Ceną pojedynczego egzemplarza 10 groszy.
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„OPIEKUN M Ł O D Z IE Ż Y “, „NASZ P R Z Y J A C I E L “ I „R O L N IK “

„Drwęca“ wychodzi 8 razy tygodn. we wtorek, czwartek i sobotę rano.
Przedpłata wynosi dla abonentów miesięcznie z doręczeniem 1,30 zł.
Kwartalnie wynosi z doręczeniem 3,89 zł.
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Cena ogłoszeń: Wiersz w 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) 80 gr każde dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100% więcej.
Numer te le fo n u : N o w e m ia s to S.

Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet
a
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J a k p ra c u je Kat. Z w ią z e k M ło d z ie ż y P o ls k ie j?
Od szeregu lat na terenie Pomorza rozwijają
swoją działalność Stowarzyszenia Kat. Młodzieży
Polskiej Męskiej. Nad pracą ich czuwa Kat. Zwią
zek Młodzieży Polskiej Męskiej, organizacja cen
tralna dla 400 Stowarzyszeń, które obejmują w
chwili obecnej ponad 15.000 członków. Członko
wie ci rekrutują się z pośród młodzieży męskiej
pozaszkolnej, pracującej na roli, przy warsztacie,
w fabrykach, biurach itd.
Uwzględniając liczby lat ostatnich w r. 1929
— 905 czł., w r. 1924 — 1018 czł., w r. 1929 —
9049 czł,. w r. 1930 — 10719 czł. dochodzimy
łatwo do wniosku, że obecna liczba 15.000 człon
ków stanowi duży postęp w dziedzinie liczebnego
rozwoju.
Związek Młodzieży Polskiej doskonale
zdaje sobie sprawę, że o sile organizacji nie de
cyduje sama liczebność, lecz przedewszystkiem
siłę tworzy należyta praca w Stowarzyszeniach.
Dlatego też w wydawanem przez siebie piśmie
„Młodzież Pomorska” Związek nieustannie nawo
łuje do pogłębienia pracy w SMP., udziela rad kich dziedzinach. Wierna zasadom Kościoła kato
i wskazówek, * zachęcając młodzież Stowarzyszeń lickiego młodzież w SMP. tworzy coraz liczniejsze
do działania w myśl celów, które przyświecają kółka religijne, odbywa rekolekcje i wspólne
organizacji. A dziedzina pracy SMP. jest bardzo praktyki religijne, dbając o wychowanie duchowe.
rozległa, uwzględnia ona bowiem wychowanie Rok rocznie uroczyście obchodzi „Święto Młodzie
religijne, oświatowe, wychowanie fizyczne i wy ży” , w którym to dniu czci swego Patrona, św.
Stanisława Kostkę.
chowanie zawodowe.
O działalności kulturalno-oświatowej świadczy
Pragnąc dobrze spełnić swe zadanie, Kat.
wymownie
4000 zebrań plenarnych, odbytych w
Związek Młodzieży Polskiej Męskiej ustanowił
szereg wydziałów,' odpowiadających poszczegól SMP. Na zebraniach tych wygłoszono 3500 wy
nym dziedzinom pracy SMP.
Tak więc istnieją kładów, 2000 deklamacyj i innych występów.
przy Związku wydział ogólno-wychowawczy, orga Z tych kilku podanych liczb łatwo wnioskować
nizacyjny, wydział wychowania fizycznego, wydział można, że zebrania nie były z pewnością nudne.
przysposobienia zawodowego, wydział wydawniczy, Członkowie SMP, okazując szczególne zaintereso
który w pierwszym rzędzie dba i redaguje pismo wanie w pewmych kierunkach, tworzyli kółka'
„Młodzież Pomorska” i wreszcie wydział handlo oświatowe, abstynenckie, śpiewackie, muzyczne.
wy, zaopatrujący Stowarzyszenia w materjał orga Pragnąc rozszerzyć swoje wiadomości, urządzono
nizacyjny, mundurki i posiadający pod swoim kursy dokształcające, zakładano bibljoteki, które
obejmowały w roku 1931 — tomów 10302, abonozarządem własną księgarnię.
Pracami Związku kieruje sekretarz generalny, w7ano czasopisma.
Wielkie znaczenie posiadają SMP dla życia
ks. Franciszek Zynda.
O wynikach pracy najle
Świadczy o tern do
piej mówią liczby, które podaje sprawozdanie za kulturalnego miast i wsi.
bitnie
liczba
wieczornic,
obchodów,
przedstawień
rok 1931.
Oczywiście w roku bieżącym są one
wyższe i to niejednokrotnie znacznie od liczby teatralnych, ogółem w ciągu roku 2.000. Wielkie
znaczenie dla wychowania młodzieży mają Kluby
z r. 1931.
Rok 1931 zakończył 11-lecie pracy Związku. Młodzieży, t. zw. Ogniska. Po pracy codziennej w
Gdybyśmy przeczytali liczby, notowane u progu dnie świąteczne gromadzi się w nich młodzież na
działalności Związku i porównali je z liczbami z r. wspólne pogawędki i zabawy. Tam, gdzie istnieją
1931, zauważylibyśmy olbrzymi postęp we wszel ogniska, a było ich roku ubiegłym 314, można

O D E Z W A
do m łodzieży m ęskiej w sp ra w ie
jej św ięta.

W to święto wasze pragnę, by te wielkie my
śli, jakie się budzą w duszach waszych dzisiaj,
zapadły wam w głębinę serc i sumień waszych,
by te chwile dzisiejsze ulepszyły was wszystkich,
by was skupiły wrszys.tkich wokoło tej idei, której
służycie, a która w7as zrzeszyła w Stowarzyszeniu.
Niechaj to święto wasze będzie dla was dniem
wielkim i uroczystym, tak jak dla Nas jest dniem
radosnym. Prosiłem i proszę najpokorniej Boga,
abyś młodzieży kochana, była radością dla Chry
stusa, chlubą dla Polski, weselem dla wszystkich.
W tej myśli udzielam ci z głębi serca błogo
sławieństwa Swego Arcypasterskiego.
Pelplin, dnia 5 listopada 1932.
Ks. S t a n i s ł a w W o j c i e c h ,
Biskup Chełmiński.

zaobserwować zjawisko bardzo pożądane.
Na
ulicach wiosek nie wystaje bezczynnie młodzież,
nie przesiaduje w gościńcach, lecz w gronie!swoieh
w ognisku spędza pożytecznie czas na czytaniu,
zabawach wspólnych, słuchaniu radja itd.
Wychowanie fizyczne znajduje żywy oddźwięk
pośród zorganizowanej młodzieży 11.387 ćwiczeń
wych-fizycz., 145 zawrodów, odbytych częściowo na
własnych boiskach, świadczą o tem dobitnie.
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej mają wpoić
w7 każdego członka umiłowanie swego zawodu.
Zadaniom tym służą kółka zawodowe, kółka prac
ręcznych, kursy i pokazy. Pokazy takie urządzają
poszczególne Stowarzyszenia, każde oddzielnie lub
po kilka razem. Wystawa przy SMP zgromadziła
szereg eksponatów, które starannością wykonania
i pomysłowością nader chlubne wystawiły świa
dectwo pracy SMP.
W dziedzinie przysposobienia zaw7odowego ze
względu na wielką liczbę członków, rekrutujących
się ze wsi, uwzględniono przedewszystkiem przy
sposobienie rolnicze. Urządzony konkurs uprawy
kukurydzy „Wczesnej Bydgoskiej” zainteresował
szereg' Stowarzyszeń 70 proc. wszystkich sekcyj
p. r. przeprowadziły Stów7. Młodz. Pol.
W pracy
swej Stowarzyszenia M. P. oglądają się na starsze
społeczeństwo, prosząc o współpracę.
Rozumieją
bowiem dobrze, że zapał młodości wówczas wyda
piękne owroce, o ile pójdzie w7 parze z doświadcze
niem starszego społeczeństwa.
Istniejące przy
Stowarzyszeniach
Patronaty,
Koła
Przyjaciół
Młodzieży itd., jak wykazuje sprawozdanie związko
we, obejmują imponującą liczbę 2041 osób. Wdzięcz
na jest młodzież starszym za współpracę i zapra
sza do niej wszystkich tych, którym przyszłość
narodu leży na sercu.
Dzień Święta Młodzieży, przypadający w roku
bieżącym na 13 listopada, jest poświęcony patro
nowi SMP., św. Stanisławowi Kostce.
Jest on
jednocześnie przeglądem sił Związku Młodzieży
Polskiej. Młodzież w dniu święta manifestuje swe
przywiązanie do Kościoła katolickiego i jedno
cześnie piętnastotysięczna rzesza zwraca się do
starszego społeczeństwa z prośbą o pomoc.
W
trosce o przyszłość ukochanej Polski pomocy tej
starsze społeczeństwo odmówić nie może i nie
wątpliwie stanie do współpracy w szeregach patro
natu, Kółkach Przyjaciół Młodzieży, wesprze piękne
zamierzenia młodych wydatną pomocą materjalną.

Franklin Roosevelt
prezydentem Stan. Zjednoczonych.

