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Ncwemiasto-Porr>crze W torek, dnia 4 października 1932

głeścą głećówkę w tym cela, ety zmazlć rząd aagielski do
cofnięcia tej nstawy wyborczej. Nie chciał en i aie mćgł prze
szkodzić «Omówienia wogóle ptaw pdityczaych Paijasam, chciał
jednak, żeby te nastąpiło nie awdi rządu angielskiego, a za
zgodą ladności hinduskiej. Piaez swoją głodówkę osiągnął on
I też te, że rząd angielski tefnął swą astawę wyborczą, a pozwali!
| Hindazcm porozumieć się a Patjesami edncśnle do pisyznaaia
GI*śa* na cały świat stal* zię diii łasi« Gandhiego. Cielą im odpowiedniego zastępstwa.
foEpriedewaiyalkie» Iedje Jaka swej© babatara naradowego.
Jeżeli powyższe aweżzliśmy za stosować wyjeśaić, te aletylke
Saigłoa jego sławy bndsi również zainteresowanie w szerakim dlatego aemege, by Szan, Czytelnikom dtć możność lafaimeiwiecie dla kraju, lidnoścl, wśród której en żyje. W Isdjech wania się w tych sprawach I stosunkach, • których dziś mówi
•bok[80fmlljenów Mabcmetan mieszka 220 miljanów Hiudu- eały świat, ale ponadto, by im dać jeden prayeiyaek więcej
aów i czyli wyznawców brahmaalzma, da których zslicza sią do wyrobienia sobie pojęcia o wartości religji 1 wierzeń
ł Gzndhi.f Za daleko by cas zsyrowadiiło, gdybyśmy chcieli roz
bliako ćwicrćmlijardowcj ladności Aiji. Już z tych kil
wodzić się nad isteią i pejęcitmi tej religji. Krótko tylko zaznaka wywodów wynika dosainio, jak nieskończenie niżej
«ismy, iejbrahmeniam wyznaje 3 bogów, a mianowicie bóstwo
pod względem moralnym i społecznym i politycznym
Brahmsa, który, świat stworzył, Wiszna, który świat atrzymsje
stoi ta religja od religji ehricśeijańakirj. A podebnie, jak
i Siwa, który sprowsdas zniszczenie. Osebliwością u Hln- z tą, ma się i a wszystklemi innemi wierzeniami i religjaml ca
dniów jest wiara we wędtówką dasz po śmierci. Wierzą oni,
łego świata.
Religia chrześcijańska
pod każdym
żt£dizzc m isfpo śmierci odbywać wądrówkę bądź to wchodząc
względem tak je nszyatkie przewyższa jak dzień aoe —
w cisłajistotjwyiszycb, joieli człowiek za iyeta spełniał wssyjak blask słońca blask księżycowy, jak światłość — ciem
stkle przepisy religijne bądź też w ciała istot niższych i nie
ność. A jednak są dziś i n nas w Polsce slly i czynniki,
czystych,- jeżeli wykraesał przeciw tym przepisem, Dziwny
które tsk nienawidzą relfgję chrześcijańską, a przedeteż jesListiój sjoieticy a Hisdusów, oparty na Uh zasadach
wsiystkiem kośelćl kat. 1 jego szczytne i wzniosie zareligijnych, A mianowicie istnieje n nich ścisły pedsisł ladności
zady, że gotawe dla zniszczenia chrześcijaństwa na oścież
na takgzw. kasty, t, j. ne siany odrębne, dziedziczni i tak w
otworzyć wrotą wszystkim innym prądom wyznanio
sobiefzamknięte, że do żadnego nikt nie może należeć, który
wym, a choćby to byl brama nizm czy mąhemetaniim
się w nim nie nrodził i ni kamo nie wolno ped grozą ker r|Uczy buddeizm, no, a aa pierwszem miejscu oczywiście
gijnyth wchodzić w związki rodzinne z członkami etatu lnaege.
indaiam — byle tylko nie tbratśeljaniam, choć nie mass
Najwyższą^ najbardziej m Hindusów aptzywilijewaaą kastą
w żadnem Innem wyznaniu na całej kall ziemskiej tyle wanto■ą Brahmani fezy li kapłani, najniższą zaś i najbardziej epośletłycb, szciytnycb, aszczęśliwiających byt apalecany aa świecie
dzecą i wigsrdzcną warstwą jest t. zw. kasta Sidra czyli Parpieawiaatków jak w rtlfgjl chraeścijańakiej, której lstetą jest
„jasów,^Rekrutują się «ni z ladności, ongiś podbitej przez Hndimiłość, równość wsayaikich przed Bogiem i Indźmi,
*ów.i Czlyi «t«n|t«n awsźsny jest za nieczysty. Wedłsg pojęć
bezwzględna sprawiedliwość i miłosierdzie w stosnnkaeh
HindaiówgPsrjsai nie są właściwie Isćźmi, lecz istotsmi niższego
między ladiml. Nie było, nie jest i aigdy ale będzie — a
rzędali jsk jaż ssaw «żyliśmy, tak nieczystymi duchowo i cie
■awet być nie może — innych bardziej pięknych i bar
leśnie, żo prawowiernego wysnewcę religji indjjzkiej kala niedziej dodatnich zaaad czy to dogmatycznych czy moral
tylko fisyczae dotknięcie Parjsza do tego stopnia, że gdyby
nych esy społecznych nad te, które tkwią w religji Chry
kteś chcć tylko przypadkiem i bezwiednie takiego Parjaaa się
stusa Pana. Te też je aniszesyć, znaczył# by zniizesyć
dotknął,: ściągnąłby na siebie klątwę i zostałby tsk dingo wy kin.
podstawy, które jedynie sapewnlć mogą spoleczeństwóm
czonyjze społeczneśd, do której należy, dopóki by się przez astrą,
pożądany łąd i szczęśliwy byt — a stworzyć stosunki
dlugotrwiJą pokutę z tego nie oczyścił, ale okrutny ten przesąd
tak okręt ne i obrotne, jakie dało świata pigańatwo
IdzicMsk ’ dalece, że aważa, iż nawet cień, który esoba Parjaaa
lub dają jeszcze diiś rozmaite religje i wyznania nie
rzuci ^przypadkiem na Hindus, jaż go zanieczyszcza i czyni
chrześcijańskie. Jeżeli my diiś nieugięcie i niezłomnie
grzeszaym. Dziki ten i okrutny przesąd jest nletylka straszną
opieramy ale duchowi wschodź, który nam narzaeić za
krzywdą dla całego stsna Parjatów, których liczba wynosi
wielką Ceną usiłuje sanacje, to w tem przekonani*, że
80 mil)., ale stanowi jedną z głównych przeszkód na drodze
dneh ten Jest antytezą dneha chrześcijańskiego, który
Indyj do nowoczesnego rozwoja i doskonalszych form poliswym trojącym 'wiewem zwarzyć I zniszczyć byłby w
tycznycb. Władze brytyjskie ed samego początku swej dsiałalstanie wszystko te, co pięknego, wspaniałego, dobrego
nsści w Indjach nie uznawały tego przesądu i trektowsły Parjai pożytecznego otwersyło dwutysięczne błogoezynne dzia
sów na zasadach równorządaeści i równoiprawaienla. Gdy zbie
łanie ducha zachód*, dneha kultury i cywilizacji chrze
giem cztsa rozwój życia politycznego i kulturalnego w Indjach ścijańskiej.
począł robić coraz większe postępy ped panewsniem Anglików,
Prieeiw temn dachowi wschód* my walczymy I wal
zaczęły się na tle tego przeiąda religijnego wytwarzać stssanki
czyć będziemy, a wiemy, że za nami zwartym szeregiem
corsiŁbatdziej niemożliwe do utrzymania. Parjasi, klórym Anglicy
i morem stoją nosi Czytelnicy, jak również egół nasiej
umożliwiali na równi z innemi ksstsmi dostęp do wszystkich
lndneści, szcaerze polskiej i szczerze katolickiej.
dobrodziejstw oświatowe-kaltaralnych, wytwersyli z biegiem
l«t warstwę własnej inteligencji, nie tylko nia astępającej, ale
niejednokrotnie przewyższającej inteligencję hinduską. Wytwa
rzały się przez to takie n. p, stosunki, że antlfabete pastuch
hinduski nważsł za nieczystego 1 nsjwyższej pcgsrdy godnego
doktora prawa czy filoiclji esy medycyny, Psrjsss, Gdy np.
książę Wslji, aastępca trona Wielkitj Biytsnji, swiedzsjąc Indje,
podawał rękę delegatom Psrjaiów, te równocześnie hindaskl
Lendy». W obwili, kiedy d* wiąsiaaia w P c * * i
sędzia wiejski, mając do przesłnchaaia Parjaaa za świsdka, nie
■adctzłt depcącą • decyzji iząd* angialsklago, była
pozwalał go wpuścić na salę, zadając mu pytania i otrzymując
C*dsi*a 3 mi*. 30 pa połndnin, wcdla esaa* miejscaodpowiedal za ipeśrednictwem osobnych woźnych, jako że
w * f* .
Pi*y la«* Mahrtmy zgromadzani byli esteto]
bezpośrednie zetknięcie się z Parjesem jest dla prawowitego Hinlokaut, żona, ayn oraz wiol* twolaaaikdw bindnikiodasa jnź występkiem, czemś, co go kala I besczeszczy,
f# inch* niepodległaściawogo, m. in. głofny poeta
Gandhi osobiście stoi wyżej pentd ten okratny przesąd,
Rrbindraaath Trgat*.
jednak błędem Jego jest, ie, lieząc się z przesądami icligijnemi
K i«iy odczytane Gaedkiema depeszę, pcdnióił
•gromnej masy swoich współwyznawców, nie wystąpił nigdy
z liniom głową z nad posiania i oświadczył:
dość energicznie przeciw temn stresznemn upośledzenia Par
— „Doniośli* narodowi Miodnikiem*, i * arzoryiasów. Gandhi — aczkolwiek ssm nie podzielił tego przesąda
wam owij opór. Moja ofiara zwyciężyło".
brahmińskiego, nigdy też mążnie w obronie lównoaprawnienia
Niozwlooznio potom lokarzo sakrtątaąli cię koło
Parjszów nie orędował. Dopiero teraz, gdy Asglicy, chcąc dać
zprowy odżywienia Makatmy.
Narazi* otrzymał on
łndjom pewien simerząd, egłesili astawę wyborczą dla lndneści,
kilka gramów bnljsnn, w kwadrans zaś potom wypił
w której wymęczyli i odpowiednią ilość mandatów Psrjsscm, p ił azklanki ekstrakt*.
Od taj okwili w odstępach
a nawet Ich ped pewnym względem tprzywilejowsli, powalało
piłgaizinnych Mikaima otrzymywał «kał* jednaj
ogromne wzburzenie wśród prawowiernych Hindusów, a;szcz«góliamaj litra biljonn.
Doza sioiowana był« ściśle
nie pomiędzy ich przywódcami, Obawiali oni aię przedewszyatz* wzgląd* na znpoln* wyszarpani* starca i żołądek,
kiem, by w ten sposób Anglicy Parjaaów nie przeciągnęli iknrczony do minimom.
zapełnić na swą: stronę, a dając im takie prawa, nic skierowali
Dsiś tan* Makgimt otrzymaj* wiąkaz* paraj*
ich przeciw ich ciemięzcom. Geadhi, który przedewszystklem bnljcn* w odałąpach półgodzianytb, w paładni* zaś
widział wielkeść niebezpieczeństwa, grożącego sprawie Hindaaów WJ»M* tr*«ką koziog* młaka z odrobiną rozgotowano]
z tego powoda, a iie mogąc sebie iaaciej paridzić, «rządził ową kaszy owsianej.

