą
FW-tłŁr 4

Bot XII.

—
aL

g

r

a

0*m&
w wfmk&tesi 1 mtflm&trm m ft^onio 6-immowej 15 gr,
ul str&zlm $»ł&.amrwęĄ 64 p , u l
iO gr. —
drobno: Napisowe
u lw « ifroMz) ^ g? ksMm
elow^ 15 gT. Oglozmm* r-mgraa. 100% więcej

do W9iy«ikldbi gmxw.
Sn . a n wr kTAwjLw.n.iAiAlA

H fiitdr le i« : si a t N ow em i as t e A
i* a^ ^
. r\ .. . _ x?•_- . ,
__ .

N c w e m ia s to *P o ifie rie C zw artek dnia 8 września 1 9 3 2

Jak sygUdafa w rzeczywistości

pidM e sanacyjne n Penerzu?

I
|

Na
tych więc bardziej
jaszcza
aiś
pajęczych podstawach *pi«ra ów sntar sanacyjny swa
iwiaidzinia a wielki« h wpływa« h a*nacji na Pomeisn. Ba, na ich ksnwia ptjęczęj szuje an jaszcza
dal«] idące kenklasje, pissse:

N r. 1 0 6

iiZ m ian a w a r t y “ .
Ministrowie Jan Piłsudski I Alfons Kiihns ustąpili.
Teką skarbu objął wleeprem. Zawadzki,
komunikacji inź. Butkiewicz.

.Freces irisim ia się nadmorskiej dsieliicy i cilcśdą
Csasy cbtcse są nader paw ilof i lie bardzo
•rfini?niti
iek szybkim krokiem usyrzćd, a świaatiaj«
iią
e4
m
ioehu
i
i wesołe
śti. ytnsiwfi
Jednak idile
s wielu
Warszawa, 6. 9. Dala 5 wtzsśsla p. minister
dcmeść ktnieczuej wtpćłpncy państwa i spcleczińsint po
wywodów i aaaeejacyj sanacyjnych i dziś jeascse w*iS®
suwa się Uk ictepsywnie, źe na tem tle dawne bożki dzielni
sktifcu Jas Piitadski i p. minister kcnunilacji inś.
aśffiiić się da rospaku. My Pemorsaeio. sd dziecka
cowych antagonizmów skazane są no wymarcie*.
Alians Ktihn s głcsili na ręce | . Prezy des ta Riplitij
la zamiaszkfli i satjąey aawtktcś psychikę luffeeśti
A więc, zdaniem naczelnego organu ebozn rzą fitśb ę • swclnicnin ith z zajmewaajck auędów.
pomorskiej, wiemy i widzimy )»aa > k as dieai, i i dowego, Pcmarza tusz dopiera — w „chlubnej erze
P. Prezydent Rt|litej przyjął zglcrzint» dymisji
uascjs dassy tej iadneici n ig d y nic zdobędzie dis sanacyjaej* — „zraaia się“ z psńsiwim pelskitm, i jndcciiśnic zsmiznawzl p, p u i WMóysUwa Mtijtna
sw*j ideologjl, ba eaa jij jest ik u , spistczsa z j*j „zrasta się* z resztą P«lski. A tymczasem I n d n a ś ć
Zswadzkicgn ministrem skiiba i y. inś. Michała Bat»■jgłębiisiai asz udami i przekonaniami, ta dcii pc mo r s k a j a s t
z Polską
zrośnięta
kicwiczi, dciyth«zsf«w(g@ dyrektora kolei w Rado
bardsioj alk kiedykolwiek tgół leśat śii biegun- e d d a w a a, c z e g o d o w o d e m j e j n a r a d e- min kimawnikitm Ministerstwa K*ntnnikaijf.
•w» oddalmy i edwrócoay jest ed sanacji, ta, wa p o s i e w a w o k r a s i e n i e w o l i ,
jaj
jcitli gdzie, ta pmdiwszyttkicm ta aa Pomorzu t w a r d a w ó w c z a s w a l k ą o u t r z y m a n i a
aiiławaaia sanacji zdobycia stbia serc i naiyiiów p o l s k o ś c i na n a j b a r d z i e j w y s a a i ę t a j
ladacici poitkicj zawlcdły z kietotcm. Mim« jednak, i z a g r o z i naj p l a c ó w c e , j aj w y s y ł a n i a
Strajk w poicie gdyńskim z a k u ta n y .
ta kaldy, kta tyłka ckce, z łatwość ą się a tem prze p a s i ó w p o l s k i eh da
p s i l a m e a t n nie
§ Dnia 3 września w gedsinscb wieczcrnyth «dbyla
konać mat«, aic przeszkadza ta byaajmaiij aaactamieckiego
i tp.
Pomorzanie
byli
■ię w Kemisarjacin Riąda m. Gdyni kerferentja p«d
t«M w bals macania apiaji pabliizacj wiadcmoidami % r e s z t ą
Pol aki z r o ś n i ę c i
sercem
a egtsmajch podbejach, {«kit na tciaaia Pomorza i i n s z ą , m y ś l ą i p r a c ą w t e n c z a s j a Z, fizewcdaiclwtm wejewedy pemetskiige IKirtiklisa w
celu zlikwidowania etrajka sebntsików f«tt«wycb.
a ladecści pemsrtkiej rzekome dakcaaia saaacja.
gdy d z i s i e j s z y c h „zbawców“
„z a a a
W knafetensji wzięli udział piaeediwcy, repieW wtrazaw»kł*j „Gazecie Pelekiej“ wysłcaaik c y j i y c b* n o g i
nie p o s t a ł a
jaszcza
iaga pisma, p. K. Łużycki, zdaje sprawę z pebytn na
ziemi pemaickiaj,
g d y „ z ba wc y * znui«wzni przez prsadsiawicieli Ministerstwa Przemysłu
awega aa Pa mc no i pizychadzi de wnieeke, ta c i n w s z a l i P* ma r z e j a z za kraj, r az na i Hkadlu w «s«ba«h: afctzalnika wydziału [peitaweg»
pozycja pclityczna „aaaaeji* na ziemi tej jast zaako- z a w s z e s i r « c e n y
d l a P o l s k i nr k o  i dyr. Urząd. Marskiego, Gdyński Związek Spedyto
mite, lepsza aawat, ais w iaaych częściach kiaja. r z y ś ć n i e m c z y z n y . My oczywiście przeszko rów Portowych cisz przedstawiciel» rebotników atrsjA świadczy a tem — według jega przekonania — dzić nie meżerny stnacji w pisanin takich bsajelnk knjącyrh, zrzeszonych w Zwląskn Zawodowym TraasęortowŁÓw. Po zatem nezasinicsyli w Keiferentji
60-tycięizaa armja recarwewa. da której aalcśą: Zwią e nas. Tem gorzej dla nich.
Kemiaarz Rząd. nr. Gdyni i okręgowy inspektor pracy.
zek Powstańców i W*jaków, (oczywiście sanzcyjsyth
W wynika ktcfetenrji osiągnięto pomiędzy praccpizyp. sad.), Związek Oficerów Rezerwy, Związek
dawemi a rebotnikemi portowymi percie mionie.
Pad« f carów Raz , Związek Lcgjeniatów, Związek ReNsatępnego dnia ekało gods. 15 taj edbyłs t ą
zatwistów, ''Kolejowa Pizy»f. Wojskowe, Potit.w e
za
aozwoloniom
wojewed. pomorskiego zgre mtdztnio
Pizysp. Wajakawe, Związek lawalidów, łąko erpasisa-'
pod gcłem niebem, swehne przez Związek Zawodo
cjc wysleżench Zełeieiiy — dalej: L O. P. P., Pcliki
wy Transportowców przy odziało ekeło 300 orób, w
Zdumiewające zarządzenia M. S. Wojsk.
«ialy Krzyś, Pelzki Ctaiwaay Krzyś, Orgaa, Pizysp.
wynika którego zapadło post*nawiani« zawieszenia
K»bl*t da «brany krają iML“
p ra sie .sa n a ty in e i*
zn ajd u je m y
n astęp u jące
sirijkn
i rozpoczęcie normalnej praey. Uthwtł« ta
Aster toga artyknta pa wyliczaaia pawyiszych i n f oiW
rm u je :
aigaaizacyj dechedii da pizekaasaia, śc aa Pemorzn
— .MinMtcr spraw wojskowych podpis*! zarządzenie, tbowiąztj« robotników portowych, kronirtów i wlr•pozycja twarzy tyłka aulą geraiłę, a wszyscy iaai ta mteą którego na sirieblu MSWojs. tworzy się stano- aztatowców, aie edaesi aię natomiast do marynarzy,
wznowili delzze
poitraktaci«
sacatsizy. A tymczasem jak się neta przedstawia witko komendant* Głównego Zwiąibn Strzeleckiego, którzy doBiote
ra szczibln zaś DOK. stanowisko komendanta Okr. z Urzędem Me takim.
* temi ergtaizacjcmi ? Organizacja wyśaj wymie- Zwietka
Strzeleckiego.
aiana istnieją ptiawaśaia tylko aa pacierza,
Komendant główny Związka Strzeleckiego w stopnia
renerai* brygedy wchodsi w skład Państw. Urzędu
■ członkami ich ta slmi indzie zależni. W mi»
stsefa, zwłaszcza powiatowych, zawsze meśsa zebrać iWyeh. Fizycznego i Prajsp. Wcisk. Jako pomocnik dy
rektor* i Jednoeseśaie delegat PUWF. i PW. do zarządu
Zamach na konsulat pnlski dokenany
kilka enędników z Zanami, by powalać de ży głównego
Zw. Strzeleckiego.
wi* wszystkie
wyśaj wymieniana ergsnisaejc.
Organem przey komtndsnia glówn. Związku Strze
wśród tajemniczych nknlicznnści.
Ale ci ar mi ladzie da każdej z tycb należą i każdy leckiego jest komend® główna Zwląskn Strzeleckiego,
w skład której wehedsi szereg cfieerOw w stopniu od
jast passe*** innej etgaaizscji, względnie, jak słusznie kapitana
Berlin, 3. 9. Z Ospola nadekedrą tzczeaśły t« .
do pułkownika.
zassaesa „Gcaiac Pemerski”, aa cscle wszystkich atsje
Kimtndacci okręgów Zwlązkn Straeleeklego wehodią machu na polski kaaealat geaerslsy.
zwykle pan starosta.
w skład okręgowych urzędów W. F. i P. W,, jako Inspe
Najpierw ebrzueone ktmianiami pełniącego tfuZbę
Ot« organ staiasty tesewskiege swego czisa wy- ktorzy W. F. i P. W. i jednocześnie są delegatami do przód gmzohcm koni ulało pesioruBkowcgc, a następnie
okręgowych zarządów Z. S. Komendanci «kręgów Z. S.
teźaia napisał, ta staieata Stachowicz ta „dwadzie
podporządkowani są bezpośrednio w pracach Zw. Strzel, ptdle kilka ztrziłów, z których jeden znnił policjant«
atekietiy prezez najrozmaitszych związków i t#wa- komendantowi
głównemu Z. S,
w kalane. Pclicjznt odpowiedział s.rzafami z icweł(syatw”. To właś aie leży tajemnica rzekomej „psięgi*
Ustanowione zostały przejściowe stanowisk* komen weta, sprawcy zamachu zbiegli.
sanacyjnej. Cisami ladsiapotrafiliby stweisyćnie tylko dantów podekrągów Z. S. przy województwach, których
Jot pierwsze wyniki śledztwa przedstawiają aię
dwadzieścia, ale jeszcze czterdzieści org»niz*«*j, gdyby tereny wie pokrywają się z podziałem terytorialnym na deść tajemnicze. W teka śledztwa wylenił« aię prsy©.
K.
Komendanci
podokregów
Z.
S.
są
pomocnikami
im kassaa, a wówczas staiesta aie byibyjeż 20-kratnjm komend* eto w okresów i są delegatem! .kierowników paazczanic, ta zamach if.ng«wt«y został p n e r samego
piazeaam, a 40-kietnym.
Okręg. Krzędów WF i PW do podckręgowych zarządów: pelisjeata pełeiąeeg» fełaśbę przed gmiehem keninlzta.
Ssnatarsy arządziją dla swoich grapak ed czata Z* p, ~~
W' tes sposób ktmendanei Strzelca, organłiaeji spo Rana, którą atrzymzł, jest, wadi« orscczecie lekarzy,
de esasa zebrania i czytamy wtedy w sprswesdaeiash
łecznej, będą wojskowymi w czynnej służbie 1 n* etacie *«*• rsdzaln, to strzał paść mesisł z najbliższej od
* tych, ca biali edzfeł. a mian«wicie: nizędnik Izby państwowym.
Jest to faktycznie upaństwowienie Stnelea. ległe ścL Urzędnicy konsulatu nie słyszeli zupełnie
Skatbswej, kem:sziz Kasy Ckaiyih, Niczalnik stacu
strzałów.
kaiaiawej łub poczty, inspektor azkelny, nsecsydel,
Zen ważyć należy,
taga te h konmlite poiłki
kemitarz lab pedkemisarz prlisji, sam starosta lab
w Opalu mieści nie w bardzo spokojnej i odległej
Najbliższy
współpracownik
Beli
Kuna
na
czele
jaga zastępca i za dwócb kaneasjansajnssy. Czyż
dzielnicy miasta. Z* stron prywatnych ił/th ić , Z*
misji sowieckiej w Warszawie.
ni62a kta powiedzieć, ta nie była zebranie ? Ależ
poatereakewy ten jest ocobuikiom o małej wsrtośri
Psi
.tjW ntjbHiizjm «ztsie wyznaczany ze sta- meraleaj i ta m a en na rumieniu szereg nlessysiych
•wazem, był*. Chodzi tylko, kta na niam był. Ci sami
aefscdstawkifi* handlowe g« Sc wintów w Wsi-spraw. Ciłk ta if»ra de tej chwili ssie jest wyiłśaioaf.
Indzie twarze p«Mtm sarsąd miejscowy i zarząd po ni*
wiatowy B. B. W. R„ należą da «fiutów rezerwy, tzawic niejaki Ksmiińik', który yclai cbacnin «hc- Dalsze śledztw« w teka.
Związka Leyjesistów. Zwiąrkn Rezerwistów, do wiązki dyukicra finapaowig« yizndstawiciilziwa h*aLOPP‘n, da Białego Krzyża, da Lcgjann Miedjtb, dl«w*f« Sowietów w Patyśa.
Ubolewanie Rządu Rzeszy.
„Siualea* itd.
Kimitńiki jest jedsym z najbliższych wtfóljitaOpole,
3.
9, Urząd spraw zsgr. Rzeszy wyraził
I w tan sposób twarzy aię w chetebliwej wyo cewników «stawicnige Biii K »a.
poselstwa pilskiemu w Berlinie ebalewzaie z pewoJn
braźni sanacyjnej ebraz a owej „wielkiej potędze“ s is t zamacke, dekeeancg« wesoraj ne ksnseiet gaseralay
cyjnej na Pamatza, gdy tymesaaem nie jast ta nic
Konferencja w Strezle rozpoczęła się R. P* w Opole.
innego, jak zwykła bsńka mydlana, pryskająca przy
Bierze w niej udział 15 państw.
lada śetaięcia z prawdą i rzeczywisialcią.
Zsdna batamaciaic i piiaeła a wielkieh wpływach
Stroi*, Odbył« aię ln ni««scaln ntwarnln mięRlntelen odwołany z Warszawy.
aic ta aie pcmagą. Spełcczióitwa idzie swoją diegą dsyncicdowc) kaalcianrji w iprswin fminsewa-gncp«.
Warszawa, 31. 8. Jtk donoszą, mialsteritwe esn
i ca sanacją aic nie chcą mieć nspólatga. Nawet ci darcacj «dbndcwy Esttpy środkowej i waihsiai«]. zagr. Rzeszy tficjftlnie odwetała s dniem 1 wrze śa
ia^ic, ca aą w sanacji z pośród urzędników, ta i c i , Otwarci* koafcrtntji, w której inprnsnatnwanych jast «stawianego therge d‘tffeiies poselstwa aiemiockiei
*f
fyJk* **»*t«iśwf b# im ąką&ui • kowalik j 15 państw, dokonał fiztwtdniciący dningeijl frantns- w Warszawie, radcę Emila v. Riatelent. P. Rtiteb
chiebs, o stanowiska, koncesję, pectdę, potyczkę.
t kiij Gacigc B»nn«t. |
w ntjbLZizyth deisch wyjeżdża dc Btiliec.

