Cena po.fedyńezego egzemplarza 10 groszy.
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Z DODA TKA MI :

„OPIEKUN M Ł O D Z I E Ż Y “, „NASZ P R Z Y J A C I E L “ i „ROLNIK“

„Drwęca“ wychodzi 3 razy tygodn. w"e wtorek, czwartek i sobotę rauo. —
Przedpłata wynosi dla abonentów miesięcznie z doręczeniem 1,30 zł.
Kwartalnie wynosi z doręczeniem 3,89 zł.

Cena ogłoszeń: Wiersz wr wysokości 1 milimetra na stronie 6-łamowej 15 gr,
na stronie 3-łamowej 50 gr, na 1 stronie 60 gr. — Ogłoszenia drobne: Napisowe
słowo (tłusto) 30 gr każde dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100% więcej.

Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet

Numer te le fo n u : N o w e m ia s to 8.

Druk i wydawnictwo „Drwęca“ Sp. z o. p. w Nowemmieście.

Adres tełegr.: .Drwęca8 Nowemiasto-Pomorze.

ROK XII.

NOW EM IASTO-POM ORZE

Zadużo jest w Polsce
nieprawości...
W maju 1926 r. przyszła w Polsce do władzy
sanacja pod hasłem wytępienia zła.
Miała ona
Polskę oczyścić, uzdrowić, usanować Minęło od
tego czasu lat sześć i pół. Czy dziś jest w Polsce
lepiej ?
„We środę, 12 października rb., toczył się w Katowicach
na Śląsku proces sądowy. Niejaki Login, urzędnik skarbowy
z WarszawTy, zaskarżył księcia von Pless (po polsku: księcia
Pszczyńskiego) o zapłatę 343.000 zł za pomoc, jakiej Login
udzielił księciu w Ministerstwie Skarbu w Warszawie przy
staraniach o obniżenie podatków.
Książe von Pless to wielki pan. Pochodzi z rodu Pia
stów7, ale jest zawziętym Niemcem. Na Polskę wnosi skargi
do Ligi Narodów, jest prezesem głównej organizacji niemie
ckiej „Volksbund” . Ale podatków płacić nie lubi. Winien
jest skarbowi państwa kilkanaście miljonów zł. Zamiast
zapłacić — wynajął sobie kilku Polaków" : Slezińskiego, Lo
gina i Wyrostka na to, aby wyrobili mu w Warszawie
u rządu opust.
Sam udał się w7prost do premjera, dzisiej
szego prezesa głównego B. B., Stawka, a ten skierował go
do ministra skarbu, Matuszewskiego. Zabiegi odniosły sku
tek. Książe von Pless nie chce jednak zapłacić porękawicznego Loginowi w sumie 343.000 zł. Stąd proces. Na roz
prawy stawił się książę osobiście i zeznał, że on miał tylko
dwóch sw7oieh zaufanych, a to Slezińskiego i Wyrostka, a
Login był tylko pomocnikiem Wyrostka.
Wyrostek zaś
dostał 220.000 zł.
Logina powinien opłacić Wyrostek ze
swTojej części.
Któż to jest Wyrostek? Znow7uż nie byle kto! Pułkownik,
adw7okat, senator, prezes senackiej Komisji wojskowej! Oczy
wiście głośny sanator.
W ostatnich tygodniach mówiono
0 nim, że ma go sanacja wrybrać wiceprezydentem stolicy
Warszawy.
Ten to dr. Wyrostek wyrabiał Niemcowi wpły
wami ulgi podatkow7e u polskiego rządu.
We Lwrowie jest głośna inna sprawra. Prezesem posłów"
1 senatorów- B. B. na całą Małopołskę wschodnią jest sena
tor adwokat Loewenherz żyd.
Dwa lata temu dostał on
z łaski sądu przymusow-y zarząd dobrami niejakiego Horo
witza. Majątek Horowitza był duży: folwarki, fabryka, ka
mienica.
Po 25 miesiącach gospodarki kancelarja p. Loew-enherza
wystawiła rachunek za ten zarząd na 435.000 zł. Podniósł
się krzyk!
Pan Loew7enherz godzi się na opust i żąda wy
nagrodzenia po 6400 zł miesięcznie czyli około 160.000 zł za
25 miesięcy!
Nie tak daw7no skończył się proces innego adwrokata
i posła B. B. Jeszkiego w- Poznaniu. Skarżył się on z dru
gim sanatorem o zarzut, że p. Jeszke pomagał aptekarzom
za grube tysiące przy koncesjach aptekarskich i drogerskieh.
A Warszawa ma spraw-ę z czw-artym adw7okatem i po
słem B. B,, Paschalskim, piastującym obecnie wysoką god
ność naczelnego prezesa „Strzelca” na całą Polskę. Objął
on kuratorstw7o nad niewłasnow-olnym hrabią Jarosław-em
Potockim.
Aby hrabiemu pomóc, miał on skłonić Zakład
Ubezpieczeń pracowników umysłowych do udzielenia Po
tockiemu pożyczki w wysokości 2.600.009 zł na w-arunkach,
bardzo dla Zakładu niekorzystnych. Różne gazety dowrodzą,
iż Zakład byłby stracił na tej pożyczce miljon zł. Rząd
wstrzymał narazie w-ypłatę pieniędzy i rozważa, co z tym
interesem zrobić. Zakład niema pieniędzy na w-ypłatę bez
robocia, a pożycza hrabiemu!
Cóż dziw-nego, że ludzie
krzyczą!
Jak to dobrze się powodzi niektórym posłom i senatorom
z BB.! Ale, jak na tern wychodzi interes państwa polskiego?
Pow-yżsi czterej piastują dalej mandaty poselskie i senator
skie.
Paru innych, otrzymawszy dobre posady, mandaty
złożyło. Wielu ma po dwie, po trzy i cztery pensje.
Czy tak być powinno ? Czy to nam sanacja przyrzekała?
Znać, że ryba cuchnie.
Za wielkimi idą mniejsi i całkiem
mali.
W Łodzi aresztowany został sędzia grodzki Kuźmicki
pod zarzutem szpiegostw-a.
W Starogardzie skazany został
na karę śmierci były porucznik Plitt, rów-nież za szpiegostwa.
W Warszawie aresztow-ano kilku urzędników" Ministerstwa
Skarbu i Izby skarbowej.
W Gdyni zawieszono w urzędow-aniu kapitana portu Zaleskiego. W Wilnie zastrzelił się
w7 chwili aresztow-ania prezes Czerwronego Krzyża, Uciecho wski.
W Łodzi 3 adwokatów ma śledztw-o o nadużycia,, We
Lw-owie dopuścili się nadużyć dwaj notarjusze. W wTojew-ództwie w"arszaw7skiem 50 sołtysów i wTójtów7 pokradło fun
dusze gminne.
Poseł Fidelas, ex-wyzwoleniec, w7ójt w- Zem
brzycach, miał również oskarżenie o pieniądze gminne”.

Powie mi ktoś : złodziei nigdy nie brakowało !
Nadużycia były zawsze i wszędzie.
Tak były!
Ale nigdy nie było ich tak wiele i we wszystkich
warstwach narodu! To nietylko, jak to się nieraz
mówi, „panowie” kradną i robią nadużycia. Zło
rozszerzyło się wszędzie. Jest dziś źle i na wsi
i w osadzie robotniczej i w mieście.
Zło tępić trzeba.
Nie trzeba zwalać wszy
stkiego na kościół, na misje i na spowiednika.
Całe społeczeństwo, a w szczególności rząd i or
ganizacje społeczne i polityczne muszą zwalczać
zepsucie obyczajów. Inaczej gangrena zeżre wszy
stko i wszystkich.
Dziś jest gorzej, niż było dawniej, dlatego, że

