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Ks. Kardynał Prymas o rodzinie
chrześcijańskiej.
Poznań. Niedzielna akademja ku czci św.
Rodziny stała się żywiołową manifestacją kato
licką. Wielka sala teatru „Słońce*, wszystkie
przedsionki, a nawet schody, zapełnił olbrzymi
tłum uczestników. Punktualnie o godz. 12 przybył
na salę, powitany entuzjastycznie przez zebranych,
J. Em. Ks. Kardynał Prymas.
Na wstępie chór męski z Jeżyc odśpiewał sze
reg przepięknych kolend, poczem na mównicy
ukazał się Ks. Kardynał Prymas, by przemówić do
zebranych.
„Już zewnętrzne warunki dzisiejszego naszego
zebrania — mówił Ks. Kardynał Prymas — świad
czą o tem, jak bardzo głęboko do dusz polskich
przemawia idea rodziny. Zbieramy się na tej sali
po raz trzeci, aby rok rozpocząć od rozważania
tych wielkich ideałów, które Stwórca złożył w ro
dzinie. I zawsze sala ta jest przepełniona, zawsze
rozbrzmiewa ona jakimś głębokim, potężnym tonem
wyznania tego, czem jest w ideałach chrześcijań
skich rodzina.
Dziś znów zebraliśmy się, aby rodzinę chrze
ścijańską uczcić w dzień uroczystości św. Rodziny
Betleemskiej. My śpieszymy do Betłeem. A dokąd
idą te narody, które nie śpieszą do Betleem ? Ja
kież rozprężenie panuje już dzisiaj w tylu krajach
na punkcie rodziny!
Niedawno, zagranicą będąc, badałem tajemnice
pewnych szczególnie zawziętych ruchów antychrześcijańskich i w jednetn z dzieł wyczytałem, że już
bardzo dawno powzięta rewolucja obalenia

chrześcijaństwa na tem polegała, że chrze
ścijaństwu trzeba zatruć rodzinę, trzeba za
bić wpływ rodzinny i w rodzinie zabić wpływ
wychowawczy. Wtedy, powiada ta rezolucja:
„chrześcijaństwo rozproszy się i zniknie”. My
czujemy, że w tym kierunku wre pewna
ukryta praca, my czujemy, że rodzinę pod
kopuje się i rozsadza. W Sowietach niema
już dzisiaj nazwy ojca, niema nazwy matki,
dziecku nie wolno witać ojca imieniem ojca,
nie wolno dziecku matki witać imieniem
matki, wolno tylko witać imieniem obywa
tela i obywatelki, bo to są tylko... obywate
le. Ojca niema, matki niema, bo niema już rodzi
ny. Idzie ta fala coraz dalej poprzez wszel
kie inne kraje dociera ona i do nas. Wszystko
to, co godzi w świętość katolickiej rodziny, wszyst
ko to, co podkopuje jej jedność, jej charakter sa
kramentalny, jej wzniosłe ideały, wszystko to jest
tą samą pracą, która podkopuje chrześcijaństwo.
Dlatego my dzisiaj zebraliśmy się, aby pod
kreślić zasady rodziny chrześcijańskiej, podkreślić,
że rodzina chrześcijańska, zwłaszcza w pojęciu
katolickiem, jest boską instytucją, która ist
nieje nie z łaski kogokolwiekbądź, ale istnieje
tylko z ustanowienia boskiego i od Boga sa
mego ma swoje prawa i nakazy. Małżeństwo
chrześcijańskie i rodzina chrześcijańska ma
swoje cele, przez Stwórcę wyznaczone i tych
celów zmieniać i przekreślać nie wolno.
Wszystko to, cokolwiek się dzisiaj dzieje
i cokolwiek si^ pod tym względem fałszuje,
aby tę rodzinę pod względem wzniosłości ideałów,
celów oraz społeczności i współżycia obniżyć, to
wszystko jest podkopywaniem rodziny samej, jest
nietylko pracą przeciw rodzinie, ale pracą
przeciw państwu. A to „świadome macierzyń
stwo”, jak je dziś nazywają, jest pracą przeciw
rodzinie i przekreśleniem zadań rodziny. Szerze
nie tego „świadomego macierzyństwa“ nie
jest pracą obywatelską, jest czynem antypań
stwowym, anty chrzęści jańskim. Kto tak twier
dzi i postępuje, prawie że się przyznaje do deka
dentyzmu współczesnego kobiety, który narody
pogrąża w upadku.
My przyszliśmy tutaj podkreślić znaczenie ro
dziny w sensie chrześcijańskim i bożym, w tym
sensie rodziny bożej, przez Boga ustanowionej,

mającej swoje prawa, cele i przeznaczenie, których
ludzka ręka przekreślić nie może i nie powinna.
W tem znaczeniu oddajemy dziś głęboki hołd
wszystkim naszym rodzinom, które tym du
chem żyją i które w najtrudniejszych warunkach
bytu umieją tego ducha zachować. Chcemy od
dać cześć tym matkom, które w tych najtrud
niejszych czasach są wzorem matek w zna
czeniu chrześcijańskiem, chcemy oddać cześć
tym ojcom, którzy dzisiaj niejednokrotnie prawdzi
we męczeństwo przechodzą, aby w tak trud

nych
czasach^ dać rodzinie środki bytu
i wychowania i którzy mimo wszelkich przeciw
ności dochowują wierności rodzinnej.
W tem znaczeniu to święto dzisiejsze obcho
dzimy i chciałbym, abyśmy wyszli z tem przeko
naniem, że ta rodzina polska, katolicka jest praw
dziwą podstawą państwa, abyśmy z tą ideą poszli
w nowy rok i tam, gdziekolwiek wpływy nasze
sięgają, żebyśmy tej po katolicku pojętej rodzinie
zapewnili uszanowanie i zapewnili jej święte prawa .

W ie lk a aw antura na odczycie
o św ia d o m e m m acierzyń stw ie
we Lwowie.
Lwów, 12. 1. Wczoraj wieczór w hali Filhar
monii doszło do niezwykłego zajścia w czasie od
czytu tutejszego lekarza i publicysty, dr. Klingera.
Dr. Klinger wygłaszał odczyt na temat „Choroby
weneryczne, a świadome macierzyństwo” . W pe
wnej chwili wśród publiczności zauważyć się dał
poważny ferment, który wyładował się w formie
groźnej awantury. Na estradę w kierunku prele
genta posypały się z widowni butelki, napełnione
kwasem solnym oraz atramentem. Dr. Klinger,
widząc, że sytuacja jest niebezpieczna, uciekł
z estrady i ukrył się w garderobie, dzięki czemu
wyszedł cało, natomiast szereg osób z pośród pu
bliczności doznał cięższych poparzeń. Ciężko po
parzonych zostało 5 osób, dużo zaś osób odniosło
lżejsze poparzenia. Na widowni powstała panika,
w czasie której poturbowano kilka osób. Odczyt
został przerwany, wezwane pogotowie ratunkowe
udzieliło poparzonym pomocy.
Policja wkroczyła na salę i przywróciła porzą
dek. Aresztowano dwie osoby.

O lb rzym ie oburzenie w Holandji
pow odu stra c e n ia van d. Lubbego.
Amsterdam.
W
prasie, która zamieszcza
obszerne sprawozdania z przebiegu egzekucji, po
jawiły się liczne głosy wybitnych prawników ho
lenderskich, potępiających w ostrych słowach po
stępowanie najwyższego trybunału Rzeszy w* Lipsku,
Znany prawnik, sędzia Joung, pisze, że sądow
nictwo niemieckie przez skazanie Lubbego na ka
rę śmierci cofnęło się o 100 lat wstecz, albowiem
zastosowało w procesie lipskim ustawę, która
weszła w życie dopiero po karygodnym czynie,
jaki zarzucony został oskarżonym.
Jak słychać, rząd holenderski rozważa obecnie
kwestję zaskarżenia wyroku lipskiego do Między
narodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

W e Francji w zburzenie w z ra sta
z pow odu sk a n d a lu S ta w isk ie g o .
Paryż.
W Paryżu sytuacja naogół nie tylko
nie uległa zmianie, ale zaostrzyła się w ciągu mi
nionej doby jeszcze bardziej.
Wzburzenie opinji
wzrasta w coraz gwałtowniejszy sposób.
Prasa
opozycyjna występuje alarmująco przeciwko rządom
socjalistów i radykałów społecznych. Nie oszczę
dzanym jest nawet Herriot, którego oświadczeniom
w izbie deputowanych, jakoby nic nie łączyło jego
partji ze Stawiskim, nie daje się wiary.
Co do
Dalimiera nietylko zarzuca się mu złodziejstwa, ale
czyni się odpowiedzialnymi wszystkie rządy, w
których Dalimier piastował teki.
Zapewnieniom
Chautemps’a zarzuca się, że są nieszczere i podyk
towane jedynie chęcią wprowadzenia opińji w błąd.