Kochana Młodzieży!
N ow y Jork, 9. XI. Kandydat dem okra
Z radością przyjąłem do wiadomości, że do
tyczny Roosevelt został w ybrany prezyden
pracy tegorocznej stajesz z hasłem ^Chcemy Boga
tem Stanów Zjednocz, przygniatającą w ięk 
oglądać” i że dziś — w to święto twoje — przed
szością głosów. Z 531 głosów elektorskieh
twym bohaterskim chorążym, twym nieskalanym
otrzym ał Roosevelt 472, zaś H oover 59.
wodzem — świętym Stanisławem Kostką, pragniesz
złożyć hołd jego umiłowaniu „rzeczy wyższych”,
jego czystości młodzieńczej, jego rycerskiemu
A nglji g ro z i stra jk kolejow y.
męstwu i żołnierskiej wytrwałości
w
walce
Londyn, 7. XI. Przywódcy angielskich kole
0 świętość duszy, a z tym hołdem połączyć przy
jowych związków zawodowych Cramp-Dobbie wzy
sięgę wierności.
wają obecnie kolejarzy do zajęcia odmownego
Niechże, droga młodzieży, czystą będzie myśl
stanowiska w sprawie planowanej przez towarzy
twoja, — nieugiętą woli twojej siła, a w7 ślad za
P rzed rozw iązan ie m „B ra tn iak ó w “? stwa kolejowe obniżki płac. Jeżeli w ostatniej
tem świętą życia twego dola !
W to święto wasze, Druhowie, składam wam I Pogłoski o zamiarach min. oświaty Jędrze- chwili nie dojdzie do porozumienia, wybuchnie w
jewicza.
całej Anglji z początkiem przyszłego roku po
życzenia, wyjęte ze serca, byście rośli z dnia na
Warszawa. W kołach akademickich krążą wszechny strajk kolejowy.
dzień na duchu waszym, tak bardzo potrzebnym
tej wielkiej organizacji Chrystusowej, jaką jest pogłoski, jakoby minister oświaty mjr. JędrzejeW ywłaszczenie kopalń w Meksyku.
Kościół św. — i tej wielkiej przedrogiej wam wicz nosił się z zamiarem rozwiązania wszystkich
Meksyk.
Ukazał się tu dekret prezydenta
towarzystw
„Bratniej
Pomocy”
oraz
innych
tow.
Ojczyźnie, naszej matce.
o
nacjonalizacji
(upaństwowieniu) kopalń złota,
tego
typu,
istniejących
na
uczelniach
wyższych.
W to święto wasze życzę wam, by wasze
Na ich miejsce miałaby być utworzona jedna miedzi, antymonu, aluminjum, fosfatów, węgla, pla
Stowarzyszenie z wielkim rozmachem szło naprzód
1 rozwijało się zdrowo i bujnie, by zataczało coraz wielka instytucja centralna, obejmująca wszystkie tyny i żelaza.
Koncesje kopalniane, udzielane cudzoziemcom,
większe kolisko, by przygarnęło do siebie całą zakłady naukowe. Ile w tych pogłoskach tkwi
nie będą narazie cofnięte.
prawdy — niewiadomo.^
młodzież parafji.

roli rodziny, jako podstawy chrześcijańskiego społeczeństwu,
przeciwstawia się bezwzględnie tendencjom, w7 tej sprawne
niezgodnym z nauką kościoła, godzącym w instytucję mał
żeństwu i rodziny.
Przeciwko nagłości tego wniosku, a więc przeciwko
możności morytorycznej dyskusji na zjeździe nad sprawami,
wre wniosku poruszonemi, przemawiał drh. A. Olbromski,
naczelnik Głównej Kwatery Harcerzy.
Wniosek odrzucono
przez odrzucenie nagłości. Trzeba zaznaczyć, że wniosek ten
został uprzednio normalną drogą zgłoszony na dwu miesiące
przez zjazdem jako wniosek zwykły (nie nagły), lecz Na
Jeśli idzie o ustosunkowanie się organizaeyj młodzieży
czelna Rada Harcerstwu pod przewodnictwem dh. M. Gra
pozaszkolnej w Polsce do religji katolickiej, to kwest ja
żyńskiego, znaczną większością jej członków postanowiła
projektu prawa małżeńskiego, opracowanego przez Komisję
wniosku tego na zjazd nie dopuścić..,.
Kodyfikacyjną, wniosła do tej sprawy wiele ciekawego
Jest rzeczą niepokojącą, że na Zjeździe Walnym nie
materjału, otwierając oczy społeczeństwu katolickiemu na
można było omówić praw, których żywotność i doniosłość
działalność szeregu organizaeyj, zajmujących się wychowa
głęboko odczuwamy. Bo skóro na zjeździe nie można mówić
niem młodzieży pozaszkolnej.
0 tein, co nas, jako harcerzy boli — to gdzie o tern mówić
Stanowisko organizaeyj młodzieży pozaszkolnej w Polsce
można? I do czego prowadzi takie usuwunie spraw7 zasadni
w odniesieniu do projektu prawa małżeńskiego i Orędzia
czych ze zjazdu*.
Episkopatu Polskiego stało się probieżem wartości tych
Katolicy nie mogą popierać organizaeyj, nie odnoszących
organizaeyj pod wrzgłędem katolickim. Dlatego po prze
się do spraw religijnych pozytywnie. Muszą otoczyć opieką
brzmieniu dyskusji na łamach prasy w sprawie projektu
organizacje wTyraźnie katolickie. Słusznie pisze J. E. August
prawa małżeńskiego wskazanem jest zarejestrowanie głosów
Kard. Hlond w7 tegorocznym liście do młodzieży:
w? tej sprawie, wypowiedzianych na łamach prasy oficjalnej
t Któż z katolików nie otoczy w7 takiej chwili czułą
poszczególnych organizaeyj młodzieży.
troskliwością tych młodych szeregów, które w życiu narodu
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP).
1 państwu polskiego pragną realizować myśl Bożą, służąc
prawdzie objawionej, wiecznemu prawu moralnemu, polskiej
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, będąc największą
tężyźnie i potędze?” Jako taką służbę pojmują^ swe po
organizacją młodzieży pozaszkolnej w Polsce, zabrały głos
słannictwo Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Stojąc poza
w sprawie projektu prawa małżeńskiego za pośrednictwem
sporami partyjnemi, z nikim nie wałcząc, a wrszystkich ko
swej najwyższej władzy — Rady Naczelnej Zjednoczenia
chając, służą bezpośrednio narodowi i państwu, pracując
Młodzieży Polskiej, — która w dniu 4. XII. 31. powzięła
z Kościołem nad odbudowy ich duchowaj i moralnej siły.
następującą rezolucję:
Nie chcą materjalnych zysków', nie pragną przywilejów, nie
„Rada Naczelna, dzieląc z całem społeczeństwem katoNie znają
lickiem niepokój z powodu ogłoszenia projektów7 kodeksu ^ sprzedawają się na targowiskach politycznych.
konspiracji/ Jasny i przejrzysty jest ich program.
Etyczny
i prawa małżeńskiego, opracowanych przez Komisję Kody
jest ich sposób pracy. Nigdy nie staną się bojówką. Nigdy
fikacyjną, zakłada energiczny protest przeciwTko próbom
nie ubliżą władzy, Normą ich stosunku do państwu jest
narzucania
społeczeństwu
praw, niezgodnych z nauką
prawo Boże. To też zarówno w7 ogólnych założeniach dzia
Kościoła katolickiego i zgubnych dla narodu, żąda opraco
łalności Kościoła w kraju, jak w programach diecezjalnych
wania nowTych projektów', opartych na doktrynie katolickiej,
i szczegółowyrń rozwoju życia religijnego w parafjaeh Stoktóra świeżo została przypomniana światu w encyklice Ojca
warzyszenia Młodzieży Polskiej są ostoją i zabezpieczeniem
św. Piusa XI.
zdrow7ego ducha ojczystego jako «przednia straż Akcji
Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, jako jedna z części
Katolickiej*.
A. K., bierze udział w pracach, zmierzających do obrony
katolickiej rodziny, zbudowanej na sakramentalnem, nierozerwalnem małżeństwie. Należy zwrócić specjalną uwagę na
przygotowanie młodzieży do stanu małżeńskiego (rekolekcje, |
kursy dla narzeczonych) oraz na podniesienie życia rodzin- |
nego (ankiety, współpraca nad wychowaniem młodszego
rodzeństwa)*.

SMP. — Związek Strzelecki
— Związek Harcerstwa Polskiego
w zwierciadle projektu prawa
małżeńskiego.

