Pena połedyńegogo egzemplarza 10 groa«6

P, Ł O. Poamań nr. 204115.

K o n to

K DODATKAMI:

„OPIEKUN MŁODZIEŻY“, „NASZ PRZYJACIEL“ i „ROLNIK“

„Drwęca“ wychodzi 3 razy tygodn. we wtorek, czwartek i eobotę rana. —
Przedpłata wynosi dla abonentów miesięcznie s doręczeniem. 1,30 sL
Kwartalnie wynosi z doręczeniem 8,89 zł.
Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet.
Druk i wydawnictwo „Drwęca“ Sp. a o. p. w Nowemmieóeie.
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Cena ogłoszeń: Wiersz w wysokodei 1 milimetra aa stronie 6-tamowej 15 gr,
na stronie 3-łamoweJ 50 gr, na 1 stronią 60 gr. — Ogłoszenia drobne: Napisowe
słowo (tłusto) 30 gr każde dalsza słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100*/» więcejNnmer telefonu: Nowemi ast o 8.
telear * .Drwęca* NowemUsto-Pomorze.

NOWEMIASTO-POMORZE, CZWARTEK, DNIA 30 SIERPNIA 1934
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madzkiej dokona ona wyboru na lat trzy
Challenge czyli zawody lotnicze
sołtysa i podsołtysa dla swej gromady.
Specjalne kołegja (ciała) wyborcze — powo
od 2 8 . 8. do 7. 9. 1934 r.
łane zostaną następnie do wyboru rad gmin
Zawodnicy zagraniczni i krajowi,
nych.
Kolegja te składać się będą: a) z
biorący udział w Challenge‘u.
Jak wiadomo, sanacyjna większość w naszych radnych gromadzkich, względnie ze specjalnych
Warszawa. Do tegorocznych Międzynarodo
ciałach ustawodawczych obdarzyła nas zupełnie delegatów od małych gromad, które nie będą wych Zawodów Lotniczo-Turystycznych stają ekipy
nowym ustrojem samorządowym. Już dawno ma miały osobnych rad gromadzkich i b) z sołtysów 4 państw : Niemiec, Włoch, Czechosłowacji i Polski,
my za sobą wybory do rad miejskich. Obec ł podsoltysów wszystkich gromad.
łącznie 37 pilotów. Każde z tych państw wydele
W jakich odstępach czasu odbędą się wybory gowało sam kwiat swego lotnictwa, toteż Challenge
nie czekają nas wybory do rad wiejskich. W sa
morządach wiejskich nowa ustawa zaprowadziła radnych gromadzkich, sołtysów i podsoltysów, ten będzie wielką rewją światowych asów.
znacznie dalej idące zmiany aniżeli miejskich. To a następnie radnych gminnyeh, o tem bliższe
Ekipa niemiecka.
też koniecznem jest bliższe zapoznanie się z tym szczegóły przyniosą dopiero regulaminy
Najsilniejsza
i może najgroźniejsza jako współza
wyborcze,
wydane
przez
Ministra
Spraw
We
nowym ustrojem samorządowym po wioskach.
wnętrznych. Sądząc z doświadczeń wyborczych wodnictwo jest ekipa niemiecka,złożona z 14 pilotów.
Przewodnią ideą to wielkie gminy.
Dotychczasowe nasze gminy małe otrzy województw centralnych i wschodnich, trzeba
Ekipa francuska się w ostatniej chwili
mają nazwę gromad. Dopiero kilka czy na się liczyć, że terminy te w niektórych wy
wycofała.
wet kilkanaście dotychczasowych naszych gmin, padkach mogą być bardzo krótkie.
Ze
względów
technicznych ekipa fran
Bądźmy więc przygotowani na bliski już cuska wycofała się całkowicie w ostatniej chwili.
a obecnie gromad stanowić będą nową gminę
zbiorową. Podstawą wyborów, to wybory do termin wyborów. Należy już obecnie rozglądać
Ekipa włoska.
na
rad gromadzkich. Rdda gromadzka składać się za odpowiedniemi kandydatami
Ekipa
ta
konspiruje
się wszechstronnie. Zgło
się będzie z 12—30 radnych, zależnie od liczby radnych gromadzkich, jako i na sołtysa siła do zawodów jedynie konieczne minimum, tj.
ludności. Ta r8da gromadzka wybierze sobie i podsołtysa. Od tych wyborów zależeć będzie
sołtysa, podsołtysa i ławników jako zwierz też w dalszem następstwie skład rad gminnych, typy samolotów i nazwiska pilotów, których jest 7.
Ekipa czeska.
chność gromadzką.
Rada gromadzka z soł wójta i podwójciego, a w dalszym jeszcze
Liczy 4 zawodników, wśród nich 2 nazwiska
tysem będzie zarządzać majątkiem gro ciągu i skład rad powiatowych.