Stawiski był ubezpieczony ua 3 milj. franków.
Paryż.Wyszło na jaw, że przed 3 laty Stawiskiubezpieczył się na życie w jednem z towarzystw an
gielskich na korzyść swej żony na sumę 3 miljonów franków. Klauzula ubezpieczeniowa opiewała,
że suma ta będzie wypłacona p. Stawiskiej nawet
w wypadku popełnienia samobójstwa przez jej męża.

N ow y

skandal w e Francji ?

Fortyfikacje na wschodzie Francji
wykonano niedbale?
Paryż. „Le Matin” donosi z Nancy, iż komisje,
lustrujące fortyfikacje
na francuskiej granicy
wschodniej, ustaliły cały szereg poważnych uchy
bień technicznych.
Mury betonowe dla wież działowych, które
winny mieć metr grubości, w rzeczywistości miały
5-ciu b isku p ó w p r a w o sła w n y c h
tylko 60 cm. Na skutek użycia wadliwej mieszan
ki cementowej w raurach i wieżach działowych
w stanie o sk arże n ia.
ukazały się już rysy.
Ponadto stwierdzono, iż
Praktyki rozwodowe kościoła
część robót fortyfikacyjnych została ukończona,
zanim odnośne plany, wysłane do zatwierdzenia do
prawosławnego.
Paryża, wróciły do kierownictwa robót.
Pewien
Śledztwo, prowadzone w sprawie praktyk roz wyższy oficer miał nazwać niedociągnięcia te
wodowych kościoła piawosławnego, objęło wszy
prawdziwym skandalem.
stkie konsystorze prawosławne w Polsce. Usta
Ministerstwo wojny postanowiło wysłać dalsze
lono, że od roku 1931 konsystorz prawosławny komisje śledcze celem dokładnego zbadania stanu
w Warszawie udzielił około 1200 rozwodów, po
fortyfikacyj.
bierając od nich przeciętnie po 500 zł, wobec
czego wpływy z tego tytułu wyniosły w ciągu
Lindbergh zamieszany w olbrzymią aferę
2 lat około' 600.000 zł, przeciętny zaś wpływ mie
korupcyjną w Ameryce.
sięczny sięgał 25.000 zł. Wśród aktów, opieczęto
Londyn. Z Waszyngtonu donoszą do krakow
wanych podczas odbytej ostatnio rewizji, znajdują
skiego „IKC” , że komisja śledcza dla spraw lotni
się sprawy rozwodowe, niedawno wniesione i je
ctwa wykryła niesłychane nadużycia.
szcze nieopłacone. Przechowywano je w kasie
Przewodniczący rady administracyjnej Transcon
ogniotrwałej.
tinental Air Transport Company, Schaffer, oświad
W wyniku śledztwa prokurator postanowił czył podczas przesłuchania przez komisję, iż płk.
pociągnąć do odpowiedzialności
karnej
5-ciu Lindbergh, lotnik światowej sławy, poza swą pensją^
biskupów kościoła prawosławnego w Polsce jako w kwocie 10 000 dolarów, otrzymał od towarzy
zwierzchników konsystorzy, którzy dopuszczali stwa darmo pakiet akcyj wartości 250.000 dolarów.
się uprawiania proceduru rozwodowego. Oskar
Jeden z członków komisji przedłożył list, wy
żeni oni będą z art. 286 kodeksu karnego o prze stosowany przez dyrektora wymienionego towarzy
kroczenie władzy urzędowej. Art. ten brzm i:
stwa do Lindbergha, wt którym prosi o nierozgła1. Urzędnik, który przekracza swą władzę lub szanie wiadomości o otrzymaniu pakietu akcyj.
nie dopełniając obowiązku, działa na szkodę inte
Lindbergh otrzymał od towarzystwa czek na
resu publicznego lub prywatnego, podlega karze 250.000 dolarów, przy pomocy którego dokonał
więzienia do lat 5-ciu.
fikcyjnej transakcji kupna akcji.
Inny członek komisji Hailiburtu oświadczył,
2. Jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej dla siebie lub innej osoby, że b. dyrektor generalny poczt w rządzie Hoovera,
Brown, jest również zamieszany w tę aferę.
podlega karze więzienia do lat 10-ciu.

Ile zarobiliśmy na spadku dolara?

Otrzymujemy charakterystyczny dla naszych
„Gazeta Warszawska”, nawiązując do przemó czasów dokument :
wienia przedstawiciela B. B., p. Miedzińskiego, w * Urząd gminy Niemysłów,
Komisji sejmowej, w którem wypowiedział nastę
powiatu tureckiego
pujące zdanie: „Nie dyskutujemy nad tern, dnia 26. XI. 19 r. Nr. 2977
czy władza należy do narodu czy nie należy os. i poczta Pęczniew.
do narodu, przecież chodzi nam o to, jak skon
Do Wielebnego Księdza Proboszcza
struować władze państwowe i jak je ustosunkować
parafji Pęczniew.
do siebie, żeby interesom narodu dobrze służyły“
Urząd Gminy przesyła pozwolenie Starostwa
— takie od siebie dodaje uwagi: „Pogląd, że celem
na urządzenie zabawy, natomiast stosownie do
ustroju państwowego jest, aby dobrze służyć inte
polecenia Starostwa w Turku z dnia 23. 11. rb.
resom narodu, nie ulega — z naszego punkcu wi
za L. B.A 7, akademja ku czci św. Stanisława
dzenia wątpliwości. Stawiamy tylko p. MiedzińKostki odbyć się nie może i Starostwo zezwo
skiemu pytanie : „jakiego narodu ?” Czy narodu
lenia nie udzieliło.
p.p. Wiślickiego, Jaegera, Mincberga i t. d.
Czy
Pieczątka okrągła
narodu pp. Sokołowa i Landaua.
I którego wła
wójt gm. Niemysłów,
ściwie interesom nowy projektowany ustrój Rzplitej
(—) Włodarski.
ma „dobrze służyć”.
Cała różnica ideologiczna
Mamy
nadzieję,
że
władze
zwierzchnie
pouczą
między naszym obozem, a przedstawicielami t. zw.
sanacji sprowadza się w istocie swej do tego naj p. Starostę w Turku, iż akademja ku czci św.
prostszego, a równocześnie najbardziej podstawo Stanisława Kostki mniej zagraża porządkowi i bez
wego zagadnienia : „o jaki naród chodzi ?” My pieczeństwu publicznemu, aniżeli zabawy.
K. A. P.
stawiamy sprawę jasno.
Po rzeczowniku naród kładzie się przymiotnik
„polski” i określenie to oznacza dla nas pełnię
M ło dzie ż nie chce „Straży
treści.
Należy tak przebudować ustrój dzisiejszy,
Przedniej“.
ażeby ci obcy, którzy najbardziej dalecy są od
Czytamy w „Gazecie Warszawskiej” :
narodu polskiego, religją, obyczajem, krwią,
W bieżącym roku szkolnym czynniki miarodajne przy
mianowicie kilkumiljonowa masa żydowska pozba
generalny szturm do młodzieży szkół średnich,
wieni zostali praw politycznych, umożliwiających puściły
pragnąc wychować ją w myśl zasad modnego „wychowania
im kierownictwo spraw państwowych. Chyba, że państwowego“. Prawie we wszystkich szkołach założono

Sejmowa komisja budżetowa rozpatrywała ooegdaj dział
budżetu, obejmujący długi państwa wewnętrzne i zagraniczne*
Ze szczegółowego wykazu zobowiązań skarbu państwa wy
nika, że zadłużenie w ew n ętrzn e wynosi 627.086.515,17 zł,
zadłużenie zagraniczne 3,569.778.374.87 zł, a więc ogólne
zadłużenie państwa 4.196.864.890 zł 4 gr.
Prócz tego są gwarancje, udzielone bankom państwowym
i przedsiębiorstwom państwowym, samorządom, instytucjom
itd, W tej pozycji figuruje też gwarancja za pożyczkę fran
cuską na linji kolejowej Górny Śląsk—Gdynia.
Spadek w alut zagranicznych zm niejszył znacznie
nasze zadłużenie zagraniczne, a n aw et w ew n ętrzn e.
Na pożyczkach do laro w ych skarb zyskał wobec
spadku dolara — 939.718.983,67 zł, a na spadku funta
66.424.123,13 zł czyli łącznie, nie licząc spadku walut
skandynawskich, około 1006.143100 zł. Doliczywszy do tej
kwoty naszego zadłużenia nominalnego, obliczonego na pod
stawie zadłużenia z 15 lipca 1933 r., zaciągnięte od tego czasu
zobowiązania pożyczki elektryfikacyjnej, pożyczki narodowej
i bonów' inwestycyjnych w łącznej sumie 251.412.500 zł, uzy
skamy ogóln ą kwotę zadłużenia skarbu na 4.448.277.390.04
zł, co na głowę ludności wrynosi 134.8 zł.
M o ratorju m H oo v era i spadek w alut poczyniły
znaczne oszczędności w w ydatkach naszych na długi
pań stw ow e.