Związek Strzelecki.
Kiedy przeciwko projektowi nowego prawa małżeńskiego, opracowanego przez Komisję
Kodyfikacyjną, zaczęły
protestować niektóre
oddziały
Związku
Strzeleckiego,
Komenda Okręgu Pomorskiego wydała następujący poufny
rozkaz:
„Ostatnie orędzie J. E. Ks. Prymasa Hlonda w sprawie
obrony prawa małżeńskiego wzywa Towarzystwa do podejmowania rozolucyj w sprawie instytucji małżeńskiej.
Jakkolwiek orędzie to jest skierowane do Towarzystw
kościelnych, to jednak mogą zajść wypadki, że niektóre
organizacje, nie rozumiejąc intencji J. E. Ks. Biskupa, zechcą
również w tej sprawie zająć swroje stanowisko.
Wobec powyższego uważamy za konieczne podkreślić, że
Związek Strzelecki, jako organizacja całkowicie apolityczna,
o charakterze wojskowym, nie ma prawra w tej materji
zabierać głosu.
O powyższem powiadomić natychmiast zarządy okręgu.
Wiadomą jest rzeczą, że kwestja obrony nierozerwalności
węzła małżeńskiego jest sprawą o podłożu wybitnie i w y
łącznie rełigijnem i społecznem, nie mająca nic wrspólnego
z polityką czy z przysposobieniem wojskowem. Argumenty
apolityczności i charakteru wojskowrego są tu bez znaczenia.
Użyto ich dla zamknięcia ust członkom organizacji, wzgl.
lokalnym komórkom organizacyjnym.

j
]

Otw arcie p ie rw sze go pol
sk ie go gim nazjum
w Hiem czecłi
to historyczny dzień w Bytomiu.

j

Bytom , 8. 11.
W c z o raj odbyło się uroczyste
i otw arcie p ie rw sze g o polsk iego gim nazjum w N iem 
czech. Uroczystość rozpoczęto mszą św., odpraw ie
i ną przez ks. proboszcza Klim asa. Kazanie nie m ogło
| się odbyć z pow odu sprzeciw u m iejscow ego prób.
Po mszy św. w u d e k o ro w a n e j auli gim nazjum
| przy ul. K u rfu ersten strasse odbyła się uroczysta
I akadem ja. Na uroczystość przybyli konsul ge n e ra ln y
j R zplitej M alhom m e, prezes kom isji m ieszanej C a -,
londer, konsul B ratk ow sk i z W ro c ła w ia , naczelnik
j Hintze, sek retarz kom isji m ieszanej H aber, attache
j konsulatu g e n e ra ln e g o R. P. p. F iglarew icz i Sta
j niszew ski, przed staw iciel niem ieckich w ładz szkol
nych Sehm italla i w ielu gości z Polski.
. ■.
P ośw ięcen ia gm achu dokonał prezes dzielnicy
p ie rw sze j Zw iązku P olak ów , ks. Koziołek, poczerni
akad em ję zagaił prezes zw iązku polskich tow arzystw
szkolnych w Niem czech, Baczew ski.
r #
W ie lk ie zain teresow an ie w zbudziło przem ów ien ie
p rezesa kom isji m ieszanej, p. Calondera, k tóry ży
czył n ow ej placów ce, by w y ch ow ała przyw ód ców
dla polskich św iadom ych ob y w a te li niem ieckich.
P re z e s C alonder w y ra ził nadzieję, że działalność
Zw iązek Harcerstwa Polskiego.
gim nazjum przyśpieszy udzielenie mu przez w ład ze
Związek Harcerstwa Polskiego zgodnie ze swoją ideologją
stał do niedawma na
stanowisku wybitnie katolickiem. “niem ieckie p ra w a publiczności.
Zkolei przem aw iał p rezes Zw iązku P o la k o w w
Wszakże zasadniczy paragraf statutu, określając cel Z. H. P.
Niem czech, ks. dr. Dom ański.
M ówca podk reślił
brzmi następująco: „Z. H. P. ma na celu wychowanie na
historyczny m om ent, w którym tęsknota ludności
zasadach nauki Chrystusa, metodami skautowemi człowieka,
p olsk iej w7 Niem czech za
wyższą
szkołę poraź
świadomie pełniącego służbę Bogu, Polsce i bliźnim...* Przy
pierw szy od lat 160 została zrealizow an a. Ofiarność
rzeczenie harcerskie brzmi: „Mam szczerą wolę całem życiem
społeczeństw a p o lsk iego zdobyła się na stw orzen ie
pełnić służbę Boga i Ojczyźnie...*
bastionu polskości, jak im je st n ow e gim nazjum .
Z powyższego należało wnioskować, że Z, H. P. zajmie
Następnie adw ok at K w oczek z ram ien ia zarządu
zdecydowane i jasne stanowisko wr sprawie projektu prawa
polsk o-katolickiego to w a rz y stw a szkoln ego oddał
małżeńskiego. Niestety, odkąd Z. H. P. został opanowany
n ow y gm ach w ręc e d y rek cji gim nazjum .
Z kolei,
przez rządzącą obecnie partję polityczną, ideologją jego w
przem aw iał d y re k to r
gim nazjum p. Nechaj.
Ze
praktyce odbiega od ideologji pisanej.
Oto w tej sprawie
w zruszeniem w ysłuchano życzeń, składanych w im ie
przynosi wielce znamienną wiadomość czasopismo „Strażnica
niu narodu serb ołu ży ck iego
przez p. S kałkę.
W
Harcerska* Nr. 4|32, w której na str. 52—53 w7 artykule pt.
im ieniu organ izaeyj i instytucyj polskich Śląska
„Wnioski, cmawiane i głosowane na XII. Zjeździe Walnym
op olsk iego złożył życzenia p. Szczepaniak, zas w
Z. H. P.* czytamy :
im ieniu rodziców P iernik arezyk, w im ieniu rodafeow
„Oblicze ideowe każdego Zjazdu charakteryzują wnioski,
z W a r m ji przem aw iał p. Pieniążek.
A k a d e m ja , w
na zjeździe omawiane, głosowane i przyjęte lub odrzucone
k tó re j w zięli udział n ietylko przed staw iciele ludności
oraz wybory do władz, gdyż oddanie większości głosów7 w y
polsk iej na Śląsku opolskim , lecz i p rzybyli z całych
kazuje, za jakiemi tendencjami dana większość zjazdowa
N iem iec, zakończyła się odczytaniem depesz g ra tu maszeruje....
laeyjnych od ks. prym asa Hlonda, rad y o rg an iza c y j
Jako wniosek nagły, zaopatrzony w7 przepisaną iłosc
nej P o la k ó w z zagranicy, m n iejszości p olsk iej w
podpisów, t. j. dziesięć, zgłoszono:
Walny Zjazd ZSP. w
Czechosłow acji i w ielu instytucyj i osobistości,
zrozumieniu religijnego charakteru małżeństwa i zasadniczej
nuwwrmnr
m
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Pustelnik z Czarnej Doliny.
Powieść z czasów konfederackich.
------

3

(Ciąg dalszy).
— Hm ! hm ! — mruczał Filip, — ale jeśli
wyprawa tylko na babę z dzieckiem, na cóż skra
damy się tak pokryjomu nocą ?
— Widzisz, co innego zarąbać albo powiesić
Lacha, ale kobiety i dzieci palić, toby narobiło
hałasu.
— Hm ! Ilu nas tu jest ?
— Trzydziestu.
— Mamy jeszcze parę godzin czasu.
— Zapewne, ale wskrabię się na drzewo
i spojrzę na wóz niebieski.
Zrobił się szmer, bo Wasyl zaczął się piąć do
góry.
Tymczasem człowiek, leżący na ziemi, ledwo
oddychał. Pot kroplisty wystąpił mu na czoło.
Nic stracił jednakże przytomności i znowu bez
szelestnie popełzał w’ inną stronę.
Czołgał się
tuż obok sapiących moskiewskich żołdaków.

I znowu nastała cisza, jakby cała
słodkiem spoczywała uśpieniu.

natura w

II.
Już zbliżał się wschód słońca, gdy z lasu,
wiodącego ku Czarnej dolinie, zaczęły się snuć
ciemne, tajemnicze postacie. Szli cicho i ostrożnie,
jednak zdradzał ich szczęk broni.
Na przedzie
jechał dowódca oddziału.
Do Czarnej doliny był tylko z jednej strony
wolny przystęp, gdyż z trzech innych otaczały ją
skaliste i strome wzgórza drzewami i gęstym jarem
zarosłe. Po prawej i lewej stronie tego wchodu
wznosiły ■się ściany góry, jakby ręką ludzką
usypane. Wszedłszy do kotliny i przeszedłszy
małą wąską drożynę, wyciętą w nieprzebytej
gęstwinie, można było zobaczyć mały, zwyczajny
domek. Mieszkał tu dawniej leśnik samotnie, ale,
przyłączywszy się do konfederacji, opuścił zagrodę.
Stała próżna długi czas, gdyż leśnik zginął od
kuli. Moskala, następcy zaś jeszcze pan Ordęga
nie mianował, albowiem sam, wziąwszy czynny
udział we walce z Moskalami, opuścił swe dobra,
pozostawiając żonę swą we dworze. Dopiero gdy
się '.dowiedział, że Moskale, szukając zemsty, chcą
zamek jego zrabować, postanowił tymczasowo żonę
z małem dziecięciem ukryć w tern odludnem miej-