WTOREK, D N IA 25 PA ŹD ZIE R N IK A

Rewizje wśród działaczy
OWP tak w Poznańskiem
jak i na Pomorzu.
P o z n a ń , 21. 10. Z całego Poznańskie
go donoszą o rewizjach, przeprowadzonych
w ciągu dwóch ostatnich dni przez policję
wśród członków Obozu W ielkiej Polski.
W7 P o z n a n i u oprócz rew izyj u red.
Feliksa Frausa i red. Romana Fenglera,
zrewidowano również mieszkania członków
O. W. P.: Kończy, Neulika i Grota. Członek
OW P. P. Poraźewski został przez policję
zatrzymany w śledztwie.
W S i e r a k o w i e przeprowadzono re 
w izję u kierownika OWP. Serafinowskiego.
W O s t r o w c u zrewidowano mieszkania
członków OW P. Zeleckiego, Wrobińskiego,
Kaczyńskiego i Stawickiego.
WT»L e s z n i e przeprowadzono rew izje
u kierownika OW P.
adw.
W stawskiego
i szeregu innych działaczy OW P.
W P l e s z e w i e zrewidowano mieszka
nie kierownika pow iatow ego OW P., dra
Białasika.
W B y d g o s z c z y przeprowadzono re 
w izje u członków OW P. Tatarka, K arniew skiego i Innych.
Rezultat rew izyj nie jest znany, nie
wiadomo bowiem zupełnie, czego właściwie
szukano. Fakt niearesztowania większości
zrewidowanych zdaje się świadczyć o tern,
że nie znaleziono tego, czego szukano.
T o r u ń . W T o r u n i u przeprowadzona
została w piątek w redakcji organu toruń
skiego Stronnictwa N arodow ego
„Słowa
Pom orskiego“ rew izja osobista i mieszka
niowa. Ponadto rew izję przeprowadzono
u kilkunastu członków Stronnictwa N arodo
w ego — działaczy na terenie m. Torunia.
R ew izje te przeprowadzone
zostały w
związku z dochodzeniami przeciwko reda
ktorowi „Słow a Pom orskiego“ W acław ow i
Madejskiemu i towarzyszom o rzekomą
działalność antypaństwową.
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Sanacja moralna — to nie
Polska.
Sanacja chełpi się nieustannie, że ona to
państwo, to Polska. Oczywiście jest to wierutne
głupstwo, świadczące tylko o bezdennej zarozu
miałości sanacji. Państwo nasze było już, kiedy
jeszcze sanacji nie było i będzie istnieć dalej,
kiedy już sanacji nie stanie. Ba, dopiero wtedy
Polska odżyje i dźwignie się, kiedy przestanie ją
dusić zmora sanacyjna. Ze sanacja moralna — to
nie Polska, tego dowodem m. in. i wyrok Sądu
Okręgowego w Katowicach.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach odbyła się
odwoławcza rozprawa przeciwko Stanisławowi Skrzypcza
kowi, odp. red. „Poionji”, o artykuł, zamieszczony w dniu
7 kwietnia rb., pt.: „Dysproporcje Eug. Kwiatkowskiego”.
Artykuł ten miał m. in. brzmienie następujące:
„Jeśli zaś chodzi o korupcję i traktowanie Państwa
jako folwarku jednej partji, to zaiste obóz sanacji m o
ra ln e j pod tym względem osiągnął re k o rd i wTyzuty
jest zupełnie z poczucia wTstydu i przyzwoitości. Jest to
spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością dla eksploa
tacji Państw7a. Jest tylko jedna różnica pomiędzy cza
sami przed r. 1926, a czasami pomajowremi. Przed histo
rycznym majem nadużycia się piętnow-ało, dziś znani
korupcjoniści, aferzyści, ludzie nieraz z ciemną przeszłością,
znajdują się na szczytach i odgryw-ają jeszcze rolę sędziów",
wyrokujących o patrjotyźmie ludzi zasłużonych” .
Nakład cały został postanowieniem Sądu Grodzkiego
z 7 kwietnia rb., podpisanem przez sędziego dr. Stolfe,
skonfiskow-any. Sąd Grodzki w osobie sędziego dr. Głowac
kiego zasądził odpowiedzialnego redaktora, p. Skrzypczaka,
na karę aresztu przez 2 tygodnie za obrazę z par. 185 i 196
k. k. oraz 20 ustawy prasowej.
Od tego wyroku wniósł obrońca „Poionji”, p. mec. CzodrowTski z Katowic, odw-ołanie, które było przedmiotem oma
wianej rozprawy. Obrońca uzasadniał apelację tern, że
oskarżenie wniósł p. prokurator jako oskarżyciel publiczny,
podczas, gdy w myśl par. 194 niemieckiej ustawy karnej,
ściganie o zniew-agę w"szczyna się jedynie na wniosek po
krzywdzonego. Kto może być uwTażany za „pokrzywdzonego” ,
o tern mówi artykuł 60 kodeksu karnego, mianowicie, że
za pokrzywdzonego uważa się osobę, której dobro prawne
zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Wyw-odził
dalej mec. CzodrowTski, że nowy kodeks karny stoi na tern
stanowisku, albowiem wyraźnie przewiduje w- art. 256 par.
3, że ściganie o obrazę odbyw"a się z oskarżenia prywatnego.
Poniew-aż brak skargi pryw7atnej jakiejkolwiek osoby pry
watnej lub prawnej, nie może nastąpić ani skarga ani uka
ranie, bo, gdzie brak obrażonego, tam niema obrazy ani
obrażającego. Z tych przyczyn dla braku wniosku kogokol
wiek obrażonego
wniósł mec. Czodrowrski o umorzenie
sprawy po myśli art. 3 procedury karnej.
Sąd odw7oławTczy w7 osobie sędz. Sądu Okręgow-ego,
p. Podoleckiego, przychylił się do tych wywodów. Jednakże
rządzi sanacja.
A sanacja nie przebiera. Bierze p. prokurator sprzeciwił się wnioskowi obrońcy, wywndząc
każdego, byle jej służył, byle był strzelcem czy z pow-ołaniem się na art. 11 przepisów7 przechodnich, że
legjonistą. Potrzebuje ich wszystkich do posług. wniosek osoby jakiejkolwiek jest tu zbędny i że oskarżyciel
publiczny może wnosić oskarżenie, gdyż chodzi tu o obrazę
I płaci im. Jeśli płaci za mało, sami sobie do rządu polskiego i stanu urzędniczego Państw-a, a w tych
bierają.
wypadkach nie potrzeba prywatnego wniosku obrażonego
Czytałem niedawno ulotkę, rozrzucaną po kra urzędnika. Mec. Czodrow"ski w7 zdeeydow-anej i katego
ju z racji „Tygodnia Strzelca”. Było tam napisa rycznej formie, sprostował wywody p. prokuratora, dow7odząc,
że inkryminow7any artykuł mówi tylko i wyłącznie o sanacji
ne dosłownie tak-:
m oraln ej. „S an acją m oraln ą” nazywa społeczeństwo
„Chcesz płacić mniejsze podatki ; Chcesz krócej służyć
polskie pewną partję polityczną, istniejącą dziś w" Polsce.
w wojsku — wstąp do „Strzelca” ;
Chcesz szybko awanso
Do tej partji politycznej mogą należeć ludzie, którzy tego
wać w wojsku i chcesz, aby ci dobrze w niem było — za:
chcą, ale san acja m oralna, ja k o po ję c ie p a rtji, je st
pisz się do Strzelca“ .
czemś diam etraln ie rożn em od P ań stw a P o lsk ieg o ,
Ulotkę pisał jakiś głupiec, boć „Strzelec” nie rządu P ań stw a i całego stanu urzędniczego. Iden 
zwalnia od podatków!
Ale iluż jest w kraju ta ty fik ow an ie rządu i stanu urzędn iczego z po jęciem
kich, co sobie powiedzieli: wstąpię do „Strzelca” , sanacji m oraln ej stanow i ciężką z n ie w a g ę dla
stanu urzędn iczego, bo każe
mniemać, że ten stan
będzie mi lepiej i władza będzie dla mnie łaska urzędniczy wysługuje się pewnej partji politycznej, podczas,
wa i egzekutor podatkowy grzeczniejszy.
W gdy stan urzędniczy pełni usługi tylko państwu Polskiemu,
Poznańskiem był głośny wypadek następujący : jako całości.
Inkryminow-any artykuł żadnem słowem nie wspomina
Przyszedł po złodzieja policjant, a złodziej do nie
ani o rządzie polskim ani o stanie urzędniczym.
go mówi : nie ruszaj, bo ja rządowy !
Policjant
Na tle tych wywodów wywiązała się dłuższa dyskusja
jednak złodzieja zabrał z sobą.
między obrońcą, p. Czodrowskim i p. prokuratorem, w7 której
Sanacja rządzi Polską przez 6 i pół lat. Sku obrońca zdecydowanie bronił sw-ego stanowiska.
W końcu sąd przychylił się do jego wywodów", uchylił
tek jest ten, że rozmnożyły się w Polsce niepra
wyrok Sądu Grbdzkiego, skazujący odp. red. p. Skrzypczaka
wości i że gangrenie tej w pierwszym rzędzie na 2 tygodnie aresztu i umorzył postępow-anie dla braku
uległa sama sanacja.
wniosku osoby pokrzywdzonej.

Medycyna zna tylko jedno lekarstwo na gan
grenę : operację. Trzeba wyciąć gangrenę!
Stanisław Rym ar.

Ustawa o szkołach akademickich.
Warszawa. Projekt ustawy o szkołach akade
mickich, ograniczający autonomję uniwersytecką,
ma być ponownie rozpatrzony. Jest to wynik akcji,
podjętej przez profesorów i rektorów wyższych
uczelni, którzy byli mocno zaniepokojeni projektem
i interwenjowali u Prezydenta Rzplitej. P. Prezy
dent przyjął na dłuższej audjencji ministra oświaty,
Jędrzejewicza, z którym tę sprawę omawiał.

Nowy rząd rumuński.
Sinaia, 20. 10. Maniu przedstawił dziś królowi
listę nowego gabinetu, którego skład jest następujący: prezes rady ministrów Maniu, wieepremjer
Mironesco, sprawy wewnętrzne Michalake, sprawy
zagraniczne Titulesco, finanse Madgearu, sprawie
dliwość Popovici, oświata Gusti, komunikacja Misto,
praca Idamitzesco, rolnictwo Anitzesco, przemysł
Lugosianu, obrona narodowa generał Samsonovici.
Pozatem mianowano sekretarzy stanu dla Siedmio
grodu, Besarabji i Bukowiny. O godz. 13 człon
kowie rządu złożyli przysięgę.

Pierwszy wyłom w bastio
nie drogiego pieniądza.

Wysoki Komisarz Ligi
Narodów w Gdańsku.
Przed objęciem urzędowania przybędzie
do W arszawy.
Do Gdańska przybył z Genewy przez Tczew
nowy Wysoki Komisarz Ligi Narodów Helmar
Rosting, witany z ramienia Komisarjatu General
nego w Gdańsku przez p. Rusockiego, ze strony
zaś senatu przez radcę Blumhirschfelda.
Przed objęciem urzędowania Wysoki Komisarz
Ligi Narodów w Gdańsku Rosting przybędzie do
Warszawy celem przedstawienia się rządowi pol
skiemu i omówienia szeregu spraw polsko-gdańskich. Przyjazd Wysokiego Komisarza do Warsza
wy nastąpi 26 bm. Będzie on przyjęty przez min.
Zaleskiego i wiceministra Becka.
Wizyta ta ma przyczynić się do podjęcia
bezpośrednich rokowań między Polską a Gdań
skiem.

