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Z DODATKAMI : „OPIEKUN MŁODZIEŻY“, „NASZ PRZYJACIEL“ i „ROLNIK“
j

„Drwęca“ wychodzi 3 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.
Przyjmuje

się ogłoszenia

do

wszystkich

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) 30 gr każde dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100% więcej.

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

gazet

Druk i wydawnictwo „Drwęca“ Sp. z o. p. w Nowemmieście.
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Myśli, która się sam©
narzucają

i

po ośw iadczeniu M in istra S p ra w ie 
dliw ości w sp raw ie ohydnego m o r
du na m in istrze P ierackim .
Minister sprawiedliwości, p. Czesław Micha
łowski, ujawnił środowisko, z którego wyszli mor
dercy śp. min. Bronisława Pierackiego. W oświad
czeniu swojem — które podaliśmy ostatnio, stwier
dził minister, ż e : 1. Zbrodni dokonała U. O. N.,
tj. ukraińska organizacja nacjonalistów.
2.
Ze w rękach władz znajdują sję trzej współ
uczestnicy mordu, natomiast bezpośredni
morderca uciekł zagranicę. 3. Bomba, którą
rzucił sprawca w chwili ucieczki, pochodzi z kra
kowskiego laboratorium U O. N., odkrytego
na 24 godziny przed zamachem w arszaw 
skim.
4. Ze sam morderca znajduje się poza
granica i i Polski, a minister sprawiedliwości
nie ma wielkich nadziei, by go ujęto.
Z powyższego aż nadto wynika dobitnie, że
ciężar krw i polskiego ministra nie obciąża su
mienia żadnego Polaka, że za zbrodnię tę odpowiedzialnein środowiskiem jest tajna Ukraińska
Organizacja Nacjonalistów. Wobec tego z pełną
słusznością „Kurjer Poznański” takie czyni uwagi:
„Zapytać należy, jak w świetle tego faktu
wygląda dzika agitacja prasowa i ustna
„sanatorów'“, podjudzająca przeciw obozowi
narodowemu,
jako
rzekomemu sprawcy
zamachu! Agitacja ta była na wskroś nie
uczciwa, każdy bowiem musiał sobie z tego
zdawać sprawę, że zamordowanie ministra
Pierackiego byłoby ze stanowiska obozu
narodowego — pomijając stronę moralną —
politycznym nonsensem. A jednak agitacja
ta szła wzdłuż i wszerz kraju całego, byleby
szarpać i podrywać w ten sposób obóz narodowy,
skoro nie można go pokonać uczciwą bronią po
lityczną.
A teraz inna sprawa: skoro śledztwo usta
liło już, że odpowiedzialność za zamordo
wanie ministra Pierackiego obciąża terorystów ukraińskich, zapytać należy, czy
wobec tego ministerstwo spraw w ew nętrz
nych nie zmieni swego stanowiska w sprawie
obozów izolacyjnych.
Nasz zasadniczy pogląd na sprawę obozów
jest znany. Ale nawet, jeżeli się stoi na stano
wisku „sanacji” w tej kwestji, narzuca się wręcz
logicznie pytanie, dlaczego Polacy takich
czy innych przekonań m ają ponosić tego
rodzaju
konsekwencje
za czyny U kra
ińców.
Nie my będziemy decydowali o odpowiedzi na
to pytanie, ale podniesienie go uważaliśmy za
swój obowiązek obywatelski”.
W związku z oświadczeniem min. Michałow
skiego, stwierdzającem, że zamach na ś. p. min.
Pierackiego został dokonany przez Ukraińców'
z U. O. N., pisze jeszcze i „Gazeta Warszawska” :
„Bezpośrednio po zamachu, tak wywodzi ona,
władze
bezpieczeństwa dokonały szeregu are
sztów.ń
wśród
działaczy
narodowych.
Po
nadto Rada
Ministrów7 uchwaliła
dekret o
obozach
izolacyjnych,
na
podstawie
któ
rego w Berezie Kartuskiej znalazła się spora liczba
narodowców, podejrzanych o to, że ich „działalność
zagraża bezpieczeństwu publicznemu” .
Dziś, kiedy organizacja zamachu została
w ykryta i kiedy wyjaśniono, kto go dokonał,
wysyłanie działaczy ruchu narodowego do
obozów izolacyjnych nabiera specyficznego
znaczenia. Nie wytacza się im spraw sądo
wych o dokonane „przestępstwa” , ale umieszcza
się ich w obozach na podstawie opinji miejscowych
władz administracyjnych.
Odpowiedź na pytanie, czy taki stosunek do
przeciwników politycznych, działających w ramach
obowiązujących praw zasadniczych, będzie z pożyt
kiem dla pogłębienia uczuć państwowych w kraju,
pozostawiamy naszym patentowanym państwowcom.

Ze swej strony chcemy tylko oświadczyć, że
szeregi działaczy obozu narodowego zrozumiały
istotne znaczenie tego zarządzenia, co dodało im
tylko pewności, że droga, po której kroczą, dopro
wadzi ich do zamierzonego celu”.

Zw ycięstw o narodow ców
w w yborach do rady m iejskiej
w Ostrorogu.
9 mandatów na ogólną liczbę 12 radnych, j
Ostroróg, 9. 7. W ub. niedzielę odbyły się j
wybory do rady miejskiej w Ostrorogu w powiecie
szamotulskim. Do wyborów stanęły 3 listy: „sa
nacyjna” nr. 1, Obozu Narodowego nr. 2 i druga
lista narodowa nr. 3. „Sanacja” uprawiała wytę
żoną agitację, mimoto poniosła porażkę.
Na 658 uprawnionych do głosowania złożono
głosów 564, frekwencja więc wynosiła 85 proc.
Lista 1 („sanacyjna” ) uzyskała 162 głosy, lista
nr. 2 — 252 głosy i Usta nr. 3 — 150 głosów.
Podział mandatów jest następujący: listy na
rodowe uzyskały łącznie 9 mandatów, „sanacja” 3.

P ełn e zwycięstw ® listy narodow ej
w w yborach do rad y m iejskiej
w Pobiedziskach.
Zdobyła ona 8 mandatów na ogólną liczbę 12.
Pobiedziska. Onegdaj 'odbyły się w Pobiedzi
skach wybory do rady miejskiej. Lista narodowa
odniosła pełne zwycięstwo, zdobywając 8 manda
tów na ogólną liczbę 12, „sanacja” uzyskała 4
mandaty.
W poprzednich wyborach lista narodowa uzy
skała tylko 6 mandatów.
W przeddzień wyborów, tj. w sobotę 7 bm.
aresztowano w Pobiedziskach męża zaufania Stron.
Narodowego do komisji wyborczej i odstawiono
go w godzinach wieczornych do Poznania. W
ostatniej chwili Stron. Narodowe wydelegowało
innego męża zaufania.

„Drwęca“ Nowemiasto-Pomorze.
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Dymisja rządu austriackiego.
Bardzo ostre zarządzenia w walce
z zamachami terorystycznemi*
— Żadne] zmiany w polityce zagranicznej.
Wiedeń, 11. 7. Rada Ministrów odbyła cało
nocne posiedzenie, na którem zapadła uchwała
o dymisji gabinetu.
Jak zapewniają oficjalnie, formalnym powodem
dymisji jest wejście w życie nowej konstytucji,
przedewszystkiem jednak chodzi o ostrzejsze,
niż dotychczas zwalczanie zamachów narodowo-socjaiistycznych.
Ustawy przeciwko zamachom posiadać będą
znacznie zaostrzone sankcje. Już samo po
siadanie m aterjałów wybuchowych karane
będzie śmiercią. Zwalczanie agitacji i działań
antypaństwowych powierzone będzie ministrowi
Feyowi, który mianowany będzie generalnym ko
misarzem dla nadzwyczajnych zarządzeń przeciwko
działaniom antypaństwowym. Dział bezpieczeństwa
publicznego prowadzić będzie nadal sekretarz sta
nu, Karwinsky, który podlegać będzie bezpośrednio
kanclerzowi Dollfussowi.
Wiedeń, 11. 7.
Koła urzędowe zapewniają
z całą stanowczością, że rekonstrukcja gabinetu nie
spowoduje żadnej zmiany dotychczasowej polityki
zagranicznej Austrji. Stanowisko posła austriac
kiego w Berlinie nie będzie podobno narazie ob
sadzone. Jako na znamienny fakt wskazują dzien
niki na to, że wszystkie najważniejsze działy, sku
pione będą w rękach kanclerza Dollfussa, przez co
nastąpi unifikacja polityki gabinetu.

W Holandji jeszcze sią nie
uspokoiło.

N ow e walki uliczne w Am sterdam ie,
Rotterdamie i innych miastach.
Pomimo zapewnień, że sytuacja w Holandji
została przez rząd całkowicie opanowana i w sto
licy, jako też i w prowincjonalnych miastach pa
nuje zupełny spokój, najświeższe komunikaty do
Na dwa lata zaw ieszono sam o rząd noszą, że w Amsterdamie wybuchły nowe rozru
chy, przyczem demonstranci zaatakowali policję,
w stolicy.
rzucając na nią kamieniami z okien i dachów do
Po uruchomieniu obozów izolacyjnych drugim mów i dając strzały do krążących po ulicach pa
czynem p. Kościałkowskiego, jako Ministra Spraw trolów policyjnych.
Wewnętrznych, jest prolongowanie okresu za
Do niezwykle ostrych starć doszło w dzielnicy
wieszenia samorządu w stolicy na okres portowej Wittenberg, gdzie demonstranci mimo
dwuletni. W ybory m ają się odbyć dopiero zaostrzonej czujności policji i wojska zdołali
w roku 1936 — tak przynajmniej zadecydowano wznieść barykady, z poza których gęsto się ostrze
narazie.
Z biegiem czasu może i ta decyzja ulec liwali.
zmianie.
Zażarta walka uliczna w tej dzielnicy trwała
W każdym razie stwierdzić trzeba, że min. przeszło trzy godziny, przyczem zarówno po stro
Kościałkowski, który na stanowisku komisaryczne nie demonstrantów jak i policji padło kilku zabi
go prezydenta Warszawy miał ściśle określoną tych i wielu rannych. Oddziałom egzekutywy
misję przygotowania na jesień nowych wyborów udało się wreszcie opanować sytuację przy użyciu
i przez parę miesięcy studjow ał sytuację, samochodów pancernych, z których otwarto hura
doszedł do przekonania, że lepiej będzie ganowy ogień karabinów z maszynowych w kierun
w yborów w roku bieżącym nie odbywać, ku buntowników.
a i rok przyszły jeszcze przeczekać. W ten
Również i w wielu innych miastach doszło do starć
sposób otrzymamy dość dziwaczną sytuację, że z policją.
jedynem miastem w Polsce, pozbawionem
W Doorn na zamku eks-cesarza Wilhelma
na dłuższy czas w łaściw ego samorządu, bę z powodu tych ciągłych rozruchów panuje wielkie
dzie stolica państwa.
zaniepokojenie.
N ow y wiceminister Spraw W ewnętrznych,
Do szczególnie zaciętych starć doszło w Rot
P. Tadeusz Krychowski.
terdamie.
Komuniści zrywali między innemi bruk także
Pan Prezydent Rzplitej mianował wiceministrem
spraw wewnętrznych p. Tadeusza Krychowskiego, na ulicy Crooswykszer Weg, zniszczyli ośw ie
dotychczasowego dyrektora Departamentu Karnego tlenie i strzelali do policji. Na policjantów
sypał się grad kamieni z dachów. Dopiero liczne
w Ministerstwie Sprawiedliwości.
strzały, dane w stronę dachów i okien, zmusiły
Wicem inister K. Pieracki ustępuje.
komunistów do odwrotu. Monterzy elektrowni
Warszawa, 11. 7. Krążą pogłoski, że wicemi miejskiej naprawili światło i dopiero o godzinie
nister WR. i OP., dr. Kazimierz Pieracki, wyraził 2 w nocy policja opanowała położenie.
życzenie opuszczenia zajmowanego przez się sta
Na silny opór napotkała policja także w Utrech
nowiska. Wiceminister Pieracki objąć ma kurator- cie i w Zuilen.
jum okręgu szkolnego krakowskiego. Zmiana ta
Również w Hadze, Enschede, Arnheim ie
ma nastąpić na jesieni.
i Peenter przyszło do zajść ulicznych.
Skon ojca min. Poniatowskiego.
100.000 osób na pogrzebie ks. holenderskiego.
Warszawa, 10. 7. Po krótkiej chorobie zmarł
Haga. Dn. 11 bm. rano odbył się uroczysty
w Warszawie Kazimierz Józef Poniatowski, ojciec pogrzeb księcia małżonka Henryka. Biały kara
min. Juljusza Poniatowskiego. Pogrzeb odbył się wan zaprzężony był w osiem par czarnych koni.
w środę rano z kaplicy na Powązkach.
W pogrzebie wzięło udział przeszło 100.000 osób.