.. _ j u i u m i 'i ) j f * H
li
f i f ufciiTi o a r a r g o n r » >'
^ f mają już rozgłos światowy.
madzkim. Sołtys będzie reprezentował gro
madę wobec gminy i wyższych władz.
Ekipa polska.
J a k w ła d ze p o p ie ra ją p ra s ą
Rady gromadzkie z sołtysami i podsołSkłada
się
z
11
pilotów, w tem 5 wypróbowa
sanacyjną?
tysami wybiorą następnie radę gminną, wójta
nych challengoweów, zaś nazwiska pozostałych 6-ciu
podwójciego i ławników gminnych.
Znaczy
Wicedyrektor Kolei Państwowych w Poznaniu, znane są z różnorodnych meetingów i zawodów
to, że główny punkt ciężkości spoczywać będzie inż. Krzyżanowski, wystosował do swych pod krajowych. Piloci ci zostali wybrani po bardzo
we wyborach do rad gromadzkich.
Od wy władnych urzędowy okólnik, który przypad szczegółowej eliminacji i szeregu prób, toteż sam
borów rad gromadzkich, a przez nich sołtysów kiem dostał się dopiero teraz w ręce „Kurjera fakt figurowania ich nazwisk w składzie Challenge‘u
i podsoltysów bowiem zależeć też będzie wybór Poznańskiego”.
Sprawa „urzędowa” przedstawia owej ekipy świadczy, że jest to śmietanka naszych
rady gminnej, wójta i podwójciego. A zatem się następująco:
pilotów turystycznych.
koniecznie potrzeba, aby do rad gromadzkich
Poznań, dnia 17 kwietnia 1934 r.
N a g ro d y dla zaw o d n ikó w .
weszli ludzie uczciwi, rozumni, mający w ła
Rozpowszechnianie „Dziennika Poznańskiego”
Nagrodę
przechodnią, którą zwycięzca wygrywa dla swe
sny swój sąd i samodzielne swe zdanie
Do
go kraju na przeciąg lat 2, bo w takim odstępie czasu od
i prócz tego tyle cywilnej odwagi, by kie
Panów Naczelników Wydziałów Biur, Oddziałów, bywają się Challengee, stanowi Puhar Challenge, wartości
rować się sumieniem i względami na dobro
Gł. Warszt. I kl. i Gł. Magaz. Zasób, w Pozna 20.000 franków francuskich, ufundowany przez Aero Club de
mieszkańców, a nie kiwać tylko na wszy
niu i Ostrowie oraz zawiadowców wszystkich France, z którego inicjatywy powstały Międzynarodowe za
wody samolotów turystycznych, zwane Challengełm.
Puhar
stko głowami i być jedynie lakierowanemi
jedn. służb.
ten będzie ostatecznie przyznany temu państwu, którego
manekinami.
W związku z okólnikiem tut. z dnia 16. 2.1934. ekipa zdobędzie go trzykrotnie.
Wybory do rad gromadzkich są tajne.
w sprawie rozpowszechniania „Przeglądu Codzien
Pozatem są jeszcze nagrody pieniężne regulaminowe, w y
Prawo wybierania czyli prawo głosowania ma nego” i uwagi na możliwość niewłaściwej interpre płacane z funduszów zawodów. Fundusz ten powstaje
każdy obywatel, mężczyzna czy kobieta, jeżeli tacji wymienionego dziennika wyjaśniam, że cza z opłat, wnoszonych przez Aerokluby Narodowe za każdy
ukończył lat 24, posiada prawo wyborcze do sopismo „Dziennik Poznański” zasługuje ze zgłoszony do zawodów samolot.
1- a nagroda
100.000 fr. franc.
Sejmu i Senatu i zamieszkuje przynajmniej wszechmiar na poparcie ze strony pracow 2a
„
44.000 fr. franc.
od roku w danej miejscowości, licząc od ników kolejowych.
3- a
„
21.500 fr. frane.
*
10.500 fr. franc.
dnia rozpisania wyborów.
„Dziennik Poznański” jest jednem z najstar 4- a
93.975 fr. franc.
Każdy przeto obywatel po ogłoszeniu w y szych i najbardziej zasłużonych w propagowaniu i 15 nagród po 6.265 fr. fr.
Razem
269.975 fr. franc.
borów i wyłożeniu listy wyborców do prze idei prorządowych pism codziennych, toteż po
W tegorocznym Challengefu rozdane jeszcze będą nagro
glądu ma obowiązek pójść do odpowied lecam W. Panom Naczelnikomfi Zawiadowcom dy pozaregulaminowe.
9 nagród międzynarodowych i 5 na
niego urzędu 1 stwierdzić, czy jest umie p o p i e r a n i e i r o z p o w s z e c h n i a n i e w y  gród krajowych dla zawodników polskich.;
szczony na liście. Jeżeliby został opuszczony m i e n i o n e g o c z a s o p i s m a w ś r ó d o g ó ł u
Międzynarodowe.