Hitlerowcy podobno chcieli
uwięzić prez. Hindenburga.
Berlin, 21. 10. „Der Deutsche”, organ chrze
ścijańskich Związków zawodowych, zbliżony do
stronnictwa centrowego, przynosi sensacyjne rewe
lacje o planach szturmówek hitlerowskich, zmie
rzających do uwięzienia prezydenta Hindenburga
w jego posiadłości wschodnio-pruskiej Neudeck.
Plan ten powstał za czasów rządów Briininga
w głowach kilkunastu nacjonal-socjalistycznych
przywódców bez porozumienia z Hitlerem. Szturmówki nacjonai-soejalistyezne miały uwięzić prez.
Hindenburga w Neudeck, aby go zmusić w ten
sposób do podpisania dymisji Briininga i powoła
nia rządu, odpowiadającego interesom nacjonalsocjalistów.
Podobno ministerstwo Reichswehry otrzymało
wiadomość o tych planach i to było przyczyną
rozwiązania szturmówek hitlerowskich, które na
stępnie rząd v. Papena cofnął.

Dnia 21. bm. zapadła uchwała Rady Banku
Polskiego, na mocy której stopa dyskontowa
obniżona została z 7.5 proc. na 6 proc. Równo
cześnie ogłoszono rozporządzenie min. skarbu,
zmniejszające maksymalną stopę procentową, po
bieraną przez osoby prywatne do 12 proc.
Obecnie zachodzi pytanie, w jakim sto
pniu zniżka ta odbije się na rynku prywatnym ? Banki, które dotychczas pobierały
przy dyskoncie weksli 11 proc. rocznie, po
winny, naszem zdaniem, zniżyć obecnie dyskonto
weksli prywatnych do 9 procent.
Jest to pierwszy wyłom w bastjonie drogiego
pieniądza. Obniżka ta dyskonta nie jest wielka
i stanowa przeto dla życia gospodarczego kraju
małą tylko stosunkowo ulgę. Ale fakt, że prze
cież raz przełamano zasadę nienaruszalności stopy
procent., napełnia nadzieją, że za tym to pierwszym
krokiem w tym kierunku pójdą dalsze.

Bank wypłat międzynarodowych
wobec konferencji londyńskiej.
Bank Wypłat Międzynarodowych podjąłj obec
nie prace, mające na celu zebranie materjałów
dla komitetu przygotowawczego światowej konfe
rencji gospodarczej. Przedstawiciele Wypłat Mię
dzynarodowych złożyć mają szereg referatów
i wniosków, dotyczących zagadnień międzynarodo
wych z dziedziny walutowej oraz długów. Przed
miotem prac ma być m. in. sprawa powrotu do
goldstandardu i ustalenie wytycznych dla tych
państw, które zgodzą się na powrót do złotego
pokrycia. Bank wypłat Międzynarodowych przed
stawić ma również całokształt zagadnień, związa
nych ze sprawą oprocentowania pożyczek, udzielo
nych przez Ligę Narodów7. Wreszcie przedmiotem
referatów7 ma być problem konsolidacji międzyna
rodowych krótkoterminowych pożyczek oraz obni
żenia oprocentowania w obrotach światowych.

32 listy wyborcze w Niemczech,
m. in. także lista cesarska.
Berlin, 22. 10. Do przyszłych wyborów zgło
szono w Berlinie 32 listy m. in. listę monarchistyczną pod oficjalną nazwą „Deutsche Kaiserpartei”.

Sypią sią kary za
noszenie „Szczerbca“ .

Krwaw© starcia uliczne
w Niemczech i Austrji.

„Szczerbiec“ - oznaczający historyczny miecz
największego króla polskiego, Bolesław a
Chrobrego — jest odznaką Młodych O.W.P.

W alki nacjonalistów z komunistami.
Berlin. Z Dortmundu donoszą o poważnych
zaburzeniach ulicznych.
Z rana w północnej części miasta przeciągało
około 400 narodowych socjalistów, rozdając robot
nikom ulotki wyborcze. Około godz. 10 zaatako
wali ich komuniści, obrzucając kamieniami oraz
ostrzeliwując. Policji udało się walczące partje
rozdzielić. W chwilę później doszło do drugiego
starcia w ulicy Bornstrasse. W celu przywrócenia
porządku policja musiała użyć broni palnej i po
sługiwać się pałkami gumowemi.
W czasie starcia zabity został jeden hitlero
wiec oraz pewna przypadkowo przechodząca ko
bieta. Ciężkie rany odniosło 12 osób, wr tern je
den policjant.
Wiedeń. Onegdaj w godzinach przedpołudnio
wych w dzielnicy robotniczej Siemering był ostrze
liwany przez socjalistów pochód demonstracyjny
hitlerowców. Doszło do ostrego starcia pomiędzy
hitlerowcami i socjalistami. Początkowo policja
była zupełnie bezradna i ograniczyła się do od
grodzenia całej dzielnicy, aby uniemożliwić przedo
stanie się posiłków dla stron walczących.
Zabity został inspektor policji i trzech naro
dowych socjalistów', a około 20 osób, przeważnie
hitlerowców, odniosło ciężkie rany.
Policja przeprowadziła rewizję w domu socja
listycznym, gdzie zaaresztowała 100 Schutzbuendlerów i skonfiskowała 70 karabinów.

Ta odznaka stała się przedm iotem n iesam ow itej
nienaw iści ze strony sanacji. O becnie po ro zw ią za 
niu O W P . na Pom orzu P olicja k on fiskuje rzeczone
„m ieczyki” i nakłada na tych, którzy je noszą,
grzyw n y. I tak znowu czterej byli członkow ie O bo
zu W ie lk ie j P olsk i zostali w dniu 19 bm. u karan i w
drodze adm in istracyjn ej przez starostw o grodzkie
w Toruniu za noszenie „Szczerbca” C hrobrego...
W y m ierzon o im n astępujące g rz y w n y :
p. Boh
danow i B obow skiem u — 69 zł, p. Franc. C zechow 
skiem u — 60 zł, p. M ieczysław ow i Jan k ow sk iem u —
60 zł i p. Jan ow i O śm iałow skiem u — 50 zł.
W szystk im skazanym oświadczono, że w razie
nieściągalności k ara g rzy w n y będzie zam ieniona na
k a rę 2 dni aresztu.
P rzeciw k o tym k arom adm inistracyjnym pp. B o 
bow ski, Czechowski, Jankow ski i O śm iałow ski pow nosili sp rzeciw y do w ła śc iw e j instancji.
Jest rzeczą n iezm iern ie interesu jącą, na jakim
przepisie praw n ym o p ie ra ją się w ład ze adm inistra
cyjne, konfiskując „m ieczyki” i w y m ie rza ją c k a ry
za ich noszenie.
Nadm ienić należy, że trzem z pośród w spom nia
nych b. członków O W P . „m ieczyki” na policji z a b ra 
no, mimo, że b y ły one ich w łasnością pryw atną.
Natom iast, gdy p. M ieczysław ow i Jankow skiem u
skonfiskow ano „Szczerbiec” i k iedy ten oświadczył,
że w ystąpi ze sk a rg ą sądow ą za zajęcie je g o p r y 
w a tn e j w łasności, policja z w róciła mu odznakę.
Kto się nad tern w szystkiem bliżej zastanowi,
poprostu pojąć nie m oże, ja k to m ożliw e. Czy, k ie 
dyśm y żyli jeszcze w niew oli, k iedy to w r ó g nasz
odw ieczny tęp ił w szelk ie o b ja w y i odruchy polskości,
a m arzyliśm y o dniu wolności, choć przez sen by ło b y
m ogło przejść ów czesnem u patrjocie polskiem u, że
w e w oln ej już Polsce nie będzie w olno nosić sym 
bolu n a jw ię k sz e g o k ró la p olsk iego.

Dekrety rolne.
Warszawa. Onegdaj na posiedzeniu Rady Ministrów
uchwalono dwa projekty rozporządzeń Prezydenta Rzeczypo
spolitej z zakresu t. zw. ustawodawstwa finansowo-rolnego,
zmierzającego do oddłużenia rolnictwa.
Jeden z tych projektów dotyczy nowelizacji ustawy z dnia
12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań
(lex Ludkiewicz); wprowadza on w parcelacyjnym obrocie
gruntami dalsze ułatwienia, mające na celu zwiększenie tego
obrotu i w ten sposób zapobieżenie spadkowi cen ziemi, jak
również umożliwienie rolnikom spłaty ziemią części ich zo
bowiązań.
Drugi projekt dotyczy pierwszeństwa hipotecznego i za
I ległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego;
| pozwoli on powyższym instytucjom na skonwertowanie ró
żnych należności od tych pożyczek zarówno bieżących, jak
i odroczonych w drodze ulg oraz .zaległych — na pożyczkę
dodatkową w gotowiźnie bądź w listach zastawnych lub
obligacjach.

Dekret o nadzorze nad Państw.
Bankiem Rolnym.
W tych dniach ogłoszone zostanie rozporządzenie p.
Prezydenta Rzplitej, zmieniające ustawy z 10 czerwca 1932 r.
w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Rozporządzenie to przekaże ministrowi skarbu zwierzchni
nadzór nad Bankiem Rolnym, wykonywany dotychczas
przez ministra reform rolnych, a ostatnio przez ministra
rolnictwa i reform rolnych. W ten sposób wszystkie insty
tucje kredytowe znajdą się pod nadzorem ministra skarbu.
Statut Banku Rolnego na przyszłość będzie mógł być
zmieniany przez ministra skarbu w porozumieniu z ministrem
^rolnictwa i reform rolnych. Minister skarbu, wykonywujący
zwierzchni nadzór, będzie miał prawo mianować swego
komisarza w Banku Rolnym. Również minister rolnictwa
i reform rolnych będzie miał swego komisarza w Banku,
a to w celu przestrzegania zgodności w działalności Banku,
związanej z wykonywaniem
naprawy
ustroju rolnego
z odnośnemi przepisami prawneini.
Pozatem nowelizacja ustawy o Państwowym Banku
Rolnym obejmie szereg innych kwestyj, związanych z dzia
łalnością Banku. I tak unormowane zostanie prawo Banku
Rolnego do tworzenia oddziałów i przedstawicielstw, okre
ślony zostanie, zgodnie z obecnym stanem rzeczy, kapitał
zakładowy Banku w wysokości 130 miljonów złotych, dalej
ustalone zostaną w sposób bardzie] ścisły własne fundusze
Banku, uregulowany też będzie sposób pokrywania wy
datków, związanych z administracją, powierzonych Bankowi
funduszów, wreszcie wprowadzone zostaną pewne inne zmia
ny, wiążące się z zastosowanemi ulgami dla rolnictwa.