Hitler w Reichstagu
zło ży d eklarację w s p raw ie
ostatnich w ypadków w N iem czech.
Berlin. Reichstag zbierze się w piątek, dnia
13 bm. Na posiedzeniu, jak słychać, kanclerz Hit
ler złożyć ma deklarację w sprawie wydarzeń w
dn. 30 czerwca i 1 lipca rb. Oświadczenie kancle
rza według przypuszczeń kół berlińskich zawierać
ma pozatem ponowne zapewnienie o pokojowym
charakterze polityki Niemiec.
Poruszenie społeczeństwa niemieckiego
z powodu zwołania Reichstagu.
Berlin. Zwołanie Reichstagu wywołało żywe
poruszenie w szerokich masach społeczeństwa nie
mieckiego.
Prasa podaje wiadomość tę na widocznych
miejscach.
„Berliner Tageblatt“ wskazuje na głębokie
przyczyny, które spowodowały tę decyzję rządu.
Reichstag ma udzielić aprobaty dla „wielkiego
porachunku z przeciwnikami“, ma on wzmocnić
podstawy, na których rząd wrznosi dzieło odbudowy.
„Lokal Anzeiger“ zwraca uwagę, że w składzie
parlamentu zajdą pewne zmiany, będące następ
stwem wydarzeń z 30 czerwca oraz ostatniej usta
wy o utracie mandatów.

Hindenburg żąda wyjaśnień.
W dobrze poinformowanych kołach politycz
nych opowiadają, że prezydent Hindenburg zażądał
od gen. Blomberga dokładnego
sprawozdania
z akcji Reichswehry w dniu 30 czerwca i 1 lipca,
w szczególności, dlaczego w te dni Reichswehra
została zmobilizowana. Temu krokowi Hindenburga przypisują wielkie znaczenie.
Podobno
Hindenburg, stale fałszywie informowany przez
Hitlera, zaniepokoił się wielce wiadomością, że
ambasadorowie Francji i Anglji i Stanów7 Zjedno
czonych zażądali wyjaśnień co do twierdzenia
rządu hitlerowskiego, jakoby jakieś obce mocar
stwo było w porozumieniu z zamordowanym Schleicherem, celem wywołania zamachu stanu. Hin
denburg obecnie zaczyna wątpić w prawdziwość
sprawozdań Hitlera. Przypuszczają, że pierwszą
ofiarą tego śledztwa będzie Blomberg. Pomiędzy
generałami Reichswehry rosną wrogie nastroje
przeciw' Blombergowi i jego współpracy z Hitlerem.

U ciekają przed h itlero w skim
te ro re m .
Gdańsk. Przybyło
tu bardzo wiele osób
z Niemiec z obawy przed prześladowaniem przez
hitlerowców.
Wielu z tych uciekinierów uważa Gdańsk za
niezbyt pewny
teren.
Wiadomo przecież, że
ukrywających się tu obywateli niemieckich tutej
sze władze niejednokrotnie odstawiały do granicy,
skąd szły one do obozów koncentracyjnych. Ci
więc, którzy niepewnie czują się w Gdańsku, szu
kają schronienia w Polsce.
Wielu Niemców, którzy przybyli w okolicę Gdyni
z Gdańska, zamierza się ubiegać u władz polskich
o przyznanie im prawa tymczasowego pobytu w t
Polsce.
Los Papena.
Londyn. Agencja Reutera donosi, że wice
kanclerz Papen otrzymał onegdaj późnym wieczo
rem rozkaz udania się do kwatery głównej tajnej
policji, gdzie poddano go ścisłemu badaniu. W dniu
10 bm. von Papen znajdował się u siebie w domu.
Rezydencja jego strzeżona jest przez członków
sztafet ochronnych.
Tajemniczy wybuch gazu świetlnego.
Berlin, 10. 7. Z Hamburga donoszą, że wczoraj
wieczorem w osiedlu leśnem Volksdorf z niewyjaś
nionych przyczyn nastąpił katastrofalny wybuch
gazu świetlnego. Zawalił się dom mieszkalny,
z pod którego gruzów wydobyto 8 osób ciężko
rannych, trzy z nich zmarły.
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fCiąg dalszy).
Mimo szału, o jaki go przyprawiał widok jej
bólu, nie mógł znieść dłużej widoku jej cierpienia.
— Czy nie możesz pani nawet ucieszyć się
myślą o odzyskanej wolności i o triumfującem
świadectwie, złożonem prawdzie?!
— Nie! Jeżeli mnie pan pozbawiłeś tego, co
mi jest najdroższe na świecie, to cóż dla mnie zna
czy dziś wolność? Czy mi już dziś co zależy na
opinji świata? W czem panu zawiniłam, że mnie
tak bez litości prześladujesz?!
— Więc kochasz tego nędznika z takiem za
ślepieniem, że wolisz zamierać powoli w tem
siedlisku nędzy i grzechu, niż żyć na swobodzie,
której nie możesz z nim podzielić?!
— Gdzież pan widział mojego... mojego...?
— Nie w Dakocie, gdzie go szukałem aż pod

D oniesienia prasy w iedeńskiej
o braku ziem niaków i w yrobów
w łókienniczych.
„Ludność Berlina robi zapasy jak za czasów
w ojny44.
Wiedeń. Prasa donosfz Niemiec, że w większych
miastach coraz dotkliwiej daje się odczuwać brak
żywności, a w szczególności ziemniaków i jarzyn.
W Berlinie kartofle można otrzymać jedynie
w kilku większych składach żywnościowych i to
w ściśle ograniczonych ilościach. W związku z tern
zaczyna się; rozszerzać nielegalny handel kartofla
mi i jarzynami, przyczem oczywiście ceny tych
artykułów są znacznie wyższe od targowych.
Wielkie zaniepokojenie wśród ludności Berlina
wywołał również brak wyrobów włókienniczych w
składach stolicy. Wobec ostrych ograniczeń im
portowych zapasy krajowych firm włókienniczych
ostatnio zmalały do minimum.
W związku z tern obserwuje się wśród miesz
kańców Berlina tendencję do robienia zapasów
wszelkiego rodzaju artykułów żywnościowych oraz
różnego rodzaju przedmiotów użytkowych, podobnie
jak to się działo w pierwszych latach wojny
światowej.
Byty szef Reichswehry uciekł
do Czechosłowacji.
Krążą pogłoski, że były szef dowództwa Reichs
wehry, v. Hammerstein, zbiegł z Niemiec i przeby
wa obecnie w Czechosłowacji.
Pokrycie marki niemieckiej.
Berlin. Ze sprawozdania Banku Rzeszy na
dzień 7 lipca rb. wynika, że w porównaniu do po
przedniego sprawozdania stosunek pokrycia wy
niósł 2,1 proc. wobec 2* proc. w tygodniu po
przednim.

K atastrofalne pożary lasów
w Rzeszy.
Berlin. Katastrofa pożaru lasów w Niemczech
zatacza coraz szersze kręgi.
W poniedziałek wieczorem nadeszła wiadomość
o groźnym pożarze lasów w Górnym Palatynacie
wzdłuż toru kolejowego. Pożar strawił drzewostan
na przestrzeni 6.800 arów.
Odwołanie m anewrów Reichswehry
z powodu pożarów lasów.
Berlin, 10. 7. Minister Reichswehry odwołał
zapowiedziane manewry jesienne ze względu na
klęskę posuchy, jaka dotknęła rolnictwo. Równo
cześnie zwiększone niebezpieczeństwo pożarów
lasów przemawiało za odwołaniem manewrów, po
nieważ w tych warunkach prawidłowe przeprowa
dzenie ćwiczeń wojskowych byłoby wątpliwem.
Krążą pogłoski, że pożary lasów są dziełem
sabotażu.
Uniwersytet fryburski w płomieniach.
Fryburg, 10. 7. Na strychu uniwersytetu wy
buchł we wtorek w połudn. pożar, który się w 20 min.
rozszerzył na całą wielką kopułę. Potężna kopuła uni
wersytetu runęła z wielkim hukiem na aulę. Straż
ogniowa jest bezsilna wobec rozszalałego żywiołu.
Płomienie ogarnęły południowy i zachodni dach
gmachu. Pożar szaleje w auli.
Studenci ratują
urządzenie i obrazy z sal.