Po upaństwowienia
„Strzelca“.

Berlin pod znakiem
Stahlhelmu.

Ćw iczenia obwodowe
To w* Po wsi* i W ojaków.

S p

Infułat Ludwik Rogacki*

W atmasf trze tyczliwofci i cerat wiąkszege zrezamlani* ae str»*y apełeczeństwa idea
Berlin, 4. 9 Wzzersjsza scbraait stihlkalm* *■« ■aizycb tewaraystw Pewztsńców i W«jaków ceciz
mitaiła afę w msaif ntzeyjsy keid aa cssść abiiajck •Uaiejstege, cerat petętahjssege *ab>«ra rocmeck*.
aa aalt przedstawicieli dama htheeselleraów. W za- P»kazał to aie tak dawae tama apel wojacki w Lubfebrasie nrzeatairzyli ai. In, k kteaaiiac Wilhłlm pra wie, e esern awago czara 'pisaliśmy. * ebacaie ćwisk!, który zjawił się w aiaadarza ef cara katarów «rac czeaia obwedewe w Skarlinie. Zywiotewage tęga
iaai człeakewie rada hihaazolUtaów a ki. O (karem ruchu aie zlelae catamewać mtlestkawe atr.dahnia
prask m i Farlyaaadaai E t alias a i stela, a takie i shwiaae prseatkody. Zdrowy w awam ził staiin,
tywotay i silny swą ideą — porywa oa za sebą coraz
geaenłewie b. aimji sasarsaiaj.
W prssmiwicn'« iaaagaratyjaaaa aialat Stapkant, licta ejste zaatąpy. Jikte aiedorsetsey, jakte złeśliwitając prcaditawiciai: H »heicallaraów, paikraiilt, ta wie przewretay jeat sarznt ze etrony saaacji sprawiaaa auaif«stacją ciota prcyraaklt ptcybyć patat aia aieprawomyflnyck teedaazyj ze słroey aaisyck
piatizwy ad lat 13 *f fjalai prralitiwiciele nąda tawarzyitw PawstaSzów t Wajaklw. Jikta ci, któ
rzy mają aietylko aa swych azteadaracb, ele zarazem
Rseaty i Pras.
W aiadcialf
alit
Stahlha’ma
aaiąfaąt i w swycb sercach wypiiaaa aijscccytniejize hula,
paakt kalmlaacyjay.
W Barliaia aa latataka m sgliby łączyć z tami idaatami cot zdretaage, cef
w Teaipilkat, aa reslagicm pcln, utzercgswtły ai« nttwłzśtiwage? Czystym idailismam owłaay jest
f mnącje Staklkaiasa w matiatack i akwipeaka pala- tai caiy pąd rozwojewy aaacyck Pewztańsów i Wo
wy». Wsdiag kaasnaikata kewsady Stahihalaia w jaków. Wiedzą debrze, ta sa przyaalataeić de tej
masifłStacjt białe ndciał 1 95 0 0 0 atcaitalków oraz orgsaizacji ci, którzy de alej orzyitępają, att zaskar
pecety a s t a a d a r e w e z 6 0 0 0 a z t a a d a r ó w . bią aebte n działaj szych matayrk tege iwlata ai łask
N« tnbnach zijęli nrajica prawi* wscyacy ccłeaka- ai wzglądów ai przywilejów ni tadaej nagrody aai
wit Rcelty arat prceditiwicieła rządów krajowych, ktrzyici, a raczej przaciwaie — a jadaik tam aią
Kaaclart Papie, który przybył później, pawłtaay te garsą, tam aią ikspliją, be ich tsm ciągał* zIrows ayśl,
st ai awacyjate akliskiaci i ekrzyksmi "Fraat kwil 1” psrywa wcaiesla idaa. W przeciwaycta ergaaizacjach
Okak pueditiwicteli rząla taj «li melas« kreipriaz aącą rozmaitemi przywilajami, ciągaą peaątaami
t malt taką i iaai cdaikewia d m « H ihiazellstaów, etę (tekroć obietateami esebistyck ktrzyiti, a jadaak
Jike pierwity przarnswiaj przywódca Stihikslau Sil aia idą ttm, a prcyckedcą ta. Tiki jat raz aatnra
it«. Mówca pedtrailił, ic ebieaa dąiiaia i pregra* ladtka — ta silachstca i ale zaieprawioaa, ta wali
Siaklhslmi są w dsżij mierz« pregramem rtąla ni«- przykrofti, wali azykaay, wali szkodą, byle móc stę
metki tg». Dick, jaki eiywia Sitblhilm, jest dackaai żyć dobrej sprawie — Riedyf wreszcie edeaśse esy«armjl niamiazkisj. Wprawdtie iaweaj «cesji siamie*- aiki zrecamieją, ta aia w tych pawaa oiteja Państwa
kiej lieeii, sie tradycja tyje jeircct.
Staklkilm iie i jag* b «zpieczeńitwi, którzy dla rezwsityzh wzgląckce b;ć ptrtją i wie dąży da zd»bycia władcy w dósr i wzgląd sików, a przadawszyatkiem dla włlaaych
państwie, lic i d* bidswy ailatj i patąiaaj państwa- iatereaów idą tam, gdzie ick wetują, ale w tych, dla
weici aicm eckicj, Pawłarsijąe reię przysiągł Stahl- których najwytizym atkatem asm «aia debra, wzale
Malwo, Silit* wezwał attcegi Słihistlssa de złetaaia sie, iwiąta »prawa. Am silą preawedaią seuyck Tawaóliktwaaia, kcńeząc prze mów laale actccaiicm psltg- rzystw Powstań rów i Wejaków te nie tyli# ptemieena
lych w wejaie i wiatę wej, w walkach górtaślątkick miłefć Ojssyzey, które] gatewi kreeió sa wszelką
j( aidrcńiktck. Pe przemówieaiach odbył* aie dtfilads cezą, ale peeadte i pieiągeewaaic idaałów chrzefti{»rmscyj stsh belmiwysb, Która trwała #csjs 5 gedtia, jańskich, wisty, etyki i zasad apnwiedliwefri «htzeitiprsyczam poszczególne eddziały przaetągiły * mszyką. jań ikiej.
I w tern wlaiaie główaa tijeaatca
ith
pawodzeeia.
Tikiem
powadzeniem
cie
szyły .1 ą i eitstei* ćwtczeaia ab wedewa T awarzyitwa
Powitańców 1 Wijaklw w Sksrliaie.
Aeskelwiek
Wobec wniosku Niemiec o wsleoSC
ebajme v«ty eae li tylke kilka placówek, to jednak
stawiła aią na zew Zarząd« przeszłe 350 chłopa, tak,
zbrojenia się Herrist powiada: „niech
it cały Starli« zaroił aią ed braci wejaesiej. Przyszli
odpowiedzialność za odpowiedź wezmą z ecbotą i radością w daszy mim* ciątkick dcii cza*
aów. Z twarzy wizyztkich bił zapił i ailaa wela
na siebie te państwa, które traktat
stania msen* t twarde przy tych ideałach, które ety*
wersalski podpisały“ .
v wiały przez wieki i zł aw* okrywały ea szych Ojców
i Praojców „Zl Wierę i Ojczyzną”. Przebieg .««łaj
Pary*, 4 9 0 przebieg* obrad gabiaefn, prewa- araszyitsfti odpowiadał tas znpetale wzniesleici idai,
dzsnyih ptd prztwsdtictwam pracydanta Ltkraaa w której «łatą. Był żywy, oehatny, aie rówaocześsie
sprawie aita. tsdzń zbrajaaiowych, sałaty zacaascyć, pewfżny, katay, edyaeypiieoweay. Zsdtyck wybry
te H erriet przedstawił w diet czym « fin d e eyłaazją ków, tadaej swa wali
Ni* zamąciły teł pegedaage
ped wzgiądeaa politycznym, prawnym i taihsiczayaa, aaatrojn teg r świąta wojackiege aai ograaiczeeie,
wy :w»rzeeą przaz tą a etą. Prsmjsr fitmiaakl ataaął pelfktewaae z góry. Rsszej atanewity *ae jada*
sa atssewisku, te nie meta przyjąć as s tb‘e odpe- dewód wiącej, jak mali zmamienia mają te czyaaikl
wiadzialtoici za prawadzasie b lataraleych sagecjacyj dla azlacbataych dątań eaazyck pomamich W»jaków
s Niemcami, prapaaewaaych przez Barlia. Ab itrahn- i Pewatańrów i jik grnka zarasta sią mylą, jetali
jąc jat od wzglądów njtary pelityeciej, iztaiejąee sądzą, ta eiami pewztrsymif aą w staaia ten rezwetraktaty wykiicttją t«t* rsdzija psstępewaaie. Rsesza jawy pąd wojacki. P# tych watąpeych sławach poda
dąży de rewizji art. 161 traktatn wersalikiege, w któ- ! my dakłalaiaj rty opia przsbiagu tage piąkesge dait