Religia Gandhiego
a chrześcijaństwo.
Duch wschodu a zachodu.

Gasdlii odniósł zwycięstwo swa
głodówko.
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Głodówka Gandhiego trwało ogółem 150 godzin
W tym czasie Makatma «tracił 9 fantów na wadź*
i wyczerpał wszystkie zapasy tlazzoza. Zyt jaż tylkw
z snbetancji mięśniowej, c* doprowadził* do przarrżzjącog* wyckudsonia.
Wiadomość
•
przerwani*
głedówki prsoz
Gaadhitgo wywołała w* wszystkich więkaurth mia
stach Hiadoitaaa niebywały oni»jat m. wszędzie,
gdzio isinioją szkoły łab naiwertytsty hi*d*akio, młwdzież tikelia i atndoaci «rgsnizowali dziękczynao poshody, którym policja asie ptzaszkadztła zapalni«.

Gandhi na dradze pcrizumlenia z Anglją,
Loadyn. G il* tylko Gasdhi powióci de *oimiinog* sts** zdrowia, to sp«óziewasy joit przyjazd
jog* w listopadzie tb. do Lę*dy»n calom wzięcia
■działa w nawój keafareaaji Ohrągłsg* SUło.
Decyzja rząd* angielskiego, zaakceptowana przez
Gładkiego, rogalająca sprawę stoiaaków mniojszośtiowyah w Inijacb, stworzy tą płaszczyznę, aa która]
znalezienie kompromisn n e będzie dla G ind kiego
rzeczą trudną. W razie powzięcia przez Gasdhioge
decyzji wzięcia nizitłą w koafcrencji Okrągłego Stołn
w Londynie nałoży oczekiwać wyjścia jag* z wię
zienia.

Przed zwilBleilem więźilów
gdyósklth.
Zwolnienie miało nastąpić w sobotę lub
w poniedziałek.
Gdynia, 30. 9. Sprawa zwalniania rad. Ciosiclakiege oraz pp. Pipord i Sabaznkt przeciągnęła cię
z pewodn formalnaici, związanycb z zabezpieczeniem
bipotacznam kaniji. Zabazpiacianio za red. Cicaiolakiago daje wydawnictw* „Pielgrzyma“ i „Gai««
**
I Si brzaka obywa tale

emcy się cieszą...
Warczawf, Kaieapondent berliński „Kaijara Warsztwłkicg* da nasi, że prasa niemiecka ajtwaia wiel
ki* aaiowolani* z akizji zakaz* działalieici O. W. P.
■* P « « s z 0, J i im z i i l t mmiktw idatkratyfzafih
z radością stwierdza, żo ekcenie «staną podnasesania
przeciwks Niemu m i manifestacjo antyaiomiockio,
■rządzane przoz zawieszoaą organizację.

Zapowiedź nowych dekretów.
Sfjm będzie zwołany w końcu październiki.
Warszawa. W przyszły m tygodni* cdbędzłt sfę
posiedział« Rady Miaiatrów, na którcm ma kyó
powzięty cały azereg uchwał w (prawach, przcdleżcnych zwłaszcza arzoz ministentas akatb*.
.
ł«
następni* tematem nowych de
kretów, które mają być wydana przed zwełanicm sesji
sejmowi],
1
Sesja Sejm* będzie zwełena w koócn paźlziernike.

Nie będzie niższyih procentów?
Warizawt, 26. 9. Praas ed szeregn dai powtarza
«bniżania stepy dyzkeatewej Ban
ka Polskiego * P/a proc., Ł j. do wyaekaś ii 6 piec.,
przy etom stępa eyakontnwa w bsnkacb prywatnych
miałaby elac obniżce do 9 proc.
t W kołach rządowych miałaby rzoktms isłaicć
łaadencji obaiżoma dyskonta.
Obniżenie stepy dyaksntowej wymigałoby oczywiśtie nchwały Rady Btnko, która.zbioizo się 13 p if.

dzienika.
r
Q
P«J*«i« I A- C.,
Naczelna Dyrekcja
Baaka Polskiefe katagoryczaia zapizacia taj wiadamoóti, podkroilając, żo sprawa ta joaft cbasaia i kęliia
w najbliższych tygadaiach nioaktnslas,

Katastrofa samolotu polskiego pod Pragą.
P rtff, 28. 9. Samolot polski „RWD.* elegt dzid
pe połsdni* w pobliża Pragi wypadkowi. A pm t slegi
zniszczenia, załoga wyszła baz azwinka,
win
P»®^i4łłł W
»il- Tadassz HaJawski.
Bliższych azczagóiiw natasia brak.

Konieo w o jn y dom ow ej
w B r a z y lji ?
Loodyn, Z Rio dc Jaaoii# doaossą, ft#p#w«tańcy
prosili caąó • watc*y«ami# ki#ków woj cn ych i wy
łazili fctcw cli dc poddacie cif i wycaaąli prepozyci*
w apiawia zaicgcacia opoce.
Rząd hcaiylijcki cdcalat powatińcówd* głównego
dowódcy aimjt opecacyjaoj ł zaałrzcgl acblc dolezą
decyzją.

Nieudany zamaoh etanu
na Kubie.
»
Weazyoftec. Htvi«aa, atoli ca copobliki Koba,
było widownią oioodaocge sowach« staac na icąd.
Da. 28 ob. mi. w gcdzicach laccych miąizy 10
i 11 .dbfł aię ezeicg kcwawych zamachów ta wal wo
lowych, których soijc tozooszął zamach no neiniatra
wojny i marynarki Rtfrolr Iiorraldo. Trzech nieznanych
oprawców wyatizoliło do mteiotca w chwili, gdy wyeiadal c c > anmechedc przód gmachem msniełoretwO.
Napastnicy zbiegli, minister jaet dętko ranny.
Niemal w tej aomoj chwili odbyło się kilka innych
zamachów. D» gabinetu prezydent! aonato Kiomoaoa
Vizgooz Balio zgłosił aią powien miody człowiek,
jaktby iotfioaant i podczaz anljcacji zastrzelił go
przy buuko. Wyskoezywazy przez okio, milowtl zbiec,
lecz po krótkim pefcign schwytała go tandormorjo.
W ten sam apoaób dokeoiao aamteho na prozydanto
piilamonin, Rimona Ziydiot, w jogo gohiaocio. Proaydoot oailsmoatn walczy so śmiercią.
Dwa iooo zamachy, na prezydenta Machado
1 miiiatra robót publicznych C«apele*, były ntondano.
J c d n e c re in i* * «wiją zamachów w y le g ł no nlicę
jol«« z piłró
*miejscowego gardzono, oeiłając
kewoć keczary ż.B Ó ai««»ii, aajwiocoiej**»!® rz ą le w i
oddziel« »iły ib rc jc e j. Atsk nie odął eię, pen lew at
of carow i*, d o w ie d li*weny się o niopowodzodM żarnacków n * człcnków rząda, porzocili oddział 1 zbiegli.
Prazydoat Michido obiadrił natychmiazt wioray«
nobio wojskiem wizyztkio gmacbw rządowe i ogloail
w osiej reynblico ataa wojeany. Ziłderno cboatowa■ego palka łotyli breń baz bitwy.