R ep resje w obec n ie p ła c ą c y c h
dłużników u c h w a lił senat
S ta n ó w Ziednoczonych.
Wysokie cło na wina i napoje alkoholowe.
Londyn, Z Waszyngtonu donoszą, że senat
przyjął wniosek o represjach celnych przeciwko
państwom, które nie wywiązały się ze swych zo
bowiązań płatniczych wobec St. Zjednoczonych.
Wniosek przewiduje cła specjalne na wino
i napoje wyskokowe, importowane z tych państw.
Cło to ma wynosić 3 dolary za galon wina i 5
dolarów za galon innych spirytualij.

broni się interesów narodowych nie polskich,
lecz... żydowskich.

3.6 m iljarda d o laró w odbiera
R oosevelt B an kom Federalnym .
Znów zapowiedź dewaluacji o 50 proc.
Londyn, 15. 1.
Z Waszyngtonu donoszą:
Dziś nad ranem ogłoszono w Białym Domu na
stępujący komunikat:
„Prezydent Roosevelt i sekretarz skarbu od
byli naradę z demokratycznymi i republikańskimi
członkami komisji bankowej Senatu i Izby Repre
zentantów. Przedmiotem dyskusji były metody
przejęcia przez skarb na własność państwa całego
zapasu złota, znajdującego się w St. Zjednoczonych,
jak również ogólne zasady rewaluacji złotej war
tości dolara.
Prezydent zamierza przedstawić
kongresowi stosowne orędzie o tych sprawach w
dniu dzisiejszym*.
PAT podaje poniższy komentarz do tego ko
munikatu :
Komunikat powyższy otwiera wr polityce fi
nansowej Rooseyelta nową erę. Roosevelt przy
stępuje faktycznie do wzięcia wr posiadanie 270
miljonów dolarów złota, nagromadzonych w Ban
kach „Federal Reserve”, celem1zdewaluowania
dolara o 50 procent, zużycia powstałej
wskutek tego nadwyżki wartości złota na
pokrycie deficytu budżetowego i ustabilizo
wanie dolara na nowym poziomie.

P om orze pow inno prom ieniow ać.
„Słowo Pomorskie“, pisząc na temat potrzeby
promieniowania Pomorza myślą polską i na Pol
skie Mazury i na Prusy Wschodnie i na niewyzwoloną ludność Kaszubską w Bytomskiem i Sęborskiem, omawia zniesienie Sądu Apelacyjnego
w Toruniu :
„Po Pomorskiem Kuratorjum Szkolnem przyszła kolej
oa Sąd Apelacyjny — promieniowanie polskości na Mazury
i niewyzwolone Kaszuby pozostawia się jedynie ludności
pomorskiej i to w czasach jej największego atakowania
przez znane machinacje
sanacyjno-strzeleckie. Cóż ma
pociągać niewyzwoloną ludność polską ku naszym insty
tucjom, których na Pomorzu wogóle niema?“ .

Pogląd, że „nie opłaca się” utrzymać na Po
morzu tych instytucyj, odpiera „Słowo“ katego
rycznie :
„Przypatrzmy się temu, p o o miedzę robi nasz najza
ciętszy, odwieczny wróg zachodni. Po traktacie wersalskim
pozostał Prusom tylko skrawek dawniejszych prowincyj
poznańskiej i pomorskiej (Westpreussen), ciągnący się pra
wie od Górnego Śląska aż po Bałtyk. Niemiec nie tylko
nie wymazał swej dawniejszej organizacji państwowej —
lecz wyraźnie ją podtrzymuje dla tego skrawka ziemi pod
dawniejszą nazwą, mianowicie jako ^Grenzmark Posen —
Westpreussen“ z siedzibą specjalną administracją w Pile —
dla promieniowania nazewnątrz”.

I na zakończenie stwierdza z goryczą:
„Nie opłaciły“ się te dwie władze dla Pomorza. Zoba
czymy, co w nowym roku się jeszcze dla Pomorza „nie
opłaci”.

A m b a sa d o r so w ie c k i poraź
p ie rw sz y w W aszyngtonie.
Z Nowego Jorku donoszą, że przybył tam
pierwszy ambasador ZSRR w Stan. Zjednoczonych,
Trojanowski wraz z ambasadorem amerykańskim
w Moskwie, Bullitem.
W porcie zgromadziła się wielka grupa dzien
nikarzy i fotografów. Na pytanie jednego z dzien
nikarzy, czy istnieje niebezpieczeństwo wojny,
Trojanowski odpowiedział, że misja jego w Wa
szyngtonie będzie polegała na pracy nad konso
lidacją pokoju. Wręczanie listów uwierzytelniają
cych przez ambasadora
Trojanowskiego prez.
Rooseveltowi odbędzie się w ciągu najbliższych
dni. Ambasada sowiecka zostanie zainstalowana
w gmachu dawnej ambasady rosyjskiej.

P O W I E Ś Ć .

Bardzo otyła, z czarną świecącą cerą, zacho
wała matka Dysa w starości skruputalną dbałość
0 czystość i porządek, jakim się odznaczała za
młodych lat, kiedy jako naczelna panna służąca
1 krawczyni zawiadywała całym sztabem służbo
wym w Elm-Bluff, rządząc [nim tak autokratycz
nie, jakby udzielna księżna swojem państwem;
czarna perkalowa suknia, przywdziana na znak
żałoby po starym panu, osłonięta była szerokim,
białym fartuchem, związanym u pasa, a śnieżna
muślinowa chusteczka, skrzyżowana na obfitem
łonie i biały, czarno centkowany zawój, misternie
obwiązany dokoła głowy, uzupełniał strój jej.
Wtem piękny pies, ponter, o lśniącej, nakrapianej sierści, z uszami jakby z bronzowego atła
su, leżący opodal ognia, podniósł głowę, wstał
i przeciągnąwszy się, poszedł ku drzwiom, w któ
rych naraz_ukazał się marszałek dworu, stary

„Straż Przednią“ lub „Legjon Młodych”, które znajdują się
pod stałą opieką. „Strażaków” (jak młodzież nazywa człon
ków „Straży Przedniej“ ) werbuje się przy pomocy dawania
pensyj, dobrze płatnych korepetycyj itp.
Ponieważ ogół młodzieży stroni od „Straży Przedniej“,
opiekunowie starają się zapewnić jej wpływy, przystoso
wując odpowiednio statuty organizacyj samopomocnych lub
je poprostu nadając. W statutach takie naprzykład wpro
wadza się poprawki: „Celem stowarzyszenia jest współpraca
ze szkołą w wyrabianiu poczucia społeczno-państwowego“
(dotychczas było : „społeczno-narodowego“). Pozatem zmie
nia się system wyborczy, wprowadzając zamiast dotychcza
sowego walnego zebrania, wybierającego zwykłą "większością
zarząd, instytucję delegatów na walne zebranie, wybiera
nych w poszczególnych klasach systemem proporcjonalnym.
Władze szkolne uzasadniają to koniecznością zapewnienia
wszystkim odłamom młodzieży posiadania swych przed
stawicieli.
Wszystkie te poczynania nie dają zgoła rezultatów:
młodzież na delegatów nie wybiera członków „Straży Przed
niej“ . Doszło nawet do tego, że w jednem z gimnazjum w
wyższej klasie na 34 uczniów dwaj członkowie „Straży
Przedniej“ głosowali sami na siebie.
Metody „Straży Przedniej” nie uległy zmianie: denuncjowanie i prowokowanie kolegów, zwalczających „Straż”,
nie ustaje.

Marsz. Piłsudski w Krynicy.
W sobotę o godz. 3 min. 50 rano przejechał
przez Kraków w drodze do Krynicy marsz. Piłsud
ski w towarzystwie dr. Woyczyńskiego.
W Krynicy na dworcu kolejowym powitał p.
Marszałka wojewoda krakowski, dr. Kwaśniewski,
dowódca O. K. gen. Łuczyński, dyrektor zakładu
zdrojowego inż. Nowotarski i dr. Graba Łącki.
Po powitaniu p. marsz. Piłsudski udał się do
domu zdrojowego.