ryae jaat pe wiedzie*«, te Niamey sebswtąznją aią wojackicg# w Stirlinie w nisiąpajmnamarseoaizega
•grsntezyć swe skrejaaifi w myli paitsaewisń dragi«- pisma.
ga astksa i klaazal m litzraych trsktda warszlikloge,
widie którage was lkie zmisnr m»gą być przeprawa- I
dzeae tylko prz >z Ridą L gt N «rodów, de decyzji i
której Niemcy zebawiąioją aią śtśi* stosswsć.
W 12 września — pisledrenle Reichstags.
Barlia. Pół»! cjalai agsacja partamtataraa d»a»ai,
te* speaób aocatstwi, reprezsntsweae w Ridzie Ligi j
Naredów, a i u ą pezasć traft nety niemieckiej, «• de ’ że Riichiteg swetaay ma być ni plaearaa paciefcaktórej Fraacj i aie mi prawa ptwciącia tadaej decyzji. ale w daiu 12 wrceiaią br.

P eiplln. W dniu 2 września w kitedrre pelpliński*] do
en« wiecziitfo złożono śmlcitelne szczątki ś p. ks. Lndwiki
Rtgscklego, kannniki, infnłnts, prepozyta kapitały chełmińskiej.
Nieboszczyk pochtdził z zieui labtwfkiej, < »rodził *ią 16
sierpnie 1859 w Nowemmicście z rodziców Frenciszke i Kilerzyny z Grzywnczów. Wyneztełceale gimnezjalee edebreł w Nowemmieście i Chełmnie, Ukończywszy nenki gimnezjelae w r.
1879, ed«! *if z polecenie włedzy blsz«piej — ponieweż był to
czas .walki knltarnej" — na nniwersytet do Wrocławie, a następ*
nie de Berainarjam dachewnego i nniwersytetn do Wyrcbarge, w
Bewerji, Tn tet, w Wyrcborgn otrzymał świąceni* kapłańskie
w r. 1883, Nie mogąc być wtenczas jeszcze nstanewianym w
duszpasterstwie w kraj* z powodu trwania walki Jkoliurnej, po
magał dorywcze proboszczom, ks. Kebierzyńtkiema w Karzęiaiktt
1 ks. Rochowsklem* w Skarlinie. Później dopiero powołał go
ks. biskup Mirwicz do Pelplina jako wiksrjmsa tumskiego. Gdy
przepisy mtaw „msjowycb* zaczęto «losować łagodniej, władz«
biskupia posłała go do Tornnia naprzód na stanowiska wikarj*sza przy kościele św, J*na. a następnie dała ma w zarząd parafję Najśw. Mirji Panny. MUdy, 29 letni kapłan,pełen «Iły i za
pału, rozwinął ożywioną działifruść w dużej tej jiż wówczas
i tradnej dla rozległości do obsłużenia panfjf. Jut wówczas
zajął się nieboszczyk orginizacjsmi spsłecznemi a przsdewszystkiem Towarzystwem Ludowem, z powodu czego niejedne mu
siał znosić przykrości ze strony preknratora pruikiego i policji.
Fo pięciu latach pracy w Toruniu i przejściowo przy ks ście
le parafjalnym w Brodnicy powołany został niebasicsyk 1890 r„
jako proboszcz do Wtbcza, w powiecie chełmińskim, Pracował
ta przez 20 lat i dił się poznać również i tu jaso gorliwy d*szpasterz i doskonały administrator. Zaznaczenia godna je s tz ty d i
czasów rola, j«ką nieboszczyk odgrywał podczas śledztwa i pro
ces* filomatów w pobliskie* Chełmnie. Ścigani przez prokura
tora i sądy gimnazjeści doznawali i jego strony wydutaej
pomocy; bibljoteka Filomatów, zawierająca daźo cennych a żakanycb przez Prasaków książek, n nieboszczyka w Wibcz* zosttła
ukryta tak, że nie mogła służyć prokiratowi jako dowód nie*
bezpiecznego dla niem:zyzny charakteru zwiąska Filomatów,
przetrwała nawet prześladowanie zaborcy pruskiego i zachowała
się do czasów polskich, On też zbierał składki od obywatestw* nt
rzecz ofiar tego procesu, a mianowicie na opędzenie kosztów
tego wielkiego procesu, które®« skaza*« młodzież sama sprostać
nie mogła, narażając się przests na liczne rewyzje ze strony
władz praskich.
Przeniesiony w r. 1910 do Tornnia na probostwo przy ko
ściele św. Jtkóba, zasłużył się dla partfji ogromnie przez wdro
żenie rewindykacji dóbr kościelnych, zigrabitnych przez Prusa
ków benedyktyatynko® toruński®. Kościół św. Jikóba, najpięk
niejszy zabytek gotyk*, miał w nim swego sumiennego opiekana.
Tak samo wewnętrzne życie parafialne i kościelne pod jego
gorliwem i doświadczone® kierownictwem doznało należytego
rozwoju, Tow. Pań Miłosierdzia rozwijało szeroką działalność,
«zczególnie podczas wojny światowej, Zajmswał się też żywo
młodzieżą, zakładając bractwo św. Alojzego,
Nie dobiegła wojna światowa jaszcze końca, gdy śp, ks.
biskep Rosent eter w lipę* 1918 powołał go da Pelplina Jakw
członka kapituły i zsrazem radcę w generalnym wikarjacie. Prz
erwał on jako taki prawie że aż do końca swega życia, a doświadczenie jego bogite I wiadomości prawni«« sprawiły, że
był on siłą bardzo cenną przy pracy nad zarządem diecezji w
trudnych czsszch wojennysS i powojennych, Był on »rzez sze
reg i*t kaznodzieją tumskim Je a a d»ne była też w 28 styczni*
r. 1920 powitać w katedrze w imieniu oiskapa diecezjalnego
wkraczające d# Pelpliaa wojsk« polskie. W r, 1924 postawiony
na czoło kapituły, z szczególną pieczołowitością zajął się «trzy
maniem katedry, które} ząb czasu dawał się we znaki i która
po zmianie stos*nków politycznych została pozbawiana pa więk
szej części środków potrzebnych do konserwacji Pokrycie ka
tedry nowym dschem, rzecz" niemiła przy rozmiarach katedry,
jego staraniem głównie się dokonała, a następnie i wszeliie
Inne prace konserwacyjne.
W uznani« zasług jego Ojciec św, za staranie® J, E. Ks,
Biskipa Dr, Okoniewskiego obdarzył go wysoką godnością
prał teką »rotonotarjusza apostolskiego, połączoną z prawtm no
szenia infuły przy niektórych czynnościach kościelnych.
Do pracy rwał się do ostatnich prawie chwil życia. Nie
stety choroba zmusiła go w ostatnich miesiącach powoli do wy-,
crftnia się z żyda czynnego, polą:zonego z jego stanowiskiem«
Po kilksmiesięcinvch cierpieniach zaktńczył życie w dnia 29
sierpnia. Dwa tygodnie przedtem przestał celebrawać m nę św.
w swej domowej iuplicy, ale codziennie zasilał go Komunią św.
kapłan, tamże celebrnjący. Był to charaater silny i nu ziemny
lam, gdzie chodziło o dobrą sprawę, którego nic ntgiąć, nic zła
mać nie było zdolne.
Pogrzeb odbył się w aroczyity sposób w dniu 1 i 2 wrze
śnia. Elsportę z domu żałoby do katedry o godz. 6 wieczare«
prowadził J. E Kt. Biskup Dr. Okoniewski w otoczeniu I, E.
Ks ęży Biskupów Dominika i Dembka i cztefdiiesta czterech
innych księży. Pochód poprzedzały bractwa kościelne, orgt*izacje, uczniowie gimnazjom biskapiego wraz z chórem katedral
nym, na kilka głosów śpiewających Miserere, Nad zwłokami
przed piezoiterjnm, ustawionemi n* kaUfilk«, edspiewuna m tszuory żałobne. Następnego daia wigilje cdprawi! z asystą ks«
infiłat Baruowski, uroczyste reąsiem odprawił J. E. ks, biskup*
safragan Dembek z Łomży; p ed ^as tego śpiewy żałobne wy
konało pelplińskie tow, św. Cycylji, Po kosdakcie d i grokow«
ca w prawej nawie kaiadry poprowadził ciałs J E K*- Bisznp