A dam ow icze pozostają w Polsce.
Warszawa. Adamowicze opowiadają, że za
pieniądze, uzyskane ze sprzedaży samolotu, pragną
sobie kupić mały mająteczek w Polsce i tutaj
osiąść na stałe po zlikwidowaniu swoich spraw w
Ameryce. W sobotę wystartują do Inowrocławia,
aby wziąć udział w kujawskim zlocie gwiaździstym.
Z Inowrocławia odlecą do Poznania, gdzie przy
łączy się do nich kpt. Dąbrowski, który odtąd
będzie im towarzyszył jako nawigator w locie po
Polsce. Z Poznania trasa ich lotu prowadzi do
Bydgoszczy,
Częstochowy,
Katowic, Krakowa,
Lwowa itd. Lotnicy zwiedzą Gdynię, Wilno. Po
wrót ich do Warszawy nastąpi 4 sierpnia, tak, że
będą mogli wziąć udział w obradach zjazdu Po
laków zagranicznych.
ziemią w głębi kopalni... Ale uspokój się pani,
nie łam rąk tak rozpaczliwie. Jeszcze nie został
aresztowany i oddany do rąk sprawiedliwości...
Jeszcze błąka bezkarnie po świecie...
— Ale przecież pan powiedziałeś... żeś widział
twarz jego?
— Tak, odfotografowaną w iście cudowny spo
sób przez pioran na szybie sypialni jenerała Darringtona w chwili, gdy ten zamierzał się pogrze
baczem na złodzieja, który okradał mu kasę. Cały
areopag sądowy i tłumy ciekawych, ściągające
z całego miasta, oglądały już fotografję tę wczo
raj. Pisma wydały nadzwyczajne dodatki, opisu
jące z najdrobniejszemi szczegółami całe zdarze
nie, a taka ogólna radość i podniecenie zapano
wały w mieście, że tłum chciał tutaj urządzić pani
publiczną owację; ale Churchill i ja zapobiegliśmy
temu, wiedząc, że jej to może być przykre. Przy
byłem więc sam, aby pani zwiastować wolność.
— Ale jeżeli ta fotografja ma jakie znaczenie
i przedstawia jenerała Darringtona w chwili, kie
dy zamierzał się na... tamtego, to ten człowiek
mógł go zabić we własnej obronie?
— Odpowie sam za to kiedyś przed sądem,

Ks. P ra ła t W ojciech Klatt
w Lidzbarku
obchodził w da. 12 lipca rb. 60-lecie kapłaństwa — w za
ciszu, zdała od swej parafji. Jak zawsze skromny, nie lu
biący rozgłosu i pochwał, chciał unikuąć wszelkich uroczy
stości ku swej czci urządzanych, a jednak tak bardzo za
służonych.
Społeczeństwu pomorskiemu jednakże nie godzi się
przemilczeć tak rzadkiej uroczystości, raczej godzi się oddać
hołdy czci, uznania i podzięki za długoletnią, wytrwałą
i owocną pracę Ks. Prałata.
Wyświęcony na kapłana w Pelplinie w r. 1874, doznaje
nasz Jubilat wnet prześladowania pruskich satrapów w
czasie tzw. Kulturkampfu jako „oporny kapłan”, który nie
może i nie chce uznać niesprawiedliwych praw majowych.
Dwukrotnie więziony, wydalony z obszaru tzw. Prus Za
chodnich, znajduje przytułek u swego wuja, ks. prób. Gier
szewskiego, w Niezabyszewie, w Pomeranji
Atoli pruska
mściwość i tam go dosięga za sprawowanie czynności ka
płańskich. Wydalony z całych Prus, znajduje schronienie
i pracę kapłańską w Bawarji, jako kapelau.
Miłe stamtąd
wyniósł wspomnienia, gdyż Bawarczycy, w przeciwieństwie
do Prusaków, odnosili się do prześladowanych księży pol
skich z serdeczną sympatją. Lecz dusza Jego tęskniła za
ojczystą krainą i za pracą wśród swoich.
Dlatego
złago
dzenie Kulturkampfu wykorzystał skwapliwie, aby wrócić do
swoich, gdzie przez kilka lat pracuje jako wikarjusz
w
Gnieźnie i Lioowie. Otrzymuje wreszcie parafję Górzno
gdzie pracuje gorliwie przez kilka lat jako proboszcz.
Tam
zjednał sobie pełne zaufanie nietylko swoich parafjan, lecz
również ks. sąsiadów, a niemniej władzy diecezjalnej przez
swoją gorliwość i akuratność w załatwianiu wszystkich
spraw duszpasterskich i administracyjnych, iż zostaje mia
nowany dziekanem. W 1900 r. przenosi się do parafji lidz
barskiej. 34 lat pracy w tej parafji, w czem ciężkie czasy
pracy niebezpiecznej w czasach przełomowych, wykazują
łańcuch nader uciążliwych, pełnych wysiłków prac duszpa
sterskich i narodowych. Zaznacza się tu praca społeczna
(Bank Ludowy, Rolnik, Tow. Ludowe SMP., Czytelnia, „Cecylja”,
które z wydajną pomocą ks. ks. wikarych organizował) jak nie
mniej na terenie pracy duszpasterskiej i narodowej. Gdzie
kolwiek domagały się potrzeby kościelne i narodowe Jego
inicjatywy lub współpracy i poparcia, wszędzie nasz koch.
Jubilat — ofiarował swroją gorliwą współpracę.
Trudno
ująć w ciasne ramy całokształt Jego cichej, skromnej, a tak
owocnej pracy.
Jedyną i wyłączną dyrektywą był Mu
zawsze wzgląd na dobro narodu polskiego i dobro Ko
ścioła św.
Niezmiernie delikatny takt i wysoka kultura k toliekonarodowa sprawiały, że nawet zaborcze władze pruskie
musiały do Niego odnosić się z prawdziwym szacunkiem.
My, bliżsi Mu przyjaciele i znawcy stosunków, a miano
wicie znawcy nader szlachetnej duszy Jubilata, nie mogliśmy
pojąć i zrozumieć, dlaczego władze polskie aż dotąd nie umiały
doceniać rzetelnej pracy naszego Ks. Jubilata, dlaczego nie
korzystały i z okazji Złotego Jubileuszu, aby Mu wyrazić
odpow. odznaczeniem uznanie i wdzięczność?
Wiemy, że
nasz Ks. Jubilat nigdy o odznaczenia i wyróżnienia nie dbał,
ani o nie się ubiegał, ale mieliśmy my, którzy Go bliżej
znamy, pewien żal — bo w Jego odznaczeniu widzielibyśmy
uznanie dla owocnej pracy społecznej, katolicko-narodowej
tak Jego, jak wielu, którzy nie doczekali się radosnej chwili
Zmartwychwstania i Zjednoczenia naszej Ojczyzny Polskiej.
Niestety, nie zawsze dosięga prawdziwie zasłużonych
uznanie i nagroda na ziemi, bo swoim wybranym Bóg chce
zachować obfitszą nagrodę w wieczności.
Władze
kościelne
uczciły Jego
zasługi
przez
nadanie mu tytułu radcy duch., a po pewnym okresie opóź
nienia także przez nominację na Szambelana Papieskiego.
Licząc się ze skromnością naszego Ks. Jubilata nie
chcemy głębiej wchodzić w ocenę działalności Jego i zasług,
lecz nie możemy pominąć Jego czystoludzkich zalet.
Bodaj
niewielu kapłanów naszej diecezji umiało sobie zaskarbić
zaletami charakteru i serca tyle przyjaźni, życzliw ości i szcze
rego oddania się, jak nasz Jubilat.
Serdeczna Jego życz
liwość, przyjacielskość, szczerość i prawdziwie staropolska
gościnność jednały Mu serca wszystkich, a zwłaszcza kapłanów.
Wobec parafjan bywał wyrozumiałym zawsze, gdzie to było
moźliwem, a serce miał tkliwe i współczujące dla cier
piących.
Od dziesiątek lat wszyscy, którzy naszego Jubilata bliżej
poznali, uważali Go jako symbol żywy najszlachetniejszej
ludzkości, przyjaźni i życzliwości i kapłaństwa.
Kochany Ks. Prałacie! Wiem, że będziesz miał pewien
żal do mnie za to, źe śmiem oddać Ci publiczny bołd czci,
miłości i wdzięczności. Wierz nam, źe to nie jest li tylko
prywatny i osobisty wylew uczuć — wierz raczej, że jestem
tylko nieudolnym wyrazicielem opinji b. szerokich kół po
morskich.
Niech Ci Bóg sowicie wynagrodzi Twoje zasługi w
wieczności, niech Ci rozpromienia wieczór życia Twego niczem niezamąconą pogodą i radością.
Zyj nam jeszcze
b. długo, abyś Młodemu Pokojeniu był świetlanym wzorem
— dla ofiarnej i wytrwTałej pracy dla dobra Kościoła i uko
chanej Ojczyzny.
Nasz Kochany Jubilat Ks. Prałat Wojciech Klatt niech
nam żyje !
X.

W okresie żniw wstrzymanie egzekucyj
skarbowych na wsi.
Władze skarbowe wstrzymały kroki egzekucyjne w rol
nictwie na okres żniw.
Egzekucje na wsiach wznowione
będą około połowy sierpnia.

który motywy jego zapewnie mniej względnie
tłómaczyć będzie od pani.
Zasłoniła twarz obu rękami i trwała długą
chwilę milcząca i zamyślona, a wiązanka heljotropu, przyczepiona do jej paska, odpadła i potoczy
ła się na ziemię. On podniósł ją, wyprostował
pomięte listeczki i schował na piersi. Nie prze
szło mu przez myśl, że Irena w tej chwili modliła
się gorąco o siłę, aby mu nie wydać tajemnicy,
któraby zwróciła ku niej całe serce jego, zaprzy
siężone Lei Gordon. Nawet bowiem kosztem
własnego szczęścia postanowiła pozostać lojalną
względem kobiety, która w najczarniejszej godzi
nie jej życia osłoniła ją przyjacielską opieką: i dla
tego właśnie, że czuła, jak bardzo kocha tego,
który był narzeczonym drugiej, deptała bez miło
sierdzia po wiasnem sercu.
Dunbar złożył na ławce małą opieczętowaną
paczkę.
— Wiedząc, że przetrzymanie pani w więzie
niu pozbawiło ją środków utrzymania przez pracę,
sędziowie pani proszą ją za mojem pośrednictwem
o przyjęcie tej oto małej sumy na zaopatrzenie
pierwszych jej niezbędnych potrzeb.
(C. d. n.)

i

WIADOMOŚCI.
N ow e m i a s t o, dnia 13 lipca 1934 r.
kalendarzyk. 13 lipca, Piątek, Małgorzaty P. M.
14 lipca, Sobota, Bonawentury B. W. D. K.
15 lipca, Niedziela 8 po Sw., Rozesłanie Ap.
Wschód słońca g. 3 — m. 32 Zachód słońca g. 19 — 51 m
Wschód księżyca g. 7 — 51 m. Zachód księżyca g. 21 — 35 m!

Zgłaszanie wolnych miejsc pracy
obowiązuje nadął.

Komunikat T. C. L.
Lubaw a. Towarzystwo Czytelni Ludowych okręg Lu
bawa podaje Szan. Czytelnikom do wiadomości, iż z powodu
uporządkowania czytelni i ukompletowania księgozbiorów
wstrzymuje się wydawanie książek aż do odwołania.
Tow. Czytelni Ludowych Lubawa.

D w a filmy.
Sensacyjnem i frapującem ujęciem i zobrazowaniem nie
samowitych przygód szpiegów' jest film dźwiękowy na tle
znanej afery szpiegostwa rosyjskiego w Austrji pt. „ A fe ra
Pułkow n ika R e d lą ”. Prócz tego „D ziw olągi” — miłosna
intryga na tle dziwacznych stosunków- między normalnymi,
a najbardziej dziwacznymi ludźmi.
Doskonałe filmy te wy
świetlane będą w Now^eramieście w sobotę 14, w Lubawie w
niedzielę, 15 bm.

Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia w Toruniu po
daje do wiadomości pp. pracodawców i właścicieli przedsię
biorstw przemysłowych i handlowych
oraz gospodarstw
rolnych, że ustalony rozp. Min. Pracy i Opieki Snoł 7
15. 2. 1933 r, (Dz. IT. R. Nr. 18, poz. 123 z roku 1923) obo
Przegląd koni.
wiązek zgłaszania każdego wTolnego miejsca pracy w terytorjalnym Urzędzie Pośrednictwa Pracy trwa nadal.
Now em iasto. Dn. 10 bm. rozpoczął się w naszem
mieście przegląd koni 4-letnieh i starszych, celem zarejestro
Wobec
zlikwidowania
rozp. Prezydenta Rzplitei z
wania ich względnie przeklasyfikowania. Przeglądu dokonu
27. 10. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 621), Państw Urzę
je komisja z inspektorem obwodowym koni, p. mjr. Szel ckim
dów Pośredn. Pracy i przekazania ich czynności Funduszowi
na czele. Przegląd koni trwać będzie do 18 bm. wł. i odby
Bezrobocia) Rozp. Min. Opieki Społ. z 15. 3. 1934 r. Dz. U.
wać się będzie w Lubawie, Rożentalu, Biskupcu, Łąkorzu,
B. P. Nr. 22, poz, 167), należy wskazane zgłoszenia wolnych
N* Grodzicznie i na zakończenie w Nowemmieścle
miejsc nadsyłać do właściwych terytorjafnie Biur Pośred
nictwa Pracy Funduszu Bezrobocia.
Właściwość terytorialna Biur Pośrednictwa Pracy Fun
Bójka.
duszu Bezrobocia na terenie działania Zarządu Obwodowego
Now
em
iasto.
W
ub.
środę wiecz. krótko przed półno
Funduszu Bezrobocia w Toruniu ustalona jest następująco:
cą powstała na rynku bójka 2 pijaków7, której przyglądała
1. powiaty; działdowski, brodnicki, lubawski, wąbrzeski
się gromada kompanów7 i gawiedzi, głośnemi krzykami za
chełmiński i toruński oraz miasto Toruń należą do terenu
chęcająca ich do wałki. Możeby miarodajne czynniki zapo
działania Biura Pośrednictwa Pracy F. B. w Toruniu ul Ja
biegły w przyszłości takim awanturom, które nikomu po
giellońska nr. 27 tel. 9—60.
żytku nie przynoszą, jedynie przerywają zasłużony po cało
2. powiaty; chojnicki, sępoliński, tucholski, świecki Ii gru
dziennej pracy spoczynek.
dziądzki oraz miasto Grudziądz należy do Ekspozytury Biura
Pośrednictwa Pracy w Grudziądzu ul. 3 Maja, Nr. 17, tel. 998.
Podając pow7yższe do wiadomości zainteresowanych, Za
Burza z piorunami. - Piorun zabił chłopca.
rząd Obwodowy F. B. równocześnie przypomina, iż obowiązek
Now em iasto. W środę, 11 bm., po poL, rozszalała
zgłaszania wolnych miejsc pracy winien być spełniony przez
nad naszem miastem i okolicą krótka, lecz gwałtowna burza
Zakłady Pracy w terminie 3-dmowym od dnia powstania
z piorunami. Ulice zalane były wTodą.
Jeden z piorunów
wolnego miejsca pracy drogą powiadomienia terytorialne
uderzył w 9-letn. Stan. Lew7alskiego, zam. w ul. Mickiewicza,
go Biura Pośrednictwa ustnie, telefonicznie lub pisemnie.
którego zabił na miejscu. Chłopiec pędził z poła krowy do
Zawiadomienie o wolnych miejscach winno zawierać
domu. W czasie burzy starszy brat wyszedł mu naprzeciw
nazwę i adres Zakładu Pracy, ilość i zawód poszukiwanych
i znalazł go już zabitego na drodze polnej, przy drodze bi
pracowników, wymagane od nich kwalifikacje, warunki pracy
tej do maj. Nawra.
Piorun uderzył L. w głowę, opalił włoa wynagrodzenia, datę, od której dane miejsce wakuje, wzgl.
8y> przebiegł wzdłuż prawrego boku, przyczem spalił część
będzie wakowało oraz czas, na jaki ma być zawarta umowa
koszuli oraz spodenek kąpielowych.
Ciało najbardziej spa
pracy.
lone jest w praw7ym stawie biodrowym, gdyż chłopiec w
O ile pracodawca po zgłoszeniu wolnego miejsca pracy
prawej kieszeni spodni posiadał 3 magnesy, które najpraw
w odnośnem Biurze Pośrednictwa Pracy zmuszony będzie
dopodobniej spowodowały uderzenie gromu. Nieszczęśliwego
z konieczności do przyjęcia pracownika (umysłowego lub fizy
chłopca przewiózł p. Gorzkiewicz do Szpitala Pow., gdzie
cznego) z pominięciem Biura Pośrednictwa Pracy, to w takim
stwierdzono zgon oraz ks. radca Papę zaopatrzył go Olejami
wypadku obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie w ła
św. Zwłoki złożono wT kostnicy szpitalnej.
ściwe Biuro Pośrednictwa Pracy najdalej w ciągu dni trzech
Niech to będzie przestrogą dla innych chłopców, którzy
z podaniem imienia i nazwiska zaangażowanego robotnika
bardzo często zaopatrzeni są w rozmaite blaszki metalów7©
wzgl. pracownika umysłowego, jego zawodu, miejsca zamie
i magnesy !
Przedmiotów takich nie w7olno nosić podczas
szkania oraz daty zawarcia umowy pracy.
burzy, gdyż zwiększają niebezpieczeństwa uderzenia gromu.
Pracodawcy, uchylający się od obowiązku zgłoszenia we
właściwem Biurze Pośrednictwa Pracy F, B., wolnego miejsca
Sprostowanie,
pracy lub zawiadomienia tego Biura o przyjęciu na zgłoszo
ne wolne miejsce nowego pracownika, karani będą w drodze
Na podstawie § 11 ustawy Prasowej z dnia 7 maja 1874
administracyjnej grzywną w wysokości od 50 do 1000 zł, zaś
proszę o umieszczenie następującego sprostowania artykułu
w razi© niemożności ściągnięcia, na karę pozbawienia wolności
p. t. «Pod adresem Urzędu Skarbowego” z nr. 73, z dnia 26
4io 13 tygodni.
czerwca 1934 r.:
Ponadto wytaczane będą pracodawcom sprawy sądowoNieprawdą jest, że rower, zabrany od Łukaszewskiego
cywilne o zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków ustawo
Jana z Osetna, zajęty został za podatek obrotowy z oberży,
wych osobom, przez nich bez wiedzy' Biura Pośrednictwa
natomiast prawdą jest, że rower ten zajęty i zabrany został
rracy zatrudnionych.
za podatek dochodowy za rok 1933.
Nieprawdą jest, że fakt zajęcia i natychmiastowego za
brania roweru był niesłuszny, natomiast prawdą jest, że w
miasta i powiatu.
mającym miejsce wypadku omawiane czynności poborcy
Epilog smutnego zajścia.
skarbowego znajdują uzasadnienie w obowiązujących przepisa -h egzekucyjnych.
^
^‘. ^ 1
a.w a * Głośna była przed rokiem sprawa zabicia śp.
Nieprawdą jest, że rower ten był w dobrym stanie
Czaplińskiego przez post. P. P. Jasińskiego z Rodzonego.
i zdatny do użytku oraz że po zwiezieniu go do składnicy
Na wskutek pchnięcia, otrzymanego bagnetem w brzuch, Cz
Urzędu Skarbowego był używany, skutkiem czego uległ
zmarł w ciągu 24 godzin.
Dn. 11 bm. odbyła się rozprawa
zniszczeniu, natomiast prawTdą jest, że stan roweru w chwili
f arna przed Sądem Okręg, na sesji wyjazdowej przeciwko
dokonywania zajęcia zgadzał się z jego opisem, podanym w
Maks. LeSłriemu z Lubawy. Akt oskarżenia zarzucał mu, że
powołanym na wstępie artykule, jako stanem roweru po
stał się sprawcą zajścia między poster. J. i śp. Cz. Na rozsprzedaży.
prawę zawezwano szereg świadków, przybył też poster. Ja
Nieprawdą jest, że row7er len przedstawiał większą war
siński z Grudziądza.
Według zeznań świadków i poster. P.
tość niż 11 zł, natomiast prawdą jest, że dokonywujący za
P. sprawa przedstawia się nast.; Roku ub, tut. „Sokół” urządził
jęcia poborca skarbowy ustalił wartość jego na kw7otę 15 zł,
wycieczkę do Rakowic.
W restauracji p. Wilbrandta przy
która jednakże okazała się za wygórowaną, gdyż wartość
bufecie stał śp. Cz. i osk. Leski.
Wtedy wszedł do restau
użytkowy przedstawiały jedynie ramy rowTerowe, skutkiem
racji post. Jasiński.
Cz. i L., potrosze wstawieni, zaczepili
czego Urząd Skarbowy zmuszony był sprzedać go poniżej
poster. Jak zeznał post. Jasiński, oskarżony podjudzał śp.
ceny szacunkowej.
Cz. na post., jak również chwytał go za kołnierz, chcąc mu
Nadmienia się, że jednocześnie skierowano sprawę na
zedrzeć naramiennki. Gdy obaj zaczęli zanadto napastować J,,
drogę sądowrą celem pociągnięcia winnego oszczerstwa Łu
tenże, cofając się do bocznych pokojów, wyjął w pewnym
kaszewskiego Jana z Osetna do odpowiedzialności sądowomomencie bagnet i jednego z nich uderzył w brzuch, na
karnej.
Starosta Powiatowy :S
wskutek czego Czapliński zmarł, osierocając żonę i dziecko,
wz. ( —) Cz. Budnik, Referendarz.
bąd po przesłuchaniu świadków wydał wyrok, zasądzający M.
Leskiego na łączną karę 1 rok więzienia i ponoszenie
kosztów sąd. Oskarżonego bronił adw. Piotrowicz. Od tego
Z jarmarku.
wyroku oskarżony wniósł apelację.
Now em iasto.
Środowy jarmark na bydło i konie od
Za napaść i usiłowane zabójstwa leśniczego. bywał się pod znakiem coraz więcej dręczącego wszystkich
kryzysu. Spęd bydła był bardzo m a ły ; płacono za krowy
Lubaw a. Sąd Okręg, na sesji wyjazdowej w Lubawie
mleczne 80—180 zł, za jałowiznę 40— 120 zł i za cielęta, któ
rozpatrywał sprawę karną Józefa Senwickiego i Adama Ur
rych było tylko kilka sztuk, 8— 12 zł. Koni spędzono więcej,
bańskiego z Kiełpin. Akt oskarżenia zarzuca obu, że na po
P ^ o n o za robocze 80- 120 zł, za lepsze do 250 zł, za źrebięta
czątku roku bież., gdy udali się po drzewo do lasu, napadli
30- 60 zł. Ruch ogólny — słaby.
na lesn. Leona Zomkowskiego, gdyż spotkał ich na gorącym
uczynku. Oskarżony S. rzucił się na p. Z., wydarł mu fuzię
i uderzył nią Z., zadając mu szereg obrażeń.
S. został
Echa z wizytacji J. E. ks. Biskupa
aresztowany i do rozprawy przebywał w areszcie śledczym.
Ordynarjusza w Niem. i Pol. Brzoziu.
Kola Urbańskiego była więcej bierna w tym napadzie i w
Niein. Brzozie. W czwartek, 5 bm. po poł., cała w7ieś
zajściu brał więcej udział pod wpływem S.
Sąd po rozpa
wyczekiwała w7śród domów przystrojonych zielenią, girlanda
trze ni u sprawy wydał wyrok, skazujący osk. Józefa Sen
mi i chorągwiami oraz wspaniałych bram przyjazdu z Ku
wickiego na 8 miesięcy więzienia bez zawieszenia, zaliczając
rzętnika J. E. ks. Biskupa. Dostojnika przy figurze, w obecn.
mu areszt śledczy. Oskarżony Adam Urbański skazany został
na 4 miesiące aresztu z zawieszeniem wykonania kary.
P o  duchowieństwa i organizacyj, przywitały córeczki pp. Iwickich i synek pp. Malinowskich Boi. Powitalne przemówienie
nadto sąd zasądził obu na poniesienie kosztów sądowych.
wygłosił wójt p. Zuralski z Nielbarka, prezes Akcji Kai Na
stępnie przy śpiewie „Kto się w opiekę...” oraz przy wtórze
Śmierć starej dziwaczki.
miejsc, orkiestry SMP. wyruszono procesją do odnowionego
• x Lu53a w a. Przed rokiem mniejwięcej dużo wesołości
wewnątrz kościoła gdzie J. Eksc. powitał ks. prób. Zabrocki,
i różnych komentarzy wywołało dziwactwo p. Bogun, mie
który m. in. zapewmił Dostojnika o głębokiem przywiązaniu
szkanki naszego miasta.
Po śmierci swego męża-niemca
parafjan do wiary katolickiej i wspomniał, że razem z pieprotestanta, podczas gdy sama była katoliczką, popadła w
niami
wiernych mieszały się dźwięki dzwonów, w tem naj
manję dziwactwa. Mimo podeszłego wieku chciała koniecznie
starszego w całej diecezji dzwonu z 1388 r. J. E Ks. Biskup
wyjsc za mąż. Będąc dość majętną, gdyż oprócz 2 kamienic
w serdecznych ełowach podziękował za tak serd. przyjęcie.
posiadała jeszcze około 20 tys. zł gotówki, stała się przedmiotem
Po żałobnej procesji Dostojny Gość przeszedł do płebanji
zainteresowania spekulantów, którzy pod pretekstem ożenie
wśród szpaleru, utworzonego z wszystkich towarzystw. Przed
nia się z nią wyłudzili jej całą
gotówkę
tak,
iż
plebanją straż honorową pełniło 4 czł. SMP. w mundurach
w końcu stara dziwaczka szukała pożyczki. Pewnemu po
z szablami. Po krótkiej przerwie nastąpiło bierzmowanie 188
rucznikowi” kupiła nawet nowy samochód „Polski Fiat” i je
osób, przeważnie dzieci. Następnie zorganizowano przed pleszcze pożyczyła mu sporą sumę pieniędzy. Dziwactwem Bogun
banją akademję, na którą złożyły się deklamacje, występy
zajęła się rodzina i Zarząd Miasta i samochód sprzedano na
choru koscielno-świeckiego „Chopin“ pod bat. pp.: laickiego
Hcytacji, a „porucznik” z gotówką się ulotnił. Z kolei zjawił
^ r 0r kieS° oraz występy muzyczne miejsc, orkiestry
się jakiś „profesor”, któremu dziwaczka do ślubu sprawiła
&MP. Przeraówienio okolicznościowe wygłosił kier. szk. p.
nowe ubranie, lecz i ten, który okazał się szoferem, zniknął,
gdy ją nabrał.
^ 9 lwicki, który złożył hołd Dostojnikowi w imieniu całej parafji. Na te liczne dowody przywiązania odpowiedział głę
Dn. 10 bm. sąsiedzi i domownicy, zaintrygowani tern, że
boko wzruszony J. E. ks. Biskup, poczem zakończono aka
p. Bogun nie wychodzi od dłuższego czasu z domu, donieśli
demję odśpiewaniem modlitwy wieczornej. Następnego dnia,
o tem policji.
Policja znalazła ją martwą w kuchni na po
po uroczystej Mszy św. katechezę dzieci przeprowadzili pp
dłodze w bieliźnie.
Odbyta 10 bm. sekcja zwłok wykazała,
nauczyciele. Po zwiedzeniu kościoła i urządzeń Dostojny
że śmierć nastąpiła wskutek udaru serca w nocy.
Gość wyjechał do Augustowa z rewizytą do pp. Jaworskich.