N aru sze n ie terytorjum p o lsk ie g o
przez Łotwę.

Zjazd Chadecji w Król. Hucie.

Warszawa, 15. 1. Graniczny oddział łotewski
zajął część wyspy Rynca, leżącej na jeziorze tej
samej nazwry. Wyspa ta była dotychczas w posia
daniu Polski. Oddział KOP-u, który zaprotestował
bez skutku, zwrócił się do Warszawy o interwen
cję dyplomatyczną w Rydze.
Stosunki graniczne pomiędzy Łotwą, a Polską
nie są jeszcze ostatecznie uregulowane.
Ustawio
no zaledwie tu i ówdzie wiechcie ze słomy i stąd
wynikają spory.
Sprawa będzie miała swe zakończenie w dro
dze dyplomatycznej.

Stanął na stanowisku senatora Korfantego.
Warszawa. W Królewskiej Hucie obradował
kongres Chrześcijańskiej Demokracji, który zaa
probował całkowicie linję polityki senatora Kor
fantego w tern stronnictwie i powziął uchwały w
sprawach robotniczych, obowiązując władze stron
nictwa, ażeby poczyniły w polityce socjalnej takie
zmiany, aby masy robotnicze miały w imię spra
wiedliwości chrześcijańskiej zabezpieczone swe
interesy. Ponadto domagano się, ażeby przydział
pracy odbywał się nie wedle formułek partyjnopolitycznych.
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Wierna przyrzeczeniu matki

N a c o s ię z e z w a la , a c z e g o s ię
z a b r a n ia ?

Różnica w zapatryw aniu: ]
„co to jest n aró d “.

4.448 milionów zł długu państwa.
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Bedney; powiesiwszy kapelusz na kołku i posta
wiwszy kij w rogu, zbliżył się do ogniska.
— A co, stary... Nie mówiłam ci ? — odezwała
się Dysa.
— Wy, baby, zawsze to mówicie...
No, i cóż
z tego, że mówiłaś ?
— Ta Kasica o świdrowatych oczach węszy
koło mnie i ciebie. Ale nie będziemy takie dudki,
aby się dać złapać, co ?...
— Czyli, że miss Agata poczuła mysz... Mów
jasno, Dyso... Cóż ona znowu zrobiła ?
— Dopytuje się ciągle i dochodzi, gdzie ta chu
stka. Mnie się widzi, że, gdyby umiała chodzić na
czterech łapach, toby był z niej doskonały pies
gończy.
— Wielkie nieba ! A jakże się dowiedziała ?...
— Czy ja wiem... O to trzeba spytać czarownic,
które mają zawsze na swoje posługi takie, jak ona.
Zawsze mówiłam, że ona ma uroczne oko... wyśle
dziła... i kwita! Mówi, że widziała, jakieś ty chust
kę podniósł, co jest kłamstwem. Musiała podsłuchać,
jakieśmy coś między sobą mówili. Dziś napadła
znowu na mnie, że coś innego jeszcze podniosłam
z ziemi i ukryłam za stanikiem po śledztwie Koro-

nera. Ja jej na to: — A to niech mnie panna
Agata zrewiduje i raz z tem skończy, skoro jest
sędzią śledczym i prokuratorem w tej sprawie.
Popatrzała na mnie z taką złością, jakby oczy
jej zamieniły się w szydła rozpalone do czerwo
ności i rzekła:
— Rewizję zostawiam konstablowi, *gdy przyj
dzie was zaaresztować i wtrącić do więzienia za
ukrywanie poszlak morderstwa.
— Wtedy mnie złość porwała i zawołałam :
— Znać zaraz, że panna jesteś godną córeczką
dozorcy plantacyjnego, którego pan nasz, jenerał
Darrington, kazał skarcić za chłostę, wymierzoną
jednej z naszych kobiet! Ty i twój tatuś warci
jesteście jedno drugiego. Sprowadzaj że sobie
panna swego policjanta, kiedy chcesz i kwita!
— Niech licho weźmie twój niepowściągliwy
język! — zawołał Bedney. — Odkąd cię poślubiłem
na dobrą i złą dolę, starałem się nauczyć cię trzy
mać go za zębami i na to się to zdało ? Jesteś
zupełnie, jak stara matka nasza Ewa, która nie
umiała rozmówić się z wężem. Nie mogłaś choć
baby wyprowadzić w pole i nagadać jej byle co,
aby tylko zyskać na czasie? Podrażnienie tej bia
łej kobiety było wielką nieostrożnością. (C.d.n.)
«r
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WIADOMOŚCI.
N o w e m i a s t o , dnia 17 stycznia, 1934 r
Kalendarzyk. 17 stycznia, Środa, Antoniego Op,
18 stycznia, Czwartek, Kat. św. Piotra w Rzym.
Wschód słońca g- 7 -— 35 m. Zachód słońca g. 15 — 57 m.
Wschód księżyca g. 9 — 22 m. Zachód księżyea g, 20 — 37 m.

Ustawa o składkach kościelnych.
Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa o składkach
na rzecz Kościoła katolickiego. „Dla pokrycia wydatków na
potrzeby kościoła parafjalnego — głosi ustawa — służyć
mogą składki zwyczajne i nadzwyczajne*.
Celem wprowa
dzenia w życie ustawy wydane niebawem zostanie rozpo
rządzenie wykonawcze, które szczegółowo normuje zakres
z uprawnień i skład rad parafjalnych, tryb uchwalania skła
dek, środki odwoławcze itd.

Kupcy muszą przyjmować puste butelki
po wódce.
W „Dzienniku Ustaw* z 12 bm. ogłoszone zostało rozpo
rządzenie ministra skarbu, które m. in. przewiduje, że deta
liczni sprzedawcy napojów alkoholowych z wyjątkiem restauracyj, opłacających patent według I. i II. ki. miejsco
wości, obowiązani są przyjmować od nabywców wódek bu
telek i wypłacania im cen określonych przez ministerstwo
skarbu. Za czynności te kupcy otrzymywać będą od mono
polu prowizję.

Podatek od kawalerów.
W poszukiwaniu nowych źródeł dochodów skarbowych
wysuwane są przez czynniki samorządowe ' coraz to nowe
projekty. Ostatnio urodził się nowy projekt wprowadzenia
podatku od stanu kawalerskiego.

£ miasta i powiatu.
Z targu.
N o w ełn ia sto . Na wtorkowym targu płacono za pół
kg. masła 90 gr. do 1.10 zł, mdl. jaj 1.55 zł, główkę kapusty
5 gr,, kurczaki 80 gr., kury 1 50—2 zł, kaczki 2—2.50, zł, gęsi
tłuste po 70 gr. za pół kg., indyki 4—6 zł.
Równocześnie na targowisku płacono za bekony 30—32 zł,
świnie tłuste 35—38 zł, prosięta 18—20 zł, cielęta 7— 10 zł.
Zwóz produktów- na targ i spęd trzody na targowisko
były dosyć duże, lecz ruch i pokup słabe.

Wieczornica Straży Pożarnej.
B ra tja n . W ub. niedzielę tut. Straż Pożarna, ciesząca
się ogólnem poważaniem, urządziła przedstawienie amator
skie, wystawiając bardzo wesołą komedję pt.: „Mąż z grzecz
ności“ . Publiczność, która po brzegi wypełniła salę p. Za
krzewskiego, wybuchała często salwami śmiechu i oklaskami
nagradzała bardzo dobrą grę amatorów, przedewszystkiem
Ordynansa i Hilarego, jako męża. Zupełne uznanie należy
się p. Sołobodowskiemu za trudy i pracę przy wyreżysero
waniu sztuki. Bardzo dużo uroku do panującego nastroju
dodawała pięknie i gustownie udekorowana przez Strażaków
sala. Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna, która
przeciągnęła się do rana.

Walne zebranie SMP.
P a c o łto w o . W ub. wtorek odbyło się przy udziale 24
członków walne zebranie SMP. m., na którem przewodniczył
patron, ks. Weltrowski.
Po sprawozdaniu Zarządu z cało
rocznej pracy odczytano protokół z organizacyjnego zebra
nia. Na wniosek komisji rewizyjnej udzielono ustępującemu
zarządowi absolutorjum.
W skład nowego zarządu weszli
d h .: prezes Laskowski Józef, zastępca Rożnowski Bron.,
sekr. Krukowski Fr., skarbnik Barański H., gosp. Grabowski
R. i naczelnik Danielewski Bron. Do komisji rewizyjnej w y
brano protektora Stowr., p. Żurawskiego Rocha oraz dhów :
Barwika Bron. i Marchlewicza Wład. Poruszono także spra
wę składek miesięcznych, które zniżono do 15 gr.
Postano
wiono też zjednać dla Stowr. wśród tut. społeczeństwa człon
ków wspierających. Na zakończenie odśpiewano kołendę.