Dziewczą krzyknął« zdziwione.
— Ach, nasz przyjaciel debry 1 zawołało, wycią
gając rące. Witam cią, witam ł Cty z Ojczyzny
przybywasz ?
-----119
Szedłem dtnge z Nksmadji de Rcyma, iby pro
sić
Ojca
iw. o prcyjątie maie do kościoła.
(Ciąg dalszy).
Gifisiedli wszyscy, epewialał Plaeijaa aweprseZifrenja powitała aatycbmiast z Albiną aa pewitycia.
Cstery
miesiące siedcist w wiązieetn, «czekając
taaie papieta, wchodzącsgt w abrliin z wyczaj eem
dartaaia
daia
katfege kereay m|ccafiskiej, cecarc za
rzymskich obywateli da peristyla. N* dłngiej tarce
z rąta wami miał sagom, aa nogach siadały, aa głowie padł bowiem aa atraiziiwą ckerabf, która rozpoczął«
kapali u, w ręce Itaką długą da pedpieraaia sią, be sią we wnątrsaeiciach. Duemaą była sstaka lakirzy,
brzemią lat jaz ed czawał. Sradaiego wzreata, chały, daremnie wzywał cesarz bogów swoich, zwłaszcza zaś
palta akrem soici, z dobrocią, rozlaną
oblicza, ale Apeli*« i syna jege Eikalapl. Wyręczała przepisała
z wyra ccm, ekatoj |«ym dziel roić 1 naec charakter«, środki lecznicze, ale te przyczyniły sią de wiąkszysh
jeszcze belcśti. Zgaielizaa pictąła toczyć ciało cssaprzybiitył aią starzec de aiewiast.
rsa, sprawiając tik gwałtewaa ciarpitaia, ta jąk jagi
Prey bot« jego kroczył mładzieaiec zsilayai za- pe całym rozległ sią pilące i aa altce mlsiti sią prserest^m, kryjącym prawie twarz całą. Mładzieaiec oka dcierał. Z ket dej raay wydebywala sią cieci tak
ale spaiscsał z Alkiay.
cathaąra, ta aikt aie mfgł preaz dłatisy czas wy
— Łuka B»da aietksj bądcie z wami, córki ake- trzymać pisy łeta. Waat tet skazały sią rebaki w
cbaec! mówił papież. — Prowadzą dawatgo znajomi- dala cesarza i ływcam te leczyły tek, że przykre
ge Albiay.
byle spojrzeć aa niego. Ulrączaay jątzał aienstśnie,
Albiaa spojrzała badawcze na atezaajowege.
ela i wtedy jaszcze aie zspemnisł ecrncieństwa, be
— Nie megą sobie przypemaieć, abym was żagla, kasat sibljać lak trzy, których lezaritwa aie skntkewały alba którzy zblityć sią dań aie chcieli. Tak
edrzakła, zwracając aią de mtedsiedca.
gaił
przez miesiąre cale, wałcząc z życiem i śmiercią.
— Ni# dziwią sią wcale, — mówił mładcieiiet,
ipaszczając «czy. C m i eierpieeie zmleeiają zew- Wreszcie widząc, i i te kara Bałt, rezkaieł zaprseitać
pistśłidewaaia, wiążaiów nwelaiś i odlać wiernym
nątrziy wygląd człowieka. Jeatam Plaicjaeam.

ecalaee detąf kaśsiały z wiasaeśtlą k*śfiiia%.
Ckrs«śti]a*ie zaś — tak pisze w edyzcie z»*ias —
nieshs] sa la kę dazaaeą pieszą B »fi awage e zdro
wie dis N il. Pa dwa tygedaieth jaiaakta ckeeat.
— Orrepay keaiec ! — waiuhafia Z »f cesja.
— Rtśtky uwierzył, ta eait|pca j*g* j* » śie
ekretaiejssy ? oieswal sią paplet, — Zilsdwe Mikayraia pałac w Nikeieaiii zajął, resp»cz|l* się eizaślidewaeie ed aewa. Nie zadawala ai« okracteństwoai,
jaszcza podstępu i obłędy at/wa. K*c«ł bewicaa pedrabić akta Piłata i razrzacić plimi nnaźalątt pe uaiaatish i w riach, wydał aiwet ias^arządc«iie, aby dcieci
w ascetach eczyły cię tych pism aa pamięć. Jedli
maie pesary aie mylą, ta prseihdswtnis rassseray
się w krćtCim czute ca Wstkedu a« dsisse tskte
kraiey. Pawildają, ta cesars ■ cacaram aassym sejasz
zawarł, aby do szcięta wytę)iśChrz«ś<ijs6)tare, Csnwajmy załam i midlasy się, by asm Bśg * i cielił łaski
i męstwa as czas bursy. Pe ostając z miajsci, rzeki:
„A teraz pdjdźey, sye* !*
— Pozwól, ojcze dwięty, ta jc agesccię ziarnka
Alkiay — dsdsta Zifteaja.
— Bardzo chętaie, córkę mejcl Niechaj Piaicjee
ta aamlesska, s .«re «db (dsie ćwiczenia dathewoą,
która m in ą psprcadcić przyjęcie jsge de keścietat
Pe tycb elewach priyklękaęU wasyicy ebcceł,
papiet «dzielił im błogosławieństwa i eśssadt
z Plantjaaam.
(C. d. n.)

Stahlhelm deklaruje s!ą jako armja ochronna
dla rządów Papena. — W zjeidiie
uczestniczył Kronprinz.]

WROGI PAŃSTWA.

wSkarlinie,

paw. lubawski.

Dr, Okoniewski. Przez wpuszcziniem trumny do podziemi
przemówił Ks. Bitk«p9 podkreślając, że z nieboszczykiem usuw*
się z przed oczi naszych postać niezwykła, rycerz niezłomny
wobec swych zasad i wierny w swej służbie całoźyciowej dla
Kościoła i dla Ojczyzny. Był on nieiblafanym dli siebie, fdy
chodziło o spełnienie swych obowiązkkw, spełniania ich nie
chciał zaniechać nawet, wtedy, gdy już siły cielesne go opu
szczały. Wierny Bogi i Kościołowi do ostatniego tchnienia
życia, stanowić będzie wzór kapłana wedle Serca Bożego,
Wieczny odpoczynek racz rai dać Panie! !

WIADOMOŚCI »
1
N o w e » i a s$t o, dnia 7 września; 1932 r.
ń&rieidarzyk, 7 września, Środa, J*na m,
8 września, Czwartek, Narodzenie-N, M, P,
Wschód słońca g, 4 — 58 m. Zachód słońca gs 18 — 08 m,
Wschód księżyca g, 15 — 48 m. Zachód księżyce g, 22 — 07 m.

Z yniasta i powiatu.)
C

jtśmierć z wycieńczenia?