Uchwały Rady ministrów.
Warszawa, 17. 10. W poniedziałek, dnia 17 bm., odbyło
się pod przewodnictwem prezesa Rady ministrów, p. Aleksandra
Prystora posiedzenie Rady ministrów.
Na posiedzeniu tem
Rada ministrów poza załatwieniem szeregu spraw bieżących
uchwaliła m. in. następujące projekty rozporządzeń Prezydenta
Rzeczypospolitej. O dochodzeniach i egzekucjach należności
pieniężnych, przypadających od Związków komunalnych,
0 pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od po
życzek instytucyj kredytu długoterminowego, o uprawnieniach
niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich
oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucyj
z nieruchomości, o uzupełnieniu ustawy z dnia 11 marca
1932 r. w sprawie spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążają
cych gospodarstwa rolne, nowelizację rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej o Izbach rolniczych, nowelizację roz
porządzenia Prezydenta Rzplitej o uregulowaniu obrotu
cukrem oraz projekt rozporządzenia Prezydenta Rzplitej, za
wierający prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem
1 przepisy, wprowadzające prawo o sądowem postępowaniu
egzekucji.

Przymusowa organizacja eksportu
naftowego.
„Polski Eksport Naftow y“ w e L w ow ie
otrzymuje monopol wywozu.
Warszawa. W dniu 12 bm. upłynął termin, wyznaczony
przez ustawę z dnia 18 marca rb., w sprawie uregulowania
stosunków w przemyśle naftowym i utworzenia dobrowolnej
organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produkta
mi naftowemi, opartej na zasadzie scentralizowania tego
obrotu.
Ponieważ dobrowolna centralizacja obrotu zagranicznego
produktami naftowemi pomimo akcji pośredniczącej min.
przemysłu i handlu nie nastąpiła, przeto minister na pod
stawie powyższej ustawy podpisał w dniu 12 bm. rozporzą
dzenie w sprawie przymusowej centralizacji tego obrotu.
W myśl tego rozporządzenia powołuje się do życia przy
musową organizację pod nazwą „Polski eksport naftowy”
z siedzibą we Lwowie, której uczestnikami są wszystkie
przedsiębiorstwa naftowo-rafineryjne i gazolinowe, a z pośród
kopalnianych te tylko, które uczestniczyłyby w obrocie za
granicznym. Rozporządzenie przewiduje możność autonomi
cznego ukonstytuowania się organizacji i wypracowania przez
nią statutu, który zatwierdzi minister przemysłu i handlu.
Gdyby jednak dobrowolne ukonstytuowanie okazało się
niemożliwe, wówczas minister przemysłu i handlu sam nada
statut nowej organizacji.
Od chwili rozpoczęcia działalności organizacji „Polski
eksport naftowy” wszelki obrót zagraniczny produktami naf
towemi poza tą organizacją będzie wzbroniony. |
••

WBOGI PAŃSTWA.
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(Ciąg dalszy).
Nie aapróżno modlił się cesarz, gdyż nadeszła
godzina, w której spełnić się miały wyroki Boskie.
Zdawało się, że cała przyroda wstrząsła się gwał
townie. Nie było grzmotu ani trzęsienia ziemfni
zjawisk nadzwyczajnych, ale moc jakaś nadprzyro
dzona powstrzymała na chwilę działanie władz
duszy. Cesarz, po modlitwie podniósłszy się, sta
nął, podsłuchując, jakoby cud jaki miał nastąpić.
W obozie umilkła wrzawa, a ta cisza wśród tysię
cy spotęgowała jeszcze tajemnicze uczucie.
Konstantyn wyszedł przed namiot, stojący na
wzgórzu. W wielkiem półkolu wznosiły się namio
ty żołnierzy, w dali widać było wieże Lugdunu.
Konstantyn spojrzał w ulice i place obszerne jako
by miasta namiotów. Żołnierze stali jak skamie
niali i osłupiałemi oczyma ku niebu spoglądali.
I Konstantyn zwrócił tam oczy i stanął jak wryty
ua wTidok cudowmego zjawiska. Krzyż olbrzymi

ze świateł promieniejących, a jednak nie olśniewa
jących złożony, przykuwał oczy wszystkich. Tłem
zjawiska
było
sklepienie
ciemno-niebieskie.
Z krzyża, złocistemi świecącego blaskami, zwieszała
się jakoby chusta srebrno-biała przejrzysta, do
sztandaru podobna, a na niej napis z ognistych
głosek: — „przezeń zwyciężysz”.
Po chwili spojrzał na obóz, skąd tysiące gło
sów, jak gdyby szum bałwanów
się odzywało.
Widział klęczących z podniesionemi ku niebu rę
koma. To żołnierze chrześcijańscy, uznającyw zna
ku krzyża znak Boga samego. Przez skromność
nie przypuszczał, iż znak niebieski do niego się
odnosił. Z pokorą zwracał wciąż oczy na krzyż,
który wreszcie zniknął tak nagle, jak nagle się
zjawił.
W myślach pogrążony wrócił do namiotu i w
dniu owym ani jadł ani pił ani z namiotu wyjść
nie miał ochoty.
Nie mniej zdziwionym i wzruszonym był Ale
ksander. Co tylko do namiotu swego był odjechał
i konia słudze oddał, rozmawiając z Naborem, gdy
krzyż na niebie się ukazał. Obaj stali nieporuszeni,
aż wreszcie Nabór na kolana padł i modlić się
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zaczął. Aleksander z początku był zdziwiony, po
czerń wzruszony i przyszedł do wniosku, że to ręka
Boga. Upadł więc również na kolana, ręce do
góry podniósł i modlił się głośno : Ukrzyżowany
Jezu, wierzę i wyznaję, że Ty jedynym jesteś Bo
giem, Panem i Stwórcą świata!
Nazajutrz udał się Aleksander do namiotu
Konstantyna, u którego zastał złotników i sztuk
mistrzów, słuchających pilnie cesarza, opisującego
im, w jaki sposób przygotować mają nowe, wspa
niałe labarum. Gdy odeszli, rzekł Konstantyn:
— „Dziś we śnie miałem cudowniejsze zjawisko
od widzianego wrczoraj na niebie. Długo w noc
myślałem o znaczeniu krzyża i napisu. Wreszcie
oczy mi się skleiły. W tem światłość zajaśniała
w namiocie i ukazała się postać piękna. W prawej
ręce trzymała krzyż. Strach mnie ogarnął. — Nie
bój się, Konstantynie!— mówiła, — Jestem Chry
stusem, któregoś wzywał o pomoc. Znak ten,
niech ci będzie sztandarem! Każ przygotować
obraz jego, bo przezeń zwyciężysz — i zjawisko
zniknęło. W tej chwili spełniłem właśnie rozkaz
Jezusa. Orły rzymskie, które świat cały podbi
ły, ustąpią teraz przed krzyżem”.
(C. d. n.)

WIADOMOŚCI.
N o w e m i a s t o , dnia 24 października 1932 r.
Kalendarzyk, 24 października, Poniedziałek, Rafała Archan
25 października, Wtorek, Krysp. i Kryspiniana m*
Wschód słońca g. 6 — 17 m. Zachód słońca g. 16 — 25 m.
Wschód księżyca g. 0 — 42 m. Zachód księżyca g. 15 — 10 m.

R ew izja osobista przy egzekucji
świadczeń pieniężnych.
Przy egzekucji świadczeń pieniężnych, jeśli zobowiązany
do płacenia nie wskaże dostatecznego majątku do pokrycia
egzekwowanej należności, a jednocześnie istnieje uzasadnione
podejrzenie, że majątek taki ukrył, wolno przeprowadzające
mu egzekucję dokonać rewizji osobistej przy sposobności
przeprowadzenia rewizji domowej.
Ogólne zasady przeprowadzenia rewizji osobistej zawiera
^rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, ogłoszone
w dniu 18 bm. Według tego rozporządzenia rewizja osobista
musi być zawsze poprzedzona wezwaniem do natychmiasto
wego wręczenia posiadanych przy sobie pieniędzy, walorów
i wartościowych przedmiotów.
Jeśli zobowiązany do płace
nia nie uczynił zadość takiemu wezwaniu — wówczas wolno
przeprowadzającemu egzekucję dokonać rewizji osobistej,
;która polega na przeszukaniu ubrania zobowiązanego do pła
cenia.
Rewizja osobista musi być przeprowadzona z zacho
waniem należnych względów dla osoby rewidowanej.
Rewizji osobistej u kobiet mogą — w myśl rozporządze
nia — dokonywać jedynie kobiety, upoważnione do tego
przez władze egzekucyjne.
Jeśli zobowiązany do płacenia, chcąc uniknąć rewizji
osobistej, usiłuje naprzykład opuścić mieszkanie, wolno
przeprowadzającemu egzekucję przeszkodzić temu przy po
mocy organów bezpieczeństwa publicznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.