Kradzież drobiu.
N o w y d w ó r . Dzisiejszej nocy
skradziono
rolnikowi
p. Rosenauowi z chlewa 30 kur, 6 indyków, 2 kaczki.
Złodzieje, których podług stwierdzonych śladów było 4, do
stali się do chlewa przez wyłamanie krat w oknie. Skra
dziony drób zarżnięto na miejscu. Siady prowadzą w kie
runku Nowegomiasta.

Z życia SMP.
Gwiżdżm y. Tut. SMP. ra., istniejące od przeszło 3 lat,
rozwija się bardzo pomyślnie dzięki przychylnemu ustosun
kowaniu się tut. obywatelstwa.
Czyniono różne zabiegi ce
lem rozbicia tej organizacji, lecz na szczęście zakusy te spa
liły na panewce, a SMP. nietylko nie straciło żadnego człon
ka, lecz przeciwnie, tern pomyślniej się rozwija i skupia pod
swoim sztandarem coraz to więcej zwolenników.
Obecnie
liczy około 30 członków.
Dn. 21 grudnia 1933 r. odbyło się
w zwykłym lokalu walne zebranie, które zagaił dh. Prezes*,
witając obecnych, następnie przeczytał porządek zebrania,
po nim sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania,
przyjęty bez zmian.
Z powodu ustąpienia starego zarządu
wybrano nowy w następującym składzie: prezes — Wł.
Dembiński, zast. — J. Marszelewski, sekretarz — W. Ptaszyński, zast. — A. Groszkowski, skarbnik — A. Dąbrowski,
„gosp. Wierchołowski, komendant — J. Kopański, zast. — W.
Szczygłowski.
Rewizorami kasy zostali wybrani: F. Dą
browski, F. Makowski i F, Dembiński.
Dh. Prezes w kilku
słowach podziękował za wybór nowego zarządu, zaznaczając,
że, o ile członkowie będą współpracować z zarządem, to
nasze SMP, będzie nadal pomyślnie się rozwijać w myśl
swej dewizy: „Bogu na chwałę, Ojczyźnie na pożytek*.
Na
zakończenie odśpiewano pieśń „Hej do apelu!*
W końcu
dh. Prezes podziękował wszystkim za obecność i zamknął
zebranie hasłem „Gotów*.
Jeden z obecnych.

Zebranie nowej Rady Miejskiej.
Lu baw a. Dnia 20 bm. odbyć się ma I-sze posiedzenie
nowej Rady Miejskiej, na którem nastąpi prawdopodobnie
wybór zastępcy burmistrza i ławników.

Kradzież żarówek.
Lu baw a.
Dokonano tu bardzo charakterystycznej kra
dzieży w nocy z dnia 13-14 stycznia rb.
Jacyś niewykryci
dotychczas sprawcy wdarli się do salki p. Kowalskiego i tam
przy pomocy drabiny dokonali kradzieży wszystkich żarówek,
służących do oświetlenia zabawy Koła Podoficerów Rezerwy,
która odbyła się w niedzielę.
Oprócz kradzieży 14 żarówek,
w tem kilku kolorowych, skradziono kilka oprawek i uszko
dzono przewody elektryczne.
Ogólna szkoda, wyrządzona
przez
sprawców, wynosi
około 100 zł. Jak
wska
zują ślady, pozostawiono w ogrodzie na śniegu, sprawców
było dwóch. Na salkę dostali się oni za pomocą wyjęcia
szyby w oknie. Może też dochodzenia policyjne doprowadzą
do jakichś pozytywnych rezultatów i sprawców tej zuchwa
łej kradzieży^ spotka surowa kara.
Coprawda w ostat-

fur pszenicy, 60 fur owsa i około 50 fur koniczyny. Stodoła
oraz zboże było ubezpieczone. Ogień wzniecili najprawdopo
dobniej włóczędzy, którzy w stodołach nocują.

„Wieczór Harcerski“

Nadzw. Walne Zebranie Stron. Narodowego
Koło Chojnice.

w niedzielą, 21 bm.
nich czasach kilka kradzieży uszło sprawcom dotychczas
bezkarnie, jak n. p. włamanie się do pracowni rzeźnickiej
i jednocześnie kradzież roweru z klatki sphodowej na I-em
piętrze oraz kradzież skrzynki przy dość ruchliwTej ulicy.
Jak nas informują, od jakiegoś czasu kradnie się nawet
żarówki, służące do oświetlenia ulic, n. p. wt Alejach skra
dziono je z całej ulicy.
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Karnawał I bieda.

Chojnice. W ub. środę o godz. 20 odbyło się Nadzw.
Walne Zebranie Koła Chojnickiego Str. Nar. Udział brało
w niem przeszło 100 członków. Na porządku dziennym była
m. in. sprawa reorganizacji Koła xe względu na wstąpienie
do niego całego ogniska miejscowego dotychczas Związku
Młodych Narodowców7. Zarząd koła pozostał w zasadzie ten
sam, tylko z tą zmianą, że prezesurę objął p. rnec. Sergot,
a wiceprezesem jest p. dr. Wrzesiński Po omówieniu szeregu spraw organizacyjnych wygłosił p. rnec. Sergot referat
na temat „Aktualne czynniki kryzysu*. Nieustającemu oklaskami
dziękowano mówcy za wypowiedziane słowa. W wolnych
głosach poruszono kwestję żydowską i postanowiono przy
szłe zebranie koła na koniec stycznia. Na porządku dzien^-Y111 będzie referat p. Tomczyka o sprawie żydowskiej.

Lubaw a.
Pogłębiający się stale kryzys i brak pienię- \
dzy w niczem nie wpływa hamująco na urządzanie zabawT |
karnawałowych w mniejszym lub większym zakresie. D owto - !
dera tego urządzone już i projektowane jeszcze
zabawy \
Kronika kościelna.
w tym roku,
Młodzież, łaknąca
zabaw, chwyta
się J
Pelplin.
W
niedzielę, 14 bm., J. E. Najprzew7. Ks. Bi
różnych sposobów7, by zdobyć pieniądze.
I)ow7odem tego, l
pewien bezrobotny młodzieniec.
Jest członkiem pewnego * skup Dr. Okoniewski dokonał wt swej domowej kaplicy świę
Tow7., które zostało zaproszone na maskaradę.
Aby być * cenia 3 diakonów na kapłanów. Są to ks. ks.‘: Fierek Fran
na zabawie, udało się naszemu „bohaterowi* przekonać j ciszek, Guttmann Paweł i Wohlfeil Ernest.
prezesa, że Towr. musi być reprezent. i aa wydatki „repre- |
zentaeyjne“ otrzymał 3 zł, poezem udał się do innego człon- f Zjadł kreta z futerkiem i wnętrznościami.
Tczew. Józef Hadyniak z Małżewa założył się ze są
ka zarządu i ten polecił skarb, wy płacić 5 zł. Otrzymawszy f
gotówkę i pożyczywszy od innego członka jeszcze kostjum I siadami o 5 litrów wródki i 30 zł, że zje bez noża i widelca
W istocie zakład
pojechał jako reprezentant do sąsiedniego miasteczka na ma- l kreta z futerkiem i wnętrznościami.
i
Hadyniak
z
ochotą zabrał się do
tego
skaradę i tam bawił się doskonale za cudze pieniądze do 5 stanął
rana.
Sposób zdobywania pieniędzy na bal przez „repre- I „przysmaku“ . Za pomocą 5 cebul zdążył połknąć najpierw
zentanta” wywołał tu niemałe oburzenie, bo trzeba też wie- | główkę, potem brzuszek z flaczkami, nóżki z pazurkami,
Zakład wygrał, chociaż sumy
dzieć, że członek ten jest najmniej czynnym w danem Tow. j a wreszcie ogonek i futerko.
Widać z tego, że byle mieć spryt, a można się jeszcze bawić • zakładowsj nie dostał. Ale jakie to wstrętne i obrzydliwe
zarazem
!
i za cudze pieniądze.

Otwarcie ruchu kołowego na drodze bitej
Mroczno—Lorki.
I

Afera opjumowa na Pomorzu.