Z zebrania rolników
w Nowemmieście.
Now em iasto. W ostatnich latach weszło w zwyczaj
urządzanie najrozmaitszych świąt, tygodni, dni. Bieżący
tydzień stoi pod znakiem rolnictwa. Ze rolnictwo zajmuje
w naszem życiu gospodarczem czołowe miejsce, źe jest
trzonem i kością pacierzową całej naszej gospodarki, to
zrozumienie, smutnem doświadczeniem życiowem poparte,
przenikło już jak najszersze warstwy. Najbardziej oczywiście
odczuwają brzemię tej
niedoli ci, którzy bezpośrednio
są nią dotknięci, tj. rolnicy sami. I stąd zew zabrania do
obecnej sytuacji głosu i wypowiedzenia wszystkiego, co nie
domaga i boli, z inyślą zaradzenia złu, znalazł u nich silny
oddźwięk, dowodem czego wtorkowe zebranie w Hotelu Pol
skim. Sala była nabita tak, iż później przybywających ani
pomieścić już nie była w stanie.
Zebranie zagaił prezes powiatowy PTR. o godz. pół 12
pochwaleniem P. Boga i powitaniem
gości, wśród nich
zastępcę Starosty, ref. p. Budnika, ks. prof. Dembieńskiego,
komisarza Policji p. Skalskiego, wytłumaczając zakazem nie
obecność p. Starosty, którego wbrew jego woli zatrzymały
bardzo pilne sprawy urzędowe i zaznaczając na wstępie
powód zebrania, a mianowicie,* żeby dać możność rolnikom
wypowiedzenia się co do obecnej ich sytuacji, ponieważ,
jak zaznaczył, „rząd za mało zapobiegał skutkom obecnego
kryzysu w stosunku do rolnictwa, na skutek czego upadliś
my już na obie łopatki i należy jasno postawić sprawę, co
potrzeba, aby upadającemu i upadłemu już rolnictwu przyjść
z pomocą”. W dalszym ciągu wyjaśnił, że wolno zabierać
głos, jednak tylko członkom Kółek Rolniczych i w materji
gospodarczej z pominięciem kwesty] politycznych. Poczem
p. Skarżyński wygłosił referat na temat obecnego stanu
rolnictwa, jego ciężkich niedoniagań i co należałoby czynić,
żeby choć najbardziej dotkliwym skutkom tych niedomagań
zaradzić.
Referat ten, ujmujący na szerszej podstawie
całokształt sprawy, był bardzo długi, bo trwający około
1 i pół godziny — nic przeto dziwnego, że słuchaczy, którzy
przebyli w znacznej części dalszą podróż, wkońcn brało znie
cierpliwienie i domagali się zakończenia referatu, co też stało
się wreszcie zadość i po przeczytaniu przysłanych z góry do
uchwalenia rozolucyj przystąpiono do najbardziej pożądanego
przez zebranych punktu obrad, do dyskusji. Zgłosiła się
do
niej spora
liczba,
między nimi
p. p. Kuca
Grodziczno, Zieliński Omule, ks. prób. Kalitowski z Mroczna,
Wałaszek Osowiec, Jakubowski,
Dutkiewicz, Dąbrowski,
Marchlewski, Wiśniewski. Na wniosek p. Przewodniczącego,
by po zgłoszeniu się mówców listę zamknąć, zaoponowano,
domagając się jej otwarcia i dla wszystkich tych, którzy
by jeszcze i następnie chcieli zabierać głos, czemu się też
stało zadość. Nim dojdziemy do opisu poruszanych przez
poszczególnych mówców kwestyj, chcielibyśmy tylko ogól
nikowo zwrócić naprzód uwagę, że wszystkie przemówienia
stały na odpowiednim poziomie, że dalekie były od jakich
kolwiek zakusów demagogicznych, a raczej obracały się
jedynie około tego przedmiotu, który był zarazem celem
tej "imprezy. Padały eoprawda słowa nieraz i gorzkie, uwagi
nieraz cierpkie, ale czyż daiwić się temu wobec dzisiejszego
stanu rzeczy ? A jednak wszystko to w ramach odpowiedniego
umiaru i rzeczowo ujęte, co wystawia dojrzałości obywatel
skiej, wyrobieniu społecznemu i samodzielności myślenia nietyl
ko sferom roln., ale i całej naszej ludn. doskonałe świadectwo.
Piszemy to dlatego, żeby wykazać, jak błędne i krzywdzące
są zakusy ze strony czynników sanacyjnych w kierunku
odbierania naszej ludności coraz więcej praw w dziedzinie
rządzenia sobą i stanowienia o sobie. Trzeba to stanowczo
podkreślić, że
nasze
społeczeństwo
jest dojrzałe do
korzystania w całej
pełni
z uprawnień,
jakie
daje
ustrój
demokratyczny
i nie
zasługuje ono
na
to,
by
jedynie
niem
rządzić.
W
dyskusji
poruszono
zgoła wszystkie bolączki i wszystkie nieomal niedomagania,
jednak najwięcej skarg i żalów obracało się około kwestyj
podatkowych i spraw, związanych z Kasą Chorych. I trzeba
przyznać, że poruszane zarzuty po większej części nie były po
zbawione słusznej podstawy, zwłaszcza, jeżeli do tego dochodzi
jeszcze np. fakt uszczypliwego potraktowania ze strony mło
dego urzędnika w Urzędzie Skarbowym, który może mało
jeszcze doznał ciężaru "i goryczy życia, płatnika, skarżącego
się na niemożliwy dla niego do udźwignięcia wymiar
podatkowy, zwrotem: „jak pannie ma ze swego gospodar
stwa dochodu, to nie powinien pan wogóle gospodarować*
albo jeżeli zachodzą w kasach chorych wypadki powtórnego
ściągania opłat, już raz uiszczonych.
Ogólnie skarżono się
na "zbyt wysoki wymiar podatkowy, nie odpowiadający ani
w przybliżeniu dzisiejszym
możliwościom płatniczym ze
strony "płatników i częstokroć niesprawiedliwy ich podział.
Wyrażono też głęboki żal, że na to zebranie, gdzie chyba
było do przewidzenia poruszanie spraw
podatkowych,
nikt nie przybył z Urzędu Skarbowego, co też i p. Prze
wodniczący uznał za zupełnie słuszne i sam się pofatygo
wał na Urząd Skarbowy celem poproszenia kogoś z urzędni
ków, na skutek czego też wreszcie przybył p. asesor
Gęstwicki.
Odnośnie do Kas Chorych i to jeszcze z uznaniem pod
kreślić należy, że na ogół uwydatniało się zrozumienie
u rolników co do użyteczności i potrzeby tego rodzaju ubezpie
czeń dla warstw pracujących, jak wogóle i zrozumienie dla
ciężkiego także położenia warstwy robotn., czemu dał m, in. wy
raz p. Zuralski z Wonny, a jedynie kwestjonowano nieracjo-

seu, dopóki nie będzie jej mógł bezpiecznie
odwieźć w głąb kraju. Gdyby nie przeklęty zdraj
ca, nikt nie byłby się dowiedział o miejscu jej
pobytu. Kilkoro starych ludzi było przy niej dla
usługi, jako i dla bezpieczeństwa. Dla utrzyma
nia tajemnicy nawet żywności nie brano ze dworu,
tylko całe to grono żyło dziczyzną i sprowadzariemi z odległego miasteczka zapasami.
Oddział moskiewski wszedł w otwór, prowa
dzący do Czarnej Doliny. Kapral, znający widocz
nie miejscowość, jeszcze raz wyznaczył stanowiska,
powtórzył rozkazy, a potem na znak oficera
ruszyli wszyscy w gęstwinę.
Nie długo ujrzano przed sobą chatę. Była to
zwykła zagroda leśnika, zbudowana ze surowych
bloków
modrzewiowych,
bez komina.
Miała
z przodu ogrodzenie z drągów.
Drzwi były w
środku domu, a po prawej i lewej stronie po
jednem oknie. Jedno z nich po lewej stronie było
ciemne, po prawej zaś jasno oświecone, ale za
słonięte.
Poza tą przejrzystą zasłoną widać było
niewyraźnie rysującą się postać niewieścią.
Sie
działa zapewne przy stole i miała na ręku uśpione
dziecię lub może też zasnęła i sama.
Moskale otoczyli ze wszech stron zagrodę,
ciesząc się
na wspaniały widok, jaki
im
sprawi palący się w nocy smolny budynek. (C.d.n.)