Cała wyspa zniknęła w otchłaniach m ona
podczas trzęsienia ziemi w Grecji.
Grzmoty podziemne I lawa. — Setki zabitych. —
10 tys bezdomnych.
Ateny, 28 9. Coca* t* groźaioj«*® wiadomoóti
madchpdią * taraaów, dotkaiętych stm riiw ą koteotrofą
traąaicn a sieni.
I tek cało wyipi Amcgiwł, l*śa«o
•bok półcryapa Chaidiko, aa ktśioj ociadto aię 200
loócia greckich, pr*jbłłf*h a Aiji Moiajccoj, aoicl*
mapełci® pod woda- Zifh >d*i *biwa, to a* wyaapt*
catiaał* śuioiś 600 de 800 oiób.
Wśród ladaości **t*go torooa, doikatątog* kata
strefą, ptaajo aia dająca się wproat opicoś pcaika,
gdyś trsęaiooia trwają w dala t y « «ląg* i «i« w łada«*,
f i l i a ssaka! achtoaioate.
Ltecba budom ayita »scmteoa joat w t#j obwili no
10000 oeób, wirasti jodaak z kaśdą chwilą.
Takśa i prastsry klas:t*r aa gór*# Ates * * « « !
poważcie aszkodsoay.
Wśród «ioj«ew *śc|, jaki#
zostały za pełnio apocteat#«« *a półwyspie Chelciko,
z icjdajo się wieś Stagira, *i*j*«o atodzoaia Arystatolca*.
,
, , .
,
Piatwsztma aajfwałtswaiijastm a trtęaiooin zi««t,
ktiro wyrządził« msj większo spastaszaaio, towarsyozyly
otrssiHwa g rs«?ty podzi#«*«. Swiodą*wio zsawośyć
vi«li rówatoś egoistą liwę, wydebywsjątą # ią z z i* « i.
Wybrcąśo zslaao zoztaie ofebywełą dotąd lawą
«orską
Z la wiło się ja*, śc koniec świtla bliski.
Nądzą wśród ladaości joit aia do «piooaio. Dtis i a l w i pływa z porta
Piran* parowiec z namiottmi
i mitsrjsłswi, pet.•z»b«*m! d® arządzoaia dorsiaycb
baraków dla besdesncj lniaości.
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(Ciąg dalszy).

— Ktoś się ta« zblfta ? — zaarolal, zobątzywazy
.«'etykę: „Widccsaia piękaośó azczagólaą, akcywająca
lię prsad nasic«i oczy «a.
Gly lektyka zbliijłi aię, o«««« podaióal rozkazaące baił». N.oaątj laktjkę stanęli,
- Poitcwiś lektyką iottyi - ■«ka««! Tąiima«
zbliśijąs aię, odsanął franki z #ki«a. Pałająca
c obarsaaia «bila« piękaaj kabiety okazała alf Macsancjoizowi.
. ,
- - Nt A**t* i Wtoarę, tó iz a arotao twarzyczka!
_ sawcłii Jawla* lajmski. — Pozdrawiam ttą piąkaa,
dakolwitk jtsteś.
Wyrit gsiowa wystąpił aa #biiMa Zaf(*nji, ąpaizcsająt«] #«*y przid spajrzaaiaai aamlętatml «•“ “ " l Nia #dp#władasz aa pazdrawiaaia ?
wiesz, ki« jost*« ?

Czyi aia

Powiększenie województwa pomorskiego
nie Jest norazle aktualne.

i

Mnówkonfiskata
m a m s K y e f» g a * e t !

K o n fisk aty sypią się na nas jak
rogm
Warazawo. Nicdawae pojawiły aię wiadomości,
obfitości.
O
statni
num
er
naszych
gazet
znów
jckoby szereg powiatów województwo pozoaftikiogo
1 warozowekiogo mitło być przyłączowych do woje został nam zajęty za arty k u ł pod ty tu łe m :
wództwa pomorikiogo. Chodel ta o paw. bydgeiki, „U ch w ały R ad y N aczelnej S tro n n ictw a Na
iaowroctawzki, iz chiński i wyrzyski, tadsiai o przyle rodow ego“.
Poniew aż arty k u ł ten bez kon
gające powiaty woj. warszawskiego: rypiński i lip- fisk aty ukazał się w kil ku innyeh pism ach,
newski.
D »niesienia to aa przad wczesna, gdyt do nowego w ięc nie m ogliśm y przypuszczać, że nam
Zarządzenie konfisrokn ministorotwo opraw wewoątizoyeh nic zamiorsa zostanie skonfiskow any.
wystąpić na Redzie ministrów z nowomi projektami kacyjrte nastąpiło znów tak późno, że już
zmian adminiotracyjnych.
m ieliśm y cały nakład gazety w ydrukow any.
To oamo odoosi sią do owontoalaago kssowada Do w ydania zarządzenia tej kon fiskaty bo
województw.
Lioznych
l
projektów, pizodstowłoaych
przez komisją reformy odmiaistracyjoaj przy prozyljam w iem p. B a rm is trz w N ow em m ieście znów
potrzebow ał aż 4 i pół godziny caasu. Ot#
Redy miaiotrów, w ś u i j chwili nuto być tylko m»ws
o zaiosloda woj. mowegrólckiego oraz stioistawo- jeg o b rzm ien ie:
wakiogo.
Nowemiasto n. Drwęcą, dal* 30, IX. 1932 f -

Następca

i.

p. por. Żwirki.

Inż. Drzewiecki pobił rekord wysokości samolotów
turystycznych.
Wonsawa, 1. 10.
Wczoraj Asroklob Rrplitej
Poliktej zgłosił telegraf tzaio w między «»rod# woj
fsdoracji lotaicsoj woiesok o laznodo nswogo ailąlzyaarodowoga rakordo lata no wysokoiś w geopio II
kstogorjf samolotów torystycznych, dokoaaoogo wczo
raj między godz. 16 a 16,30 aa samolocie RWD 7
przsc int. Dfzewiocktsgo.
Wadlog tymczazowych obliczań lot. D:zowiock5
osiągnął na swym aparacie wysokość posad 6 000
matrów. Oficjalno potwlordzoaio tych obliczeń na
słani dziś.
Nowy typ azybowca polskiego.
coltaWarsKCwa, 1. 10. Wczonj • gsdz. 13 taj aa
lotnisko M iketewskiem dekonaoo próbosg* lato aa
flsybowen wojskowym „Wrota* koastrakcji int. Kocja
na. Próba wypadła całkowici* psmyiUi*. Nowoidą
szybowca tą dtawaiant zoatrzaly, podtrzymają«*
skrzydła,
______

Karygodne pogwałcenie dnia świętego.
(KAP.) Z Tarnowa otrzynujemy nastęsnjącą korezpondtneję:
W niedzielę, dala 18 wrześni* n n ą tilł tirnewiki klab *»ortowy .Strzalec.Trrnó»* yod protektor.totn księcia Romana S*nonszki, starosty p. Dóllngera, kamizarza M>rsrał*owicza i innych
za zazwoleniem województw* krakowskiego wyścigi motocyzlawe
■o «licach miasta Tarnaw*. Ja t kilka dni yrzedtem mieszkańcy
miasta Tarnowu bylt narateii na trzaski ł huki motocyklowe od
4 godifny nno do pótaeg# wiecior*. Al« n*jgorzej by«o w
nicdKicli. w *«m dxfeń wyścigów. RiX*tiwi««c fiitrole wojskowe i »olicyjne « wyUtów ulic, prowadzących do środho miasta,
sio wpitscfaly w myśl polecenia Starostwa lodzi, zdążających
do kościołów na raane nabożeństwa, tok samo i na mszą św. do
katedry o gsdz. 12 ej, ka którą to mszę św. bardzo dożo Indzt
uczęszcza, nie wpuszczano także lodzi, idących do kościołów na
n*bożeństwa południowe. Nadto przez całe przedpoladnie,
wtenczas, kiedy we wszystkich kościołach odprawiały sif nroczyste nabożeństwa, odbywały sią po mieście ustawiczne jazdy
motocyklowe, które, zwłaszcza w kościołach, położonych obok
trasy wyścigowej, jak w kościele ksks, Filipinów i ss Urszulanek,
zakłóciły w wieltim stopniu nabożeństwa. Ze szerszeniem także
patrzała ludność, jak w pobliżu kościoła ks*s. Filipinów pod
czas samy tam odprawianej, naprawiano walcem parowym ulicą,
a gdzieindziej znów stawiano trybttny lab zabijano wyloty ulic

d#ikC*yź i t togo dąsaliśmy w Polsce, ie zapalnic otwnreie znieważ» sią dzień świąty, depce słą priykaisnU Boże
I przepisy państwowe, a wiernym nie pozwala sią na
uczęszczanie do kościołów w dzień święty ?

To też obzrzeuie ludności katolickiej na paaów, urządzają
cych tą imprezą nie ma granic.

Sowiecka łódź podwodna zatonęła
w zatoce Ftóskloj.

Miajski Urząd B*zpiecieńłtw* 1 porządka Publicznego.
L. dzień, V. 2398(32.

DoWydawnictwa Czasopism* .Drwęca*

na'ręce Odpowiedzialne## Redaktora
Pana Franctsika Łapickiego
w w t e J a e b.
N* zasadzie uztawv prasowej z dnia 7. mej* 1874 r. ora*
art. 127 K K. zarządzi»» nlnlejzzem tymozazawe zajęcie Nr.
116 czasopisma .Drwęca* * dni* 1 płidzlernike 1932 r. ł r u
czasopisma .01»* Lidzbarski* i .Gł®s Mazurski* »tego* dnia,
albowiem w artjkale j»ad tytułem: ,U:hwały Rady Naczelnej
Stronnictwa Narodowego* dopatreję stę zntewaienia władz
Państwowych, przekazując równocześnie sprawę da dyspozycji
Pana Proknratara przy Sądzie Okręgowym, Wydział ZawieJscowy Karny w Brodate*.
. ,
Zajęty nakład zdeponowany zpstani* do czasn zatwierdze
nia zajęcia przez Sąd Grodzki w tnt. Urzędzie.
Przeciwko niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołani«
da Pan« Staresty Powiatowego w NowemmUieie przez tnt.
Urząd w przeciąga dnł 14-tu.
Kerzętkewski, burmistrz nr.