W y w ia d o w cy straży gran iczn ej a ję li s z e re g osób,
zam ieszanych w handlu z narkotykam i.
Niniejszem podaję do publicznej wiadomości, że po prze- l
Tczew. Ostatnio donosiliśmy o zlikwidowaniu przez
budowie mostów gminnych wT Lorkach otwieram z dniem }
wywiadowców tczewskiego inspektoratu straży granicznej
10 stycznia 1934 r. ruch kołowy przez wryżej wymienione
mosty na drodze bitej Mroezenko— Lorki.
\ szajki handlarzy i przemytników7 opjum.
Baza operacyjna
zbrodniczej
organizacji
handlarzy
Noweińiasto, dnia 15 stycznia 1934 r.
trucizny obejmowrała nieomal całe woj. pomorskie. Jako
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
pierwsi zostali aresztowani mistrz piekarski Jan Węgłikowski
Starosta Powiatowy: ( —) Dr. W. Tomczyński.
i szofer Bolesław7 Klein ze Starogardu. Obecnie wywiadowcy
straży granicznej ujęli dalszych członków:
Władysławę
Radca sierot.
Stanachowską z Wąbrzeźna, Aleksandra Machuwia z MysinM ontowo. Jako radca sierot na obszar dworski Monto- \ ka (pow. Starogard) i Bernarda Zygierta, rzekomo rolnika
wo ustanowiony został p. Bronisław Nadolny z obszaru i z Grudziądza.
dworskiego Montowo.
Ze względu na toczące się śledztwo nie możemy podać
szczegółów7 tej wielkiej na Pomorzu afery.

"Ł Pomorza :

6 0 0 m rg. gospod. w D z ia łd o w sk ie m
P o la k z a p rz e p a śc ił w ręce
żydow skie.

Na Pomorzu uprawiano handel przemycanemi pomarańczami.

B. urzędnik k o le jo w y głów n ym przem ytnikiem .
Tczew7. Wywiadowcy inspektoratu straży granicznej w
1czewie zaskoczeni zostali wielką ilością pomarańcz, jakie
Pod pręgierz opinji publicznej z takim
w ostatnim czasie sprzedawane były po bardzo przystępnych
cenach na targach w Tczewie, Gniewie i Opaleniu/
Polakiem.
Baczna obserwacja strażników granicznych doprowadziła
Działdowo.
W nr. 6-ym pisaliśm y o tem, ze
wreszcie do ujęcia jednego z głównych dostawców7 poma
p. K a ro le w sk i z Bursza, pragnąc pozbyć się k ło p o - j rańcz, przemycanych drogą nielegalną z Niemiec. Przemytni
tó w finansow ych, prow adzi p e rtra k ta c je o sprzedaż
kiem i głównym dostawcą na Tczew i okolicę był zreduko
te g o m ajątk u z żydem, k tó re g o chce ustanowić na t wany urzędnik kolejowy, Franciszek Borcow7ski, zam, w7
ziem i m azu rskiej ob y w a te le m ziem skim.
P e r t ra k - \ Tczewie. Podczas rewizji znaleziono w7 mieszkaniu Borcowtacje te doszły do skutku i przeszło 600 m o rg o w y ; skiego 180 pomarańcz pochodzenia niemieckiego. Przemytni
m ajątek , w ykupiony sw e g o czasu przez P o la k a z rąk
ka osadzono w więzieniu, przemyt zaś skonfiskowano.
niem ieckich, przeszedł obecnie w ręc e żydow skie. |
W ła śc ic iele m bo w ie m został żyd L a jz e r Luis W a in - 5=
Zamordowanie właściciela hotelu.
b e rg z Otwocka. Zrobion o tu zam ianę w ten sposób,
Puck.
Dzierżawca hotelu, p. Stefan Priebe, onegdaj
że żyd W . za m ajątek ten dał p. K. kam ienicę w ! późną porą usiłował pijanego i awanturującego się sierżanta
O tw ocku.
P. K. je st o b yw atelem francuskim , co f Kamińskiego spowodować do opuszczenia lokalu.
Gdy Ka
je d n a k nie przeszkadza, że ja k o P o la k zaprzepaścił I miński był już poza drzwiami, Priebe zamierzał zamknąć za
k aw a ł p olsk iej ziem i źydow in ow i i stał się sp rze- I nim drzwi szklane.
W tem Kamiński przez szybę uderzył
daw czykłem i zdrajcą sp ra w y olskiej. S w e g o czasu
scyzorykiem w gospodarza tak nieszczęśliwie, że śmierć na
w ięc w ykupiono m a ją tek z rąk niem ieckich po to,
stąpiła po upływie 3 minut. Sprawca udał się najspokojniej
ażeby znalazł się taki p. K., k tóry m ajątek ten od
do domu, nie przypuszczając, że zasztyletował człowieka.
dał w ręc e żydowskie.
S przedaw czyk a teg o poda
Zandarmerja wojskowa w7krótce go aresztowała, gdy zajęty’
je m y pod p rę g ie rz opinji publicznej.
był bandażowaniem pokaleczonych swych rąk.

Sprawa przejęcia kancełarji adwokackiej.
D ziałdow o.
związku z wejściem w życie ustawy
notarialnej, jak słychać, kancelarję adwokacką mianowanego
notarjusza, p. Wyrwicza, ma przejąć p. Łabędzki z Nifeostoi,
pow. Działdowo. P. Ł. był kiedyś sędzią w Wąbrzeźnie.

Zderzenie motocyklisty z rowerzystą.
Lidzbark . W ub. sobotę po poł. najechał na szosie
brodnickiej opodal mleczarni motocyklista Schmidt z Przełęka na jadącego rowerem leśniczego z Sarniej Góry, p. Gamalskiego, który skutkiem upadku doznał silnego okalecze
nia głowy, rąk i nogi. Motocyklista, zamiast udzielić okale
czonemu pomocy, „zwiał*, zostawiając rannego na szosie.
Dopiero dzierżawca mleczarni, p. Kłoska, spostrzegłszy wypa
dek, udzielił okaleczonemu pierwszej pomocy, jak również,
bezinteresownie zawiózł furmanką do lekarza, co zasługuje
na ogólną pochwałę.

Sp. ks. Teofil Sychowski.
Boleszyn. Zmarły 4 stycznia rb. proboszcz boleszyński
ks. Teofil Sychowski, pochodził z Kaszub. Uiodził się 23. 6.
1862 w Sychowie, majątku, położonem w pow. morskim.
Rodzice po sprzedaży majątku przez subhastę przeprowadzili
się do Wejherowa, gdzie nieboszczyk otrzymał nauki szkolne,
a maturę 1883 r.
Poświęciwszy się
stanowi
ducho
wnemu, udał się za pozwoleniem władzy biskupiej na studja
teol. na uniwersytet do Wrocławia; seminarjum duchowne
w Pelplinie było wówczas zamknięte z powodu walki kultunej. Z Wrocławia przeniósł nieboszczyk później swe studja
na uniwersytet w Monasterze, a w końcu do Monachjum,
gdzie odbył też kurs praktyczny w seminarjum tamtejszem
„Georgianum*. Tu też otrzymał święcenia kapłańskie 23 łipea 1887 r. Wróciwszy do diecezji, został ustanowiony jako
wikarjusz w Grucznie, a następnie jako duszpasterz-kuratus
więźniów w Chojnicach. Na tem stanowisku pozostał przez
# lat i w r, 1895 przeniósł się jako proboszcz do Boleszyna.
Przez 38 przeszło lat pracował gorliwie jako duszpasterz tej
paraf ji, a w styczniu rb. po dłuższej chorobie, przeżywszy
lat 71 i 46 kapłaństwa, przeniósł się do wieczności. R.I.P.

Samobójstwo«
G ółk ów k o, pow. brodnicki. W ub. wtorek odebrał sobie
życie przez powieszenie właściciel 171 mórg. gospodarstwa,
Kazimierz Graduszewski. G. był stosunkowo młodym, daw
niej zamożnym gospodarzem.^ Podobno stosunki finanso
we popchnęły go do tego kroku.

Pastwą poiaru...
K aczki, pow. brodnicki.
Dnia 10 bm. wieczorem wybuchł w stodole polnej, należącej do p. Odrowąż-Pieniążka,
pożar. Pastwą płomieni padła drewniana stodoła oraz 30

Z dalszych stron
Panna, co „miała ich dwunastu”.
W arszaw a,
18-łetnia panna Stan. Śmielińska, praco
wnica pokojów gościnnych „Pod Golusem“ .* znalazła się w
bardzo trudnej sytuacji. Miała ona 12-tu starających się od
3 lat o jej rączkę młodzieńców, z których jedni grozili, dru
dzy obiecywali złote góry, a inni wreszcie zaczęli urządzać
| sceny zadrości, tak, że piękna panna Stasia starała się
S rzucie pod tramwaj, a teraz kupiła 100-gram. butelkę esencji
octowej i usiłowała to wypić.
Przed samobójstwem napisała krótki lis t: Mam ich 12 :
Franka, dwóch Zbyszków, dwóch Mietków, Kazika, Józefa,
Stanisława, Ludwika, Łucjana, Jurka i Jakóba, lecz nie w7iem,
którego w7ybrać, przeto schodzę z tego świata.
Jeden z tych adonisów oświadczył, że musi ją poślubić,
ale pod warunkiem, by to się stało już 2 lutego.
Pannie Stasi został w7ypompowrany żołądek i odwieziono
ją do jej własnego mieszkania. Ale konflikt jej moralny nie
został rozwiązany.