w spisie, to musi wnieść reklamację i wykazać p r a c o w n i k ó w k o l e j o w y c h .
1. P. Prezydenta R. P. 2. P. marsz. Piłsudskiego. 3. P.
w niej dowody na poparcie, że ma prawo głosu.
P r z e d s t a w i c i e l o m „ D z i e n n i k a P o  Ministra Spraw Zagranicznych. 4. P. Ministra Komunikacji.
A kto może być wybranym do ciał samo z n a ń s k i e g o ”
należy
ułatwić
z b i e  5. Związku Miast Polskich. 6. P. prezydenta m. st. Warszawy.
rządowych ?
Wybranym do ciał samorzą r a n i e a b o n e n t ó w .
7. Aeroklubu Rzeczypospolitej pPolskiej.
8. Województwa
Śląskiego. 9. Zrzeszenia Polskich Przemysłowców Lotniczych.
dowych, na wójta gminy, sołtysa, ławnika,
Za Dyrektora Kolei Pastw.
radnego gminy i gromady może być oby
Krajowe.
(—) Inż. Wł. Krzyżanowski, wicedyrektor.
watel (obywatelka), jeśli ukończył 30 lat życia
1. P. prezesa Rady Ministrów. 2. P. ministra Krzysztofa
Jak wiadomo, zarówno „ P r z e g l ą d C o 
i nie utracił prawa wyborczego do Sejmu i Senatu d z i e n n y ” , jak „ D z i e n n i k P o z n a ń s k i ” Siedleckiego. 3. Ks. Janusza Radziwiłła, prezesa Zarządu
A. R. P. 4. Zarządu Głównego L. O. P. P. 5. Związ
oraz zamieszkuje przynajmniej rok w danej gminie, są p a r t y j n e m i ,
p o l i t y c z n e m i o r g a  Głównego
ku Kioskarzy w Poznaniu.
w której zamierza kandydować.
Natomiast n a m i
„ s a n a c y j n e m i ”. W i c e d y r e k t o r
Wszystkim uczestnikom i osobom współpracującym roz
członkiem
Sejmiku
Powiatowego, wójtem K o l e i
dane będą medale pamiątkowe Challenge 1934 r., ofiarowane
Państwowych
w
Poznaniu
gminy, sołtysem może być taka osoba, która u w a ż a z a w s k a z a n e
zajmować
s i ę przez Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej.
prócz wyżej podanych warunków włada językiem p r o p a g a n d ą
tych
pism
w
okól
N a stą p iło o tw a rc ie C łia lle n g e ‘u.
polskim w słowie i piśmie oraz posiada w n i k a c h
oficjalnych
do
podwładnych
We wtorek, t. j. 28 bm. o godz. 12 w południe
pracy samorządowej przygotowanie prak sobie urzędników,
których
wzywa
do
na
lotnisku
Mokotowskiem w Warszawi w obec
tyczne.
współdziałania w t e j sprawie.
ności p. Prezydenta Rzplitej nastąpiło oficjalne
Nasuwa się pytanie, kiedy odbędą się w y
otwarcie Challenge‘u (Turnieju) lotniczego 1934 r.
bory. Trudno w tym względzie podać informacje
Przemówienie z okazji otwarcia zawodów wy
Minister
Paciorkowski
wyjechał
ścisłe i dokładne. Te znane są jedynie odpo
głosił min. komunikacji Budkiewicz, witając ser
do Kopenhagi.
wiednim władzom administracyjnym,
Nam
możliwe jest tylko
określenie terminów w
Do Gdyni przybył min. Pracy i Opieki Społ. decznie przybyłych lotników zagranicznych.
Po przemówieniu min. Budkiewicza wciągnięto
przybliżeniu. Ogłoszenie podziału na gminy p. Paciorkowski, aby wyjechać do Kopenhaga.
na maszty flagi poszczególnych państw, uczestni
nastąpiło w lipcu. W ciągu dwuch miesięcy
po tern ogłoszeniu musi nastąpić ogłoszenie P. W ojewoda Pomorski powrócił z urlopu czących w zawodach, w kolejności polską, nie
i objął urzędowanie.
miecką, czeską, francuską (Francja mimo, że nie
tych gmin na gromady. Z tego powodu trzeba
bierze udziału w zawodach oficjalnie uczestniczyła
W
niedzielę,
26
sierpnia,
pociągiem
pośpiesz
się liczyć z tem, że ogłoszenie to ukaże się
już we wrześniu.
Prawdopodobnie w kilku nym z Gdyni powrócił do Torunia z urlopu p. w otwarciu) i włoską, przyczem odegrano każdo
już dniach po ogłoszeniu tego podziału nastąpią Wojewoda Pomorski Stefan Kirtikiis i objął urzę razowo odnośny hymn państwowy.
Otwarciu przyglądały się około 20-tysięczne
wybory do rad gromadzkich, a zaraz po dowanie. P. Wojewoda spędził swój kilkutygod
rzesze publiczności.
uprawomocnieniu się wyborów rady gro niowy urlop wypoczynkowy w Juracie na Helu.