„O. R. P. Sławom ir Czerwiński“ darem
szkoły polskiej dia marynarki wojennej.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu komunikuje, że w dniu
19 bm. został podpisany kontrakt kupna statku, przeznaczo
nego dla celów polskiej marynarki wojennej. Nabyty statek,
należący dotychczas do polsko-brytyjskiego towarzystwa
okrętowego, posiada pojemność 2.450 tonn rej. brutto. Cena
kupna została w całości pokryta przez Komitet Floty Na
rodowej, który w7obee ustawy o jego likwidacji, powierzonej
.Ministerstwu Przemysłu i Handlu, zdołał już ściągnąć znaczną
rczęść swoich należności i zgromadzić fundusz, dotychczas
rozproszony po różnych komitetach lokalnych, przyczem
przeszło 50 proc. potrzebnej sumy uzyskano ze specjalnego
konta „Dar Szkoły Polskiej”, powstałego z ofiar młodzieży
-oraz nauczycielstwa. Z tego też powodu statek po otrzy
maniu bandery wojennej oraz dostosowaniu do potrzeb
marynarki będzie nosił nazwę „Sławomir Czerwiński” jako
wyraz hołdu dla zmarłego ministra oświaty, a zarazem pro
tektora zbiórki. Ponadto na okręcie będzie umieszczona
tablica, uwidaczniająca udział młodzieży w budowie Floty
Narodowej.
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m iasta i powiatu.

Złote i „zielone“ gody małżeńskie.
Now em iasto. W dniu dzisiejszym państw7o Reimerowie
tu stąd obchodzą swój złoty jubileusz małżeński.
Równo
cześnie w tym dniu przypada ślub ich wnuczki, p. Agnieszki
JSfowTakówny, z urzędnikiem sądowym p. F. Kuszajewskim.
Sędziwym Jubilatom jako i Młodej Parze redakcja nasza
wyraża szczere życzenia.

Nominacja zaprzys. rzeczoznawcy
dla spraw rolnych.
Now em iasto. Dekretem p. Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Toruniu mianowany został p. Józef Tomorowicz ze Study
zaprzysiężonym rzeczoznawcą do spraw rolnych przy Sądach
Grodzkich wT Nowremmieście i Lubawie.

Dzień misyjny w naszej parafji.
Now em iasto. I w naszem mieście obchodzono „Dzień
Misyjny”
uroczyście w
ostatnią niedzielę.
O godz.
10.30 przed poł. odprawiona została w kościele parafj. uro
czysta suma z wystawieniem Przenajświętszego Sakramentu,
którą odprawił
ks.
radca
Papę. Kazanie na temat
Akcji Katolickiej wygłosił ks. wTik. Mańkowski.
Po połud. o g. 4 odbyła się w hali gimn. tut, szkoły powsz.
wieczornica misyjna. Hala
po brzegi była szczelnie za
pełniona wiernymi.
Wieczornicę zapoczątkował ks. radca
Papę, witając wiernych pozdrowieniem Chrystusa Pana.
Następnie Chór Kościelny odśpiewTał na głosy pieśń „Hymn
Chrystusa”. Pięknego i nader pouczającego wTykładu p. Ma
jerskiego, kier. szkoły wT Marzęcicach, na temat rozkrzewienia
wiary śwr. wysłuchano z wielką uw7agą i skupieniem. Dekla
macją, wygłoszoną przez ucznia szkoły powszechnej, śpie
wem chóralnym oraz wspólnym śpiewem „My chcemy Boga”
zakończono uroczystą tę i podniosłą wieczornicę.

Kurs obrony przeciwlotniczej.
Sam pław a. W ub. wTtorek rozpoczął się w naszej wsi
kurs obrony przeciwlotniczej i gazowej. Kurs potrwTa sze
reg dni i ma na celu zaznajomienie słuchaczy z najelementarniejszemi zasadami obrony w razie ataków gazowych w
przyszłej ewtl. wmjnie. Wykłady, odbywające się wieczorami
w tut. szkole powsz., prowadzi instr. wojskowy oficer-pilot.
Kursy te są niejako przymusowe. Otóż młodzież, która nie
służyła w wojsku, została zawezwana przez sołtysów w celu
uczęszczania na kursy. Zarządzenie to jest najzupełniej
słuszne, bo w razie w-ojny ludzie ci, nieobeznani z gaza
mi i jej obroną, zamiast być pomocą, stali by się balastem.
W pasie nadgranicznym należałoby może po wszystkich
■wsiach urządzić takie przymusowe kursy.

Ostatni akt „rozruchów“ imieninowych.
W ięzienie zapełniło się „politycznymi
przestępcami“.
Lu baw a. Mieszkańcy naszego miasta w świeżej jeszcze
mają pamięci wypadki, jakie
towarzyszyły obchodowi
imienin marsz. Piłsudskiego w r. 1930. Gdy urządzony przez
sanacje capstrzyk w7kroezył na rynek i orkiestra zagrała
„Pierwszą Brygardę”, zebrany tłum samorzutnie zaśpiew7ał
„Boże coś Polskę“ . Później zaczęto też wmosić okrzyki na
cześć Hallera. Policja aresztowała za te „zaburzenia“ szereg
osób, przewoźnie młodzieży.
Odbyły się rozprawy, na
podstawie których część została skazana na 3—5 dni
aresztu. Od tego wyroku wnieśli skazani kasacji, lecz nie
została uwzględniona z powodu wmiesienia jej w spóźnionym
terminie. Dlatego też w ub. tygodniu otrzymali nakaz od
siedzenia kary. Obecnie już wszyscy opuścili tut. więzienie.
Obywatelstwo narodowo pamiętało o więźniach i otaczało
ich czułą opieką.

„Pierwszy Dzień Katolicki“
w Lubawie
-w niedzielę, dnia 30-go października 1932
w Święto Chrystusa Króla.

Pozatem zostali osadzeni w więzieniu na 10 dni Fr.
Tykarski, b. kier. pow7. OWP., za „pogardliwe przemówienia
odnośnie do systemu rządowego”. Dalej P. Podobiński od
siadywał w tym czasie karę także 10 dni, którą wymierzono
mu za ujemne wyrażenie się o Piłsudskim w pewmyrn
publicznym lokalu. Fr. Tykarski został w7ypuszczony z wię
zienia w ub. czwTartek po poł.
Na przywitanie wyszło mu
kilku b. Młodych O. W. P.
Mimo rozwiązania O. W. P. spoistość i koleżeńskość łączy
nadal Młodych i nikt i nic nie zdoła wyrwać ich myśli
i uczuć.

Nieporozumienie.
Labaw a. Wskutek nieporozumienia zaszła omyłka co
do korespondencji „Niedziela misyjna”, zamieszczonej w ostat
nim numerze. Odnośnie do zebrań wzgl. akademyj, odbędą
się one dopiero w przyszłą niedzielę, 30 bm. z okazji święta
„Chrystusa Króla”.

Sprzedaż chorągiewek na ozdobę mogił.
N o w o ść!
Lu baw a. Na dzień Zaduszny sprzedawTać będzie Stów7
Pa* Miłosierdzia w Lubawie poraź pierwszy chorągiewlri na
ozdobę mogił. Dochód z tejże sprzedaży przeznaczony jest
na rzecz ubogich naszego miasta. Chorągiewld te są w7 bar
dzo ładnem wrykonaniu, a nabyć je można po 10 gr. za
sztukę w księgarniach „Drwręca” i p. Jankowskiego, w7 skła
dach p. Kasprzyckiej i p. Jaroszewskiej, jakoteż w7drogerjach
pp. Willa, Kaszubowskiego i Krugera.
Spodziewamy się, że nikt nie ominie tej okazji ozdobie
nia mogił swmich drogich zmarłych w7 Dzień Zaduszny oprócz
tradycyjnych świec także i chorągiewkami i prosimy usilnie
0 poparcie naszej sprawy.
Stów. Pań Miłosierdzia św7. Wincentego a Paulo
wT Lubawie.

Nienorm alne stosunki pocztowe na skutek
braku jeszcze jednego listonosza.
Mroczno. Z nastaniem dłuższych wieczorów7jesiennych
wzmaga się zwykle i wśród ludności wiejskiej czytelnictwo,
dające swTój wTyraz
liczniejszem
zaprenumerowaniem
„Drwęcy” czy też innych pism.
Zdawrnć by się mogło, że
obecna nędza, która do wTsi naszych już naprawrdę poczyna
się wkradać, jest integralną przyczyną uw7stecznienia "się
ludności wiejskiej, a jednak w obrębie tutejszej ajencji
pocztowej panują z góry od miesiąca takie stosunki, które
w największym stopniu wpływsją na zmniejszenie się liczby
abonentów gazet. Bowiem z dniem 15 września rb. został
przeniesiony do Brodnicy jeden z tutejszych listowych, a na
jego miejsce przeznaczyła Dyrekcja Poczt, jakiegoś listowego
z pow. sępolińskiego, którego jednak aż dotąd niema. Jak
krążą wsrsje, listowy ten podobno przed wyjazdem do
Mroczna zachorow7ał — no i pewnie jeszcze nie wyzdrowiał,
a może otrzyma jeszcze, kto wie, jak długi urlop zdrowmtny.
Tymczasem pozostały listowy zmuszony jest doręczać pocztę
adresatom, mieszkającym na wybudowaniu i" w7 innych
wioskach co drugi dzień, wskutek czego wiadomości, podane
w7 pismach, tracą na swej aktualności i są przez ludność już
niechętnie czytane.
Stan taki może się odbić w przyszłości ujemnie na
czytelnictwie ludu wiejskiego i w7 obawie tego śmiemy się
zapytać zainteresowanej instancji, jak długo mamy jeszcze
czekać na przysłanie nam drugiego listonosza i czy nie
byłoby wskazanem obsadzić to stanowisko do czasu w y
zdrowienia przeznaczonego listow7ego przez jakiegoś zastępcę ?