RUCH

TOWARZYSTW.

Straż Pożarna w Lubawie.
L u b a w a . Walne zebranie odbędzie się dnia 1 lutego
o godz. 7 wieczorem w salce posiedzeń Rady Miejskiej, na
które czynnych i nieczynnych członków zaprasza Zarząd.
Lu ba w a . W sobotę, dnia 27 stycznia rb. o godz. 8-mej
wieczorem w cukierni p. Blocha odbędzie się Walne Zebra
nie Polskiego Czerwonego Krzyża oddział Lubawa z następującym porządkiem obrad :
1. Zagajenie.
2. Odczytanie protok. z ostatniego W. Zebrania.
3. Wybór prezydjum Walnego Zebrania.
4. Sprawozdanie zarządu.
5. Wybór ł|3 członków zarządu.
6. Ustalenie budżetu na rok 1934.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy.
N a w ra . Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej
odbędzie się dnia 28. I. rb. o godz. 2-giej po południu w
szkole.
Porządek obrad:
1. Zagajenie.
2. Odczytanie protokółu.
3. Sprawozdanie zarządu.
4. Wybór nowego zarządu.
5. Przyjmowanie nowych członków.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.
O liczny udział prosi
Zarząd.

Ważny wyrok*

Z go n Heleny P ad e re w skle j
M a łż o n k a w ie lk ie go artysty z m a rła
w czoraj.
Z Morges nadeszła wiadomość, że wczoraj w
godzinach wieczornych zmarła małżonka 1. J. Pa
derewskiego, Helena Paderewska. Od dwóch i poł
lat organizm małżonki wielkiego artysty toczyła
ciężka choroba. Lekarze czuwali stale przy chorej,
robiono wszystko, by utrzymać gasnące siły, ale
wszelka pomoc lekarska okazała się bezskuteczna.
Wczoraj nastąpił zgon.
, .
Pogrzeb ś.p. Heleny Paderewsklej odbędzie
się w czwartek.

Nu gie łd ach c a łe g o św iata
tunt i d o la r spadają.
Po orędziu prezydenta Roosevełta.
Warszawa, 16. 1. Na przełomie wczorajszego
i dzisiejszego dnia nastąpiło dalsze załamanie się
kursu dolara. Przyczyną tego załamania są nie
wątpliwie znamienne słowa prezydenta Roosevelta,
wypowiedziane w orędziu do kongresu i jest upo
ważniony w drodze ustawodawczej do obniżenia
wartości dolara do 50 procent.
_
.
Charakterystycznem jest, że równocześnie ze
spadkiem waluty amerykańskiej obniżył się w tym
samym, a nawet nieco większym stopniu kurs
waluty angielskiej. Widać z tego, że Anglja chce
się zabezpieczyć przed wszelkiemi niespodziankami.

W Warszawie.
Na dzisiejszej giełdzie kurs kabla na Nowy
Jork wynosił 5.47 (wczoraj 5.61), dolara w obro
tach prywatnych notowano 5.44.
.
Kursy dewizy londyńskiej wynosił dziś na
giełdzie warszawskiej 28.05-28.08 (wczoraj 28./0).
jiU ^iTJĘj-j 'iTTiiir^C
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Z e b ra n ie L igi N arodów .
Londyn. „Times” omawia na swoich łamach
zadanie Ligi Narodów, która zbiera się w dniu lo
bm. w celu obradowania nad projektowanym ple
biscytem w Zagłębiu Saary. W szczególności na
leży do zbadania Rady, aby głosowanie było wol
ne, tajne i budziło pełne zaufanie i w tym celu
prawdopodobnie
powołana
zostanie specjalna
komisja.

W ę gie l p o lsk i w sto lic y W. Brytanji.
Anglja będzie się musiała liczyć
z konkurencją polską.
Warszawa. ’ Dużą sensację wywołała w Lon
dynie wiadomość, że poraź pierwszy w dziejach
Anglii nadszedł tam transport 1.600 tonn węgla
obcego w danym wypadku polskiego. Należy się
spodfiewać na ten temat dyskusji i ataków na
Polskę, jakkolwiek węgiel był sprzedany przez
Gdańsk i na ostateczne jego przeznaczenie Polska
1116 Zaostrzenie się konkurencji węglowej polskoangielskiej w okresie, poprzedzającym rokowania
handlowe, nie jest wcale szkodliwe, raczej prze
ciwnie, gdyż zmusi Anglję do większego liczenia
się z Polską na rynkach międzynarodowych, gdyż
dotychczas wszelkie próby porozumienia polskoangielskiego rozbijały się o nadzieję, ze dzięki
większej siłę finansowej Anglji Polska będzie zmu
szona do kapitulacji.

„Dar Pomorza” w Poludn. Afryce.
Gdynia. Statek szkolny „Dar Pomorza” wy
szedł z Paraguy w Brazylji, udając się do Lapetown w Południowej Afryce. Polonja w Bazylji
żegnała bardzo serdecznie członków załogi, odcho
dzącego statku szkolnego

dane przez T eofila W a r
w sb ie g o z Łążyna dnia
J“:
stycznia 1932 — płatne 28
cznia 1933 i 28 stycznia
4 r. Janowi Grossowi z Łąla niniejszem unieważniam
myśl ś.p. mego męża Jana
ossa.
A n astazja G rossow a,
z domu Wardowska.
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Drukarnia «D rw ęca*.
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D R W Ę C Y “
na następny miesiąc, t. j. luty

R eform a uposażeń.
Pokrzywdzenie Pomorzan.
Reforma uposażeń urzędniczych została przez
prasę powitana wrogo.
Nawet sanacyjne pisma
prowincjonalne nie szczędzą słów ostrej krytyki.
I tak „Gazeta Poranna” lwowska pisze :
„Niesprawiedliwość takiego systemu wy
kazaliśmy już w osobnym artykule. Nietylko krzyw
dzi on bowiem pracownika o równych lub nawet
i wyższych kwalifikacjach służbowych, ale nie
przywraca mu nawet praw należnych w razie zało
żenia rodziny”.
Narodowe „Słowo Pomorskie” w Toruniu pod
kreśla szczególnie pokrzywdzenie Pomorzan i tak
wywodzi:
.
„Ci, nieliczni Pomorzanie, którzy są urzędni
kami, spodziewać się mogą raczej nowej re
dukcji niż błyskawicznego awansu.
Zajmują
najniższe stanowiska, które — według najnow
szego „zaszeregowania“ — otrzymają teraz pobo
ry mniejsze o przeciętnie siedem procent.
Ponieważ
„zaszeregowanie“ jest po
myślne w skutkach tylko dla wysokich
urzędników, a wśród nich niema Pomorzan
nawet na lekarstwo, więc zrozumiale jest,
że nowa reforma uposażeń wywoła wśród
Pomorzan uczucia najzupełniej jednostron
ne. „Zaszeregowanie“ uważa się za wyraźną
krzywdę“. ______ _______
_
Tragiczne zakończenie niewczesnego żartu.
R ytel. w naszej miejscowości miał miejsce następujący
traeiczny wypadek. Otóż w przeddzień święta Trzech Kroll
niejaki 26 letni Antoni Galikowski z Rytla, nałożywszy na
crłowę próżną dynię, udał się za wioskę pod most kolejowy.
Zamiarem jego było przechodzących wieczorem łudzi prze
straszyć, a zwłaszcza piękną „Józię” z Komgortku, która
udawała się co wieczór do Rytla na ćwiczenia sztuczki tea
tralnej. przygotowywanej przez młodzież w Rytlu.
Około godz. 18 zauważył G. „Józię” i jej wielbiciela, nie
jakiego Michała Jażdżewskiego z Męcikała. Kiedy zbliżyli
się do mostu, Galikowski oświetlił się i stanął na drodze.
Józia okropnie się przeraziła, jej towarzysz zaś chwycił za
nabity rewolwer. „Upiór“ poruszył się w stronę przeraźonvch. W tej chwili Jażdżewski oddał ao niego z odległości
10 mtr. strzał z rewolweru, poczem z Józią szybkim krokiem
udał się w stronę Rytla.
Kula ugodziła Galikowskiego w
brznch, przyczem poszarpała mu jelita. W okropnych bólach
dotarł on o kilkadziesiąt metrów do najbliższego domostwa,
skąd przetransportowano go do domu i następnie juz nieorzytomnego do Zakładu św. Boromeusza w Chojnicach, gdzie
lekarz, p. dr. Łukowicz, dokonał niezwłocznie operacji i wyjęcia kuli. Według orzeczenia lekarzy stan rannego ualisowskiego jest beznadziejny.
__
Michał Jażdżewski został przez policję aresztowany je
szcze krytycznej nocy. Prawa posiadania brom me posiada.