Wybory do rad gromadzkich
już za pasem.

Z n ie w a że n ie flagi p o lsk ie j u s z ło
mu płazem .

K a rty

żyw n o ścio w e w p row ad zon o
na Ś lą s k u O p o lsk im .

Znamienny wyrok sądu gdańskiego.
Opole, 25. 8. Prasa niemiecka na Śląsku opolGdańsk. Przed sądem gdańskim toczył się skim ogłasza rozporządzenie ministerstwa dla wy
proces przeciwko gospodarzowi Strunkowi z Bol- żywienia ludności w Niemczech, wprowadzające od
kówka, Niemcowi, który w dniu 3 maja r. b. zdarł dnia dzisiejszego na terenie całego Śląska opol
chorągiew polską, wywieszoną przez mieszkańca ; skiego specjalne karty na zbyt kartofli i jarzyn.
tego domu i sponiewierał ją. Sprawa ta była już Handlarzom wolno od producentów nabywać kar
raz przedmiotem rozprawy sądowej; Strunk został tofle i jarzyny jedynie tylko na podstawie specjal
wówczas uwolniony. 1 na tej rozprawie, wznowio nych kart. Z wolnej ręki nie wolno rolnikom
nej wskutek apelacji prokuratury, wynik był ten sprzedawać tych produktów.
Również nie wolno wysyłać wagonów z niesam.
Ciekawe przytem były wynurzenia proku sprzedanym towarem aż do zarządzenia władz.
W obwodach rolniczych poza Śląskiem wolno
ratora, asesora Oertla, który wniósł w p raw 
dzie o miesiąc więzienia dla oskarżonego, bez tych kart sprzedawać rolnikom najwyżej 5 q
ale nadmienił, że nie wypowiada własnego kartofli jednej rodzinie na wyżywienie.
Ogłoszenie tego rozporządzenia wywołało ol
zdania, lecz występuje na zlecenie wyższej in
stancji i odnośny wniosek karny zgłosić musi brzymie poruszenie wśród szerokich warstw ludno
ści na Śląsku Opolskim.
z obowiązku.
Rozeszły się pogłoski, że wkrótce w Niemczech
To oświadczenie prokuratora gdańskiego
jest wobec ugody polsko-gdaóskiej bardzo będą wprowadzone karty na ubrania i bieliznę.
Przy tej sposobności dodać należy, że na Ślą
znamienne.
sku Opolskim od dawna daje się zauważyć brak
Taka to przyjaźń niemiecka! — Hitler
i olbrzymia drożyzna artykułów żywności pierwszej
„naprawi krzyw dę“, wyrządzoną Gdańskowi.
potrzeby.
Gdańsk. Namiestnik kanclerza Rzeszy Niem.
w Gdańsku, „gauleiter” Forster, złożył delegacji,
w ybierającej się z Prus Wschodnich na ma
nifestację na rzecz Zagłębia Saary w Ehren- Zwycięstwo Kusocińskiego w Helsingforsie.
Helsingfors, 28. 8. W czwartek wieczorem w Helsingforsie
breitstein oświadczenie, w którem mówi o je 
dnakim
losie Zagłębia i hitlerowskiego odbyły się międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, w któ
rych najważniejszym punktem programu był bieg na 3.000
Gdańska, odłączonego od „macierzy nie km z udziałem czołowych zawodników fińskich i Kusociń
m ieckiej” i wyraża przekonanie, że Niemcy skiego.
Bieg ten był bardzo emocjonujący. Prowadzili na zmianę
Adolfa Hitlera „wyrządzone krzywdy na
Kusociński i Virtanen. Na ostatniem okrążeniu Kusociński
p raw ią” (!)
na 300 m. przed końcem wychodzi na czoło i wygrywa na