małpą w tych instytucjach gospodarkę, niesłychane rozbudowa
nie ich aparatu administracyjnego, a stosunkowo tak skromne
korzyści, jakie dają obecnie ubezpieczonym. Nie podobna
nam oczywiście w ramach krótkiego sprawozdania ująć
całokształtu poruszonych spraw — to też tylko niektóre
z nich wyszczególnimy.
A mianowicie, p. Kuca domagał się możliwości swobod
nego wypowiedzenia się.
P. Zieliński odczytał z wielkiem
uznaniem przyjętą deklarację Kółek Rolniczych, Lubawskie
go, Prątnickiego, Złotowskiego, która zawierała równocześnie
dokładnie sformułowane postulaty.
Wielce do przekonania
trafił swem jędrnem, a tak rzeezowem przemówieniem ks. prób.
Kalitowski z Mroczna, wktórem wskazał, że znajdujemy się 5
min. przed dwunastą i że czas najwyższy zaradzić złu, jeżeli nie
ma być zapóźno. Żywe "oklaski towarzyszyły tym wywodom
do głębi duszy obecną niedolą przejętego kapłana — patrjoty
— społecznika. I w tern przemówieniu zawarte były postu
laty, tak przekonywujące, że po nich uczestnicy zebrania ani
słyszeć już więcej nie chcieli o rezolucjach, nadesłanych
z góry, a jedynie domagali się uchwalenia rezolucyj, zawar
tych w deklaracji tak p. Zielińskiego jako i ks. prób. Kalitowskiego. Nadesłane zaś z góry
rezolucje określono
ogólnie jako zbyt blade i zbyt ogólnikowe.
P. Krajnik przemawia w sprawie Kas Chorych, p. Kuca
w sprawie nierównomiernego rozkładu podatków, na co
przedstawia dowody oraz ich nadmiernej wysokości, stojącej
w jaskrawej sprzeczności do obecnych cen produktów rol
nych — krytykuje kosztowny biurokratyzm.
Za rozmaite
księgi rachunkowe, które leżą teraz bezużytecznie, każda
gmina musiała
zapłacić
sporą
kwotę. ‘ Domaga
się
koniecznie utworzenia w sprawach podatkowych podkomisyj
lokalnych, które, znając dobrze sprawy miejscowe, jedynie
zdolne będą je sprawiedliwie osądzić.
P. Wałaszek domaga
się obniżki pensyj urzędniczych od 50 proc. u najwyższych
aż do 5 proc. u najniższych kategoryj urzędniczych oraz
jednorocznego moratorjum dla rolnictwa. Inny znów mówca
na podstawie własnych dokumentów wykazuje perypetje
swych zabiegów około uzyskania tego, co mu się należało od
skarbu państwa, a bezceremonjalne ściąganie tego, co on
był winien skarbowi państwa.
P. Jakubowski z Prątnicy domaga się również dopu
szczenia komisji lokalnej do szacunku podatkowego i skreśle
nia podatku komunalnego, jak w innych dzielnicach. P. Dą
browski krytykuje podatek kryzysowy, nazywając go „po
datkiem od biedy”. P. Marchlewski przytacza zarzuty co do
wysokości oszacowań wartości osad i rent i skarży się na ciężkie
położenie osadników. P. Zieliński z Omula podnosi, że Urząd
Skarbowy nie uznaje wiarogodności podanego mu rachunko
wo rozchodu i pyta : „czy my w Polsce jesteśmy wszyscy
złodziejami, żeby o nas przypuszczać, że chcemy skarb pań
stwa oszukiwać. P. Goniszewski Grodziczno porusza sprawę
powtórnego ściągania opłat do Kasy Chorych i wysokość
opłat postojów targowych. P. Kuca domaga się ukarania w
Kasie Chorych tych urzędników, którzy sprawę powtórnego
.ściągnięcia opłat zawinili.
P. Kuca dalej stawia wniosek,
by domagać się zatrzymania u nas dotychczasow ego
ustroju sam orządow ego, a zaniechania zap ro w a 
dzenia „grom ad64, bo to będzie i bardzo n iew ygod n e
dla ludności i pociągnie za sobą now y koszt i spo
w o d u je n ow y zamęt. Dalej czyni zarzut p. posłowi Serożyńskiemu, że nie dopilnowrał należycie powierzonych mu
jako posłowi ze strony 60 osadników sprawT.
P. Kujawski
Nowemiasto skarży się na niezmiernie wysokie oszacowanie
dochodowości z jego 2 mórg. ogrodu. P. Kotewicz z Mroczenka
zwraca się przeciw7 obecnemu stosowaniu podatku spadkokowego, który jego doprowadził wyprost do biedy. Gdy poseł
Serożyński z B.B. chce zabrać głos, powstaje wrzawa i sprze
ciwy. Z trudem tylko udaje się prezydjum jako i głosom
z łona uczestników^ uspokoić zebranych, by mu pozwolono
wogóle mówić. Z tego może p. poseł S. wnioskowrać o senty
mentach ogółu wr odniesieniu się do niego jako do posła BB.
Po odpowiedzi na stawiane mu zarzuty w' sprawie
osadników7 przeszedł p. S. do wyłuszczenia przez siebie sformu
łowanych postulatów7 rolniczych, które m. in. zawierały opo
wiedzenie się przeciw kartelom. Zebrani jednak nad temi
wnioskami przeszli do porządku.
Trudno im bowiem było
uwierzyć choćby i w7 to, jakoby sanacja na serjo chciała
się zabrać do karteli, kiedy te kartele to przecież jej dojna
krowa,
do czego
p.
Źuralski
z
^Wonny
dorzucił
jeszcze i
to,
że
przecież
znaczna
część
menerów sanacyjnych poważnie
jest
zaangażowana, w tych
kartelach jak n. p. książę Radziwiłł. To też w7 czasie odczyty
wania ^wniosków7 przez p. Serożyńskiego rozlegały się po
sali gło sy: «rzuć pan te swa w nioski do kosza, nasze są
lepsze”. I stąd jednomyślnie odrzucono i nadesłane z góry
rezolucje i postawione przez p. Serożyńskiego, a przyjęto
tylko jako podstawowe podane przez ks. prób. Kalitowskiego z uzupełnieniem ich przez zawarte w7 rezolucji, odczytanej
przez p. Zielińskiego z Omula, postulaty oraz z dodatkiem‘ wnio
sku p. Walaszka o obniżkę pensyj urzędnikom i jednorocznego
moratorjum. Do zredagowania tej rezolucji wybrano ks.
prób. K alinow skiego, p. Zielińskiego, Z a ra lsk ie g o
i Kucę, a jako delegatów na zjazd do Tczewa ks. prób.
K alito w sk ie g o , Zieliń skiego, Z u ralsk iego. Po krótkiej
replice asesora Urzędu Skarbowrego p. Przewodniczący do
piero po godz. 3 i pół zebranie solwował tak, że trwało ono
cale 4 godz. Uchwaloną rezolucję podamy w następnym
numerze.
Jeszcze zaznaczyć wypada i to, że ze strony
zebranych w' toku dyskusji padały słowa powątpiewania,
czy cała ta impreza tygodnia rolniczego odniesie tam u góry
pożądany skutek.

Porządek św ięta m łodzieży
w Nowemmieście.
Godz. 7,30 zbiórka druhów przed plebanją, raport i przegląd.
Godz. 7.50 wymarsz do kościoła na uroczystą mszę świętą —
podczas której druhowie przystąpią do wspól
nej Komunji świętej.
Godz. 19,30'wieczornica ku czci św. StanisławTa Kostki, na
którą się składa krótki referat z życia świętego
i przedstawienie teatralne „Wenauejusz”. Jest to
dramat religij'ny, pełen myśli głębokich z czasów7
prześladowania chrześcijaństwa za cesarza De
cjusza.
Obywatele miasta, jak i okolicy w7 dniu świętego Stani
sława Kostki w niedzielę, dnia 13 listopada, złóżcie dow7ód,
że niezłomnie dążycie do tego, aby młodzież pogłębiła sw7e
wychowanie w katolickiej organizacji w Stowarzyszeniu Mło
dzieży Polskiej.
Niech Młodzież nabierze tej świadomości,
że wspieracie ją na drodze wzniosłych dążeń.
Młodzieńcy katoliccy! Uczcijcie godnie św\ Stanisława
Kostkę — Patrona naszego !
W przeddzień święta — w sobotę, o godz. 5 po poł.,
przybądźcie wszyscy do spowiedzi św., a w niedzielę na uro
czystą mszę św7, i do Komunji św7. Stawrcie się jak najli
czniej na wieczornicę ku czci św. Stanisława Kostki.
Przyprowadźcie Waszych Przyjaciół i Kolegów na tę
uroczystość.
Zachęćcie Waszych rodziców i znajomych do
gremjalnego udziału w7 uroczystem święcie młodzieży/ Przy
pominajcie wszystkim kwrestę na cele S. M. P.
Młodzieży, silną potężną Polskę tw7órz,
Szczęśliwy, Bogu m iłą!
Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż?
On jest najw7yższą siłą.
Ks. M. Mańkowski.
kusom, zmierzającym do wynarodowienia żywiołu polskiego.
Przyczynić się do tego walnie mogą Uniwersytety Ludowe.
Towarzystwo Czytelni Ludowych spodziewa się, że wr
czasie Obchodu Sienkiewiczowskiego spotka się w społeczeń
stwie ze zrozumieniem, gorącem poparciem i dużą ofiarnością
na ten wzniosły cel. Choć czasy są ciężkie, nie wełno nam
wolnym zapominać o braciach naszych zagranicą.
Przez ofiarny grosz, tłumny udział wr obchodach dajmy
wyraz naszej w dzięczności dla cieniów' wielkiego Ducha, wie
szcza narodowego, okażmy chęć serdecznej pomocy rodakom
za kordonem.
R ada G łów n a T. C. L.
Adolf hr. Bniński, prezes.
Dr. Cześ. Meissner i ks. dziek. Mateusz Zabłocki wiceprezesi.
Bernard Chrzanowski, b. kurator; Dr. Witold Celichowski;
Wanda Chłapowska; redaktor Czesław7 Kędzierski; dyr. Jan
Puppel; dr. Ludwik Ręgorowiez; dyr, Piotr Sebel; ks. prób.
Skonieczny; Tadeusz Stark; mec. Leonard Wlazło; ks. prób.
Wojciechowski; prezyd. Zofja Żychlińska.
Zarząd G łów ny,
ks. Antoni Ludwiczak,

Egzamin dla organistów — eksternistów
odbędzie się wt Biskupiej Szkole Organistowskiej w Pelplinie
w7 dwTóck terminach: 22 i 29 listopada rb.