Przyjaźń strzelecko-żydowska.
Żydzi na „opłatk u * strzeleckim .
Jak
donosi krakowski „Głos Narodu” w związku
Strzeleckim na Dębnikach
rządzono dnia 7 bm. „opłatek”Na tę uroczystość zaproszono trzech żydów, p. Hermana Feifermana, Cbenauje Scheinowitza i Heubluma, którzy przybyli
i upamiętnili swój pobyt, składając 25 srebrników z ostentacyjnem oświadczeniem : „na opłatek*!
Nowe te zwyczaje tak oddziałały na członków „Strzelca*
że rozeszli się oni do domów — ni© o d śpiew aw szy Kołend

Zajścia antyżydowskie w kinie.
W arszawa.

Ostatnio we Warszawie doszło do zajść
podczas wyświetlania tilmu palestyńskiego w jednem z kin
warszawskich. Gdy na ekranie ukazały się tłumy żydow
skie, z pośród publiczności zaczęły padać okrzyki, poczem
doszło do bójki, w czasie której pobito kilku żydów.
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A u dy cje P o lsk ieg o Rad ja w W a rsz a w ie .
C zw artek, dnia 18. i. 7.00 Audycja poranna. 12.05
Muzyka
tan. z płyt.
12.35
K i t y koncert
szkolny
z
Filh
Warsz.
14.00
Dz.
Połudn.
lo.40
Muzy
ka salonowa.
16.40 Odczyt pt. „Aktualne zagadnienie na
terenie międzynarodowym”. 16.55 Koncert kameralny (Tr.
„e Lwowa). 17.25 Recital śpiewaczy Zapolskiej.
17.o0 No
winy roln.“. 18.0 • Odczyt pt. „Nasz handel zagraniczny .
18.20 Słuchowisko p-g Szekspira pt. „Jak Wam się podoba
19 25 Odczyt aktualny. 19.40 Komunikat śniegowy ze Lw o
wa. 19.43 Wiad. sport. 19.47 Dz. Wiecz. 20.00, 21.15 Muzy
ka lekka ork. P. R. 21.00 „Skrzynka pocztowa techniczna .
22.00 Muzyka taneczna.
P iątek , dnia 19. I. 7.00 Audycja poranna
12.05
Muzyka jazzowa. 15.40 Orkiestra ludowa.
16.40 Przegląd
wydawnictw. 16.55 Duety wokalne. 17.20 Reportaż muzyczny
ze Lwowa z płyt. 17.50 „Pogadanka rolnicza”. 18.00 Odczyt
dla nauczycieli pt. „Nauczyciel na polu literatury i sztoki^.
18.20 Audycja karnawałowa pt. „Na herbatce tańcującejj .
19.20 Dokąd jechać w święto ?
19.25 Felj. aktualny.
19.49
Wiad. sport.' 19.43 Komunikat śniegowy z Krakowa.
19.4,
Dz. wiecz.
20.00- Pogadanka muzyczna.
20 15 XV-koncert
symf. z Filharmonji Warsz. W przerwie ok. g. *21.00 „Odro
dzenie Fredry” . 22.40 Muzyka tan.

Demonstracja na balu.
Publiczność ch rześcijańska opuszcza salę balow ą
na znak protestu przeciw żydom. — Żydzi zostań
sam i na sali.
Koto Straż ogniowa w Kole pod wodzą swego komen
danta p. Ostrowskiego urządziła tradycyjny bal sylwestrowy.
O tyle on nią był tradycyjny, że po raz pierwszy na o ficja l
nym tym b a l« znaleźli się żydzi kolscy, zaproszeni
oficjaln ie i uroczyście przez straż ogn iow ą.
Publiczność balowa, zaskoczona obecnością na sali wielkiej ilości żydów ek i żydów , wśród których nie brakło
również typów, wysoce podejrzanych, z a re a g o w a ła zdecy
do w an ie na niespodziewaną prowokację. Ktoś z posrod
publiczności chrześcijańskiej
stanął na środku balowej
sali i w dobitnych słowach w e z w a ł do opuszczenia
na znak p rotestu balu przez chrześcijan. Natychm iast
sala się opróżniła.
. .
, ,
Pozostali na niej żydzi, żydówki i organizatorzy balu,
w yszedł n a w et p re ze s B. B. W in n ick i, k tóry je d n a k
po
rozm o w ie z pew n ą
osobistością
m iejscow ą
w rócił nad ranem... O tym powrocie p. Winnickiego dużo
mówi się w mieście.

G IE Ł D A W A R S Z A W S K A .
z dnia 15. 1. 34 r.
Hołandja
Sztokholm
Londyn
Szwajcarja
Nowy Jork czeki
Nowy Jork kabel
Paryż
Praga
Włochy
Belgja

356.30
171.66
28.56
171.67
5.568\
5.58*1:
34.79
26.37
46.58
123.44

G IE Ł D A Z B O Z O W A W P O Z N A N IU
Notowania oficjalne z dnia 15. 1.
Płacono w złotych sa 100 tg.
14.50— 14.75
Zyto nowe zdatne do przemiału
17.75—18.25
Pszenica
12.25—12.50
Owies
15.00— 15.75
Jęczmień browarowy
19.50- 21.00
Mąka żytnia
26.50— 30.50
Mąka pszenna 65 proc.
10.00— 10.75
Otręby żytnie
10.50— 11.25
Otręby pszenne
4.500—46.00
Rzepak
33.00— 35.00
Gorczyca
22.00— 26.00
Groch Victoria.
21.00—23.00
Groch Folgera
Za redakcje odpowiedzialny: Franciszek Łapicki w Nowemmieśeie,
Za ogłoszenia redakcja^nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w
z a k ła d z i e , strajków itp., wydawnictwo^ nie odpowiada za dostarczeni«
pisma, a abonenci nie mają prawa domagania się medostarczonycfc
eu merów lab odszkodowania.

MATERIAŁY INSTALACYJNE

dlas przedsiębiorstw i handlu
poleca

wchodząc© w zak res e le k try fik a c ji

jak : PLECIANKĘ, PRZEWODY, OPRAWKI, W YŁĄCZ
NIKI, BEZPIECZNIKI, IZOLATORY ł t. p.

w

wielkim

wyborze

DRW ĘCA“ Diuk. i Księgarnia
NOWEMIASTO.

polecamy w wielkim wyborze i po cenach bardzo niskich.

„DRWĘCA" Druh. i Księgarnia NOWEMIASTO.
K A R T Y DO G R Y

„ D R W Ę C A”
D ru k arn ia i K się ga rn ia
N ow em iasto.

przedpłatę

W S Z E L K IE

Na kolendę

polecamy po niskich cenach

Listow i przyjmują już

W k roczen ie bez policji n aruszyło z agw aran tow an ą
w Konstytucji nietykalność m ieszkaniow ą
W arszawa. Sąd apelacyjny wydał bardzo charaktery
styczny wyrok. Właściciel domu Holzman, uzyskał wyrok
eksmisyjny na lokatora Grunberga, Podczas eksmisji Gryn
berg awanturował się, wobec czego kamienicznik wezwał
policji.
Wzburzony lokator rzucił się na policjanta, zaczął
go szarpać i gryść, tak, iż tylko z trudnością udało się usu
nąć go z mieszkania.
W sądzie okręgowym Grunberga skazano na trzy lata
więzienia za opór władzy.
Sąd apelacyjny uchylił wyrok
sądu okręgowego, motywując to tem, że wkroczenie policji
bez komornika naruszyło zawarowaną w konstytucji niety
kalność mieszkania. Orzeczenie posiada doniosłe znaczenie,
w sprawach eksmisyjnych.

W sobotę, dnia 20 stycznia rb.
o godz. 9-tej rano odbędzie się
w lesie mort es ki ni

Kartony

w różnych wielkościach
z n ó w na s k ł a d z i e

licytacja
ff

na drzewo opałowe.
rw . m

M n r f do ri

DRW ĘCA

“ Druk. i K s ię g a r n ia
N O W E M IA S T O .

„ P lk ie to w e “ id o „B rid g e a “
poleca

„ D r w ę c a “ Druk. i K s ię g a r n ia
Rynek 4.

Nowemiasto.

Tel. 8.