Sąd odm aw ia
wnioskowi Prokuratora w Bradnlcy o zatwierdzęnie tymczasowego zajęcia Nr. 115 naszych pism,
ale od siebie zarządza nałożenie aresztu
na tenże numer.
UL KO. 388|32.

Postsnowienie,
Sąd Grodzki w Nowemmieście w dnia 30 wrześni« 1932 r. w
sprswte karnej przeciw Franciszkowi Łupicktems, •dpowtcdzlslntmi redsktorowi czasopism, wydawanych w Newemmielcie
.Drwęca*, .GUs Lidzbarki*, .Glos Mozurski*
p o s t a n a wi a :
Odmawia sią wnioskowi Pana Prokuratora w Brońnieyi
o zatwierdzenie tymeiasowefo zij«ciu Nr 115 czasopism
powyżej wymtentouyeh z dnia 29 IX. 1932, zarządzone»#
w dniu 28. IX . 1932 r. przez Miejski Urząd Bazpieczeńatwa ł Porządku PabUeiaego, albowiem wedle wyrsźaycii
przepisów § 23 Ustawy prasowej z dnia 7 m«ja 1874 r. nałożę«!*
aresztn nt «we czasopism* bez sędziowskiego zarządzenie był*
niedepiszczalne. A mianowicie występek z art, 127 kks z dni*
11 lfpcs 1932 r. nie należy do czynów karalaych, za które ustsws
prasowa dopuszcza nałożenie aresztu bez sędziowskiego za^
rządzenia. Nadto w wypadkach §§ 111 i 130 k. s. z roku 1871
wzgl, artykułów oduośsych obecnego kcsdsksu karnego, ©bawią*
żujących od 1. IX, 1932 r„ nałożenie aresztu takiego dopuszczal
ne jest jedyni« wówczas, jeżeli istnieje nagłe niebezpieczeństw«,,
że w razie ode leczenia nałożenia aresztu wezwanie lab pod*
mszczenie spowoduje bezpośrednie zbrodnią lab występek, NI«
naprowadzono żadnych okoliczności, któreby przemawiały za tern#
Nstomiast
. . _

Sąd Grodami zanądio nlnlejcz;« notełealc ąre.atu n#
Nr. 115 czasopism .Drwęea% Glos Lfdsbsrikt 1 .Glos
Mtaar.ki’ a dni* 29. IX . 1 9 3 2 i*twier*Jęey «ty^nł: .P#
300 alotrch gnrwnr »* adct.ł w powtUntn gen. H»Hero ,
albowiem w *rt. t?os mlesscz* się wtzeUl* in*mion, publiczBn
znifwfgt * art. 127 kk. * 11. YII. 1932 r. Obł.l«Ble trezstom
tego naniern WYmtenltnych cz#*o.l»m zatem jest nzisidaton.
p. myśli ert. 153 kj»z. t *rt. 50 kk.
(—) Gnttm.nn
za zg.dneśó
(—) Knssajewski
]. sekretarz sądowy.

Kopenhaga.
Raiyjoka lótź ąodwedoa *do«fl*
eię w Z«t«c# Fińikiol * dtńikin patowoora .Potoi
M«i*«“ i satooęła. Zisb»4ci obawo, ie 35 estoaków
zatagi gotlasto ś«t«(ś.
Paiowlo* doński *»«t»l
Przesilenie rządowe na Węgrzech.
MiskBdcoor.
ipoówodaa, któio aatotąłi, bfł*
Ł
B«d«pc*st. R*g##t Hftłhy powtoisyt J*ljai*#wl
otecticRHyn okięt«« foayjikloj i*i*i polweda*!, które
G »«mb»os#vi misję twflHiai» iią la .
rśwaioś w teko Mbiogty« siteięła w Zctoco Fińskiej
G ly wasedt i# atiia«, aclidt wygtdai«, ticęaąi
się e gniewa tta«l#«#g# i coakasat ■#*#«llat*i#wf
wscwcć Fiawjaua. Pi#t#ijaal# actlwili się yó5k#l#m
t
Mikcoacjaii *4««l*my aawolal t galówam. —» » y ««sana, agsglądcjąc ohoiwi# w głąb k#«aat.
gisi# ióśo# sotcęty i »ccsyaio btyasesaty *# ałota i awK i i i ty ?
Oloswit się Tariaaa. —■ To Zafroija, ioaa pr#- bia, któio« fódciay patiyojauowaki« #t«»#ś *lf byty
zwykły aft do «bytka.
fikta Kwiatasa Eljosia.

— O » y « i «ówią, i i i cecarst«, ala m y
kia« aaiają essam — c i u t t i i Zoff#aj* drżący«
gloso« i «brórił* stę z pogardą.

— Ach, «ój prcfikt bogatiiy •deatai« — iiwetoł
cosars. — Bywaj air#wa!
— W iiiiii, Tariaaiio, — **wil oim k , gly unii
kilko kroków, — jskto dobrco wyjść czisom aealicą.
Siiccaa k»bistal Zabierzów wiąt azatb z demo pre
fekta, bo dio takich klajaotów w pałace «iojico —
■ówit cesarz z głoiay« iwioche«.
Nagło jak prsykaty ataoąt prsod jod cym z d««6w,
ma którego przodaiaj śclaat# wyploomo byle wiolkioai
gtoskoHi: — Smi#tć tyrna*»!! — Csyi jat mi# « a
Białasa ?
,
...
. .
— Kt# aiaszki w ty « dom*? — pytftł gr#źai#
— Saaatei Flawjass Apsr, — #iiz#kł Tarimai.
— Dmalziasta pięcia laiai stąai# aa itraiy, ceaite
pójdzi# z# maą, — »skazał.

Flawjasc A»«i, lioiący #k#ł# lit cctaidsloata,
ohałorlawy, wy»tssca#ay guybiagt, a agadticy gnoi
cocaisom, stanął giaaatiiiiiiy widoki«« gaiowaog#
doapoty.
, . ,
— Niogodsioa jasła«, — wyjąkał * ttadaeicłą —
pin świata wstąpił w piogi « * j« .
— Zliajc# niagodciwy, oóft saassą a!#wa na ftih
mi« tw#g# d»«a ?
Sinat#i patnał adalwiaay na pytającego, ał#wa
aia «ogąc wymświó.
— Bofta i oasiKO, ai# wio« • mi«*«« •— wi#■Ecio wykcctaiit, a gly dowiaitlał sią tcoścl ntpiaa,
kitykaąt
%p
isuatomia i sałcmit cąco a i#*patay. MckaaacjNU x apodobaml#« patisał aa ttwogę ś«i#(tołaą
aaaatoia. Zachowa«!« sią jogo ftwiodccyl#, ft*
byt
wiaay«, aa ca taft picyilągot.
(C. d. m.)

W IADOM OŚCI.
N o w e n i c s f o , dni« 3 października 2932 u
Kalendarzyk, 3 października, Poniedziałek, Kandyda.
4 października, Wtorek, Franciszka.
Wschód ilońct g. 5 — 40 m. Zachód słońca g. 17 — 11 » ,
Wschód księżyca g. 12 — 24 en. Zachód księżyca g* 19 — 04 m.

Inwalidzi otrzymają rentę 3 października!
Wobec wejścia w życie nowego rozporządzenia o zmianie
systemu wypłaty rent inwalidzkich donoszą, że wskntek rozpo
rządzenia ministra Poczt i Telegrafów, wydanego w porozumienia
z ministrem skarb* — inwalidzi wojenni otrzymywać swe po
bory będą najwcześniej 2 każdego miesiąca, a jeśli data 2-go
przypada w święto czy niedzielę (jak w października), wypłata
odbywać się będzie 3-go.

UproMczemie w yp łaty em erytu r w dow ich
i sierocych .
W araiaw*. Z dniem I-go października rb, wprowadzone
będą znaczne uproszczenia w sposobie wypłaty emerytar wdów
1 sierot w calem pińttwie.
Obecni# na podstawie ptrommienfa ministerstwa skarbn
z ministerstwem poczt pośrednictwo PKO, przy wypłacie eme
rytur będzie nsnnięte. Urzędy pocztowe otrzymywać będą bez»«średnio «d Iib y ' »karbowej listy wypłat emerytar i wypłictć
Je b«dą »tronom. Z*r*ąd«nie te nie d.tyciy wypłat emerytaL
aych yrztdilfbierttw p*ńitv,wycli, Jak np. kaleje i poczty.

N iektóre w y ró b / tytoniow e jeliitk *t«wieją.
Wediag obiegających pogłesek od 1 piździernik* ceny nie
których wyrobów tytoniowych jednak «legną obniżce.]
Płaskie zamiast 5 i pół gr. mają kosztować 5 gr, Egipskie
przednio zamiest \0 gr. — 8 i pół. Najbardziej stanieje Ma
chorka przednia z 70 gr. na 60, Zniżce mają tleć zatem najpopalirniejize wyroby.
Sprzedaż machorki wynoa! 65 proc. ogólnej koninmcj',
Płaskich sprzedaje się^rocznie 700 miljaaów sztuk.