L ubaw *. Po mieście rozeszła się wieść, iż w woniedzUłek
zmarł z głodu robotnik, niejaki Fr, Maliszewski. Tak osobliwa
imierć wywołała zroznmiiłe poroszenie, W grnncio rzeczy ma
^się skrawa nieco inaczej, M., nie m?jąc już od dłuższego czasn
pracy, żył z żoną i 3 nleletniemi dziećmi w wielkim niedostatkn,
0 i kilka dni s braku wystarczających środków spożywczych
odżywiał «ię niedostatecznie. Krytycznego dni* był targ i M,
przyszedł na rynek, gdzie spożył nieco owoców, będąc ntdczczo
ri wygłodaiały, Przyszedłszy da domu, napił się wody, co od
raza spowodowało jego śmierć,

Żydowski pomagier.
L ubaw *. Dowiadujemy się, Iż jeden z tat, obywateli, na,
wlasam mówiąc, przybyły z pod b, zabara rosyjskiego, nabył
ptdobao stodołę od żyd*, handlującego drzewem. Nie wstyd to,
Olszewski, poplercć żyd«, gdy w mieście mamy tartak i ob
alicie zaopatrzony skład drzewa w rękach polskich. Pan jako
właściciel składu obawia przyzna, że żydzi do psnt me przyjdą
kupować,

W spraw ie zajścia.
L ubaw *. W sprawie opisanego przez redakcję zajścia ze
-strony p. nauczyciela Stasdary, niech i mnie wolno bęjzie zabrać
głos. P. naucz, SUndara swem zachowaniem dotychczas nie
dawał żadnego powoda da jakichkolwiek zarzutów* Oitatuie
zajścia — w rzeczy samej nie tak jaskrawe — jak się przedsta
wia w opisie — wywołane zostało chwilowem tegoż »niesieniem
1 w zrozumieniu toż tego zostsło odrazi pokojowo załatwione.
Bezstronny,

Bójka na pięści dwóch gospodarzy.
L ubąw a,
W czasie ostatniego targa w jedaej z restiuracjj doszło do arcykomicznego zsjścia między dwoma dość
poważnymi gospodarzami, z czego wywiązała się bójka. Niejaki
Bielicki i Bańka, obaj z Prątnky, korzystając z okazji przyjtzda
de miasta, weszli do pewnej restauracji i tam wzajemnie często
wali się alkoholem. Nabrawszy animuszu, zaczęli się między
sobą .wywnętrzaś* z różnych bolączek. Znać jeden drugiego
nie mógł należycie zrozumieć, dość, że w końcu obaj chwycili
-się za bary i rozpoczęło się szamatsnie i .mordsbicie*. W czasie
tych cyrkowych pokazów obaj porozrywali sebio krawaty, koł
nierze i koszale. Zebrana gawiedź nie mogła się ze śmiechu
utrzymać. Pa rozdzielaniu walczących obaj przedstawiali bardzo
żałosny i godzien politowania widak. Ich ubiór prawie że był
w skrzępach, Dobrze, że to przed jarmarkiem, że będą mogli
się zaopatrzyć w nową odzież od stóp do głowy. Uliczna gawiedź nie może narzektć, gdyż od czasu do czass różne lekkoduchy dają im ze siebie widowisko i to w d«datku bezpłatna.
W przyszłości należałoby podobnych arlekinów opodatkować,
gdyż robią oni kankureację naszym widowiskom.
^ ggjjf

Ostrożnie z pracą!

i

L ub*sra.
Niejednego powyżtzy nagłówek może zdziwi,
Itcz trochę cierpliwości, a przekosa s?ę, że jest i to dziś na
czasie. Otóż pewien robotnik, a ściślej powiedziawszy, bezro
botny, niejikiś Ktemtki, otrzymał z Izby Skarbowej wezwanie w
cek stawienia się tamże w sprawie niewykipionogo patentu.
Człowiek ów, otrzymswszy to wezwanie, poprosta .zbarauiał*.
Po dłuższem myśleniu przyszedł do przekonania, iż wezwanie
to jest w związku z nistępującem zajściem, Nie mijąc pracy,
chwyta się ów robotnik takie], jaka się darzy. Bez wahania też
przyjął propozycję pewnego właścicieli domu i posmarował mu
dachy smołą. Człowiek ten jest ^inwalidą i jest robotnikiem,
który wykonywa czasem i prace, wschodzące rzekomo w zakres
rzemieślnika, lecz, chcąc żyć, mus! prscować, a za to nie po
trzebuje chyba zaraz wykupywać patentu, ba, jeżeli będzie się
tak postępować dalej, to w końcu co dragi człowiek będzie mssiał wykupić patent,

S in a o ji d« wiactasnsśsi.
„Strzelcy“ rzucają się na pew nego młodzieńca,
0»y go zabić — PozterutUowem który staje w
jeg o obronie grożą M arszalkiem i karą. —
W reszcie zaczęli się wzajem nie nożami obrabiać.
Ładne stosunki.
T a s z a wo. W ab. niedzielę odbyła ais w lokalu p.
Czaeharowskiego zabawa taneczna. urządzona praez
ogół społeczeństw*. Zabaw* odbywała «i, * htrmoaijte j zgodzie, leez póisisj doszło na niej do dość powita«]
trójki na noże. Na zibawe przybyło kilkanaście .Strzel
ców* a okolicznych wal Kslig I Ztjączkowa, którzy ra*
zen ■ miejscowymi wszedłszy do lokalu, u cięli «ię za
chowywać w apozób prowokacyjny i wyzywający. Ba
cznemu obserwatorowi nie «szło uwagi, iż .Strzelcy*
coś knnja, Znalazła ale wreszie okazja w sporze o pan
nę, jaki wyn*kl między Rudzińskim z Lubawy i .Strzel
cem* Pasternakiem M
To małe napozór zajieie
dało impais do bójki. Wszysey .Strzelcy w siłę 28 osób
rzucili się na Rudzińskiego. W ręcaeh ich zabłysły noże
i kasztety. Napadnięty z trudem oganiał się batelką
Kmonjady, którą trzymai w ręka. Zadano mu kilka
kłutych ran, pochodzących od uderzenia nożem. .Strzel
cy*, mniemając, iż mają do^ezynienla zeiloakiem O. W. P.
choć R. do O. W. P, nie należy wołali, .zabić go* i byli
by może to agkateeinllf, gdyby im nie prieazkodzii w
tern posterunkowy Gołaszewski z Lnbawy, który stanął
w obronie napadniętego. Rozwścieczeni tą przeszkodą
„Strzelcy* wpadli w szał i zaczęli grozić, iż aa tę obronę
zrobią na niego doniesienie do s<mego marsz. Piłsudskiego
■czego niebawem pożałuje. Nie mogąc wylać swej alo*
ad na swej ofierze w paroksyzmie wściekłości rzucili się
na siebie, nawzajem kłując się notami. W reząltaeie
jest kitka .Strielców* pokaleczonych, a jeden z nich
leży aa wet w szpitala. Radliński też otrzymał kilka
«rożnych ran. Rannych zaopatraył dr. Brasie. Oto
»kątki faworyzowania .Strzelca*, który, rozzaehwaJony doznawaną opieką włada, raiea się aa wet na poste
runkowego, stającego w obronie aapadniątege. Wieś
dutejezi jest postrachem dla przejeżdżając!, a to dzięki

Z Fomorka
D ziw ie zarządzeale.

PROGRAM
„Ty gadała Strażackiego“ Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ntwemmleście n, D rw .
w czasie od 11 do 18 w rześnia 1932 r.
W sobotę, d a la 10, 9* 32 od 7—9 witcz, ćwiczenia, na
stępnie capstrzyk.
W niediielę, dni« 11* 9* 32 • godz, 10 przed południe«
zbiórka w «1. Pod-Lipami okok elertrownl dla Straży mowomiejsklej i Straży, należących da tut, parifji, następnie odmarsz na
nabożeństwo.
Po nabożeństwie odmarsz oddziałów strażackich
na rynek i defilada przed Komitetem Honorowym przy Starastwie, Nistęuaie rozwiązanie.
Od godz. 13—15 ćwiczenia pokazowe przy sprzętach pożar
niczych i ćwiczenia gizews.
Wieczorem o godz, 20 pochód przez miasto z całym taborem
i sprzętem przeciwgazowym, z pochodniami.
We wtorek, dniu 13« S 32 © godz, 20 ćwiczeń!« ®ckazewe,
W, czw artek, dal* 15 9. 32 o godz, 20 ćwiczenia poka
zowe i atak.
W sobotę, dni* 17. 9. 32 o godz, 20 ćwiczenia pokazowe,
W niedzielę, dni* 18. § 32 o godz. 10 przed poł, zbiórka
przy elicy Pod-Lipami obo* eltktrowni dla Straży newomiejskiej
i Straży, należących do tat. pąrafji celem brania udziału w nabsźeńitwie. Po nabożeństwie zbiórka przód kościołem i roz
wiązanie,
Po poł, o gadz, 4 zbiórka na placu ćwiczeń i wymarsz do
park» miejskiego na koncert.
Komitet uprasza Urzędy i Sz#nowne Obywatelstwo miasta
o udekorowanie okien nalepkami , Tygodnia Strażackiego*, które
obecnie już nabyć można z* cenę 10 gr, za iztukę u skarbnika
tut. Straży p, Ksjawsklego, ul, Przemysłowa,

L idzbark. Jsk dęchodzą nas słuchy to podobno kierownic
two tut. szkoły dokształcającej zakazuj« uczniom (tarminatorom)
należenia do takich organizacy] jak .Sskół*, SMP. itd,, jako rze
komo strzecznego ze statutem Sikały Odkształcającej, Zapytu
jemy Kierownika, gdzie to napisane? Naszem zdaniem ustawy
-takie] niema i nie może być i dla teg« p, Kierownik niema
żadnego prawa, by zakazywać uczniom należenia do tak p o 
żytecznych towarzystw, Jego zadaniem Jeat tylko uczyć termina
torów z działa azkointgo. Lupie] by było, gśyby p. Kierownik
zainteresował się więcej o to, by lekcje nauki religji przedłużone
były. P. Kierownikowi m#źe być obojętne, do jakiego towa
rzystwa ów terminator należy i co robi poza szkołą, ponieważ
(ego opiekunem jest jego mistrz i jego rodzic. A do
naszej młodzieży zwracamy się z gorącym apelem raz jeszcze :
Młodzieńcze, wstąp do takiego towarzystwa, na którego
sztandarze wyryte h*sło: .Bóg i Ojczyzna , a nie do takiej
organizacji, którą Ct chcą narzucić, gdyż tylko w czysto kato
lickiej organizacji możesz być wychowany na dobrego Katolika
i Polaka.
M«my też nadzieję, iż i pp, Pracodawcy energicznie zapro
testują przeciwko takim ureszczeniom ze strony kierownictwa
szkoły dokształcające! i nie pozwolą mieszać się kierownictwa
w sprawy, które do niego nie należą. Niech pamięta o tern,
że za terminatora odpowiedzialny jest rodzic i jego mistrz, a kie
rownictwo szkoły ma jedynie za zadanie uzupełnić wiadomości
szkolnych.