§ Po poł. J. E. przyspieszył swój wyjazd do Polskiego Brzózią.
Pogoda, która była dotychczas bardzo piękna, nagle się zmie
niła; deszcz ciągle padał.
W Polskiem Brzoziu, które również przybrało uroczystą
szatę, Dostojnika przywitał pięknym wierszykiem chłopczyk,
poczem nastąpiła procesja do kościoła, również bardzo ładnie
odnowionego, gdzie Arcypasterza w serdecznych słowach
powitał proboszcz parafji, ks. Wollenberg. Po żałobnej pro
cesji odbyła się katechizacja dzieci, następnie po krótkiej
przerwie bierzmowanie. Wieczorem odbyła się akademja,
na program której złożyły się deklamacje, przemówienie
i występy chóru kościelnego pod batutą org. p. Kisickiego.
Bardzo efektowne były ogDie sztuczne. Po akademji, o godz.
-9-tej, wyjechał J. Ekscelencja do Pelplina wśród okrzyków
na Jego cześć.

Wycieczka S. M* P.
M ortęgi. Kat. Stów. Młodz. Polskiej m. urządza w nie
dzielę, 15 bm., wycieczkę parafjalną do Hartów ca. Na
urozmaicony progr. złożą się: monologi, strz. do tarczy, śpie
wy. Przygrywać będzie orkiestra doborowa.
Bufet, bogato
zaopatrzony, na miejscu.

£

F o m o rza ,

Od uderzenia pioruna spłonęły zabudowania.
Z a le s ie . Podczas przechodzącej w ub. środę burzy
z ulewą deszczu uderzył piorun w zabudowania rolnika W ie
czorka w Zalesiu, skutkiem czego spłonęła doszczętnie sto
doła i dom mieszkalny.

Odwiedziny miłych gości z Kurzętnika
zamącone przez łobuzów.
Lidzbark. WT ub. niedzielę po poł. odwiedził wycieczką
nasze miasteczko nigdy niezapomniany ks. Kita wraz z
S. M. P. ż. i m. z Kurzętnika.
Owacyjnie witało gości
miejsc. S. M. P. ż. m. i grono z pośród obywatelstwa. Miej
scem postoju był lokal p. Fr. Kamińskiego, skąd wspólnie
wymaszerowano do kościoła na nieszpory, następnie po
kawie odwiedzono kolejno „ogniska”, miejsc. S. M. P., grano
w siatkówkę, koszykówkę, zwiedzano boisko w leśniczówce
obozy P. W. — pływalnię P. W., leśniczówkę, zaś wieczorem
wzięto udział w „ognisku” urządzonem z racji zakończenia
obozów. Późnym wieczorem nastąpił powrót do miasta
i z powodu defektu motoru samochodu opóźniony nieco
odjazd. Chwilę naprawy wypełniano śpiewem, grami itp.
Widocznie ten spokojny nastrój pewnym osobnikom był
me na rękę. Na skutek nairętnego i ordynarnego zachowy
wania się wobec gości i miejsc, młodzieży z S. M. P., kilka
krotnie wezwano ich do ustąpionia z korytarza, który
jako
nieproszeni i niedożądani goście zajęli. A gdy natręctwo za
daleko się posunęło, usiłowano ich usunąć. Jeden z tych
natrętów, usunięty przez wiceprezesa P. M. P., rzucił się
wraz ze swym kompanem na tegoż, zadając mu uderzenia
w głowę, powalając go (^ziemię, kopiąc nogami itd. I znów
ten sam objaw. Główny prowodyr tej napastniczej grandy,
niejaki S t K., jest członkiem miejsc, związku strzeleckiego.

W ybory uznał W ydział Pow iatow y
za ważne.
W n iesien ie protestu do Sądu A d m in istracyjn ego.
D ziałdow o. Mieszkańcy Daszego miasta pamiętają, w
jakiej atmosferze w listopadzie ub. r. odbyły się wybory do
Rady Miejskiej. Wiedzą, jakie to metody sanacja stosowała,
ażeby uzyskać jak największą ilość głosów i opanować sa
morząd miejski. O tych metodach dużo powiedzieć mogą
ludzie zależni, którym dla kontroli wciskano specjalnie sfa
brykowane kartki przed samem głosowaniem, które swą
wielkością rażąco różniły się od innych kartek, odda
wanych na listy opozycyjne, a które niewątpliwie miały na
celu wyłącznie tylko uchylić tajność głosowania i dania Ko
misji wyb. możności kontroli społeczeństwa przy oddawaniu
głosów. O samym akcie wyborczym najwięcej powiedzieć
mogą pełnomocnicy list i mężowie zaufania, któizy uważnie
śledzili każdy gest czł. Komisji i skrzętnie notowali swe
spostrzeżenia, zgłaszając je biurom wyborczym. P o d stę p ó w
i uchybień, niezgodnych z przepisam i w yborczem i
n agrom ad ziło się tak dużo, że zebran o obfity m a
t e r ia l do w o d o w y dla uzasadnienia p ro te stó w w y b o r 
czych. P ro te sty te zostały w n iesion e w e w szystkich
0 o k ręgach do W ydz. Pow., od którego protestujący
oczekiwali decyzji, przed wydaniem której wszyscy prze
powiadali różne proroctwa. Nawet „Głos Mazurski”, opie
rając się na tych proroctwach, niedawno doniósł, źe krążą
również wersje, jakoby Wydz. Pow. podobno po dwukrotnem
uznaniu protestów wybór, jako uzasadnionych, uznał od
byte wybory za nieważne.
Ze ta notatka „Głosu” się
nie sprawdziła, dowodzi to, źe kilka dni po ukazaniu sie jej
pełnomocnicy list wyb. otrzymali decyzję W ydz. P o w ., w
myśl której protesty odrzucono ja k o nieuzasadnione,
a tem sam em w ybory uznano za w ażn e, ponieważ „odby
ły się one zgodnie z obowiązującemi przepisami i żadnych
uchybień nie było”.
Stanowisko Wydz. Pow., składającego się z 4 n a ro d o w 
ców i 2 N. P. R -eów , którzy na rozpatrzenie protestów w y
borczych potrzebowali aż 7 m iesięcy czasu, wywarło na
wszystkich wyborcach zdumiewające wrażenie i różne ko
mentarze. Obywatele, interesujący się życiem publ. i życiem
samorządowem, stawiają pytania, jak mógł Wydz. Pow., w
którym zasiadają prawnicy i działacze społeczni, stykający
się często z kwestjami
praw n, odrzucić protesty, w
których ra. i. wykazano, że 21 strażn ik ów granicznych,
zamieszkujących stale w sąsiednich gminach, n ie p ra w n ie do
puszczono do głosowania i mimo tego uznać w y b o ry za
w a żn e ? Gdyby prawdą być miało, że Wydz. Pow. dwu
krotnie rozpatrywał protesty wyb. i dwukrotnie uznał w y
bory za nieważne, to obecne stanowisko jego trudno sobie
wytłómaezyć... A może Wydz. Pow., powziąwszy taką decyzję,
chciał tylko wskazać protestującym drogę sądowo-administracyjną? Interesowani wkroczyli też na tę drogę, czekając
cłerpliwie wyroku Sądu Administracyjnego i wierząc, że spra
wiedliwość zwycięży.