45 tys. ha zie m i w S ta n isła w o w s k ie m znajduje s ię w rę k a ch żydów .
Lwów. Nacjonalistyczny dziennik ukraiński
„Nowyj Czas” bije na alarm z powodu stwierdzo
nego przez statystykę faktu, że 45.000 ha ziemi
w woj. stanisławowskiem znajduje się w ręku rol
ników żydowskich.
„W 671 miejscowościach tego województwa —
czytamy — było w r. 1931 — 4947 żydowskich
gospodarstw na 45.613 ha ziemi czyli na jedno
gospodarstwo przypadało 9,2 ha. Dwie trzecie go
spodarstw żydowskich jest po wsiach, jedna trzecia
w miastach i miasteczkach. W cyfrze powyższej
176 gospodarstw ma średnio po 182 ha. Ilość
miejscowości, w których żydzi nie mają roli, wy
nosi 20,7 proc. wszystkich osiedli w województwie
stanisławowskiem.
Innemi słowy w 80 proc, miejscowości woj.
stanisławowskiego żydzi zabrali ziemię z rąk włościaństwa, a w dodatku dzisiaj krzyczą, że Ukra
ińcy wypierają ich z życia gospodarczego44.

finiszu, w czasie 8.23.5.
Czas Virtamena 8.23.7.
Na dalszych miejscach Hackert 8.26.2, Ascola 8.28, Sarkamen 8.45.
Kusociński wT połowie dystansu zwolnił nieco tempa,
widać było, że pragnie rozegrać bieg nie na czas, lecz wy
grać go na finiszu, co mu się też udało. Kusociński starto
wał w sobotę w Abo.

Żydzi swobodnie obradują —
narodowcom nie wolno.
Kraków. Da. 26 bm, odbyła się w Krakowie kon
ferencja przedstawicieli syjonistów z całego świata.
W konferencji wzięli udział najwybitniejsi przed
stawiciele świata żydowskiego. Równocześnie do
noszą także z Krakowa, iż władze zakazały odby
cia zjazdu członkom Stronnictwa Narodowego. Tak
więc swobodnie mogą obradować żydzi, zjeżdża
jący się z rozmaitych stron świata, ale nie wolno
naradzać się narodowcom, członkom legalnie istnie
jącego stronnictwa, Polakom, prawnym gospodarzom
tegoż państwa.

M ajątki ks. P s z c z y ń s k ie g o
pod n a d zo re m sąd ow ym .
Zaległości podatkowe wynoszą
około 11 milj. zł.
Prokuratorja generalna w Katowi
cach wystąpiła z wnioskiem do sądów
w Katowicach, Mysłowicach, Pszczy
nie, Mikołowie, Żorach o ustanowieniu
przemysłowego nadzoru
sądowego
nad wszystkiemi przedsiębiorstwami
i nieruchomościami ks. Pszczyńskiego.
Sądy, w miejscowościach wymienio
nych, powezmą uchwały w sprawie
ustanowienia nadzoru i wezwą ks.
Pszczyńskiego do zapłacenia zaległo
ści podatkowych w ciągu 14 dni. W
razie nie zapłacenia zaległości po 14
dniach sądy mają wyznaczyć przymu
sowego zarządcę.
Należy pamiętać,
że zaległości podatkowe wynoszą
z odsetkami około 11 m iijonów zł.
Majątek ks. Pszczyńskiego ma wyno
sić około miljarda zł.