Strzelał na wrony z „laski“.
Ciche. Dn. 15 bm. w7 czasie pełnienia służby kontrolnej
jeden z posterunkowych usłyszał huk strzału.
Udawszy się
natychmiast w7 kierunku, skąd odgłos strzału dochodził,
zauwTażył na polu p. S. tegoż syna.
Na zapytanie, skąd
strzał pochodził, odpowiedział, że on strzelał na w7rony, lecz
obecnie broni nie posiada. Wobec tego posterunkowy wszczął
na polach poszukiwania i ku swemu zdziwieniu znalazł w
bruździe strzelbę, ukrytą w lasce. S. tłumaczył się, że broń
pożyczył od F. K. z Cichego. Broń, ukryta w lasce, jest tak
świetnie wykonana, że nie różni się niczem od zwyczajnej
laski. Oczywiście, że Policja ow7ą „laskę” zakwestjonow7ała. .

Z Pom orza.
Ze sali sądowej.
D ziałdow o. W dniu 20 bm. przed Sądem Grodzkim
odpowiadał Alojzy Lewandowski z Wądzyna za to, że w
czerw7cu rb. zabrał p. Angustin przemocą zajętych mu 20
kaczek i w7 dodatku gonił za A. z kółkiem, grożąc jej zabi
ciem oraz usiłował przemocą wtargnąć do jej mieszkania.
Sąd wymierzył mu łączną karę 18 dni więzienia, lecz
ze względu na młodociany Wiek i dotychczasową niekaral
ność zawiesił wykonanie jej na 2 lata.
W następnej sprawie ten sam Lewandowski był oskar
żony o to, że podczas tegorocznych żniw wTspólnie z jego
przyszłym szwagrem, Ottonem Wierzchołowskim z Prus,
skradli kilku osobom w Wądzynie 2 żelazne drągi, siekierę
1 18 snopów żyta z pola i w porze nocnej furmanką W.
zawieźli na podwórze W. Sąd skazał L. na 5 tygodni kary
aresztu, a W. na 3 tygodnie takiej kary i zarządził areszt
przedmiotów7 poszkodowanym.
Antoni Wilczewski z Rynku pow7. Lubawa, pracując na
tartaku p. Gburczyka w Tuczkach, znalazł kaw7ałek pasa
transmisyjnego, który sobie przywłaszczył i zużył na zelówki.
Sąd wymierzył mu karę 1 tygodnia aresztu z zawieszeniem
na 2 lata. Jan Grabowski i Jan Truszczyński z Rybna, obaj
karani,
zabrali z lasu państw, pół mtr. drzewa gałęzi
wartości 2,50 zł. Otrzymali karę 7,50 zł
każdy i mają
zapłacić
wartość
zebranych
gałęzi. Za
kradzież
30 sztuk cegieł z ogrodzenia cmentarnego
wymierzono
Walerji Rogozińskiej z W. Turzy tydzień aresztu z zawie
szeniem na 2 lata. Za nielegalne przekroczenie granicy pol
skiej do Niemiec Antoni Kołodziejski z Działdowa otrzymał
5 dni aresztu, a za usiłowane przekrocz, granicy Wł. Dąbrow
ski z Barychmina pow. Ciechanów 2 dni aresztu z zawie
szeniem na 2 lata. Za uprawianie lichwy pieniężnej zasiedli
na ławie osk. Feliks Zastawmy z Wąbrzeźna i Fr. MarchiewTski z Działdowa, którym akt oskarżenia zarzucał, źe pierwszy
pobierał od udzielonej kupcowi Gawrysiowi w Działdowie
pożyczki w kw7ocie 6000 zł. 16—17 proc. rocznie, a drugi od
kwoty 6300 zł. aż 30 proc. rocznie. Przewód sądowy wykazał,
że istotnie zarzuty aktu osk. kryły się z zeznaniami świadka

Gawrysia, a nadto wykazało się, że M. pożyczył G. w r. 1922,
będąc wówmzas policjantem, pewną kwmtę mk. polskich,
którą w7 roku 1924 przewraloryzow7ali na sumę 1500 zł.
Żądane
odsetki 30 proc.
M.
doliczał do
kapitału
tak, że od 1500 zł. kapitał
urósł do 1932 r. do kwoty
9000 zł, z
której przed bankructwem G. spłacił 1700
złotych, tak że pozostały dług wynosi 6.300 zł. W la
tach od 1924—27 M. pobierał 30 proc. odsetek, a od 27—32
r. 18 proc., a ponadto 7 ft. cukru miesięcznie.
Pozostały
dług na dobro Z. wynosi 3000 zł. Sąd wymierzył Z. 30 zł
kary pieniężnej, a M. 50 zł.
Przy wymiarze kary przyjął
jako okoliczność łagodzącą fakt, że z powodu niezapłacenia
długu zostali osk. w pewmym stopniu poszkodowani.

Czy to praw da?
Polityczni przestępcy w więzieniu
grudziądzkiem l
„Robotnik” dzisiejszy ogłasza następujące wiadomości
o więźniach politycznych wr więzieniu w7 Grudziądzu.
„Naczelnik tego więzienia, p. Kucharski, b. inspektor
Pawiaka, zażądał od więźniów7 politycznych :
1. stawmnia na baczność do apelu :
2. w czasie spaceru — na komendę „baczność” — mają
więźniowie polityczni stawać i zdejmować czapki;
3. pełnienia o bow iązk ów k orytarzow ych przez
tych w ięźn iów politycznych, których wyznacza od
działowy... Do iunkcyj k ory tarzow y ch n a le ży : czy
szczenie klozetów , m ycie i czyszczenie klatek scho
dowych, k orytarzy, przynoszenie o biadów i t. p.
Więźniowie polityczni odrzucili te żądania.
Gdy zgłosił się dozorca i wyznaczył tych, którzy mają
iść po obiad,
nikt nie poszedł — żądając, aby delegatów, chodzą
cych po obiad, wybrano.
Na skutek tego zatargu od dnia 22. 9. do 26. 9.
w ięźn io w ie nie otrzym ali żywności w ięzien n ej. J e 
dnocześnie nie pozw olono im kupow ać żywności za
w łasn e pieniądze (w ypiska), nie dopuszczono paczek,
nadesłanych pocztą (żywność u le g ła zepsuciu). Nie
przyjmow7ano paczek, podawanych przez ich rodziny, zamie
szkałe w7 Grudziądzu. Wszystko to miało na celu zmuszenie
więźniów do uległości.
W ięźn iów , wyznaczonych przez adm inistrację do
noszenia obiadów , zam knięto w k arcerze.
Karcer w7
Grudziądzu — to cela w7 suterynie z oknem , zaw sze
zam kniętem i
zasłoniętem
żaluzją.
P o w ie trz e
straszne — po dło ga cem entow a, k tórą przy w p ro w a 
dzaniu tam w ięźnia p o le w a się w odą (?). Zo w ie się
to „m yciem k a rc e ru “.
Dozorca dwuch więźniów, leżących na łóżkach, mimo
ich oświadczenia, że są chorzy, zam knął też do
k arceru , nie dopuszczając le k a rza , któryby stwierdził
stan ich zdrowia. Oświadczono im, że pójdą do lekarza po
wyjściu z karceru.
Więźniowie ci przebyli w7 karcerze
3 doby.
Było to naruszenie regulaminu, który w7 art. 165 opiew7a,
iż najdłuższa kara ciemnicy to 48 godzin, w art. 171 nakazuje
zasięgnąć opinji lekarza przy stosowraniu kary ciemnicy...
Oba te przepisy naczelnik grudziądzkiego więzienia stale
narusza. ^ Więzień Paszkowski "siedział w7 karcerze 7 dni, od
10 do 17 sierpnia, Marciniak 14 dni (9—23 sierpnia),
Romaniuk 14 dni...
Dziś stan rzeczy jest ta k i: więźniowie po obiady chodzą,
innych żądań nie wypełniają). Nie pozw7alają im nadal na
zakup żywności, na otrzymywanie gazet, listów, paczek.
Nie wolno im pisyw7ać listów, aby wiadomości o „akcji” p.
Kucharskiego nie dochodziły poza więzienie. Naczelnik grozi
w razie dalszego oporu: przebraniem w ubrania kryminalnych,
ostrzyżeniem i „rozsypaniem” wśród kryminalnych.
Te informacje podajemy na odpowiedzialność „Robotnika”.
Nie mogą one przejść niepostrzeżenie.
Sama tendencja no
wego regulaminu, zmierzająca w7brewT zakorzenionej oddawma
w7 śwleeie cywilizowanym tradycji, do zatarcia różnic w
traktowaniu więźniów politycznych i kryminalnych, wywo
łała w7 sw7oim czasie poważne zastrzeżenia i objekcje.
Czy
podobna, aby naczelnicy więzień samow7olnie jeszcze dalej
ten regulamin zaostrzali ? Nie wątpimy, że wyjaśnienie auto
rytatywne nastąpi.

Zajęcie furm anki. . . na ulicy.
Grudziądz. Dnia 18 bm. wieczorem na ul. Grobłow7ej
liczni przechodnie byli świadkami „radosnej twórczości” .
Mianowicie rolnikowi Wędlikowskiemu z Nowej Wsi komor
nik zajął na ulicy bryczkę, pozostawiając Wędlikowskiemu
parę koni. Fakt tego niezwykłego zajęcia był różnie oma
wiany przez liczną rzeszę świadków7 tego wypadku.

Złapała się w sidła na lisy.
Tuchola. Przechodząc przez pole rolnika Iwlckiego w
Rudzkim Młynie mieszkanka tej wioski, niejaka K., została
nagle pochwycona za nogę w7 żelazne sidła, zastawione na
lisy. Przerażona wypadkiem i bólem kobieta zemdlała i do
piero po pewmym czasie uwolniono ją z pułapki z ciężką
raną na nodze.