Zmiasta i
W Lubawie także jarm ark krarnny
Nowemluato. Prostujemy przez nss podany w ostatnim
lamerze naszej gazety jaram«, który odbędzie się dnia 5 paź
d z i e r n i k a rb. w L a b i w i e z tam, że odbędzie się
w tym dni* także j a r m a r k kr a r n n y ,

Zasłużona kara Ich nic minęła.
Nowemiaftto. Sprawa psditępneg© zwabienia do mieizkaalt, Essaści i pobicia nasc?go odp. red* p, Łapickiego prze*
małż. Nshringów i te z powods napiętnowania icb w gizecie
za przyjęcie żfdów do mieszkania, znalazła się z #ifc*?żenia pryw.
przed Sądem Grodzkim w Nowemmitście naprzód 3 sierpnia ib,,
gdzie Nchringowie zasądzeni zestali na łatę więzienną, ponosze
nie kasztów i złożenie nawiątki. Niezadowoleni z wyroku I,
Instancji, wnieśli apelację, na skutek czego uczynił to samo
I skarżący. Sprawa znalazła się więc przed Sądem Apel, na se*ji
wyjazdowej w Nowemaieśde 28 abm.
Po otwarci* przewód« sądowego i przesłechanis dodatko
wych świadków tak ze strony oskarżyciela jrk i oskarżonych,
Sąd Apel. pod przewadn. wiceprezesa 3, O.,
Lipińskiego oraz
-sędziów ppa Łnbkowskiegf 1 Gattmsni wyrok I, instancji za
twierdził w całej rozciągłości, który ^opiewał dli oskarżonej
Nehrtagewej 14 dni więzieni», dl« osk. Nehringa 10 dni oraz
ponoszenie wszelkich kosztów sądowych I cj i II ej {«atencji,
adwokackich i tytułem nawiązki dh oskarżyciela p Łapickiego
150 zł. Sąd tylko w II. instancji* przyjmując dla «skarżonych
okoliczności łagodzące, zawiesił im karę więzienia na 2 łata.
Oskarżonych bronił aż p. mec. Pehr z Grudziądza. Oskarżyciela
zastępował p. mec. Praski z Nowegamiists.

Urząd Stamc C /w iłaefo w NjMrenunjęście n«d
Drwęcą z» cza« 1 - 3 0 czerw ca 1932 r.
Nowemiaaio. U r a d z e n i a ; robotnik Antoni TaranówM (z) (7), pne&ystawlec Józef Karczewski (i) (12), niezamężna
Mirji Marcinkowska (t) (16), aleaamężna Walerj* Dembińska
<(m) (18), listonosz Konstanty Łożyńiki (t) (21), listonosz Jan
Hoiyński (obsmerłe) (24).
Z g o n y : Roman Ignacy Scbata (7 miesięcy) (5), Omota
Ann* Karczewska (1 godz.) (12), Józef Kowalkowski (10 tygodni)
(15), Wanda Anna Marclakowaka (10 dal) (25).
S l a b y : handlarz Ryszard Pmweł Otton Maks Brandt
I Zofj« Seroczyńska (14), «ses^r Urzędu dzarbowego Józef
Gęstwicki i Helena Mirta Chmarzyńsk* (15), starszy asystent
kolejowy Jan Kołodziej«szyk i Teresa Gęztwicks (22), robotnik
Bronisław Zieliński i Władysława Daszewska (30).

.O n ł Je g o Sioitr*",
długo wyczekiwana komiczna operetka wyświetlani będzie w tat.
kinie w La b a w i e w poniedz. 3 b*,, w N o w e m m i e ś c i o
we wtorek 4 bm. Jest to Mm czeski, który cioszył się ws&ędzta
wiekiem powodzeniem. Brodnica nt liczne żądania powtarzała
ten piękny film iż 3 razy,
F I * tm bił rekord powadzenia
wszystkich .dotychczasowych filmów dźwiękowych. Wszyscy
więc zobaczmy ten film!

Z rozpraw Są la okręgow ego.
L a b a * * ' Sąd Okręg. »» ssij! wy asdewej rozpatrywał
jeszcze nnt, sprawy :
Niejakiś Jetanek z B f l t ji n s pracował sarzed kilka laty
i pewnym maiarzem a p, Kuwalsfciego w Simalswie, Praco
dawca zapłatę it pracę niszcz»! J., który miał z tego wypła
cić owema mararzowi. J. potrącił sobie z zarobków jeg* nt
składki w Kasie Ornych. Sąd Grodzki skazał go na 50 s§
grzywny wzgl. 5 dni więzienia* Sąd Osręg, wyrok ten zatwier
dził i nałożył dodatk, karę w samie 10 zł opłat sąd.
Niejak ś Jan Wasilewski skazany został przez Sąd Grodzki
za przekraczacie granicy i sprawianie przemyta. Obecna roz
prawa wykazała, że W,, chodząc za pracą, nieświadomie prze
szedł granicę niemiecką przy Jamielnika, Właśnie w tym czasie
spotkał aieznanego sobie przemytnik«! z cyg^cara.« ale jakiegoś Wiśuierowicza, Sąd uchylił wyrok I iast, a awolutł W, od wisy i kary,
Głaśny z zawadjacktago tryba życia Wolak znslazł się znów
ma ławie #skarl#nych i to za wtargnięcie do mieszkania Meczo
wej, którą miał też pobić, W. sprsedsł swe gospodarstwo niejakiamaś Meehowi. Tenże, nie uregulowawszy całe] ceny
kanna, wyjechał do Ameryki, a gospodarstwo objęła jego żona,
Gdy nie cncieli reszty wypłacić, W. astmą! z pokoja meble
zastępując je swojemu Dta brama dostatecznych powodów winy
co do pobici», gdyż o to tylko chodziło, Sąd wydał wyro«
umiewta ziający.
Za kradzież ze straganów żydowskich w czasie jarmarku
różnych towarów na poważną kwotę Sąd Grodzki skazał Cieszyń
skiego i tow. po 3 miesięcy więzienia. O itego wyroki C, się od
wołał. Na rozprawę obecnie się nie stawił. Sąd Okręg, wydal
wyrok zaoczny, zatwierdzając orzeczenie I Instancji.

Z a kradzież z cm entarza.
Lubaw*. Ouegdaj przed tat. Sądem Gredzkim stawały
'W, Bronisława 1 Fr. Ktrelska z Lubawy za kradzież z tat. kat.

3es£C2ei iierisifchlich mim
można zapisać

„ D R W Ę C Ę“,
jedyna pismo, która najwięcej miejsca
poświęca sprawom lokalnym
Prenumerata od 1-go października została
znacznie obniżona

cmentarz« różnych ozdób z grobów, jak dzbanuszków, wazoników
od kwiatów i t, b, Skradzione rzeczy znaleziono &oskarżonych,
Z awsgi na to, że kradzieży dokonano ni miejsei poświęconem,
Sąd wymiorzył dość ssrową karę, skażając każdą na 14 dni
więziania, Powyższa kar* powinna być przestrogą dl* bezcze
szczących miejsce wiecznego spoczynku,

Z * usunięcie rzeczy z pod aresztu.
T asie wo, Niejaki! Pietrzykowski odpowiadał przed Sądem
Grodzkim za asunięcie rzeczy obłożonych aresztem. Skazany zo
stał ss to na 4 tyv«dnie więzienia,
Drugi mieszkaniec naszej osady, Robert Zalewski, zamierzał
adsć lię da Niemiec i to bez załatwieni* potrzebnych famultaści.
Przy przekraczania grinicy został przytrzymany i zasądzony na
7 dni areszt*.
Z

Do w s z y s t k ic h p la c ó w e k
S.IM .P. pow . lu b aw skieg o .
Po 4 latach wytężonej pracy Zirządn Okręgowego swata)*»
my nas* Zlot Okręgu Kat. S. M. P. powiat* libawskiego, połą
czony z zawodami Okręgowemi oraz zakończeniom sezon*
letniego, na niedztalę, 9 października rb. do Nowegomiasts.
Przyjeżdżamy, by przedstawić dorobek pracy w Staw., wykazać
naszą tężyznę organizacyjną i siłę oraz dać świadectwo, że,
złączeni wspóineai ideałami, stanowimy jedną potężną rodzinę
okręgową. Wspólnie w czasie Zlot* przeżyjemy radosne chwile
naszego wielkiego święta organizacyjnego, które z pewnością
sprawi, że każdy z nas, powróciwszy z nowym zapasem sił do
ogniska Stowarzyszenia, zabierze się do tem gorliwszej I rzetel
niejszej pracy na chwałę Bagu ł pożytek Narodowi,
Oto program naszej uroczystości:
Godz. 9,00 Przyjazd drnhów i rejestracja S. M. P. na placs
członka hen, p. Jentkiewicza (tartak obok cmentarz*),
Godz. 9 30 Zbiórka i raport, poczem wymarsz do kościoła
na uroczyste nabożeństwo z asyst« i okolicznościowe:* kazaniem.
Podczas Mszy św, śpiew chóru »Hłrmoaja* ora* wspólny śpiew:
•O Stanisławie, Patronie ty nasz*,
G»dx, 11,30 Wymarsz na rynek przad Ognisko S. M. P,,
gdzie nastąpi prztsmówionie władz i referat. Wspólny śpiew
„My chcemy Boga*.
Gcdz, 12,15 Defilada i wymarsz na boisko na obiad.
Gad*. 12,30 Przerwa obiadowa, Bezphtne wydanie kawy
oraz wydanie płatnego obiadu po 40 gr. za porcję dla tych, którzy
do dnia 3. X, naprzód się zgłoszą,
Gadz, 1,30 Rozpoczęcie zawodów.
Godz, 6,CO Zakończenie i rozdmie nagród,
Gotów 4
Zarząd,

.F erm o m *®

Skutki pijańitw a.