Kradzież z wagonu mebli
D ziałdow o, Emeryt pocztowy Diuisiikowski wysłał z To
runia do Lidzbarka wagon z meblami, z którego skradziono
z kosza więkstą ilość bielizny i lanych przedmiotów, Docho
dzenia w toki.

Kradzież św in i.

Wierzbowo. Rob. St. Stryjicwi sktadsloao 4 brn. z chle*

wa 1 świnię wartości 75 zł.

Komitet H morowy.

W isielec w le sie.

(—) Wł, Skłodowski, Starosta Powiatowy Lubawski i Prezes
Zarządu Zw, Paw. Straży Pożarnej,
(-—) Ks. radca C. Papę, proboszcz nowowiejski,
( - ) Fr. Karz*tkowiki, burmistrz miasta i prezes Zarządu Miejsc,
btraży Poż.
(—) Ks. prsf, Dembiński.
( —) Dr, rru-d, Werner.
( - ) Mecenas Ludwik Domsg&ł*, przewodu, Rady Miejskiej,
(—) Wsieaty Stawicki, kierownik .Drwęcy*,
(—) Cilieki, naczelnik U rzęia Skarbowego,
(—) Mieczysław Bork, dyrektor Binku,
(—) Bil, Jeatkiewlcz, prezes Tow. Sam, Kutców
{—) Bal Lidwicki, prezez Tow. Sim. Rzemieślników.

_ _

N irz y m . Dnia 3 bm. znaleziono w lesie piństw, Dwakaty
wisieha, w którym rozpiznano 2i-letaiego Ottona Mtgiłowikiego, pochodiącego z Kraszewa* Denat pa sprzeczce z rodzicami
zabrawszy pastrunok, wyszedł w dniu 26, 8. rb. do lss* i tam
przez powieszenie odebrał sobie życie.
f

Auiobss wpadł na drzewo.
C hełm no, W czwartek około godz, 11,30 autobus, kursu
jący na liaji Chełmno—Bydgoszcz, uległ niedaleko wsi Czarze
nieszczęśliwemu wypadkowi,
Zgodnie z zeznaniom jednego
z pasażerów wypsdek .miał przebieg następujący: W czasie
zjazdu z góry na wiraż* % niewiadomej przyczyny zacięła «tę
nzgle kie rawska, Szofer, aie mogąc wskutek zbyt wiclkUj
szybkości zatrzymać &aU, stracił panowanie nad maszyną,
która wpadła na przydrożne drzewo. Kilka z jadących autobusem
osób zestsło ranionych i to odłamkami rozbitego szkła. Kto
ponosi winę, dotychczas niewiadomo. Bliższych szczegółów, jak
również potwierdzenia relacji opowlidającego, narazie brak.

Komitet W yjgoaaw cgy:
(—) K. Chadzińiki, naczelnik Straży,
(—} Br. Jeatktawicr, zast. naczelnika*
?
(—) Stan, Schulz, sekretarz, — Jan Chudziński u s t, sekretarza,
( —) P, Pajerowskf, gospodarz.
( —) A, Ksjswsk1, skarbnik,
(—) Kowalkowski, oddziałowy, ( —) Ci. Góralski
»(—) L Kokoszyński (—) Fs Tanich.

NADESŁANE,
Wyjaśnienie,

m ętom , zrzeszającym się
w tu ie js s y m .S trzelcu*.
D opóki nie było .S trzeics* i w naszej włogee był spokój*

Z życia W ojakóar,

dntyeząse listu p. Starosty Montwiłła, skierowanego do
.Słowa Pomorskiego“ w Tornstia w sprawie artykuł*
pod tytułem: .Byle nie ks. WryeiaL
A jednak, choćby pod przysięgę prsyazlo, .byle nie
ks Wryez&I*

^

T argow isko. W niedzielę, 4 bm., zaledwie 2 miesiące
liczące tat. Tow, Powstańców i Wojsko* urządziło strzelanie,
a następnie wieczorem w abikacjack szkoły zabawę tameczną,
Strzelanie odbyło się w parowie p. Kraszewskiego tuż za wsią,
W strzelania wzięło udział Tow. Powstsńcóf i Wojaków z Stm*
pławy. Strzelanie odbyła się * broni małokalibrowej ni odległość
50 metr, do 10 pierścieniowej tarczy z podstawy stojącej z pod
pórką, W strzeleniu brało udzisł przeszło 70 z oba placówek.
Pierwszą nagrodę zdobył p. Fr, Bartkowski z Radlonego, uzy
skując 30 pkt, Drugą i trzecią podzielili jsię Bartwicki Joachim
i W, Meller z Targowiska. Przy tej okazji należy zaznaczyć,
iż Fr, Butkowski w strzelaniu z broni małokalibrowej w duła
18 sierpnia rb. zeatał mistrzem placówki sampławskiej. Wówczas
strzelano z tej samej broni i odległości, tylke z podstawy sto
ją :ej z wolnej ręki. Z obu wypadków wynika, że Birtkowski
jest asjiepszy® strzelcem obu placówek.

Pokw itow anie,
Teresiewo. Przez męź* saufinia, Mateusza Gierkowskiego,
z Barku zapłacili następujący członkowie .Stowarzyszenia w ce
lu utworzenia uarifji* swaje skLdki z« rok 1931 wo 6 zł : 1—3
Mat, A. i B, Charkowscy, 4—8 Jm , Ju*t,f E i, i Ew. Charkow
scy, 9—10 Jan i Ł. Dąbrowscy, 11—12 Jan i Joanna Kłosowscy,
13—15 Józef, A, 1 J, Piątkowscy,
W. Stefański, kasjer.

Krwawa bófka na dożynkach,
Gwli& ziay. Podczas zabawy okrątaej, jaka odbyła się w
*b, sobatę na mij, Gwiździny, doszło d t krwawej bójki. Mia
nowicie już od uliku dni istniało nieporozumienie między robo
tnikami z tegoż majątku, braćmi Mizerowie!««! a braćmi Dąbro
wskimi, Zemstę swą zamienili w czyn dopiero ns zabawie
okrężnej, gdzie goście w najlepsze się bawili. Oto o godz* 1
w nocy bracia Maserowiczowie i Dąbrowscy, których po każdej
stronie było po 4, wszczęli koło bafetu pomiędzy sobą bójkę na
noże i węże gumowe.
Bójka
trwała
krótko,
lecz
pozostawiła ni miejscu swój krwawy plan. 4 bracia Maserowiczowie zostali pobici do krwi, z których Feliks i Kazimierz oduiiśll
tak kłute nożem rany, iż odwiezieni zostali do szpitsii pow, w
Nowewmieśeis, gdzie zaopatrzył ich lekarz, dr, Werner. Braci*
Dąbrowscy wyszli z bójki »zwycięsko* i nie odnieśli żadnych
ran, Sprawą zajęta się Policja, która prowadzi doehodzeaia,
gdyż, jak ta zwykle bywa w takich wypadluch na razie niemi
winowajcy.

Nieszczęśliwy wypadek,
G ro iita m o ?
W sobstę, dnia 3 bm. wydarzył się tu nie
szczęśliwy wypadek u gusp. Rusińskiego w Nowem Grodzicznie.
Otóż 14-ietni służący, zajęty poganianiem k#ni, chodzących w
maaeźi, dostał się w wał mincźu.
Wił nie był zabazpieciou?
i chwycił chłopca za ubranie i czterokrotnie go owinął, Dom*ł
on silnego potłuczenia głowy i kilka ran oraz złamania podrąmienia. Przewieziony został do szpitali w Lubawie, gdzie za
opatrzył go dr. Brusie.

Przesiedlony na K
Trusz*zyny. Na.csyeiel tufcajsi»j «Jkoly powsze
chnej, p. Ktczkorowaki, został z nowym rokiem szkolnym
przeniesiony na Kresy Wschodnie za Białystok. Za
wiadomienia o prieniestenio otrzrma? w przeddzień roz
poczęcia roka szkolaefo. Wizę Pomorzta wysyła sl, na
kresy, a do nas przysyła sUladc! stamtąd, którzy, posia
dając patent .legnna* lab innego; , prawawiercy*. mają
lad tutejszy uczyć .kultury,. A jak sami się zachowają,
wztyd poprąwdy powiedzieć, a przytem ta pewność siebie
w odnoszenia siq do Pamarzta i naśmiewanie sią
i ieh obyczajów dyskredytaje ich da jreizty w oczach
miejscowej ludności. Takt typ prawowiernego leg ans
możni oglądać w Lubawie, dokąd przybył podobno aż
i Grodna, aby aezyć Pomorzan prawdziwej kattnry.

|
|
I
i

Iłow o. Gdy Tow, Pawst. i Wojaków w Iłowie wystąpiło
zlwimskiem do
starosty Maetwiił* i jego zastępcy, p. ref,
Hejny, w osobach prezess p. Mikuczyńskiego i komendanta p.
Drehera, to p. Starosta oświadczył takowym, że nie może takich
spraw popierać, które idą przeciw rządowi — przecież ks, Wrycza
ma przyjechać, a on jest przedwrząd&wy, a ja jaka Starosta
muszę iść na rękę rządowi. Wtem wyszedł p. Starosta ze swej
kanceiarji i prezesa jak i komendanta pozostawiona w przedpekoją, gdzie ich następnie zawezwano da zastępcy starosty, p.ref.
Hejny, Niwiązojąc jeszcze do wywodów p, Starosty, że prze*
cięż ks, Wrycza ms przyjechać, eświadesył prezes M-.# widiąc,
ca się święci, iż ks. prezes pałL Wrycza pisał, te nie p r z y b ę d ą
Z omawianego wylej przed^oko)t poproszono za chwilkę prezesa
i komendanta do kuncelarji gust, S taro sty , p, Hejny.
Tntaj » u s ia n o złożyć sświadmaie, że ks. preies
ez» nie p ray b ęd iie i to w ten sposób, że p, zast, starosty,*p.
He]aa poproiiriaucelanystkę-rnsszynistkę, obsługującą maszynę,
do pisania i je j dy k to w ał zobowiązanie, m. in. że ks. p r e 
zes okręg, W ry ci* nie będzie obecny n* tej uroczystości,
tj. da. 7 sierpni« rb. w Iłowie, I to zobowiązanie musiał pod
pisać prezes Mikuczyńiki i komendant Dreher, Zaś odbitki
tegoż zobowiązania takowym aie wydano. Powyższe zeznania
mogą ped przysiągą sądową zeznać prezes, komendant, jak i wy
mieniona wyżej maszynistka, która sprawę tę pisała. Następnie
wydań# im zaświadczenie, że się zezwala na urządzenie tej
uroczystości wedłsg dziś, tj, 4. VIII. rb. zapodanego programu,
w którym już atoli niema wzmianki, że ks Wryci* nie może być
obecny.