Z n iżk i cen w ęgla n a ra zie
nie będzie.
I tymrazem zawód*
Szerokie koła społeczeństwa przyjęły z zado
woleniem do wiadomości liczne wzmianki prasy
stołecznej, jak i miejscowej o mającej nastąpić
w połowie września rb. redukcji cen na węgiel.
Spodziewano się również obniżenia opłat przewozu
na węgiel i koks, które, nawiasem mówiąc, uwa
żać należy bezwzględnie na zbyt wygórowane.
Skutkiem lansowania tych pogłosek nastąpiło
ogólne, zrozumiałe zresztą, wstrzymywanie się od
robienia zakupów artykułów opałowych na naj
bliższy okres zimowy.
Nawet sfery kupieckie,
które normalnie w sierpniu i wrześniu robiły
większe zapasy, zajęły stanowisko wyczekujące,
nie chcąc narazić się na ewentualne straty, jakie
im, w razie kupna większych partyj węgla przed
zapowiadaną zniżką cen.
Na skutek zasiągniętych z autoratywnyeh źró
deł informacyj, nie należy liczyć na obniżkę ani
cen węgla i koksu ani przewozów kolejowych
przed 1 styczniem 1935 r.
Zapowiedź zniżki cen nafty i cukru*
Nafta jako artykuł pierwszej potrzeby, w szcze
gólności szerokich mas rolniczych, stała się skut
kiem swej wysokiej ceny w stosunku do cen zbo
ża artykułem, dla wsi niedostępnym. Gdy w prze
liczeniu na zboże w 1914 roku za 10 kg. nafty
płaciła wieś 16 kg żyta, w 1928 roku cena utrzy
mała się na tym samym poziomie, to w 1931 r.
10 kg nafty kosztowało 43 kg żyta, a w lutym rb.
42 kg żyta.
Ostatnio zapowiadają obniżkę nafty o około
20 proc. obecnej ceny. Oficjalne ogłoszenie ob
niżki ceny nafty ma nastąpić w pierwszych dniach
września.
Akcja, zmierzająca do obniżenia cen artykułów
skartelizowanych i dostosowania tych cen do zdol
ności nabywczej zubożałego społeczeństwa, objęła
również cukier. Cena cukru w handlu detalicznym
ma być obniżona o 20 gr na kilogramie. Obniżka
ceny ma obowiązywać od 1 października rb. Do
wiadujemy się, że kartel cukrowy próbuje odbić
obniżkę cukru na plantatorach buraków, domaga
jąc się obniżki cen za buraki od 10 do 15 proc.

A re sz to w a n ie n aro d o w có w .
Tczew.

W czwartek około godziny 17,30 przenosił
18-letni Franciszek Michna z Tczewa tablicę Stron. Naród,
z napisem „Niech żyje Wielka Polska” z pewnego lokalu do
sekretarjatu Stron. Narodow.
Z polecenia p. starosty

aresztowano Michnę wraz z tablicą. Potem skon
centrowano na ulicy Kościuszki kilku policjantów
mundurowych i tajnych, którzy zaczęli aresztować
wszystkich umundurowanych członków Stronnictwa
Narodowego, opuszczających
Sekretarjat.
Wiadomość
o aresztowaniu rozeszła się lotem błyskawicy po
mieście, wywołując różne komentarze.
Na ulicy
Kościuszki powstało wielkie zbiegowisko. Każdy był
ciekawy, kogo i za co aresztują. Po upływie^ mniej w ię
cej godziny policjanci wycofali się i ^ już później
mogli członkowie Stron. Nar. chodzić po ulicach
w mundurach.
Oprócz p. Michny Franciszka z Tczewa zostali areszto
wani następujący członkowie Stron. Naród.: 1. Falgowski
Leon z Bobowa, pow. starogardzki ; 2. Bąkowski Wilhelm
z Wdy, pow. starogardzki; 3. Połom Franciszek z Brzeźna,
pow. starogardzki; 4. Bunikowski Edmund z Swarożyna,
po W. tczewski; 5. Laskowski Florjan z Szczerbięcina, pow.
i' tczewski; 6. Osysko Walenty z W. Walichnów, pow. tczewsk i; 7. Kitowski Leon z Rywałdu, pow. starogardzki; 8.
' Bródka Jan z Lubichowa, pow. starogardzki; 9. Lampkowski
Jan z Semlina, pow. starogardzki; 10. Zieliński Władysław
j z Lubiszewa, pow. tczewski.