W ykrycie „fabryki“ 10-złotówek.
W e jh e r o w o . Wr ostatnich dniach pojawiły się w7 po
wiecie morskim w7 obiegu fałszywe monety 10-złotowe. W
wyniku dochodzeń ustalono, że fałszywTe monety wyrabiał
niejaki Augustyn Pionk ze SmiechowTa, powiat morski. WT
mieszkaniu jego rodziców7 przeprowadzono rewizję domową,
podczas której odnaleziono szereg rozmaitych przyrządów
i narzędzi, potrzebnych do wyrabiania fałszywych 1 monet.
Pionka aresztowano.

Z dalszych stron Polski.
Żołnierz przez nieostrożność zastrzelił
żołnierza.
Bydgoszcz. Podczas zmiany warty na placu ćwiczeń
w Jachcicach wydarzył się onegdaj śmiertelny wypadek,
Mianowicie jeden z żołnierzy przy rozładowaniu "broni * pozo
stawił przez nieuwagę w7 karabinie nabój.
Gdy szeregowiec
pociągnął za spust, nastąpił wystrzał, a kula' ugodziła w
głowę żołnierza Szykołaja, który padł martwy na ziemię.
Sprawcę wypadku aresztowano.

W ielkie nadużycia w Kasie Chorych.
W olsztyn. W tutejszej Kasie chorych ujawniono wiel
kie nadużycia, których dopuścił się dyrektor kasy, Maliszew7ski.
Sprzeniewierzono 100 do 150 000 zł.
Maliszewskiego
aresztowano. W związku z wykryciem nadużyć zbiegła za
granicę urzędniczka Manikowska.
Spodziewane są dalsze
aresztowania wśród urzędników.

Manifestacyjny pogrzeb 106-letniego
staruszka w Łodzi.
Łódź.
Onegdaj zmarł tutaj najstarszy mieszkaniec
Łodzi, Aleksander Chmielewski, liczący 106 lat.
Odznaczał
się-on do ostatnich dni życia doskonałą pamięcią i wyraźnie
pamiętał wypadki powstania listopadowego, chociaż miał
wów7czas 5 lat.
W pogrzebie tego staruszka wzięły udział wielkie tłumy
publiczności.

Dalsze aresztowania w
Obwiepolu.
Toruń,, 22. 10. Na skutek przeprowadzonej w
dniu wczorajszym rewizji w redakcji organu stron.
Narodowego „Słowa Pomorskiego“ oraz w mieszka
niach kilkunastu
działaczy tegoż stronnictwa,
przekazano do dyspozycji
sędziego śledczego
redaktora „Słowa Pomorskiego“, byłego kierownika
wydziału powiatowego O. W. P. i członka wydziału
wojewódzkiego O. W. P. Wacława Madejskiego,
kontrolera O. W. P. Piszczą oraz sekretarza stron,
narodowego Sołtysiaka i innych.
Podobno w czasie rewizji znaleziono różne
materjały i druki o treści „antypaństwowej” .
Tak przynajmniej donosi „I. K. C.”.

Dalsze usuwania Pomorzan
z urzędów.
Ś w i e c i e. N iedaw n o ternu przeniesiony został
w stan nieczynny starosta p o w iatow y p. K ow alski
ze Swiecia, przedostatni starosta — Pom orzanin,
a obecnie rozeszła się po m ieście w ieść, iż p. K a r
bow sk i — Pom orzanin, urzędnik K asy S k a rb o w e j,
został n agle przeniesiony w stan nieczynny. Pan
K. b y ł urzędnikiem w pełni sił, liczy lat 35, je st
ojcem rodziny.
ł
, , ,
W ieść o usunięciu p. K. w y w o ła ła w śród o b y w a 
telstw a rozgoryczenie. P an K. już od w czesn ej
m łodości w y ra b ia ł się na g o rliw e g o Polak a, bow iem
już w czasach zaborczych pra c o w a ł w polskich to
w arzystw ach m łodzieży. W czasie w o jn y św ia to w e j,
dostaw szy się do n iew oli francuskiej, odrazu w stąpił
w sz e re g i tw o rzą c ej się arm ji H allera, z k tórą
w k ro c zy ł na ziem ie polskie, należąc do pierw szych
je j obrońców . Jako g orący patrjota p. K. b ra ł czyn
ny udział w życiu społecznem , specjalnie w dzie
dzinie w ych ow an ia
fizycznego i przysposobienia
wojskow Tego. P ra c o w a ł w Powst* i W o ja k a c h O k ręgu
P om orsk iego, Zw iązku Stów. M łodzieży P olsk iej,
w K ole P o d o fic eró w R e ze rw y i t. d.
O becnie pozbaw ion y został chleba.

361 miljonów deficytu.
Budżet państwa na rok 1933(34.
Warszawa. Budżet na rok 1933|34, który
w tych dniach ma być wniesiony do Sejmu, za
myka się w dochodach cyfrą 2088 miljonów zł,
w wydatkach 2449 miljonów zł.
Przewidziany niedobór wyraża się więc cyfrą
około 361 miljonów zł. Na pokrycie niedoboru
przewidziane są w pierwszym rzędzie rezerwy
skarbowe.

Teresa Neumann, stygmatyczka
z Koennersreuth
ma być poddana badaniu lekarskiemu.
Berlin. Wobec wystąpienia władz kościelnych
z projektem poddania Teresy Neumann t. zw.
„stygmatyczki z Koennersreuth” badaniu lekar
skiemu, prasa przypomina stanowisko, jakie zajął
w tej kwestji Faulhaber, ustalając zarządzenie
„punktów zasadniczych” w sprawie stygmatyczki
z Koennersreuth. Punkty te obejmują: 1. zbadanie
przez lekarzy, czy długotrwałe wstrzymywanie
się od przyjmowaaia wszelkich pokarmów przez
stygmatyczkę oraz stygmaty można przypisywać
naturalnym przyczynom, 2 ustalenie przez fachow
ców, czy rzekome słowa aramejskie, wypowiadane
przez Teresę Neumann istotnie pochodzą z djalektu,
jakim mówił Chrystus, czy też słowa te zostały
przejęte drogą sugestji, 3. poddanie tych faktów
analizie z punktu widzenia kanonów religji. Do
piero po tych badaniach kościół może wydać
opinję.
Prasa przypomina, że dnia 29 czerwca 1927 r.
poddano Teresę Neumann badaniu psychiatryczne
mu i że na podstawie zeznań zaprzysiężonych
świadków stwierdzono zupełne wstrzymanie się
stygmatyczki od jedzenia i picia w ciągu dni 14.
Wówczas ustalono również na podstawie dowodów,
że stygmaty Teresy Neumann nie zostały sztucznie
wywołane.
1.150.000 bezrobotnych w Nowym Jorku.
Nowy Jork. Organizacja społeczna „Walfare
Council” oblicza, że obecnie
znajduje się w
Nowym Jorku 1.150.000 bezrobotnych, o których
trzeba będzie myśleć w zimie. Zdaniem dyrektora
tej organizacji trzeba będzie znaleźć 36 miljonów
dolarów7 na pomoc dla tych ludzi w przeciągu naj
bliższych 6 miesięcy.

Najście bezrobotnych na
majątek ziemski.

Najwyższy czas
odnowić przedpłatę gazety
na miesiąc l i s t o p a d .

Ludoźerstwo w Rosji Sowieckiej.
Głód i nędza powszechna. — Ludzie mrą
na ulicach z głodu. — Ludoźerstwo na
wsiach. — Z jad ają przeważnie własne dzieci.
Ryga. Nadchodzą tu wstrząsające wiadomości
o katastrofalnem położeniu ludności na Ukrainie
Sowieckiej. Nędza i głód panują tu niepodzielnie.
Wskutek upadku rolnictwa i biernego oporu chłop
stwa, sprzeciwiającego się socjalizacji rolnictwa,
sytuacja w miastach jest wprost tragiczna. Na
ulicach Kijowa, Charkowa i Żytomierza setki ludzi
padają martwi z głodu. Ze wszystkich stron Ukra
iny dochodzą wieści o szerzącem się ludożerstwie.
Ofiarami padają przeważnie dzieci.
We wsi Kiszczyńce pod Czernihorem zamor
dowano dwie rodziny. Był to samosąd tłumu za
ugotowanie i zjedzenie dwojga małych dzieci.
Sytuacja w sowieckim „raju” jest nie do po
zazdroszczenia.

Tłum 800 bezrobotnych zabrał około
250 centn. ziemniaków.
Interwencja policji.
Katowice.
O n egdaj nad ranem około 800
m ieszkańców Bielszowic urządziło najście na m ajątek
Pan iow y. Tłum bezrobotnych zaczął rozk opyw ać
pola dw orsk ie i ładow ać ziemniaki na wozy.
Na w ezw an ie po steru n k ow ego tłum nie re a g o w a ł.
W o b ec te g o zaalarm ow an o w ięk szy oddział policji
z M ikołow a.
Tłum zaczął się pow oli rozchodzie,
lecz zabrał ze sobą około 250 centnarów ziem niaków,
P olicja o d eb ra ła uciekającym około 50 centn arów
ziem niaków.

A nie ueiekaj, żydzie, do B ra z y lji!...
Zyd fałszerz złożył w sądzie ja k o k au cję d o la ró w k ę
i... uciekł do B razylji. A na do la ró w k ę padła
w y g ra n a 40.000 dolarówr.
Lublin. Dziwne przygody pewnej dolarówki emocjonują
mieszkańców Lublina.
Niejaki Boruch Wolfried, oskarżony przed czterema laty
o puszczenie w obieg fałszywych banknotów, złożył w sądzie
wysoką kaucję w papierach wartościowych, między któremi
była jedna dołarówka. Wolfried po złożeniu kaucji zrobił
właściwy użytek z otrzymanej w ten sposób wolności: uciekł
z całą rodziną do Brazylji.
Trzeba trafu, że na złożoną w kaucji dolarówkę padła
główna wygrana w sumie 40.000 dolarów!
Wolfried bał się
jednak przyjechać po odbiór pieniędzy.
Wysłał więc swoją
córkę, Fajgę, z potrzebnemi pełnomocnictwami.
Władze, biorąc pod uwagę straty, poniesione przez,
skarb państwa skutkiem fałszerskiej działalności Wolfrieóa,.
wystąpiły do sądu o zasekwestrowanie wygranej i konfiskatę
jej na rzecz skarbu. Niedawno odbył się proces i Wolfried
sprawę przegrał.