Egzotyczni goście.
D ziałd ow o.
W podróży z Niemiec w niedzielę 8 bm.
przybył do naszego miasta w towarzystwie swej małżonki
1 świty książę japoński Kaya, Na teren Państwa Polskiego
wprowadził go p. starosta dr. Twardowski. Egzotyczny gość
udał się na dworzec, skąd w wagonie salonowym odjechał
do Warszawy.
J

w

obozie u harcerek.

P ok rzydo w o. Na pięknej polanie, nad jeziorem nie
daleko leśniczówki Bachotek położonem, 24 harcerek z Mławy
i Przasnysza rozbiło 3 bm. 2 obozy: „Saren” i „W ichrów”
znajdujące się pod w7spólną komendą z dhną phm, w !
Szczęsną na czele. Każdy obóz posiada oddzielny program
pracy i gospodarki finansowej. Wieczorem bardzo mile spędzają harcerki czas przy ognisku, zakończonem zawsze moaimyą wieczorną i opuszczeniem na maszcie sztandaru
Pozostaną „na wywczasach*’ do 21 bm.
W ub. niedzielę
przyjechała do obozu na wizytację Kom. Chorągwi War
szawskiej dhna hm, Kaz. Tyszkówna.

L U B A W A , w niedzielę, 15-go bm. o godzinie 5 i 8,BO.
N O W E M IA ST O , w sobotę, 14-go bm. o godzinie 8,BO.
Film dźw iękow y, k tóry zae lek try zo w a l 5 kontyn entów św ia ta !
Na lata całe wyryje się w Waszej pamięci największy dźwiękowy film szpiegowski wszystkich czasów7 p. t.

Kina
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P U Ł K O W N I K A

R E D L Ą “

na tle znanej afery szpiegostwa rosyjskiego wT Austrji.
Nieubłagana energja!...
Podstęp i przebiegłość!...
Tragedja i los ludzi, którym nie podaje się rę k i!______
Zaciętość i pogarda śmierci!...
W y b ry k i natury, dziw ów i niesam
owitośel
! n
Pierwszy raz na ekranie!
niesamo
witośei jakich dotychczas nie widzieliście
nigdy w życiu, w potężnym, pełnym napięcia dramacie dźwiękowym.
Mimo kolosalnych kosztów wynajmu powyższych filmów ceny wstępu niepodwyższone.
Wszystkie bilety wTolnego wstępu (prócz urzędowych) bezw zgiędnie niew ażne.

Dźwiękowe

O Z I W O L A 6

12-to godzinna praca w obozie
izolacyjnym w B erezie.
Katowicka „Polonja” z dn. 12 bm. donosi:
„Obóz izolacyjny w Berezie Kartuskiej może
pomieścić około 1500 osób. Więźniowie mają być
zajęci przy budowie drogi z Berezy do Prużan,
przebudowie koszar oraz przy karczowaniu lasów.
Praca fizyczna ma trwać 12 godzin na dobę.
Regulamin przewiduje ponadto 2 godziny dziennie
na t. zw. wychowanie społeczno-państwowe. Ude
rza fakt, że pomimo wyznaczenia aż 12 godzin na
wyczerpującą pracę fizyczną, przewidziano na wy
żywienie jednego więźnia tylko 28 groszy dziennie.
Pomimo taniości środków żywności na Polesiu
kwota 28 gr jest bardzo niska.
Do strzeżenia więźniów przysłano blisko 300
policjantów, przeważnie ze szkoły polic. w Żyrar
dowie. Wysoka liczba policjantów tłumaczy się
trudnością strzeżenia więźniów podczas robót leś
nych oraz przewidywanym wzrostem liczby aresz
towanych”.
I
Transport do Berezy Kartuskiej.
I
Łódź, 11. 7. We środę odszedł z Łodzi tran *
sport osób do obozu izolacyjnego w Berezie Kar
tuskiej.
Wysłano 7 osób, w tern 6-ciu członków stron
nictwa" naród. i jednego komunistę, są to: Edw.
Piotrowski, Ludomir Eug. Weiss, Jerzy Lewan
dowski, Jan Woźniak, Rom. Kotasiński, Eug. Nowiski oraz komunista Abram Meisler.

K atastrofa pospiesznego pociągu
K raków -Zakopane.
W ielu pasażerów, których nazwiska nie są
jeszcze znane, odniosło ciężkie rany.
Wadowice. Wczoraj między stacjami Stryszów
i Skawce na linji kolejowej Kraków — Zakopane
wykolei! się około godz, 14.40 pociąg pospieszny,
zdążający z Krakowa do Zakopanego.
Z niewyjaśnionych dotąd powodów wyskoczyła
z szyn lokomotywa oraz wóz służbowy, pociągając
za sobą dalsze dwa wagony, dwa zaś wagony po
zostały na szynach.
Wypadków śmiertelnych z ludźmi na szczęście
nie było, są natomiast ciężej i lżej ranni, których
liczba nie została jeszcze ustalona. Na miejsce
katastrofy przybył pociąg ratunkowy z Suchej.

K siążę japoński Kaya na Zam ku.
Warszawa. Dn. 11 bm. o godz. 13,30 p. Prezy
dent Rzplitej z małżonką podejmowali na Zamku
J. Ces. Mość Księcia Kaya i jego małżonkę.
W śniadaniu wzięli udział p. premjer Kozłow
ski, ministrowie Wacław Jędrzejewicz i FloryarRajchman, wiceminister Komunikacji Bobkowski
z małżonką, poseł japoński Ito z małżonką, atta
che wojskowy Japonji z małżonką, członkowie po
selstwa japońskiego, szef sztabu głównego gen.
Gąsiorowski, minister Schaetzel, szef prot. dypl.
MSZ. Romer, szef kancelarji cywilnej P. Prezydenta
Rzplitej Swieżawski, szef gabinetu wojskowego P.
Prezydenta Rzplitej pułk. Głogowski z małżonką,
prezes towarzystwa polsko-japońskiego sen. Tar
gowski i zastępca komendanta garnizonu m. stół.
Warszawy major Czuruk oraz szereg innych oso
bistości.
Warszawa. Dn. 10 bm. o godz. 13-tej Jego
Cesarska Mość książę japoński Kaya złożył wieniec
na grobie Nieznanego Żołnierza.

(lin. Ba (liou zadowolony z wyniku
rozmów londyńskich.
Projekt dwóch paktów.
Londyn, 11. 7. «Times” twierdzi, że reprezen
tanci Francji, którzy ostatnio bawili w Londynie,
przedstawili szczegóły systemu paktów wzajemnej
pomocy,
wysuwając projekt dwóch paktów:
1. paktu, dot. wschodu Europy i obejm ują
cego Niemcy, Polskę, Czechosłowację, trzy
państwa bałtyckie i Rosję, 2. paktu, dot.
Morza Śródziemnego i obejmującego Włochy,
Turcję. Grecję i państwa bałkańskie.
Sygnatarjusze obu tych paktów wraz z sygnatariu
szami traktatu locarneńskiego mieliby następnie
podpisać akt generalny, któryby wiązał te pakty
z postanowieniami paktu Ligi Narodów.
Rosja
przystąpiłaby w ten sposób do traktatu iocarneńskiego, uzupełniając europejski system bezpie
czeństwa.
Francja byłaby gwarantką paktów
wzajemnej pomocy, zarówno na wschodzie Europy,
jak i na Morzu Sródziemnem.
«Times” stwierdza
jednak, że wobec paktu śródziemnomorskiego
Włochy okazał}7 taką samą rezerwę, jak Anglja
wobec wszelkich kombinaeyj, rozszerzających zo
bowiązania angielskie poza ramy Locarna.
Wczoraj wieczorem powrócił z Londynu min.
Barthou, Przedstawicielom prasy oświadczył w
udzielonym wywiadzie, że z wyników swej podróży
do Londynu jest bardzo zadowolony.

Kto w y g ra ł?
Warszawa.
Podczas ostatniego ciągnięcia dolarówki,
wygrane padły na następujące numery :
12 000 dolarów na nr. 1.147,031.
Po 3.000 doi. na n-ry : 1.276.445 398.168.
?o 1.000 doi. na n-ry: 250.284 694.585 483.918 585.290
7 i 6.583 1.472.749 1.410.693.
Po 500 doi. na n -ry: 730.199 502.790 301.300 227.348
1.037.531 941.594 1.099.460 1.493.500 208.227 1.097.570.
Po 100 dolarów na n-ry: 1465007 139481 129798 868123
1493859 31386; 207235 57474 520461 1001074 3199 840761
880752 1475934 372472 955968 1352968 1277779 371851 798223
238978 1196400 1113963 258472 43960 357117 1272769 397790
263292 270404 315572 512013 1040289 1289811 1229590 194669
1043831 1247856 101558 164278 1321053 379473 277212 764382
1309058 4811572 498015 238690 1166724 1418458 1305587 381322
1420829 578370 399116 496144 493775 1440634 337939 1168872
388138 1050783 895328 1039486 562776 1375001 64239 135527
736302 1078765 1282889 237872 497896 1405010 637591.

RUCH

TOWARZYSTW.

Now em iasto.
Lipcowe posiedzenie Tow. Pszczelarzy
odbędzie się we wtorek, dnia 17 bm. o godz. 13 u p. Seroźyńskiego. Przypomina się członkom składanie zaświadczeń
na pobór cukru ulgowego dla nowych roji wzgl. dla starych,
o ile nie pobrano dla nich cukru na wiosnę. Pozatem nale
ży uiścić składki członkowskie na II. półrocze rb. wT kwocie
2 zł. Zaświadczenie sołtysa powinno zostać ujęte w nastę
pującej formie :
Urząd sołecki w .............
Nr. dz.............
Zaświadczenie.
Niniejszem zaświadcza się, że p.............z ............ posiada
. . . . pni pszczelich.
W 1934 r. osadził . . . . nowych roji,
dla których nie pobrał wiosną 1934 r. cukru ulgowego.
Na
wiosnę 1934 r. posiadał . . . . pni pszczelich.
P o n ..........
z . . . . posiada zatem upoważnienie do zamówienia . . . . kg.
cukru dla podkarmiania pszczół. Niniejsze zaświadczenie
jest jedyne, które dla wymienionego w czasokresie podkar
miania jesiennego w r. 1934 w tutejszym urzędzie wydano.
(pieczęć) (podpis sołtysa)
Zaświadczenie to winno znajdować się w ręku skarbnika
p. Wardowskiego w Nowemmieście, ul. Łąkowska, najpóźniej
do dnia 20 bm. Cena cukru wynosi ten raz znowu 60 gr za
kg. Opłatę za cukier wraz ze składką członkowską należy
uiścić do tego samego terminu u p. Skarbnika.
Cukier do
starczają cukrownie w Mełnie, Pelplinie, Chełmży i Ostrowitem.
Zarząd.