I

Sprawa nieudzieleat* konC8ijl n* wyszynk.
Przy sposobności wyjaśnienia sprawy p, Starosty Montwiłła
z Działdowa odnośnie do osoby ks, isłk , Wryczy pragniemy
zarazem 1 drugą sprawę wyświetlić. Otóż przystępując do fiarań przedaroczystościowych, wystąpillśny z waitskiem o zezwo
lenie n* wyszynk alkoholów jednodobawy i to przez Starostwo
w Działdowie do Izby Skarbowej w Grudziądzu, a co nam zosta
ła xa tyra pierwszym wnioskiem »rzez Izbę Skarbową odmówio
ne i U jższczo z uwagi na Dz Ust, 31 z roku 1927 art, 78 po
zycja 288, który to artykuł mówi o przekroczeniach podatkowych,
gdzie nasze Towarzystwo z taktami przekroczeniami aie miało
i nie ma nic wspólnego, a wególe prowadzi się bardzo dobrze
czy w atosusku do władz państw, czy też w stosunku do społe
czeństwa, u którego cieszy się bardzo wtalkiem poważaniem 1 ży
czliwością, Jest zawsze czynnikiem myśji spółeesnej czy się
rozchodzi © Jakie pokazy LO ??, lub też ich Imprezy czy
o jakiekolwiek msnifestacje patrjotyczne ziemi pomorskiej, bro
niącej się przeciw zakusom wrogów tentońskich, gdzie nawet
otrzymało w porze ubiegłej zimy pochwałę, przysłaną przez
Wydział Pow, za czynny udział w obchodach naród i. patrjo
tycznych, nie szczędząc ofiar i datków, nawet na cele organiza
będących przeciwne«!, tj. nie chcących się z nami liczyć.
Pozatem, jskiebądźkolwiek wyłożone były sprawy humanitarne,
zawsze takoweśmy popierali i popieramy, * jednak musiało
się tak stać, że nam na nasz pierwszy wniosek nie udzielono
zezwolenia na wyszynk i to jeszc*« w cx««fe ta k im , k ied y
to S k a rb P ań stw a cierpi pod w ig lę d e * n ie d o sta tk ó w
finansow ych.
Do powyższego zaznaczamy, że nie jesteśmi żadnymi antypaństwowcami, raczej uważamy za świętość przez nas złożoną
P«7*Ugt *** wierność Rzeczplitej Polskiej czy to przy innej
okazji czy też z okazji poświęcenia naszego Sztandar« dnia
8 sierpnia 1926 r,f odebraną wówczas przaz pewnego oficera W.
P. od nas, źe ale opuścimy tegoż Standaru i strzec go będziemy
w honorze i dla Ojczyzny naszej aż do śmierci, .tak nam dipomóż Bóg*. W iemy, co snaezy by ć ż o łn ie rz e » — pow stań*
cem i w ojakiem , wobee tego w ie » y I eo m a e z y prśyaią*
ga, ra z iło żo n a na w ierność Naszej Ukochane) Rzeczy*

pospolitej Polskiej i Jej sztandaru!

Dekrety gospodarcze

w

Niemczech.

Bulia, 3. 9. Pdia»|d*vo .'daaaiią, U gtkiact
R(««y u paaiaizaain aitatacsal* apracawi! pi*gum
C«sp«dai<ay iiąda, « j liu b ii; jat w titjiu h #g*l.

[Sprostowanie.

KĄCIK

Odnośnie do artykułu: ,N« tle ostatniego Sejmik« Po.wiatowego** nniicszfzonegci w nrmerie 113 ctasopisma
.Drwęca* x 1. IX, rb.

»yell papnaiai# | i i
kaatltna van1. Nieprawdą
%
P ip iu . jeaf,
Pr*,jakoby czknę* Sejmlks Powiatowego, p.
fu m gaipadanzy bądzit «jaty w final* dwich Borir, n* ostatni«» yaiitdieniu Sejmik® Pcwiat«wfg® twierdził,
dckrtiów. Dakiat główny Pędzla padpiaaary przez pn- źe referendarz p. Budnik mówił w pewnym wypadki nieprawdę,
natomiast priwdą Jeat, że ciłonek Sejmiku Powiatowego », Ber*
zyduta Hiadtabnrga. Daknt tan zawiera p«ł**a*t- pedobnego
twierdzenia aie wygłosił.
■ictwa dla nądu, ktdit araillwią bu wydanie zarzą
2. Nieprawdą Jeat, jakoby przedsiębiorstwa kcwusaJne pedzań, petrzabajek i* eiywiania żyeia g*ap*darczage. wiatu loDiwikiego były deficytowe, nattmiast priwdą jest. t t
Newa zarządzenia ebewiązywać będą ad 1 piidziereika. przedsiębiorstwa te nie tą deficytowe*

Sadycje Polskiego ttadja w W arasaw 1«.

3. Nieprawdą jert, jakoby w Kasie Komunalnej były pienią
dze s i piywatar* wyjazdy samochodem do Torusit, natemfasf
prawdą jest, że K«si Powiatowa żadnych rachunków za pry walne
nie «jegslewała,
Barii*. Hitler wygłealł eaiatai* wieezorea jazdy4. siiuocbcdem
Nieprawdą jest, iaktby wymienieni w omawianym arty
w Pałace Sp«rt*wyai pizsaidwieaie, w ktdrea m. ia. kale członkowie Wydziału Powiatowego byli w dnia 24. V. r&,
wyatapił przeciw prapaaycji współpracy aaredewyth u Pana Wejewedy Pomorskiego i przedkładali Pan® Wojewodzie
aeajalistdw z rządem Papeaa. Niradewi aealelifci jakiekolwiek życzenia w kierunku «związani* Sejmiku Powia
get*wi są współpracewtd z iaaywi, pcdkraiiił Hitler, towego, natomiast prawdą jest, że wymienieni członkowie WyPowiatowego u Pana Wejewedy pcmorskiego wogóle nie
jeili len* atroiaictwa tbią iić z* aaaą. Galów jestem działa
byli, wobec czego padebaego wniosku Pinu Wojewodzie nie
pfzyjąó te afarty, aigdy jednak ai* wvrstkae si* prsedlładili, jak również nieprawdą jest, by sprawę tę w przed
mejsj idei.
stawiany w artykale sposób poruszył na posiedzenia Sejmik®
Powiatowego członek Sejmike p, Bork.
Ksmendint policji bytomskiej hitlerowcem,
5. Nieprawda jeat, jafce by na ostatnie*» posiedzeniu Sejmiku
Powiatowego », Bork twierdził, że samochód powiatowy p Sta*
Zawieszony zest&ł w urzędowaniu.
rosta używa dc celów prywatnych, natomiast prawdą jest, że
p, Besk £cdobnego twierdzenia nie stawił, jak również nieprawdą
Bytem.
W keseeedzie palieji w Bytamia jest,
jakoby Starosta Powiatowy samochód powiatowy używał
nastąpiły zmiany w świątki z eatataiam! wypadkami. do prywatnych
celów, natomiast prawdą jest, że samochód ten
Okazało aią aiisaewicia.
Uk
ameniaat
tej peiieji,
bywa używany
tylko aj».
w sprawach, związanych z urzędowaniem
Raihsr i aadpeieczaik Cbrabak naliiili da jaczejki Starosty jako przedstawicieli Rząds, przewaduicząfega Wydzif** f
hitlarawakiaj i wydawali rozkazy, alaiwiajase dsm«n- Powiatowego, Przewodniczącego PewiiUw, Kom. P. W. i W. F., I
przedsiębiorstw komunalnych oraz licznych innych
atraaje bandem hitlarewakim. Obaj wymieniani dsbłili Kiertwcika
urzędów, przywiąunyeh do stanowiska Starosty Powiatowego.
wapdlaie z asławienym merdaraą kaptnrawym, pasłem
Przewodniczący Wydziału Powiatowego,
HaiMcaam ataz kameedaat^ae bojówek biilarawakicb
Starosta Powiatowy: w*z. Ci. Budnik, referendarz.

Hitler przeciw Papenowi.

aa G. Sląakn, kpt. Ransdaifcm.
Prezea pslieji ap»i«kicj, dr. Lekaathak, przepro
wadził śladztw© aa wiajrau i zawiesił w anądowsaii
•ba bitlsiowskkh tf,carów policji, wyzaaezają; na
wag* dewddię Przasiwk® mjr. Ratharawi i aadparacznikawi Cbtabakawi wytaczoaa p*atfpa*aaie dystyplinarna. Nawa komanda palicjt załatwiła się buczą
prędka z bsjówksmi i agitctonmi aithrawskimi i od
tąd psaaja w Bytomie apekój.

Wicemin. Beck u króla Karola.
Baksrasif. M auta; Sa»k w tswarzyalwis
Szambaka zasiał niedawna tama przyjęty w «kaewoiti
premjaia na specjalnej sndjeacjt przez któla Kuala.
Pa ftadjeseji min. Back pazaatal w Siaaja na
śniadania. Nsitąpii* sals. Sack
wizytę
ptamjsrawi, a pszrts* sdfeył srereg rzzmów
z człankami rsąin eras t
wyaitaami «sakutaśaiami pwlityfznemi. Opisja iatajsza pizypiaaje d»
tyth razsów dalą wagę.

RADIOWY.