_

Lidzbark. W ab, czwartek w godzinach wieczornych sły
szano okropne krzyki, dochodzące z pewnej restairacji, a które
jak zwykle, zwabiły dożo ciekawych, I cóż było przyczyną tego
hałasu i krzyk*. O ót §eed wpływem nieszczęsnego ataohol* pow
stała bójka między handlarzami świń, Ofiarą bójki padł handlarz
świń s Brodnicy, niejtkiś p. Szcel, który został tak pobity przez
handlarzy świń
M, K i W z Jalenta, że mnsial szakać
opieki lekarskiej, przyczem lekarz stwierdził ciężkie pokaleczenie
głewy i twarzy, wabec czego wystał natychmiast pokaleczonego
do szpitala w Brodnicy. Zagsrzałość walczących była tak wiel
ka, że zllkwidowić ją była stnaszena dopiero Policja, która
spisiłc protokół, a dwich napastników odstawiła na wytrzeź
wienie do »hotel**.

T ragiczna śmieić»
Dilaldowo. Postrzelony w ab, piątek w brzach kitu od
dział* egzekucyjnego tat, Urzędu Skarbowego, p, Błotnicki,
wskutek zakażenia zmsri, Pogrzeb jego odbył się 30. 9. rb.

N ieszczęśliw y wypadek przy strzeU aiu .
Działdowo. W piątek, 30 9. rb. odbywały się na strzelni
cy wojskowej w Mtliaowie strzelania wojskowe do tarczy,
Strzelał także jeden z oficerów z browningi, który się zaciął,
leci niespodzianie wypalił, a kalt ngodzita w n*gę przechodzą
cego kpt. Btńskiegt, którego odwieziono do szpitala pow.

P ężar wyrządził w ielkie szkody
b lennym lad dcm .
Brodowa, W piątek, 30 9. rb, wybushł ogień Iw domn

robota, gosp. Schana, Który spłonął doszczętnie, Dom zamiesz
kiwali rob stoicy Diiawgo, GtmińsSi, Kapaścińiki i Załęski, któ
rym się wszystko spaliło, nawet pościeli nie zdołano wyratować;
ostatniemu spaliło się także 50 zł gotówki. Strata jest tam
dotkliwsza, ponieważ mienie nie było «bczpieczone. Pożar spo
wodowały przypuszczalnie iskry, które się wydobywały z pie
karnika i osiadły na słomianym dicha,

M ianow an e biegłego sądaw egoldta
a praw reuty&h.
Iłowo. P. Prezes Sąda A^dacyjnego w Toruni* pismem
z dnia 15, IX rb, L, dz. 7520|5|B, 32 mianował rolnika Jana
Łąezewskiego biegłym sądowym dla spraw rolnych na obwód Są
da Grodzkiego w Działdowie. Pan Ł, dal* 23, 9. rb. złożył w
Sądzie Gredzkim przysięgli cd tego dnia pełni faukcje biegłego.

Wydziału Finiatowego Msglstrata, Lucji» Basiński, który przez
dłażsiy okres cztsa sprawował i aukcje prezesa Zarządu Kasy.
Aresztowanych odstawiono do tutejszego więzienia sądowego,
Wykrycie nadążyć w Komsnaliej Kasie Oszczędności miaat*
Tornnia wywołało oczywiście wśród społeczeństwa miejscowego
zrozumiałe zainteresowanie.

Skazanie przem ytnik*w sacharyny.
Grudstąds, Irba karna sądn okr, w Grudziądzn rozpatry
wała sprawę 2 przemytników sacharyny. Jeden z nich Godlewski
skazany został na 4 tygodnie więzienia, zaś wspólnik jego Gór
ski na 4 tygodnie więzienia i 3.000 zł grzywny.

T ra g icz n y zgon ch łop ca,
Pelplin. Ni szlaku kolejowym Kulice—Pelplin, paw tczew
ski, przejechany został przez pociąg towsrowy 11-letni Nowacki
Henryk, syn zwrotniczego, który wskatek odniesionych ran zmarł.
Chłopiec w krytycznym dnia szedł z rodzicami wzdłuż toru
kolejowego. Spatkawscy się ze znajomymi, rodzice zatrzymali
się na chwilę i wszczęli rozmowę. Chłopiec oddalił się wówczas
od rodziców i nsiławsł przejść przez dragą stronę toru w chwili,
gdy nadjeżdżał pociąg. Nieszczęśliwy doznał rozbicia czaszki
oraz ogólnych ciężkich ebraźtń.

Nowi szamb «ianowie.
Pelplin. Ojciec św. na przeditawienie J, E. Ks, Biskupa
Dr. Okoniewskiego zamianował szambelanami swymi p, Józefa
Chrzanowskiego, właściciela Grębocina, w powiecie toruńskim,
p, adwokata Jaljusza Szychowskiego z Grudziądza i radcę inż,
p. Stefana Cybichowskiego, architekta z Poznania,
Z

d a lw y c h

str'M t

Masowe licytacje majątków ziemskich.
Warszawa. Tawarzystwo Kredytowe Ziemskie wystawiło na
licytację we września rb. około 1200 majątków ziemskich z po«
woda zaległości w ratach i procentach na raecz Towarzystwa.
Jik dotychczas, około 230 mijątków zapłaciło zaległe raty,
wskatek tego do licytacji nie doszło, około 370 majątków prze
kazanych zostało m dragi termin licytacyjny z powoda brak«
nabywców, zaś licytacje dalszych 600 majątków są w tok« i bę
dą «kończone w pierwszej połowie października rb.
Wydział egzekucyjny T* K, Z. przygotował jnż wykaz 1400
majątków, które będą wystawione n* licytacji na wiosnę 1933 r,

50 Jcmadydatów im opróżnione stanow isko tata«

J a k się .ro b i" S trz e lc*?

Wars««wa. Po wymówieni« Madejewskiema posady kata
Kiełpiny. J * i 12 l»t żyjmy we w®loaj Pol«ee i *igdj aż min. sprawiedliwości otrzymało przeszło 50 ofert na to stanowisko.
dotąd nikt mm nie mącił naszego spokoin, Dopiero obtenie Liczni kandydaci gotowi są pełnić obowiązki kata za miaitnftłnem
wynagrodzeniom.
ponszonn została wieś niesamowitą agitacją i propagandą miej
scowego nanczydeli ze Strzelcem, organizacją, nam wielce nie
Tajem nicze «duszenie kobiety.
sympatyczną i potrzebną «karalnie, jak dziara w moście, Ale
oczywiście „Strzelec* jest potrzebny sanacji, bo jej się grant
W«ras*wa. Da. 29 ab, m, robotnicy, zatrudnieni przy
pod nogami uiuwa, to chce mieć choćby „Strzelca", by się móc
układania podkładów p@d azyny na torze kolejowym Ząbki—
na nim oprzeć. Organizowaniem „Strzelca*, jak powyżej za Warszawa, zanwcżyll taż obok ścieżki duży worek, oparty osta
znaczyliśmy, zajął się miejscowy naatszyciel. Nie wiemy «czy- jące w pobliża drzewo». Gdy podeszli bliżej, spostrzegli, iż
wlśoie, czy ten nauczyciel uczynił to z własnego popędu czy % rozprutego worka sterczą ka górze dwie stopy. Rozcięto więc
pod wpływem nact**«. B* 1 cóż ci biedni nauczyciele mają
worek i wówczas wypadły zeń na ziemię zwłoki niewiasty zliczrobić? Utrata d*iś posady, to tyle, co głód i nędz», n prze
nemi pręgami m s*yi.
niesienie na Kresy, to równitż przykre i uciążliwe. Ze mnezyStniorć nastąpiła wskatek aduszeiia. Zwłoki znajdowały się
ciele wię: krzątają się okoh „Strzelca”, to jtż się nie tyle dzi jaż w stanie rozkład«,
wimy, chodzi tylno « sposób ich propagandy, aby nikogo nie
Zawiadomiona natychmiast o wypadk« policja wykryła, te
zmnssać do niej. Jak nem donoszą z Kiełpin, to odnośny są to zwłoki 49«letnie) Franciszki Podleśnej, sprzedawczyni gazet,
nauczyciel, chodząc od domu do domu, zapisywał do „P. W .*. 8 a mordercą jej znajomy, 48 letni Walenty Milewski, skazany w
Lidzie nie domyślili tlę z razi, t t pod tym P, W. ukryty jest
1926 nt 4 lata olężk, więzienia za zabójstwo swej żony, której
„Strzelec", I w ten sposób zdołał ów naiczyeiel zaiisać do ssaźem rozpruł brzuch;
„Strzelca* aż 39 mtadzieńców. Dopiero, gdy się powoli połapa
Przyczyną zaradni, jak zeznał przyparty do mara morderca,
no, że to chodzi o „Strzelen”, powstało wielkie poruszenie
było odmówienie ma prze* Podleśną zarabianych przez nią
i silne sprząc!wy, bo młodzież nasze ani nawet nie chce znać
pieniędzy. Zwłoki złożył do woraa, następnie do kosza i za
„Strzelca*, a te marniej do niego należeć, Ba nasza młodzież jest wiózł do Ząbek i tam porzucił.
szczerzo narodowa i katolicka i chce jedynie do takich należeć
Mordercę aresztowano.
organisacyj, w których pannjs dach i katolicki i narodowy.

D rogo opłacona lekkom yślność.
Cielęta, pow. brodnicki. Dnia 27 »bm, znalazł pasterz
podczas peszenia bydła nc poln ręczny granat wojskowy. Cie
kawość jego była wielka, wziął więc kamień i począł bić w gra
nat, który wybnchł i rozszarpał ma rękę.

Z j d o k r ilz io n j w pociągu«
Kowalewo, pow, wąbrzeski. Da. 27 nbm, wiees, w pociąga
osobowym n*. przestrzeni Kowalewo—Unisław został okradziony
żyd Izrael Frdnsteln z Warszawy, któremu nieznani sprawcy
skradli portfel z zawartością 520 zł gotówki w banknotach,
czarną teczkę, która zcnier#ła 5 weksli na 650 zł oraz walizkę
9kórzaną ogólni] wartości 920 zł.