W ybór burmistrza m. Kowalewa,
K ow alew o. W piątek, 6 bm. odbył się wybór burmi
strza niezawodowego miasta Kowalewa.
Zgłoszono tylko jedną kandydaturę, mianowicie p. Józe
fa Kossaka, byłego podsekretarza sądowego oraz urzędnika
adwokackiego w Sępólnie i w Kowalewie.
Wybrany on został ośmioma głosami, pomiędzy któremi
znalazło się aż pięć głosów oddanych przez urzędników pań
stwowych. Reszta radnych zapowiedziała energiczny protest
przeciwko wyborowi p. Józefa Kossaka.

KĄCIK

RAOJOWY

Audycje P olsk iego Rad Ja w W a rszaw ie ,
Sobota, dn. 14. VII. 6.30 Audycja poranna. 12.10
Płyty. 13.00 Dz. połudn. 13.05 Muzyka. 16.00 Płyty. 17.00
Tr. ze Lwowa słuchowisko dla dzieci pt. „Góra z górą się
nie zejdzie”. 17.25 Koncert solistów.
18.00 „Co czytać”?
18.15 Koncert popularny z Ciechocinka.
18.45 Rozmowa w
poradni budowlanej. 19.15 Płyty. 19.50 *Viad. sport. 20.00
Koncert Chopinowski w wyk. Sztompki (Tr. na zagranicę).
20.30 „O polskiem lotnictwie” w jęz. rumuńskim. 20.40 Kon
cert organowy Nowowiejskiego (Tr. z Poznania).
21.00 Tr.
z Gdyni capstrzyku Marynarki Wojennej.
21.02 Dzień,
wiecz. 21.12 Uroczysta audycja z okazji Święta Narodowego
Francji: a) Hymn Francuski i Polski, b) Koncert w w7yk. ork.
symf. P. R., Korwin-Szymanowska (śpiew). 22.00 Pogadanka
aktualna. 22.10 Płyty. 23.05 Muzyka tan.
Niedziela, dn. 15. V II.
8.30 Audycja poranna. 10.00
Tr. nabożeństwa ze Lwowa.
Kazanie na’ tem,: „Zdaj sprawę
z władztwa twego” wygłosi ks. rektor Cieszyński. Po nabo
żeństwie muzyka religijua z płyt.
12.10 Poranek muzyczny
ork. P. R. 13.00 Prelekcję pt. „Piękno przyrody w muzyce”.
13.10 Muzyka lekka. 13.45 „Włochy — kraina słońca, morza
i gór”. 14.00 Pieśni karaimskie. 14.20 Koncert. 15.00, 15.35
Płyty.
15.25 „Przegląd rynków produktów rolnych”. 15.45
„O
piorunochronach, zakładanych własnoręcznie”. 16.00
Płyt}7. 17.00 Przegląd teatralny.
17.10 Koncert solistów.
18.00 Fragment teatralny. 18.15 Jazzowa muzyka dwufortepianowa. 18.45 „Zycie literackie Krakowa” — felj. lit — tr.
z Krakowa. 19.15 Muzyka lekka w7 wyk. ork. P. R.
20.00
„Myśli wybrane”. 20,02 Felj. aktualny. 20.12 Koncert popu
larny ork. symf. P. R. z udziałem Wolińskiego (tenor) (Tr.
z Poznania.
20.50 Dz. wiecz.
21.00 Capstrzyk Marynarki
Woj. z Gdyni. 21.02 „Na wesołej lwowskiej fali”. 22.00
„Skrzynka pocztowa techn.” 22.15 Wiad. sport. 22.30 Płyty.
23.05 Muzyka taneczna.
P o n ie d z ia łe k , dn. 16. V II.
6.30 Audycja poranna12.10 Muzyka taneczna z Ciechocinka.
13.00 Dzień, połudn.
13.05 Płyty. 16.00 Koncert orkiestry wiejskiej.
17.00 Pro
gram dla dzieci ze Lwowa pt. „Szyrnek i Mosiek”.
17.15
Recital skrzypcowy Bacewiczówny. 17,40 Recital śpiew. Anniki Arni.
18.00 "„Kobieta na Węgrzech”.
18.15 Koncert
kameralny. 18.45 Pogadanka.
19.15 Audycja żołnierska
„Korpus ochrony pogranicza”
19.40 Płyty. 19.50 Wiad.
sport. 20.02 „Bądźmy młodzi“. 20.12 Muzyka lekka. 20.50
Dz. wiecz. 21.00 Tr. z Gdyni capstrzyku Marynarki Woj.
21.02 „Skrzynka poczt. roln.”.
21.12 Koncert popularny
z udziałem Benoniego (bas). 22.00 „W walce ze szkodliwym
mitem o poecie”. 22.15 Muzyka taneczna.

3 IE Ł D A W ARSZAW SKA
Dolar 5.273|4; frank francuski 34.92; frank szwajcarski
1 7 2 funt szterling 26.66 ; marka niemiecka 199^4; szyling
aus rjacki 98.75; korona czeska 21.78.

oT

^ d ^T z b o ż o w a w p o z n a n i u .
Notowania oficjalne z dnia 11. 7.
Płacono w złotych za 100 kg.
13.75—
Zyto
17.00—
Pszenica
13.75—
Owies
14.75—
Jęczmień
10.00—
Otręby żytnie
10.75—
Otręby pszenne
19.00—
Mąka żytnia
26.00—
Mąka pszenna 65 proc.
11.50—
Łubin żółty
10.25—
Łubin niebieski

14.00
17.25
14.25
15.25
10.50
11.00
20.00
26.50
12.50
11.00

Za redakcję odpowiedzialny: Franciszek Łapicki w Nowemmieście.
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w
zakładzie, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczę*!*
pisma, a abonenci nie mają prawa domagania się niedostarczonye.'
numerów lab odszkodowania.

Do Pierwszej Komunii św.
polecamy

KSIĄŻKI DO NABOŻEŃSTWA
białe i kolorowe w gustownem wykonaniu już od 40 groszy
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w wielkim wyborze

DRW ĘCA“ D ru ka rn ia i K sięg arn ia Now em iasto.

O dw ołanie!

Skradziono mi

Żniwiarka

Służąca

S. M. P. m. Pacołtowo
w dobrym umiejąca gotować potrzebna
z dnia 9 na 10 lipca 1934 r. ! marki „Cornik«
od zaraz
J. Kozicka,
Rzuconą O B E LG Ę na pannę książeczkę wojskową oraz ksią I stanie od zaraz na sprzedaż,
urządza
Lidzbark.
M a rję W a rto w sk ę z No- żeczkę czeladniczą, które unie j Gdzie wskaże eksp. „Drwęca”.
! w niedzielę, dnia 15-go bm.
w eg o m ia sta
na 3 okna skrzynkowe
ważniam
Służąca
1 żelazne grabie,
w szkole powszechnej.
Jan M arkuszew ski,
K atlew o. i 1 2 calowy i 2% calowy wóz potrzebna od zaraz
Oferty należy składać
i jest na sprzedanie.
G ajdziew ska, j
do 25-go bm.
1
J.
K
ozłow
ski,
Tylice.
K rzem ien iew o, j
w ogrodzie pana Kurowskiego.
Małgorzata Domska,
Potrzebna służąca
u p. K iero w n ik a szkoły.
Początek o godz. 3 po połud.
K rotoszyn y Pom .
P
arow
ą
młockarnię
zgłoszenia przed południem
Rada Szkolna
F O R M U L A R Z E
O liczny udział prosi
Potrzebny
W . R ozw adow ska, jak nową 52 cali i młockarnię
N. Brzozie.
poleca
Zarząd.
konną
sprzedam.
Zurałski,
adwokatowa,
Lidzbark,
chłopak do koni
Drukarnia
„Drwęca*.
K
rzem
ien
iew
o.
*
mm
Stare Miasto 20.
A d rja n k a , poczta Nowydwór.

PRZETARG

odw ołuję
i p rze p ra s za m
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„DRWĘCA“

Cały majątek poświęcili Adamowicze na przelot do Warszawy.

SOBOTA,

DNIA

14-GO

LIPCA

193 4

Wielkie manewry przeciwlotnicze w Londynie.