2 miasta

powiatu.

Z jarmarku.
O now ą ta ry fę ta rg o w ą .
N ow em iasto. Ostatni środowy jarmark na bydło i ko
nie zaliczyć należy do najbardziej kryzysowych. Choć spęd
bydła był stosunkowo wielki, to jednak nie cieszył się popy
tem. Tylko tu i ówdzie „ubito interes”, ale za wprost śmie
szną cenę. A na pytanie, dlaczego w takim razie sprzedają
swój „towar”, odpowiedź brzmiała jednolicie : na podatki lub
też na pokrycie dawnego w7eksla lub na procenta. Takie to
dziś czasy! Był jeszcze inny rodzaj „sprzedaży”, to zamiana.
W tym wypadku „ubito właściwy interes”, bo jeden z nich
po takiej wymianie odczuł, że naprawnłę został „ubity”. Ceny
na dobre krowy mleczne nie przekraczały “140 zł, a‘ przew7ażnie płacono 70—80—100 zł, za buhaje 15—16 zł za ctr. żyw7ej wagi. Koni spędzono na jarmark bardzo mało, ale i tu
nie znalazło się kupujących. Ceny na konie taksamo były
bardzo niskie. Znalazły się konie naw'et za 5 zł, dalej pła
cono 20 zł, 33 zł aż do 150 zł. Za kozy płacono od 7—15 zł.
Niemało kłopotu mieli też poborcy magistraccy z pobie
raniem opłat targowych, gdyż w7 myśl komunikatu P. T. R.
w7 sprawie obniżki opłat podatkowych rolnicy nie chcieli
uiszczać starej, obowiązującej dotychczas taryfy targow7ej
i wt bardzo częstych wypadkach Policja była zmuszona in
terweniować. Rolnicy, stosując się jednak do wydanego ko
munikatu, zrobili doniesienia do Policji, która sprawy za
protokołowała.
Od siebie dodajemy, iż sprawa obniżki opłat targowych
w' naszem mieście znalazła się na posiedzeniu Rady miej
skiej dzień przed jarmarkiem, a decyzja obniżki zapadła
o godz. 9 wiecz., a obowiązuje dopiero z dniem ogłoszenia.
Wobec tego nie można było jeszcze zniżkowych norm pobie
rać, a możemy zapewnić, że wejdzie ona niebawem w życie.

Ś. p. z Bogackich M arja W illertow a.

W IADO M O ŚCI.
N o w e m i a s t o, dnia t l listopada 1932 r.
Kalendarzyk, 11 listopada, Piątek, Marcina b, w.
12 listopada, Sobota, Marcina p. m. 5. braci m.
13 listopada, Niedziela, 26 po Sw.
Wschód słońca g. 6 — 49 m. Zachód słońca g. 15 — 52 m.
Wschód księżyca g. 15 — 20 m. Zachód księżyca g. 6 — 29 m.

W ro czn icę ś m ie r c i S ie n k ie w icz a.

Now em iasto. Nie tak dawno jeszcze, bo zaledwie po
upływie kilka miesięcy, kiedy odszedł w7 zaświaty dygnitarz
kościelny naszej diecezji, a rodak ziemi lubawskiej, śp. ks.
Ludwik Rogacki, którego bogate w zasługi dla sprawy
Bożej i ojczystej życie skreśliliśmy choć w7 krótkim tylko
zarysie na łamach
naszej gazety
— a już odeszła
za nim w krainę wieczności jego siostra, śp. z Bogackich
Marja Willertowa, która, będąc również dzieckiem naszego
miasta, po śmierci swego męża — weterynarza powiatu lu
bawskiego, większą część swego życia spędziła razem ze
swym bratem najpierw we Wabczu, pow. chełmiński, a na
stępnie w Toruniu, wreszcie przez szereg lat w7 Pelplinie.
Po śmierci brata sprowadziła się przed kilkunastu do
piero dniami do Now7egomiasta, do swoich, aby spędzić
resztę swego życia tu, gdzie upłynęła jej młodość.
Jednak
nie długo jej było sądzone być wśród nas. Nieubłagana
śmierć bowiem niespodziewanie zgoła przecięła pasmo jej
życia, powołując ją w zaświaty, tam, dokąd ją już wyprzedził
jej tak gorąco przez nią umiłowany brat.
Skon jej prócz licznego zastępu krewnych i znajomych
opłakują na pierwszem miejscu córki jej, dr. Jadwiga Krebsowa i Marja V/., oraz syn Franciszek, lekarz i działacz
patrjota na Górnym Śląsku.
Niech ziemia polska, którą
jako gorliwca Polka tak gorąco ukochała, lekką jej będzie !
R. I. P.

Zbliża się dzień 15. listopada, szesnasta rocznica śmierci
Henryka Sienkiewicza.
Ministerstwo Spraw7 Wewnętrznych, pismem swem z dnia
24 września 1932 roku nr. AP. 2|10 udzieliło Towarzystwa
Czytelm Ludowych pozwolenia na urządzenie zbiórki publi
cznej 15 listopada, jako w „Dniu Oświaty Pozaszkolnej”.
Celem więc uczczenia wiekopomnych zasług największego
pisarza Polski i wychowawcy w narodzie, wielkiego oświatow
ca i pierwszego prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej w7 W ar
szawie, — Towarzystwo Czytelni Ludowych
organizuje
15 listopada na terenie ziem zachodnich uroczyste obchody
Znowu aresztowania podpalaczy w powiecie
oraz zbiórkę publiczną, z której dochód przeznaczony będzie
lubawskim.
na kształcenie w Uniwersytetach Ludowych w7 Dalkach i w
Odolanowie młodzieży polskiej, zamieszkałej poza granicami
N ow em iasto. Dn. 1. X. 29 r. w zabudowaniu małż.
państwra polskiego. W tym celu utwTorzony został stały fun
Tomasza Szwarców7 w7 Lorkach wybuchł pożar, wskutek czego
dusz im. Henryka Sienkiewicza przy T. C. L.
spaliła się stodoła i chlew7, w7art. 4 tys. zł. Wszczęte docho
Towarzystw7© Czytelni Ludowych zwTraca się z gorącym
dzenia zostały w w cza s przez Prokuraturę dla braku kon
apelem do Społeczeństwa o najofiarniejsze zasilenie Fundu
kretnego dowTodu umorzone.
szu Sienkiewiczowskiego.
Dn. 8 V. 31 r. znów' powstał pożar w7 tych samych zaWiemy wszyscy, jaka jest potrzeba dzielnych, uświado- ! budowaniach, poczem ogień strawił dom mieszkalny, połą
anionych zagranicą Polaków:, którzyby mogli stawić czoło za- 1 czony z chlewem oraz osobno stojący chlew7 łącznej ‘wartości

6 tys. zł. I znów7 dla braku dowodów7 Prokuratura sprawę
umorzyła.
Policja nie dała jednak za wygrane i w związku z prze
prowadzoną akcją przeciwpożarową wTszczęła dalsze w tej
sprawie, uwieńczone pozytywmym rezultatem, dochodzenia.
Otóż okazało się, że pierwszy pożar wT r. 1929 spowodowany
został przez samego poszkodowanego, za pomocą wstawionej w
słomę świecy, zaś drugi, podłożyła żona tegoż przez umyśine
zapalenie zapałkami słomy na strychu domu. Wobec obcią
żającego
materjału dowodowego Szw7areów7 aresztowano
i osadzono w7 więzieniu w7 Lubawie.
Pozatem Policja ponownie aresztowała i odstawiła do
więzienia roln. Feliksa Kreję wT Mierzynie pod zarzutem
podpalenia sw7ej stodoły 23 lipca rb., gdyż zdołano obecnie
po dłuższych i drobiazgowych dochodzeniach zebrać cały
szereg bardzo obciążających zeznań i dowedów.

W ybryk młokosów czy zemsta ?
N ow em iasto. Onegdaj wieczorem jakaś niewykryta do
tąd banda młokosów' czy też indywiduum z pod ciemnej gwia
zdy, przechodząc ul. Środkową, uderzyło pięścią w okno
mieszkania p. Nalezińskiego, rendanta Kasy miejskiej. Szyba
zdruzgotana została doszczętnie, a sprawTca ulotnił się. Tego
rodzaju wyczyny należy jak najsurowiej potępić. I życzyć
by tylko należało, aby danego sprawcę rnóc wykryć i podać
do przykładnego ukarania.

Kradzież drobiu.
P acółtow o. W nocy na 6 brn- skradziono kier. szkoły
p. Gburkowskiemu z Pacółtowa 4 kaczki i 2 gęsi. Złodzieje
ulotnili się niepoznani.