Około północy wszystkich aresztowanych zw olprzesłuchaniu ich przez wywiadowcę z
urzędu śledczego. W czasie przesłuchiwania pytano ich,

\ niono po

._....
Polacy górnicy, wydaleni z Francji, w asyście
policji na dworcu przed odjazdem.
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fCiąg dalszy).
W tej cichej, lodowatej i lśniącej atmosferze
biel śniegów była niemal oślepiająca, kontury wy
dłużonych cieni były ostrzejsze, a niebo jakby
nisko pochylone ponad ziemią. Ale wspaniała
panorama zacierała się przed oczami, pełnemi łez,
Ireny; zdawały się one widzieć tylko przed sobą
konające oblicze matki i słyszeć ostatnie jej poże
gnalne słowa, któremi duszę syna polecała pieczy
córki. Mnich zatrzymał się i wskazał ręką trzecią
celę od brzegu, ponad którą wisiała trupia główka.
Dunbar chciał pozostać w tyle, ale Irena po
ciągnęła go za sobą, mówiąc:
— Chodź; czyż nie stanowimy dziś jedno ?
Rzuciła się ku niskim otwartym drzwiom celi,
przez które słońce napływało, jakby błogosławień
stwo Boże.
Na kamiennej podłodze, na sienniku, nakrytym
grubym, brunatnym wojłokiem, leżała podarta na
łokciu, a głową wspierająca się o ścianę skały

l czy byli wyznaczeni do obrony tablicy, kto przemawiał na
j zebraniu, o czem mówił, gdzie kto spał, co jadł na obiad
j itd. itd.
Niektórym aresztowanym zabrano podobno do dyspo| zycji urzędu śledczego posiadane przez nich broszurki p. t.
; „Tępić chwasty”, „Zasobna wieś to bogactwo
Polski”
i i przemówienie senat. Głąbińskiego, wygłoszone w Senacie
; dnia 26 lutego 1934 r. Dlaczego zatrzymano te broszurki —
j nie wiadomo. Są to przecież wydawnictwa legalne, które
. przeszły przez cenzurę.
Co było przyczyną aresztowania — również nie wiadomo

mnisza postać, tak wychudła i wyniszczona, że życie ani śmierć ani grzech ani hańba ani pięt
można było wziąć ją za trupa, gdyby nie nadzwy no zbrodnicze, wyryte na czole, nie może zmienić
czajny blask szeroko otwartych oczu, skierowa serca matki ani umniejszyć jej miłości dla wy
stępnego dziecka, bo oto widuję ją codzień we
nych ku wejściu.
Irena bez tchu dopadła do łoża i rzuciła się śnie, wołającą na mnie i wyciągającą ku mnie
przed nim na kolana, schwyciła brata w ramiona ramiona. Moja droga, błogosławiona matka !.,.
— Umarła, błogosławiając cię ostatniem tchnie
i łkając, zaczęła go tulić do siebie.
— Bertie! Mój ukochany! Mój drogi, drogi niem i przesłała ci na łożu śmierci tę oto ślubną
obrączkę. Pociesz się, Bertie... do ostatniej chwili
bracie!...
On usiłował się podnieść, ale opadł bezsilny kochała cię ponad wszystko na świecie. Byłeś jej
bożyszczem w życiu i przy śmierci. Najdroższą pa
na posłanie.
miątkę po naszym ojcu zostawiła tobie...
— Powietrza !... wykrztusił z trudnością.
Usiłowała wsunąć pierścionek na wychudły
Dunbar pochylił się nad dyszącym bez tchu
i jął go wachlować kapeluszem. Po chwili spra palec, ale on cofnął łagodnie dłoń, a wielkie, cie
cowana pierś uspokoiła się nieco, a oczy wez mne, gwiaździste oczy, tak podobne do oczu matki,
zaszkliły się łzami.
brały czułością, spocząwszy na twarzy Ireny.
— Zatrzymaj ją — rzekł. — Rąk twoich nie
— In o ! moja słodka, ukochana, moja wierna
siostrzyczko!... O ! jak Bóg dobry, że mi pozwolił plami kradzież. Możesz nosić tę obrączkę, nie ru
mienią« się przed wspomnieniem ukochanych na
doczekać tej chwili!...
— Czemuś mnie wcześniej nie dał znać o so szych zmarłych. Tyś nigdy nie okradła starca
bie, Bertie ? W te wszystkie lata moją nieustającą z jego złota, a ja to uczyniłem... To było moją
modlitwą było : „B oże! daj mi być pomocą memu zbrodnią... Ja jestem złodziejem ! Ino !...
— Bóg wejrzał na żal twój i odpuścił ci winę.
bratu! daj mi choć raz jeszcze ujrzeć twarz jego !
Czy dusza
— Nie byłem godzien spojrzeć w twoje czy Czy pogodziłeś się z nim, Bertie ?
iC. d. n.j
ste niewinne oczy...
Nie wiedziałem wtedy, że twoja jest w spokoju ?