Jeden z dziennikarzy warszawskich miał roz
mowę z braćmi Adamowiczami, którą opisuje w na
stępujący sposób:
— Natychmiast po starcie w Harbour Grace
— opowiada Bolesław Adamowicz — wznieśliśmy
się wysoko. Lecieliśmy tak dłuższy czas. W no
cy skrzydła samolotu obmarzły, ciężar płatowca
zwiększył się i zaczęliśmy spadać.
Była nawet
chwila, w której zdawało się nam, że koła samolo
tu zanurzą się w wodzie. Wznieśliśmy się z tru
dem wyżej.
Dopiero kiedy powłoka lodowa odmarzła, mogliśmy osiągnąć wysokość 2 tys. me
trów, na której już stale lecieliśmy.
O tern, że
jesteśmy nad lądem, dowiedzieliśmy się przy
padkowo. Pod nami była mgła. Niespodziewanie
w tej mgle zobaczyliśmy małe „okienko”, przez
które przebłyskiwała ziemia. Odetchnęliśmy z ulgą.
Ocean był już za nami!
— Mniej więcej 3 lata temu rozpoczęliśmy na
sze przygotowania do lotu. Kupiliśmy w fabryce
„Bellanca” samolot nowego typu, za który zapłaci
liśmy 22 tys. dolarów, z czego jeszcze 1400 doi.
winni jesteśmy fabryce. Dług musi być spłacony
do 1 sierpnia rb. Dużo pieniędzy pochłonęły przygo
towania do lotu. Zeszłego roku wskutek wypadku W pobliżu Londynu odbyły się niedawno wielkie manewry przeciwlotnicze, mające za zadanie wykazać
w Harbour Grace kosztowały nas 3 tys. dolarów możliwość obrony Londynu przed atakami lotniczemu Na lewo widzimy działo przeciwlotnicze i światło
reperacje maszyny. Wypłukaliśmy się wówczas reflektora, skierowane ku niebu, pogrążonemu w ciemnościach. Na prawo aparaty podsłuchowe, które
zdradzają zbliżanie się nieprzyjacielskich samolotów.
zupełnie z pieniędzy. Musieliśmy sprzedać naszą
fabryczkę wody sodowej, by mieć gotówkę na
przygotowania do następnego lotu. Wylecieliśmy watnej korespondencji (o ezem swego czasu pi
W każdym razie, oba przedmiotowe listy, jako
z Harbour Grace, mając tylko 15 doi. w kieszeni. saliśmy) otrzymał następujące pismo z Dyrekcji różnego rodzaju, (jeden polecony, a drugi zwykły)
We Francji nie chcieli od nas pieniędzy za Poczt i Telegrafów :
i jako pochodzące z różnych miejscowości (jederi
benzynę. Natomiast w Niemczech musieliśmy za
„Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów.
z Kamienicy na Śląsku, a drugi z Krakowa) znaj
płacić za 50 litrów benzyny 10 dolarów. W Ame
L PP. 23 127(34.
dowały się w różnych odsyłkach i przechodziły
ryce kosztowałaby tylko 3 dolary. Za depeszę do
Kraków, dn. 21. 6. 1934.
przez ręce różnych pracowników.
Do urzędu zaś
Warszawy zapłaciliśmy 5 dolarów i zostały nam
Do Pana Posła Stanisł. Rymara w Krakowie, Kraków 2 i Kraków 1 nie wpłynęły te listy w
tylko 3 centy.
Topolowa 1, 52. tym samym czasie i nie były przechowywane tam
— Dodać muszę - - wtrąca się do rozmowy
W odpowiedzi na pismo z dnia 28. 4. rb. po w tych samych ubikacjach.
Trudno więc przy
Józef Adamowicz — że każda godzina lotu kosztuje wiadamia się, że przeprowadzone dochodzenia nie puszczać, aby tak liczny personel i tak często się
nas 7 doi. 40 cent., nie Ucząc naturalnie naszej pracy. zdołały wykryć ewentualnego sprawcy zamiany za zmieniający, a pracujący pod stałą kontrolą tak
Poza tern podczas próbnych lotów trzeba było wartości listu polecouego Nr. 449, adresowanego wzajemną, jakoteź specjalnych urzędników, mógł
co 20 godzin przelecianych odsyłać samolot do do Pana, z zawartością listu zwykłego, przezna pozostać w jakiejkolwiek zmowie między sobą.
fabryki na sprawdzenie. Kosztowało to po 20 doi. czonego do Redaktora Bielenina.
W końcu nadmienia się, że dochodzenia w oma
Równocześnie wyjaśnia się, że listy polecone wianej sprawie są bardzo utrudnione z powodu
krajowe prowadzi się w ewidencji sumarycznie, dowodu rzeczowego, jakim była koperta listu po
Jak to było ze sp raw ą tych
t. j. tylko co do ich ilości, natomiast listy zwykłe leconego Nr. 449, którą Pan zniszczył, oraz z po
listów ?
wogóle nie są prowadzone w ewidencji.
Z tych wodu zbyt późnego zgłoszenia tego faktu Wła
Kraków. Poseł Rymar w odpowiedzi na swoje więc powodów nie da ustalić się, który pracownik dzom Pocztowym. Kopertę listu zwykłego zwraca
zażalenie przeciw otwieraniu adresowanej doń pry- miał z temi listami do czynienia.
się. Dyrektor Okręgu Poczt i Telegr. (— ) Spott.
fn^iiiTMBTiTnaiiiTniwir-r r~
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Społeczeństw o śląskie w obronie
szkoły katolickiej.

Miasto rumuńskie w płomieniach.

Dnia 25 ub. m. odbył się w Królewskiej Hucie imponu
jący wiec Ligi Katolickiej z udziałem około 1.500 uczestni
ków, celem zaprotestowania przeciw szerzącemu się na Ślą
sku bezbożnictwu, popieranemu przez lewicowy Związek
Nauczycielstwa.
Po referatach dyr. Grządzieła oraz posła Sikory przyjęto
jednogłośnie rezolucję następującej treści;
1) Stwierdzamy, że książka p. Janiny „Baryckiej* (Zaj
ehowskiej), kierowniczki szkoły XV II w Królewskiej Hucie,
pt. „Stosunek kleru do Państwa i Oświaty” ma tendencje
antyreligijne, antykatolickie i zionie nienawiścią do ducho
wieństwa katolickiego. Książka ta wnosi niezgodę między
Kościół a szkołę polską, co nie leży w interesie ani Państwa
ani Kościoła katolickiego. Książka ta może spowodować
przepaść między społeczeństwem katoliekiero a szkołą. Za
rzuty, stawiane duchowieństwu katolickiemu, są niesłuszne.
Stwierdzamy niespożyte zasługi polskiego duchowieństwa
katolickiego, które w walkach o prawa i wolność ludu i nie
podległość i całość Państwa Polskiego stanęło w pierwszych
szeregach.
Dlatego książkę p. Janiny Baryckiej (Zajchowskiej) z ca
łą stanowczością potępiamy.
2) Protestujemy jak najostrzej przeciw temu, by w szko
le katolickiej dzieci katolickie wychowywała kierowniczka
Zajchowska, znana ze swego wrogiego stanowiska do Ko
ścioła, autorka paszkwilu antyreligijnego. Władzom niniejszem oświadczamy, że nie poślemy naszych dzieci do szkół,
w których uczy p. Zajchowska albo inni nauczyciele, zwal
czający i wyśmiewający to, co dla nas jest świętem. Na
żadne kompromisy w tej sprawie nie pójdziemy, a dzieci w |
ręce masońsko-ogniskowyeh nauczycieli nie damy.
W starorumuńskiem mieście Campuiung pastwą promieni padła średniowieczna świątynia, pełna
3) Wnosimy energiczny protest przeciw7 próbom zmiany ;
zabytków historycznych wraz z kilkudziesięciu domami.
szkół katolickich na bezwyznaniowe. Domagamy się, aby f
dzieci katolickie czerpały naukę u nauczyciela katolika. Na
pisy i pieczątki szkół muszą zostać katolickie.
4) Żądamy usunięcia z wyższych stanowisk w szkolni j trzonem swej Ojczyzny i najsilniejszą podstawą obywatel
To samo posiadają wdowy i sieroty, o ile ich mąż lub
ctwie urzędników, będących zdecydowanymi w rogami Kościoła.
ską Państwra!
ojciec zmarł w czynnej służbie łub przed uprawomocnieniem
5) Potępiamy wszelkie dążenia zmniejszenia ilości godzin
Tej prawdy nie wymyśliliśmy my, lecz ta prawda jako
się orzeczenia o przyznaniu i wymiarze emerytury.
Prawo
nauki religji i żądamy nauki w tym samym w7ymiarze, co
dogmat istnieje w sercach i sumieniach w szystkich dobrych
wyboru służy w ciągu 30 dni od dnia następującego po do
dotychczas, nietylko dodatkowo w r. 1934-35, ale na zawsze.
i uczciwych Polaków!
ręczeniu orzeczenia o przyznaniu i wymiarze emerytury lub
6) Wyrażamy nauczycielstwa, które współpracuje z lu
Polska albo będzie katolicką, albo jej w7cale nie będzie!
pensji wdowiej albo sierocej. Jeśli jednak orzeczenie to zo
dem katolickim na Śląsku, pełne uznanie oraz gorące po
Tę prawdę niech wezmą pod uwagę ci wszyscy, którzy
stało doręczone przed wejściem w życie obecnego dekretu
dziękowanie za pełną ofiarności pracę. Może ono zawsze
dzierżą w7 swem ręku losy i przyszłość państwTa polskiego
(tj. przed 19 czerwca 1934 r.), bieg terminu 30-dniowego roz
liczyć na pomoc i opiekę ze strony społeczeństwa kato
i za losy Ojczyzny przed historją będą odpowiadać!
poczyna się dopiero od 19 bra.
lickiego.
Dokonany w7ybór nie może być odwołany. O ile ktoś
H IWIlillII— |iH■■inillWIlMlllil I 11 IIH I I II ......... II....I...............Ili llil l....................II i
7) Żądamy lepszej opieki dokumentów urzędowych wT |
nie dokona wryboru w przepisanym terminie, otrzymuje eme
Województwie, aby nie dostawrały się w ręce masońsko- f
ryturę na podstawie przepisów7, obowiązujących w chwili
ogniskowe.
rozwiązania stosunku służbowego.
8) Zaznaczamy, że dzieci nasze, do których mamy jako
Emerytom, którzy w czynnej służbie nie nabyli prawa
rodzice pierwsze i główme prawo, mimo wTszelkieh szykan
Ostatnio w „Dzienniku Ustaw” ogłoszone zostało zapo
do uposażenia, określonego w dekrecie o uposażeniach z 28-go
Dędą nadal należały do organizaeyj kościelnych.
wiedziane już od dłuższego czasu rozporządzenie Prezydenta
października 1933, albo w późniejszych ustawach i rozporzą
9) Apelujemy do zebranych katolików, by Da wszelkie
Rzeczypospolitej w sprawie wyboru zaopatrzenia emerytalne
dzeniach, dolicza się, poczynając od 1 kwietnia 1934 r,, do
ataki zorganizowanego bezbożnictwa odpowiedzieli wt sposób
go tych funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych woj
podstawy wymiaru uposażenia emerytalnego 10 proc. tej
godny katolika, to jest intensywmą pracą w Akcji katolickiej.
skowych, którzy w dniu 1 lipea r. b. pozostawali w7 służbie
podstawy. Przepis ten jednak nie dotyczy pensyj wdowich
Mamy nadzieję, że centralne władze polskie wrejrzą w tę
i posiadali w dniu 31 stycznia eonajmniej 15 lat służby i pra
i sierocych. Natomiast rozciąga się on także na tych, którzy
niebezpieczną sprawcę walki z Kościołem katolickim i ze
cy, zaliczalnych do wysługi emerytalnej i uzasadniających
w myśl obecnego dekretu dokonają wyboru emerytury na
szkołą wyznaniową bezbożników i deprawatorów polskiego
roszczenie o emeryturę, a którzy przy rozwiązaniu z nimi
rzecz dawnych przepisów.
życia społecznego nietylko na Śląsku, ale i w całej Polsce
stosunku służbowego nabywają prawa do emerytury.
Pocztowcy i pracownicy lasów7 państwowych objęci są
— i niepohamowane wybryki wszystkich sług szatana silną
także nowym dekretem.
Otrzymują oni prawro wyboru bądź to zaopatrzenia eme
ręką zgniotą, odbierając propagatorom bezbożnictwa i wro
rytalnego, należnego im na zasadzie przepisów emerytalnych,
gom Kościoła — otwartym czy ukiytym — choćby cień ja  obowiązujących w czasie rozwiązywania stosunku służbowego
Lek k ie obowiązki.
kiejkolwiek wTadzy i możności szkodliwego oddziaływania
(t. zn. nowej ustawy uposażeniowej lub jej ewentualnych
Gospodarz
domu (do nowej
służącej): Uważaj, tu
na dusze i sumienia całego ludu polskiego, bezwzględnie
późniejszych dalszych nowelizacyj), bądź też zaopatrzenia,
wszystko idzie podług wojskowej akuratności: o szóstej wstaswemu Kościołowi i sw7ej wierze wiernego.
jakie otrzymaliby, gdyby stosunek służbow7y z nimi został ! jemy, o dwunastej obiad, a o dziesiątej spać.
Naród, stojący niewzruszenie na fundamencie Wiary
rozwiązany w dniu 31 stycznia 1934 r. (t. za. na podstawie
Służąca:
No, jeżeli nic więcej niema do roboty, to
objawionej i Kościoła katolickiego, jest też najwierniejszym
* z tem gobie jakoś dam radę !
dawnej ustawy uposażeniowej).

Zao p atrzen ie em erytalne
urzędników.