Nadużycia w K im um alacj K inie O szszęduości
m iasta T oru nia
Aresztowani« iyr* Ks*y Haiiels I rsdey B*slóski«go,
Tornn, W Kamunalnej K«*ie Oszczędności miasta Torunia
wykryto poważne nadużycia.
W wynika zarządzonej przez Prokiratora przy Sądzi« Okrę
gowym rewizji aresztowany został dyrektor Kasy Eigenjns*
Henccł, a oststnio aresztowany został również z polecenia pro*
knrator* długoletni radca Magistrat« miasta Terania i naczelnik

Sztuczne mnożenie »Strzelca*.

Czartków. „Kaijer Lwowski" z dnia 23 bm, donosi w ko
respondencji z Crortkowa bardzo ciekawą wiadomość, dotyczącą
pomnażani« .Strzelca", Oto na przywitanie min. Pierackiego,
komenda miłjicowego Strzelca chciała się sprezentować wielką
liczbą członków. W tym cela «dano się do dyrektora Państwo
wego Seminarjam Ntaczycielskiego, by uczniowie wzięli odział
w przeglądzie oddziałów P. W, Uczniów w liczbie 35, zaprowa
dzono do koszar i tam, mimo ich protestów, przebrano w m«ndary strzeleckie, „Kurjer" pisze:
„— Wspomnieć »«leży Jeszcze, że wymienieni uczniowie,
głodni i zmęczeni, musieli czektć na przegląd od 8-mej rano do
3-ciej po połidaiu. Jako nagrodę zaś otrzymali po kromce
chleba, kawałka kiełbasy, no i na deser papierosy płaskie (pamię
tać nsleiy, że by li to młodsi uczniowie).
Dyrektor szkoły ds* swoim uczniom zezwolenie na opuszcze
nie szkoły, gdyż przekonany był, że naprawdę idą na ćwiczenia
Przysposobienia Wojskowego,
W rezultacie wspomniani uczniowie, poprzebierani za,.,
strzelców, wzięli udział w maskaradzie, która zwała się przeglą
dani formacyj strzoleckUh. Przegląd odbył się przed ministrem
Pierackim, który nie domyśla się może nawet pociągnięć zakuli
sowych, związaaycłt z tą imprezą*,
— Jedno jest pewnem, że z tych uczniów w przyszłości «af
jeden do „Strzelca* nie wstąpi,
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Rekordowa operetka komiczna produkcji czeskiej, śpiew i mowa czeska dla wszystkich zrozumiała, osnuta na tle komedji B. Buchbindera p. Ł:
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W rolach gł. (C,K. Feldmarszałek) Vlasta Burian i Anny Ondra.
Przepiękna muzyka - Melodyjne piosenki. Urozmaicona fabuła.
Film będzie wyświetlony na aparaturze dźwięk, systemem taśmowym. Sprawne fnnkcjonowanie gwarantt3i^ _ ^ :_ _ _ ____________ _

P a ro w ie c „N iem en“
u to n ą ł w ciąg u 7 m inut

H akata w k o śc ie le .

Barlia.
Koroapoadtnt batlióiki .Koijora Warsaawi kiogo* doaosi, to hakatyatyasaa polityka, mająca
sa cal prsoiladowaaio Polaków, wtargnął« obocio do
po zderzaniu z żagleweem fińskim
k«i«ioła i obrała za naisądsio kaplaaów. Wadłag ia„Law hilK
ioimatji ,D«ioaaika Btilińakitgo*, ergaaa maiłjssoiri
polskiej w Niomssoab, na sabraaia cziomków połakiogo
Sitek hełm, 1. 10. W » « y * P*ą»k*
gtowaisyssoaia św. Róty, któro odbył« aią pad pisa« oo bit to Cottcbcifo lateaął paiewiae T o*. .Zoflofa wodaletwom s. wik. M aaroit, wapomalaay wikarjaas
Falska* — „Nieme**. Kataałiifi ■«•tąpita wakatefc wygłosił prssmówioaio w ją z j ka aismiaekim, s*sk«li d m i i i i * ostoi« mass to« eem, pcdewa «stó j auły. wiok acsotłiikami sobriiia byli P o lisy i sapowioisiał,
Zaeiewfcc, oio bossą* oo syfosty, dawsąo s pękła«* to aio ty esy sobi«, aby na pogrzobath i aad grabami
,N iio o i ‘ , oio sstisj mai aią, 1*** »jk ł w* ® I!t* ipiawaa« i «dpraw ia.0 medły w jązykn pobkim, gdy«
Ułtalooo, it bjl to akiąt fió*ki , Li*bill .
p altkia modlitwy rtb lą sio wrataaie. O b aeat aa aali
Zitoie piiowcs „Niema*“ oistowsl pisoflywsiąsy kobioty wasesąły proteat prso«iwl • t«ma aowama
«
tblita paiowioc aaweóiki „K ieepiii»«»** Mai- i aioatycbaaoma tądaoia azow iaiatyrsasgo kepłaaa
p
I aa zafik protest* — op n iriły salą. Na to ka. M in
gaieta”.
n r z a u a sił k e b ia te « , «« aio są jtiawdsiwtmi katoli
Szczegóły katastrefy.
Ktoitao „Ni<m*a" w shwili sÓeisMia snajdowai czkami, «koto ckcą sfą » o d ! ć tylk® po polsku.
sio oo ■osiko kapitańskie. No* było » lilii* i padał
iosscs, morsa ailoio wiboisoo».
Około codsiny 3 atd lasom kspitso ssowstył

30 osób zostało sranioaycb, rówaiot jedoa iaspcktoc
policji.
Wiolo składów sostało sdcmslowaaych. Dakoaaao
okala 50 areastowiń,
Dopiorę około półaocy nastąpiło crąitiowa «spo
kojoaio, alo wrsaaio w mieś sio trwa aadal.
W sebłtą i aiedsiclą mkłf miejsca rówaiot
powałfie ssburzoafa w p®bliskim Biikonhsad.
Gdy
okrąg livirpocltki jest cbacaio terenem «iągłyth sabarstń * b«zr«ibeta|aa?, których posiawa staj«
s dnia aa dzień bardziej respccsliwa i | K fn .
L!vorpoel liczy wćtód warstw robotoiesyrb 4 0
prac. barn betayt h.
Ojóleas w L'v*rpa«l* i kilka
iąsiodnit h mii stu h frbiycznyeh liczba bazrebołaycb
de chodzi do pół miljena.

Taki to ra| w Bołszewli.

oaglo wyłaoiaiąeo kio * *fły

•lewca/któiy sblitat aią s ogsemsą ssjbkfisią.
W
oioiDtłaa ■ioatf oastąpiło sCaisołjf. Zigiowi**
laieb a* *a bok .NioSioo- i
w s i« «twór, pną*
ktśiy oatyohmiast »daiły » 1 « d® kodłobt siiawiooio
«ody. Jodca s masitów „Niemna *ooął na pokład,
aiasosąc kibiaą todjową.
.. .
Kipitao, tunsooy wskotak «siisą»» * *o*ik« na
■okład, swkbnął *«bia tąką. T ea
jodnak
xd«łał s&dswtnić oa alai», osławił *eł«tą » P®«®'
towio i peltcił wasystnm o«sy*Jaiat P**y aatunk^w«.
Niemal wssy*«y moosy n«*a byli naSsy.
w diiLinio, s pasami faionk««« mi skakili i « marsa, B*lł*l^*
odpłyoąć jak*aj«nlej «d wirOw, tw«isą*y«b s ą dsksła
tooąsego parowca. Zdsłaso apaicii isisia latań*« wa,
do ktdiyih oitatiosaio waitdli wasyrcy «słoakow.o
, * ,*Vsrowi«f „Niemen* był wybodowaay w roko
1927 w aagiolaki«j stoisoi • Ty*«.
as* atsądaoaia tetbaiesa«.
Zał«ga rkładała sią
s 7 efieaiów i 28 m arjnm y.
.
. .
.Nieme*" karaowtł miądsy Gdy aią a portami
iramcaskicmi w Afryce pół*e«aef, dowotąo wągi«l
i iano towar*.
P*j«m*«łć jag« *y»®aiła «kala
5000 toaa. Jak podają, „Nl»me*" bjł *bospi*««ny.

Puhar Gordon-Benneta znów zdobyli
Amerykanie.
B alon „Polouja* na czw aitem 1 .G dynia* na
szóatem mlejoen.
Basyloa.
Worfłag kls«yfiksejt prowisetytsaoj w
sawodaih o pabat Geióea-Beaaeta piorwas* miejsce
sajił baioa amorykłóiki .US N»vj»
1556 kim., di agi — idwaia* amoiykań^ .Gooiyoar 8 .
- 1383 kim., trsoti .Patii M «*.«t», Fra.«J* - 1233
kim « s wa r t o . P OL ON J A * P » l s k a — 1164,

piąto _14 do Abiil* Hlaspaoj* — 1143 kim., a s ś f t o
IGDYNI A* P o l a k a - 1075 kim.

Bolszewicy odrutowują granicę Polski, żeby nikt
nie mógł z Ich czerwonego raju uciec.

R uch to w a ra y s lw .
N ow csiasto. Flcnstne p«»i«dzenie klsbn *potlow*go
.Asloij»* edbęd*i* *lę we wtotelr, 4 cm. w s*lee Hoteln Pelaklef* • ąadz. 7,30 wlecz.
Sy®f atjiy mile wldsisai.
Zzrząd,
Newtmiade. Zebrenle Tow, św. Wincentego ■ P»iIo
tdbędzie ssę w stadę, dnia 5-go bm. w echtence o godz. 5-tej,
po pełtdnin,
Pizewodniczą ca.