Z okazji święta Młodzieży.
Lubaw a.
Młodzież, zrzeszona w SMP., obchodzi w
w7 niedzielę, 13 bm., sw'e organizacyjne święto. Z tej okazji
wszystkie parafj. SMP. biorą udział w uroczystem nabożeń
stwie wT kościele farnym o godz. 8,30 i przystąpią w7spólnie
do Komunji śwT. Wieczorem zaś o godz. 7.30 odbędzie się w
sali p. Kowalskiego wieczornica, na którą złożą się: dekla
macje, wykład, monolog, przedstawienie amatorskie o. t.
„ Dw'aj bracia”, osnute na tle życia św7. Stan. Kostki,
Ceny
wstępu są umiarkowane, dlatego też młodzież żywi nadzieje,
że społeczeństwa nie odmówi jej swego poparcia.

Związek Młodych Narodowców

działa już.

Lu baw a, Młodzież po rozwiązaniu OWP. z radością
przyjęła fakt legalnego
założenia Młodych Narodowców7,
Wieść ta dotarła do wszystkich miejscowości powiatu,
a Zarząd lubawskiego ogniska wciąż jest proszony o zało
żenie Zw\ w7 poszczególnych miejscowościach.
W ub. wtorek odbyło się I-sze zebranie Zw7., na które
stawiło się już około 25 Młodych.
Zebranie zagaił czł. za
rządu, p. Tykarski i omówił cele i zadania Z. M. N. oraz w y
jaśnił niektóre ustępy statutu. Poruszył także zagadnienia
doby obecnej. Dalej postanowiono przejąć dawniejszą świet
licę OWP. i z dniem 9 bm. otworzyć dla użytku członków7
codziennie od godz. 7—9. Wyłożone będą stale najświeższe
dzienniki oraz różne gry. W każdy wiórek odbywać się będą
zebrania. Wszyscy członkowie otrzymali tymczasowe le
gitymacje. Na utrzymanie świetlicy członkowie postanowili
dobrowolnie się opodatkować.

Zastraszający objaw .
L u baw a. W ostatnich dniach odbyła się rejestracja
wszystkich bezrobotnych na terenie naszego miasta, prze
prowadzona przez Magistrat. Wyniki są zastraszające, gdvż
liczba bezrobotnych dochodzi w' naszem mieście do 300 osób,
w7 tern przewężająca większość żywicieli rodzin. Smutniejsze je
szcze to, że dużo nie ma przepracowanego czasokresu, który by
ich uprawniał do pobierania zasiłków7 z funduszu bezrobocia.
Jeżeli się weźmie pod uwragę nikłą cyfrę mieszkańców'
naszego miasta, w'ynoszącą razem ponad pięć tysięcy, to
liczba 300 bezrobotnych jest naprawdę zjawiskiem grożnem.
Statystyka ta wyglądałaby jeszcze smutniej, gdyby do re
jestracji zgłosiła
się młodzież rzemieślnicza, ‘ będąca na
utrzymaniu rodziców', mających jaką taką jeszcze egzystencję.

Kradzież bielizny.
T a r g o w is k o .
W nocy z 8 na 9 bm. dokonano tu
kradzieży bielizny na szkodę p. Mellera, którą żona po
wypraniu powiesiła na płot wr celu przeschnięcia przez noc.
/ bardzo wielu wrypadkach ludzie przez lekkomyślność
i niedbalstwa ułatwiają prace złodziejom, a Policji przy
czyniają potem niemało trudności.
Obecnie więcej może niż kiedykolwiek należy dobrze
zamykać obejścia, gdyż na wskutek amnestji kilku‘ podejrzaD-ych. „typków zostało zwolnionych, z lubaw7sk. wiezienia,
którzy, naw'yknięci do swego „fachu”, kręcą się po okoli cy.

ROCH T O W A R Z Y S T W .
Lu baw a.
Zebranie Związku
R. P. Koła w Lubawie odbędzie
13. XI. 32 r. o godz. 14-tej na sali p.
ważnych spraw obecność wszystkich

KĄCIK

Inwalidów Wojennych
się w7 niedzielę, dnia
Kowalskiego. Z powodu
członków7jest konieczna.
Zarząd.

R A D JO WY.

A u d y cje P o lsk ieg o R adja w W a rsz a w ie .
Sobota, 12 bm. 12.10 Płyty gr. 13.15 Poranek szkolny
ze Lwowa, 15.50 Wiadom. wrnjsk. i strzel. 16.00 Słuchowisko
dla dzieci „Dudki króla Salomona”. 16.25 Płyty gr.
16.40
„Aleksander Orłowski — człowiek i artysta”. 17.00 Muzyka
operowa z płyt.
W przerwie komun. hydr. 17.40 Odczyt
aktualny. 18.00 Muzyka lekka.
18.50 Przemówienie Maku
szyńskiego z okazji „Tygodnia Miłosierdzia”. 19.20 Wiado
mości ogrodnicze. 19.30 „Na widnokręgu”. 19.45 Pras. Dzień.
Radj.
20.00 Muzyka lekka. W przerwie wiad. sport. 22.05
Koncert Chopinowski w w'yk. Brachowskiego. 22.40 Felj.
p. t. „W sercu Normandji”. 23.00 Muzyka taneczna. W przerwie od 23.30 do 23.35 wiadomości z kraju dla członków' połśkiej ekspedycji polarnej na w'yspie Niedźwiedziej.
N iedziela, 13 bm. 10.00 Tr. nabożeństwa z Krakow'a.
12.15 Poranek Symfon. z Filh. WTarsz., w przerwie „Praw'o do
dziecka kobiety pracującej” . 14.05 „Jakie środki ratunku po
siadają rolnicy w ustawTach finansowo-rolnych?” 14.25 Mu
zyka.
14.40 „Co słychać, o czem wiedzieć trzeba” . 15.00
D. c. muzyki.
16.00 Program dla młodzieży a) Radjotya.
„Co się dzieje na świecie”, b) felj. „Okręty Tułacze” . 16.25
Płyty gr- 16.45 „Wiadomości przyjemne i pożyteczne”. 17.00
Koncert kameralny wt wyk. Kwartetu Drezdeńskiego 18.00
Muzyka lekka. 19.25 Słuchowisko p. t. „Czw'oro” i Bezbron
na istota (tr. z Wilna.)
20.00 Koncert popul. W przerwie
(godz. 20.55) wiadomości sportowe. 22.00 Muzyka taneczna.
P on ied ziałek , 14 bm. 12.10 Płyty gr. 16.00 „Skrzyn
ka Poeztowm” .
16.15 Lekcja języka franc. 16.30 Płyty gr.
16.40 „Jak długo mogą żyć zwierzęta” (tr. z Krakowa),‘ 17.00
Muzyka lekka. W przerwie około godz. 17.25 Kom. Centr.
Biura dla żegl. i ryb.
18.00 Tr. koncertu z Wilna.
19.20
„Skrzynka Pocztowa Roln.” 19.45 Pras. Dzień. Radj. 20.00
Operetka ze studja p. t. „Czarna Marzanna” Jana Straussa
W przerwie wiadomości sport. 22.00 „Skrzynka Pocztowa
Techn.” 22.15 Muzyka taneczna.

Krwawa rewolta
komunistyczna w Genewie.
Genewa, 10. 11. W genewskiem mieście Ligi
Narodów wydarzyły się ubiegłej nocy ciężkie,
krwawe zajścia, które, według ostatnich danych,
pociągnęły za sobą 10 zabitych i 65 rannych,
wśród których znajduje się wielu ciężko rannych.
Kiedy manifestacje komunistów zgromadzone
go tłumu poczęły przybierać coraz bardziej groźny
charakter, policja musiała wezwać pomocy wojska.
Żołnierzy przyjęto dzikiemi krzykami i obel
gami; poczęto wyrywać im broń i zasypywać
twarze pieprzem.
Wobec takiego położenia policja wezwała po
mocy dwóch dalszych kompanij piechoty. Ponie
waż obecne wojsko nie mogło opanować sytuacji
musiano wkońcu ustawić karabiny maszynowe
i otworzyć ogień.
Wśród tłumu zapanowała nieopisana panika.
Na bruk padło 10 zabitych i wielu rannych.
10 zabitych i 56 rannych to przeważnie ro
botnicy.
Ponadto oficer i wielu żołnierzy jest
ciężko rannych.

Anglja obniża kontyngent bekonów
o 20 procent.

inną alternatywę dla obliczenia, zaproponowanego przeciętnie
importu wysunięto przywóz całego importu ub. roku.
Konferencja jest nieukończona, a jedynie odroczona po
kilkugodzinnej dyskusji.

N ow y cios dla naszego wywozu
zagranicznego.

Dziwaczny podarunek dla lotniczki.
Bukiet kwiatów w łodzie.
Hamburg. W tych dniach przybył z Australji
okręt z
dziwacznym
podarunkiem.
Studenci
australijscy zebrali ze wszystkich lotnisk australij
skich, gdzie lądowała śmiała lotniczka Beinhorn,
po jednym kwiatku. Cały bukiet zamrożono w
bryle lodu i przesłano go lotniczce do Berlina.
Urzędnicy celni byliw kłopocie, jak ocalić tę
przesyłkę. Zażądano początkowo 900 marek cła*,
wkońcu jednak zadowolono się 15 markami.