KĄCIK
Anglja wypowiedziała układ
handlowy ze Sowietami.
Londyn. Rząd angielski wypowiedział traktat
handlowy z Sowietami. Jednocześnie rząd angiel
ski wyraził gotowość rozpoczęcia rokowań na zmie
nionych warunkach.' W kołach politycznych so
wieckich uważają, że wypowiedzenie umowy na
stąpiło na skutek konferencji w Ottawie i jako
następstwo wzrostu wpływów konserwatywnych
w rządzie Mac Donalda.
W ielkie obrady faszystowskie w Rzymie.
Rzym. 25 specjalnych pociągów wywiozło 15
bm. do Rzymu zgórą 19.000 przywódców i dygni
tarzy faszystowskich z całej Italji. W dniu dzi
siejszym zebrali się oni na placu Weneckim, gdzie
Mussolini wygłosił krótkie przemówienie, utrzyma
ne w tonie "umiarkowanym, w którym przedstawił
obecny bilans faszyzmu, kładąc główny nacisk na
rolę, jaką młodzież winna odegrać dla przygoto
wania przyszłości faszyzmu.
___

Na wzór Gandhiego...
Głodówka inwalidy Czemerysa.
W a rsz a w a . Na wzór Gandhiego rozpoczął w sobotę,
dn. 15-go bm. głodówkę inwalida wojsk polskich Władysław
Czemerys z rozpaczy po stracie koncesji tytoniowej, która
była jedynem jego źródłem utrzymania. Inwalida ma zamiar
głodować tak długo, dopóki koncesja nie zostanie mu
przywrócona.

Sztuczne odżywianie.
Dn. 20 bm. głodującego inwalidę przewiozło pogotowie
ratunkowe do szpitala Dz. Jezus, gdzie umieszczono go w
klinice chorób wewnętrznych. Noc chory spędził spokojnie.
Czuje się w dalszym ciągu coraz bardziej osłabiony i zgnę
biony.
Wszakże jednemu z dziennikarzy, który odwie
dził go, oświadczył:
— Postanowienia mego nie zmienię i wytrwam.
Czemerys znajduje się pod opieką lekarzy: d-ra Pokrzywińskiego i d-ra Węgierki.
Lekarze nie stosowali dotychczas przymusu sztucznego
odżywiania i jak dotąd, starają się wpłynąć na głodującego
inwalidę, by przekonać go o bezcelowości głodowania.
Namowy te jednak trafiają na zdecydowany opór inwalidy,
który, im bardziej słabnie, tern więcej staje się zacięty i nie
przejednany.
. ,
Jeżeli do dziś do południa Czemerys nie zechce przyjąć
pokarmu, będzie zastosowane odżywianie sztuczne.
Zapytany Czemerys, co uczyni w wypadku, jeżeli lekarze
będą starali się zaaplikować mu sztuczne odżywianie, Cze
merys oświadczył:
— Dobrowolnie na sztuczne odżywianie nie zgodzę się.

Morderca zawisł na szubienicy.
W a rsz a w a . Sąd doraźny wydał wyrok śmierci przez
powieszenie na Walentego Milewskiego, oskarżonego o zamor
dowanie sprzedawczyni gazet, Podleśnej.
Ponieważ Pan Prezydent z prawa łaski nie skorzystał,
wobec tego wyrok nad ranem dnia 21 bm. wykonano na
podwórzu więziennem.

RADJOWY.

A u dycje P olsk iego R adja w W a rsz aw ie .
W to re k , 25 bm. 12.10 Płyty gr. 16.00 „Wśród książek”..
16.30 Płyty gr. 16.40 „Dzisiejsze rybołóstwo na Polskiem
Morzu” (tr. z Krakowa). 17.00 Koncert symfon. W przerwie
komun, hydrograf. 18.00 Muzyka lekka. 19.20 Bieżące wia
domości roln. 19.30 Felj. muzyczny „Czar ludzkiego głosu”
(tr. z Krakowa). 19.45 Prasowy Dzień. Radj. 20.00 Koncert.
W przerwie wiadomości sport. 22.00 Kwadr. lit. Opowiada
nie KI. Jun. Szaniawskiego pt. „Grabarz książek”. 22.15 Mu
zyka taneczna.
Środa, 26 bm.
12.10 Płyty gr.
16.00 Pogawędki dla
dzieci: „Czy się sójka wybiera za morze” i „Kocie łapki”.
16.25 Płyty gr.
16.40 Odczyt w języku nowogreckim p. Ł
„Podróż z Aten do Krakowa”.
17.00 Płyty. W przerwie
kom. hydrogr. 17.40 „Międzynar. badania zagadn. pracy ko
biet”. 18.00 Koncert z kawiarni. 19.20 Skrzynka poczt. roln.
19.30 Feljeton p. t. „Wyspiański — narodu żywe słowo”.
19.45 Prasowy Dziennik Radj. 20.00 Piosenki 20.30 Recital.
21.00 Wiadomości sportowe. 21.10 Recital fortep. Iso Elinson*a
22.15 Muzyka taneczna.

RUCH

TOWARZYSTW.
Baczność!
W łaściciele motorów elektryczn.
N o w e m i a s t o . Celem om ów ien ia sp raw y o zniż
k ę ceny na p rąd do siły z w o łu je się wszystkich
w łaścicieli m otorów elektrycznych w środę, 26 bm.
o godz. 8-ej wiecz. do lokalu p. J an k ow sk iego w N o w em m ieście.
( ) L u dwicki.

GIEŁDA WARSZAW SKA.
z dnia 20. 10. 32 r.
Holandja
Londyn
Nowy Jork czeki
Nowy Jork kabel
Paryż
Praga
Szwajcarja
Berlin

357,95
30,05
8.892
8.897
34.95
26.35
171.82

GIEŁDA ZBOŻOWA W POZNANIU.
Notowania oficjalne z dnia 20. 10.
Płacono w złotych za 100 kg.
15.05- -15.25
Żyto
23.75- 24.75
Pszenica
15.00- -15.75
Owies
17.50- -19.00
Jęczmień browarowy
23.50- -24.50
Mąka żytnia
37.25- -39.25
Mąka pszenna 65 proc.
8,75- - 9,00
Otręby żytnie
9,00- - 10,00
Otręby pszenne
37.00- -38.00
Rzepak
35.00- -40.00
Rzepik zimowy
21.00- -24.00
Groch Victoria
33.00- -36.00
Groch Folgera
Za redakcję odpowiedzialny: Franciszek Łupicki w Nowemmieśeie,
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w
zakładzie, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie
pisma, a abonenci nie mają prawa domagania się niedostarczonych
numerów lub odszkodowania.

Zawiadamiam raz na zaw- r~3£
w
Za tak licznie nadesłane nam życzenia oraz kwia
Kurzętniku, sze, że osoby, które mnie
okradają
*U ty z okazji naszych zaślubin składamy serdeczne
Nieruchomość położona w Zło to w ie i w chwili u c z y n i e - ^ d n i a ^ K t o b y pociągnę do odpowiedzialności^"!
* wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej wiedział o takowei
„Bóg zapłać“
takowej * proszę o sądowej.
Z łotow o tom V karta 138 na nazwisko B o le sła w a i żony
A lek sa n d e r Jakubow ski,
doniesienie mi.
jego M arjan n y N ow ak ow sk ich o obszarze 34 ha 21 a 40
Ludwik Kopystecki
W . P a cółtow o.
J. W e so ło w sk i, Lu baw a,
m2, o czystym dochodzie jako podstawy podatku gruntowego
Rynek 28. teł. 5.______
M arzęcice.
wraz z żoną S t a n i s ł a w y
48 tal. 31 1 100, a wartości użytkowej jako podstawy podatku
Od dziś, 21-go października
budynkowego 604 mk., stanowiąca gospodarstwo rolne, zostanie Duże słoneczne 5 pokojowe
z d. Gorzkówną
mam do wydzierżawienia dwuw drodze egzekucji dnia 21 gru dn ia 1932 r., o godz. 10
mieszkanie
morgową
Marzęcice, w październiku 1932.
przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym z łazienką, kuchnią i wszelkiemi
posiadłość
Sądzie pokój nr. 22.
. J
, . wygodami do wynajęcia.
D a ć
Zapłata podług ugody.
Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej arna
Z o fja C iszew ska,
M
arjan
n
a
Jeda,
Biskupiec.
1 września 1931 r.
N o w em iasto, Rynek 21.
Lubawa, dnia 20 października 1932 r.
Kupię
Ostrzeżenie
Sąd Grodzki*
bryczkę (samojazd)
Józefy M achulskiej z d.Zelma
Jan Guss, Lidzbark.
z Kiełpin, nie odpowiadam za
Kupimy
Kupię
w wielkim wyborze p o l e c a
F
O
R
M U L A R Z E
żadne
długi
i
weksle
za
mego
okazyjnie mało używany aku 6—8 kłaft dobrego suchego
poleca
ś. p. męża Józefa M achul
K S I Ę G A R N I A
„ D R W Ę C Y“.
mulator.
Z o fja Ciszew ska, torfu.
D ru k arn ia „ D rw ę c a ” .
sk iego i jego dłużników.
Zgłosz. do eksp. „Drwęcy”.
N o w em iasto, Rynek.
2 k. 13|31
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