C aw artek, 8- bm. 12 45, 13,35, i5.i0 Płyty gr. 1530
Koman. Contr. Blm. Hydr. dl* ie jl. i ryb. 16.40 Prio.lad
nijnowsiycb wfdłornktw. 17.00 Kcacort »olliiów. 18.00 .T h —
dircje Nrpolecnikle w . Fr»nt]l dziiiejize}* (tr. * K'akowt).
18.20 Mnzjka tłneczn*. 19 35 Pr.towy Dzień. S«d). 1945 K t» 0». Przy»*. Roln. 20.00 Koacert wleci, ork. Filh. W.rai.
21.20 Tr. * Kraków* iłocbowliki pt. .Karsbialerzy’. 21.50
Dodatek d* Pras. Dzień. Radj 22.C0 Mmyka tan. 22 40 Wladomciri sport. 22.50 Mazyka tan,
P ła te k , 9 bm . 12.45 13.35 15.10 Płyty gr. 16 35 Koman.
Centr. Bisr* Hydr. dla łe; 1 i ryb. 16.40 .W ojczyźnie DiyngisChana* (tr. ze Lwów*). 17.00 Tr, x Łodzi koncertn popal 18.00
Odczyt at. .S«ineza* (w 300-rą rorztsicę urodzie) (tr. z Pezc»n'*). 18 20 Muzyka taneczna. 19 35 Prasowy Dzień. Rad).
19.45 „Przegląd roln. araay kraj. i zagr, (ir. z Wilna). 20.0C
Koncert symfon. ork, Fi!h-rm. W in i. W przerwie fel) *t.
.Pielgrzymki mazyczm*. 21.50 Dodztek do Pra*. Dzień. RzdL
22.00 Muzyka (aa. 22.40 Wiadcm, tpoit. 22 50 Mężyka tan.

H u e !* to w J H P a e y ftti
L|bnw slri Klub Spcrtowy #L K S *
Ltibswfe. W cele udostępnienie adabycia P. O S, crganl*sje »L, K. 8 / dla swych członków lekcje gimnastyki & l*kkie
atletyki. Pierwsza lek*j# odbędzie się dziś, w środę 7 bm*
© i odz* 7 dli młedzieiy męskiej od lat 17-20, a godz, 7.45 ale
mężczyzn od lat 21 w zwyż.
Ćwiczenia cdbywić stę będą w sali [gimnastycznej Pańitwc
Set». Naucz.
Nowi tzfenktwie, mile widziani, zapisywać mogą sfę przed
Zarząd.
Lubaw®. Zibranie Związku Inwalidów Wejcn. R{ P. Koi&
w Lubawie cdbędsie się - niedziele, dnia 11. IX, 1932 r, na sslf
P. Zielińskiego o gedz. ]3. Ze względu na ważne sprswy, przy
bycie wszystkich jest konieczne.
Zarząd.

OD REDAKCJI
Na powyższe wywody sprcsfowawcze p. ref. Cz. Bsdnika
sdpewiadamy krótko: W czasie pizemówieaia c?I. i deyuf,
?• Borka a* ostatnim Sejmik® Powiatowym p, ref, Budnik, jako
przewodniczący, temuż co chwila przerywał i w ten sposób
przeszkadzał w mówieniu, co znów wywoływała głośne sprzeciwy
ze strony członków Sejmiku, na skatek czego widocznie nie
dtsłyszał p, ref, Budnik tok® jego wywodów w całości.

Giełda warszawska
Londyn
Paryż
Praga
Nowy Jork
kabel
Now Jork
czeki
Włochy
Szwajcarja

z dnia 5. 9. 1932 r.

kup
30.86
34.88
26.33
8.905
8.90
45.48
172.17

zbożowa w Poinaniu.,

Ol

Matowania oficjalne z dnia 5. 9,

Płacono w złotych za IDO kg.
15 50—15,80
^ssaadkfl (now#)
24.75—25.25
Owrłs*
12.50—13.00
Męka żyteia
25.25—26.25
Mąka
65 proc.
39.00—41X0
Otręby żytnie
9,C0— 9.25
Otręby m stune
9.00—10.00
Rzepak
33 00-34 00
Rzepik zimowy
32 00—34.00
Grscb Victor ja
2G.C0-t 24 00
Groch Folgera
28 00—30.00
(«0^ e)

Za redakcję odpowiedz;Salny: Franciszek Łnpiekl w Nowemmleście,
2a ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W rasie wypadków, spowodowanych silą wyższą, przeszkód w
zakładzie, strajku itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczeni*
pisma, a abonenci nie mają prawa domagania sit* nledostarczonyck
sum*?$w lub udsskodowania.

P lewmy tst.iaie aom tśtł!

W poniedziałek, dnia 5 bm. o godz* 21,30
zasnął w Bogu, opatrzony Sakramentami św*,
po dłuższych cierpieniach mój najdroższy mąż.
nasz kochany ojciec, teść i dziadek

Feliks Rzymski

Dnia 5 bm, odszedł po nagrodę niebieską
długoletni zakrystjaa parafji kurzętnickiej
ś. p,

Feliks

Rzymski

Wiernie służył On Bogu i Kościołowi św.
przez długie lata.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

K§. p rs b s s ic z Pe?ka.

przeżywszy 57 rok życia.
W ciężkim gmutka pogrążeni

Im

Gacki, Książka nauczyciela
3 50
Litwin, Organizacja nauczania
3.30
Croner, > sychika młodzieży żeńskiej
3.20
Nawroczyóski, Swcboda i przymus w wychowaniu 6.—
Joteyko, Jedność szkolnictwa
2„—
Tync i Gołąbek, Przewodnik metodyczny do czytanek Polskich
2.40
Rozkład materjału naukowego Geografja
—,80
»
»
„
Przyroda
1.20
n
n
v
Roboty ręczne
2.20
Radliński-Gutry. CzyteJnictwo dzieci i młodiieźy
1.—
Wąsowicz i Zierhoffer, Świat w cyfrach rocznik1932 5.60
Kubski, Elementarz
2,—
Źłobicka* Czytania cz, I.
2.50

Księgarnią „Drwęca*1 N@»emiasto.
Blanko-Weksel

i Dzieci.

Kurzętnik, Nowemiasto, Krzemieniewo.
Eksportacja w piątek, dnia 9 września rb.
o godz 5-tej po poł, z dosza żałoby do kościoła
parafialnego w Kurzętniku, pogrzeb w sobotę
o godz. 9-tej rano*
Osobnych uwiadomień nie wysyła się.

O g ło s s e n ie .

lilii i t a m

Obw ieszczenie.

Podaje s!ę do wiadomości publicznej, że

W poniedziałek, dnia 5 bm. zmarł tutejszy

członek Rady gminnej era?
p o b o rc a p o d atkow y

k i i S ip li
W Zmarłym tracimy sacnego, wzorowego
i gorliwego członka. Pamięć o nim w sercach
naszych pozostanie na zawsze.

Rada gminna Kurzętnik.

Kat. Stów. Młodz. Poi.

opiewający na sumę 200 zł. wy
Tyiice,
stawiony na nazwisko ANA urządza w dniu 11 bm, o godz*
STA ZJI I JANA BOJAROWSKIEGO z Chrośla unie 5-tej na sali p, Cipiora
Podaje się do wiadomości, że w dniu 9 WRZEŚNIA RB. ważniam,
JAN BOJAROWSKI,
I W DNIACH NASTĘPNYCH odbędzie się rewizja kart kwi
CHROŚLE.
towych i znaczków inwalidowyrh? która będzie przeprowadzana
przez kontrolera Ubezpieczalni Krajowej z Poznaoia.
na którą uprzejmie wszystkich
Kto udzieli gruntownie
Należy zatem powlepiać zaległe znaczki i zaopatrzyć je
zaprasza
w datę.
ZARZĄD^
iekcyj
Działdowo, dnia 4. 9, 1932 r,
gry na fortepianie ?
Oferty
Ocbst Straż Pożarna
wraz z podaniem ceny uprasza
_____________
B u rm is trz .
KRZEMIENIEWO,
się
składać w ekspedycji
urządza w niedzielę* dnia
„Drwęcy“ w Nowemmieścle.
11 bm.
S f o n e c z n y po k ó j

Z « te » ę U le ją

z utrzymaniem lub bez od zaraz
jarmark kramny oraz na bydle i konie do wynajęcia,
na łące p. Karbowskiego. Po
GĘSTWICKA, Nowemiasto czątek o godz. 3-ej po południu«.
mający się odbtć w mieśe!e G Ó R Z N I E , DNIA 21-GO
ni. Kościuszkowska 17, Bufet własny.
WRZEŚNIA 1932 U. w myśl zarządzenia Urzędu WojewódzO liczny udział prosi
kiego Pomorskiego, odbędzie się
Słoneczny umeblowany
ZARZĄD

dnia !3«g© w rze śn ia 1932,

pokój

Służąca

od zaraz do wynajęcia.
dp pracy domowej i do drobin
Gdzie? wskaże eksp. „Drwęca* może się zgłosić. Poleceni**
Burmistrz
Nowemiasto.
świadectwa konieczne,
( - ) ZALEWSKI.
MARSZAŁKOWA,
Pannę
BJAŁAGÓRA p. Rakowice^
lub wdówkę do lat 35, posiada
jącą 5—10,000 złotych w i go
Służąca
tówce wzgl. realności, możliwie
f
Nieruchomość, położona przy mieście Lubawa i zapisana w niezależną, pozna kawaler lat w średnim wieku, silna i zdro
| księdze gruntowej Lubawa karta 523 o powierzchni 1,07,90 ha 27, handlowiec, linotypista, wa, potrzebna do BURSY
j ziemi bez zabudowań, należącej do masy spadkowej po ś, p. ks, dziennikarz. Zgłoszenia z foto GIMNAZJALNEJ w Łąkach*
dziekinie Filargkim, jest korzystnie do nabycia.
grafią d° »Drwęcy“ Nowemiasto
Potrzebna
B e fie k ta n c i w inni o fe r ty s w e s k ła d a ć pod Nr, 26,
Górzno, dnia 3 września 1932 r.

S p rze d a ż

niersseisemiiś^L

w cią g u 14 dni na r ę c e z a r z ą d c y m a sy
u p ad łością w ej L eona T r z o sk i w G niawie
ui. S o b ie s k ie g o nr. 7.
Przyznanie nieruchomości nastąpi najwięcej dającemu z*
gotówkę, którą należy uiścić w dniu sporządzenia nctarjalnego
kontraktu kupna sprzedaży.
TRZOSKA, zarządca upadłości*

piastunka

Tap ety
w£wielkim wybon*
— — poleca — —

K iią g a rs!« „Dryrpec“

do dzieci,
ROZWADOWSKA^
adwokatowa, Lidzbark,

Słoneczny pokój
pełnem utrzymaniem odd*
NADOLNY, LIDZBARK.