Władza sew isaklo ssk eó«s?iy praco m ń oiSmtawaaicm dra tom kclrzaatym g>aai«y aa od ciak* le i« nieć— R abieiow icso i K ozdrtfow iczc.
Na b a ji taj w

aiaktórycb miejscowaiciacb, gdsio Hajbardziej prsokrarzaao grcaicą Polski i gdzio «brcai* josrezo motaa
przedostać aią nicpostriotcalo piza* graotcą, saporsy
sowieccy, wykopAłi t. sw. wilsza doły. Urfekłniorzy,
ni* msjący tarsan pirsy adoesco s tarea* Siałoraai
acwiockisj w errsis pisokraesaaia ftsssisy, ais bądą
magli emśaąć zasadsok i bądą wptdtli w ląc# rowiockich strataików.
Ob»r ni« odintowmo jat siciask sowiecki aa
p rsoatm n i 105

kim.

Hitleriw cy w Gdańsku rzucają bomby.
G la ń ik . O a s g d s jiz ij nsscf po bójce, jak* wy»«mfądzy
hitłerowcfifai
* ezłoaksmi
wiąssia si«
.—
------- —
Jaagdaitisthu O;doa w Tiageakcf, nasiąp ła aa toreato
clajarai w Tiogothtf aiSas detasstj*.
Psaiowst
isiaiało prawdop*d«b<eńsitwo jakitg*ó shr®dai#z«|o
zamacha, wią* zarówn» rebetsicy elejatai, jak tez
policja, wczssąła aatychmiastowo paszakiwaara colom
astaiaaia przyczyn detonacji er*» wykrycia «waataslayrh sprawców zamacha.
W wynika dochodzeń
okazało aio, te przycsyaą d«łeaa*ji był wykach
benby, która została psdraasona pod mary fabryki.
Prawdopodobni« bsmka ta misia by poiraas#*#
w rztsio ««brania Jasg-iaatuhsi Orde», które sią tspo
wioszeta oóbywalo.
W są#i«d»s» laksia wybarhła
ieóaak wskatok wadliwego aastawisaia zegara zapóź*».
Władza pelicajae prowadzą ebccaie ślodzłwo, celem
astaiaaia «rób, któro feemsą padrzar.ły.

K ilC IK IIR A D J O W Y .
Jkaiyel« Polskiego Kadja w Wairoaawio.
wydawn. 16 30 Płyty gr. 16,40 .W ?r»nsieniach jeziennego
sUńta*. 17.C0 Mniyle «peiow* z »iyi gr. W przerwie ktman.
Ceetr. Biura Hydr. dla lefl. i ryb. 18 00 Muzyk* tłneczn*.
19 20 ,List*wne u»«cz*cie x»l#ictw**. 19 30 .Bluff 1 sesseRt
w »wyć® dzislejarej* (tr. z Kfłkow»). 19,45 Frazowy Dzień.
Rtdj. ’20.00 Pieśni palskie. W przerwie wJadom, »portowe.
22,00 Kwadrans lit. frapm. a ?*w. p. HuUt-L*»kaw*Siego pt..
.Porscznik Reglet*. 22 15 Mnzjk* tzseczna.
Środa, 5 bm. 12,45 Płyty gr. 16.C0 DUlog dl* młodzieży
C?v shsizłei o sztucznym esłowieku*. 16,13 ,Li»ty od dzieci*,
16.25 Płyty gr, 1640 „Ziemi* Kr*ś*leń»k*'. 17.00 Popołudn.
kencert »ysf, peśw. twórczości Tzdeatz* Jotejki w wyk, oik,
Filhstm. Wznz. 17.40 Peg*dank* dla i fer pracujących. 18.00
Mizyka tan. 19.20 .Skrzynka golaicz»“, 1930 Felj, lit. pt„Zycie literackie*. 19,45 Prasowy Dzień. S*dj. 20.00 Recitil
skrzypcowy. 21 05 Stare piosenki »elzhie, wesołe i sentymenisl»*. 22.00 ,N* widnokręgu*. 22,15 Muzy»* tsneczn*. 22 40:
Odczyt w języki sngielskim ,Co waosi literstur* polskc de
sksrbc* literatsry światowe] (tr. ze Lwows). 23,00 Mszyk* tan»

Groźne rozruchy bezrobotnych
w LiverpooluLoadya. W L v4ip®la odbywały sią dsmoasiracjo
beziebotayeb, która sakeńszyiy sią powataomi za
barzoaismi.

W dalasym «iągo eait«p*|a M
Baska”, .Av«ataio*. ,Ca*a«l*, ,B *ljies", .Vi«tor do
Ktlkatysiączay tłem bszrobeiaych
dwakretaio
Boaochii*. „Bitme«*, .Zmysb*, .Lsfiyott«*, .Daatsth- |
staczał bitwą ulksaą z policją pieszą i kenaą. Ok*!®
laoi* t .Buadssbarg*.
*

U n ie w a żn ia s ią
PRZEDZIERŻAW IENIE POLOWANIA W NOWYMDWORZE z dnia 27 września rb., i ponowne PRZEDZIERZA
W IENIE POLOWANIA odbędzie się

DORADCZO-PRAWNE

w środę, dnia 5 października o godz. 4,30 po poł. utworzył W
w lokalu p. Dreszlera w Nowymdworze.

Przewodniczący Spółki Łowieckiej^

I J r m a r i T k r a NI N Y
oraz na bydło i konie
odbędzie się

w L u b a w ie dnia 5 piźdzlsmiki rb.
MAGISTRAT
(—) PATER,.burmistrz.

W czasie od 1 października

BIURA BANKOWE
Ola publiczności OT WARTE
od godz. 9 do l-sz cj po p*l. od 3 —5
w sobotą tylko od godz. 9 —1 po poi.
Nowemiasto, dni* 30* 9. I932t

BANK LUDOWY, NOWEMIASTO-

NOWEMMIEŚCIE
LEON

Wtorek, 4 bm. 12.45 Płyt? gr, 1600 Przegląd nzjnowsz.

w d o m u p Bony
B E Z NI E R

były sekretarz adwokatów pp* Lenika i Pruskiego*
N O WY

KO DEKS KARNY

Gfulcta zbożowa w Poznaniu,
liotowtnia oficjalne s dnia 30. 9,
Płicono w ilotych si 100 kg.
(nowe)
15.00—15»3G

sff&
sr*”
Mąkę pssenne 65 proc,

||=|1

37.50—39.50
3.75— 9.C0
o^n” ! S
34,00—35 00
34,i00—39.00
20.00—2300
3 1,00—34.00

Otręby żytnie
Otręby pssenne
^ak
Hzefiik zimowy
Grach Victorja
Groch Folgtre

Za redakcje adpowlediialnj: Franciszek Łnpicki w Nowemmieścieg
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.

W rasie wypadków, spowodowanych siła wyższą, przeszkód

Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić Sz, Klientelę
z miasta i okolicy, że z dniem 3 października 1932 r.

przeni& słam i mój s k ła d
bławatów i tow. krótkich oraz kapeluszy damek.

ns Rysek 21« dom p. Ciszewskie!

(daw. 19 Styczni* 9.)
Staraniem mojem będzie Sz. Klienteli nadal dać
możność taniego zakupn i proszę o łaskawe poparcie.
Z poważaniem

M ARJ A P O Ł O M.

obowiązujący z dojem 1-września 1932 r.
CENA 2 ZŁ poleca

w

sakla&dei ilrajk n ftp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie
pisma, a abonenci nie mają» prawa domagania się! niedostarczonych
nemsrów lab adsskodow&nia.

Ziemniaki febryczne

Służąca

do wszelkich prac gospodar
KSIĘGARNIA „0RWĘCY“
w partjach wagonowych i mniej czych potrzebna cd zaraz,
NAMYSŁOWSKA, Wonna*
szych na skład knpsje
NOWEMIASTO I LUBAWA.
„ROLNIK" Spółdz. roln. hdl.
Pokój
LUBAWA
NOWEMIASTO umeblowany z centralnem ogrze
Około trzy morgi dobrej
Gospodarstw«
Tel. 39.
Tel. 49.
waniem i utrzymaniem jest do
łąki
65 morgowe w Targowisku
wynajęcia*
przy
Nowemmieście
w
kierunku
sprzedam zaraz. Wiadomości
MONCZKOWSKA^
Ziemniaki
Kurzętnika
n*
sprzedaż.
NOWEMIASTO, Szkolna 5.
WAŁECKI, LUBAWA
jadalne
„Industria“
"kupuje
w
Gdzie?
wskaże
eksp.
„Drwęcy“.
ul. Zamkowa 19,
mniejszych partjach na skład.
Skład
Sprzedam
FR. MODRZEJEWSKI,
Jedną morgę
towarów kolonjaln., z towarem
NOWEMIASTO.
większą
ilu
ść
suchego
torfu.
dobrej łieml
sprzeda
położoną przy Nowemmieście Ceoa podług ugody.
K to? wskaże eksp. „Drwęcy*"
K. LEHMANOWA, Wonna.
Skłftd
(kornatki) wartości
1000 zł
Nowemiasto.
sprzedam za gotówkę za 500 zł
tow.
krótkich
i
galanterji
jest
Skład
FORMULARZE
lub przedzierźawię. Zgłoszenia
w dużej kościelnej wiosce od
kierować należy pod adresem ’ z mieszkaniem od zaraz do wy zaraz do wydzierżawienia.
polec*
KLARA ZIMMER, dzierżawienia.

GELSENKIRCHEN

Uekendorferstr. 60 (Trinkhalie).

ALEKSANDER KINICKI,

Nowemiasto, Sobieskiego 19,

J. TRĄPCZYŃSKA.
POKRZYDOWO,

K aim a»!« .Drwą«a%