Londyn. 8. 11. W związku z akcją rządu brytyjskiego,
zmierzającą do bezzwłocznego wprowadzenia 20 proc. ograni
czenia przywozu mięsa i bekonów, min. Runcimon oświadczył
przedstawicielom rolniczym tych państw, które posiadają
specjalnych attachees rolniczych, tj. Danji, Szwecji, Holandji
i Łotwy, że wobec katastrofalnego spadku cen na bekony
rząd brytyjski zmuszony jest zażądać od państw przywozowych
do Anglji bekony, aby dobrowolnie zgodziły się na bezzwło
czne ograniczenie przywozu o 20 proc., podkreślając, że w
razie odmowy rząd brytyjski będzie zmuszony zastosować
restrykcje we własnym zakresie.
Na konferencji, która odbyła się dziś u min. rolnictwra
z udziałem przedstawicieli państw, przywożących do W. Br.
bekony i szynki, a więc Danji, Polski, Szwecji, Holandji, Litwy,
Łotwy, Finlandji, Rosji, St. Zjednoczonych, Argentyny i innych,
min. przedstawił zebranym życzenie rządu brytyjskiego, by
zainteresowane państwo zgodziły się na bezzwłoczne ograni
czenie przywozu w drodze zarządzeń wyjątkowych na dwa
miesiące listopad i grudzień w7wysokości ryczałtowej zniżenia
przywozu do wysokości 350.000 tonn. Mianowicie 150.000 tonn
w listopadzie i 200.000 w grudniu. Wobe? tego, że dziś jest
już 8 listopada, wysunięto projekt, by to wyjątkowo zarzą
dzenie na okres 2 miesięcy było łącznie od dnia 15. 11. do
dnia 15. 1. 33 r.
Za podstawę do redukcji przywozu każdego z krajów
zaproponowono przyjęcie przywozu poszczególnych krajów7 w7
listopadzie i grudniu 1931 roku.
Przeciwko temu wypowiedziała się Holandja i Szwecja,
dla których obliczenie na podstawie przywozu z tych miesięcy
zeszłego roku byłoby wysoce niekorzystne. Wobec tego jako

G IE Ł D A Z B O Ż O W A W P O Z N A N IU .
Notow7ania oficjalne z dnia 9. 11.
Płacono w złotych za 100 kg.
Żyto
14.80—15.00
Pszenica
23.25—24.25
Owies
14.00—14.25
Jęczmień browarowy
16.00—17.50
Rzepak
40.00—41.00
Rzepik zimowy
38.00—43.00
Za redakcję odpowiedzialny: Franciszek Łupicki w Nowemmieście,
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 niedostarezonyeh.
numerów lub odszkodowania.

U w aga!
Po zniżonych cenach wyko
nuję wszelkie prace wchodzące
w zakres krawiectwa. Ubrania
już od 12 zł począwszy. Zara
zem jest skład do wydzierża
wienia.
Józef Hinz, mistrz krawiecki,
L u ba w a ul. Zamkowa 23.

W czwartek, dnia 10 listopada rb. rano o godz. 8.30 zasnęła w Bogu po
krótkich cierpieniach, zaopatrzona Sakramentami św., nasza najdroższa matka,
babcia, siostra i ciotka
ś. p.

Mam na sprzedaż

kożuchy i ubrania
męskie
rzeczy.

z R o gackich

oraz
różne
inne
r
Nowemiasto.
Środkow a nr. 9.

Skład

Mateja W ille rto w a

z trzypokojowem (lub większem) mieszkaniem, w którym
znajduje się skład bławatów
i galanterji, nadający się na
każde inne przedsiębiorstwo,
w głównej ulicy do wydzier
żawienia z dniem 1. I. 1933 r.
W.JŁożyóska, Now em iasto.
Sobieskiego 8.

w 8 roku życia.
O czem zawiadamiają w ciężkim smutku pogrążone wdzięczne

D Z IE G I i R O D ZIN A .
Nowemiasto, dnia 10 listopada 1932 r.
Eksportacja zwłok z domu żałoby odbędzie się w7 niedzielę, dnia 13
bm. o godz. 17.30, nazajutrz ceremonje pogrzebowe o godz. 8.30.

P iw o o k o cim sk ie

Osobnych zawiadomień nie wysyła się.

w butelkach po 40 groszy
poleca
J. W aśn iew sk i, Lidzbark.

MIŁYM W O D N Y
Kurojady.

W czwartek, dnia 10 listopada rb. o godz.
11.45 zasnął w Bogu, zaopatrzony kilkakrotnie
Sakramentami św., po długich i ciężkich cier
pieniach nasz kochany kolega

sen

przedłuża

Podajemy do łaskawej wiadomości naszym
Szan. Odbiorcom, że od kilku dni został M ŁYN
gruntownie W Y R E M O N T O W A N Y i mąka jest
nieporównanej jakości — mimo to wydajemy tyle,
ile w innych młynach wydają ciemnej.
Posiadamy stale na składzie: mąkę pszenną,
kasze jęczmienne w trzech gatunkach oraz
otręby i śrut w pierwszorzędnym gatunku.
Składnice własne posiadamy: Górzno, pow. Broddnica, ^ u p. Krzykałskiego Rynek, Wysoka Wieś,
pod Działdowem . Nasi odbiorcy: Rybno: p.p. j
Sikorski, Modrzyński, Lidzbark: p.p. Topolewski,
L. Morawski, Lubawa: p. Fr. Kuczyński i F-a
„Rolnik”, Wąpiersk, p. Lidzbark, p. Kozłowski.

organista

Józef Zaborowski
w 25 roku życia,
o czem donosi, prosząc o pobożną pamięć
w modlitwach, w imieniu organistów' dekanatu
lubawskiego

A lo jzy Witkowski.
Sampława, dnia 10. XI. 32.
Pogrzeb odbędzie się w7 poniedziałek, dnia
14. XI. o godz. 10 z domu żałoby do kościoła
parafj. w Sampławie.

żucie
Spanie w świeżej i czystej
bielłznie Jest najlepszym
odpoczynkiem dla ciała
i ducha, 3ak tanio i łatwo można to osią
gnąć piorąc w Persilu. Persii zapewnia
bieiiźnie higieniczną czystość, przyjemny
sapach oraz nadzwyczajną świeżość. Pa*

Kurojady

6sniętajmy zatem, że bielizna prana w Per*

A. Krenz, pl. R om an Zajdel.

silu, chroni nasze zdrowie.
%

Młodsza porządna
Mieszkanie
dziewczyna
4 pokojowe z kuchnią ciepłą
od zaraz do wydzierżawienia. ze wsi potrzebna.
Lu baw a, Rynek 35. Gdzie wskaże eksp. „Drwęcy” ?

5. K. 4(32.

P rz e ta rg przym usow y.

P ra n ie P e r s ile m Jest b a rd zo ła twe.
Persii rozpuścić na zimno. Na 3 wiadra zuody

Nieruchomość, położona w N o w y m d w o rze obszaru 15,
Służąca
21, 70 ha, rola, woda, podwórze z budynkami i w chwili uczy
Maszyny
nienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej pończosznicze ma tanio na umiejąca gotować i do wszel
kich prac domowych może się
N o w y d w ó r k a rta 2. na imię Józefa M ichalskiego z N o- sprzedaż.
zaraz zgłosić.
w e g o d w o ru zostanie
N
M u raw ska, Lubawa, Fijewo.
Kozicka, Lidzbark.

dnia 10 stycznia 1933 r. o godz. 10 przed poł.

w drodze egzekucji wystawioną na przetarg
czonym Sądzie pokój nr. 10.
Nowemiasto, dnia 30 września 1932 r.

w

niżej

ść!

JARM ARK
na

bydło

i konie

odbędzie się w K U R ZĘ TN IK U w środę, dnia
16-go listopada 1932 r.

zysBwa!

Y o -Y o

K u rlen da, sołtys.

LO SY U

Loterii Państw.

jeszcze do nabycia

K O L E K T U R A „ M A S O VIA
Telef. 63*

D ZIAŁD O W O ,

( JRynck 28.

o następnie w zimny wodzie.

pylisz *

ozna-

Sąd Grodzki.

i paczka Persilu. Bieliznę gotować przez 15 minut, poczem dobrze wypłókać wpierw w gorącejI

do nabycia

w k się ga rn i „ D r w ę c a
Nowemiasto — Lubawa.

Do z mi ę k c z e ni a wo d y i z a mo c z e ni a bi el i z ny uż y wa j c i e ;

„Henko“, Henkefa Sodydopraniai bielenia.
Ucznia

(

Dziewczynę

poszukuję od zaraz.

! ucf iwi* . * czystą z dobrem
: gotowaniem poszukuje
Józef Szczepański,
Serożyńska, Nowemiasto,
mistrz piekarski L u b a w a .ł
Rynek 3^

Ucznia

Tapety

poszukuje od zaraz
w wielkim wyborze
polece
|#Jan W y go ck i, m. ślusarski
N o w e m ia s to . ; Księgarnia „Drwęca44