WIADOMOŚCI.
N ow e m i a s t o, dnia 29 sierpnia 1934 r.
Kalendarzyk. 29 sierpnia, Środa, Ścięcie gł. św. Jana Chrz.
30 sierpnia, Czwartek, Róży Lim. p.
Wschód słońca g. 4 — m. 43 Zachód słońca g. 18 — 31 ra.
Wschód księżyca g. 20 — 35 m. Zachód księżyca g. 12 — 46 m.

Komu przysługuje zwolnienie od opłat
szkolnych ?
Do tutejszych szkół nadszedł okólnik Ministerstwa W. R.
i O. P. w sprawie zwalniania młodzieży od opłat szkolnych.
Od opłat szkolnych za egzaminy wstępne i egzaminy
dojrzałości oraz od opłat za duplikaty świadectw szkolnych
nikt zwolniony być nie może. Zwolnień udzielić można tylko
od taksy za egzamin dojrzałości eksterna, który w gimnazjach
wynosi 60 zł.
Poszczególni uczniowie mogą być zwolnieni również od
rocznej taksy egzaminacyjnej, która w gimnazjach wynosi
220 zł, a w seminarjach 80 zł. Wpłata ratalna taks musi
się odbyć do dnia 20 listopada i 20 kwietnia najpóźniej. Od
uczniów, którzy przed tym terminem występują, można nie
żądać taksy. Termin wnoszenia podań
o zwolnienie od
opłat upływa bezwzględnie 20 września.
Z 50 proc. zniżki taksy administracyjnej korzystają
z reguły dzieci urzędników państwowych i wojskowych za
wodowych oraz dzieci rodziców wybitnie niezamożnych,
0 ile jednak wykazują odpowiednie postępy w nauce. Ilość
zwolnień w klasach jest ściśle określona.
Całkowite zwolnienie od opłat przysługuje dzieciom
niezamożnych rodziców, inwalidów wojennych i osób, odznacz,
krzyżami Virtuti Militari lub Niepodległości lub Medalem
Niepodległości.
Nowowstępujących uczniów zwolnić od opłat może jedy
nie kuratorjum okręgu szkolnego. Przepis ten nie dotyczy
funkcjonariuszy państwowych,
wojskowych zawodowych
1 osób odznaczonych.

Z miasta i powiatu.
Prośba.
Lubawa.

Znowu zmuszone jesteśmy wyciągnąć rękę
i prosić Szan. Obywatelstwo naszego miasta o łaskawe datki
dlafubogich, znajdujących się pod naszą opieką. Choć jeszcze
słonko przygrzewa, to jednak pamiętać należy, że niedługo
nadejdzie zima, a z nią kłopoty o wyżywienie, przyodzianie
i ogrzanie naszych ubogich bliźnich. Dlatego juz teraz chcia
łyśmy zacząć zbierać potrzebne fundusze. W tym celu urzą
dzamy w niedzielę, 2 września, kwestę uliczną. Prosimy
zatem, aby gzan. Obywatelstwo i tym razem nie skąpiło
swego ofiarnego grosza i hojnie składało kwestarkom i kwestarzom w puszki swe ofiary.
Zarazem prosimy przy tej sposobności o znoszoną odzież
i obuwie, abyśmy naprawioną i wyczyszczoną mogły mieć
przygotowaną dla naszych ubogich, gdy nadejdzie czas słotny
i chłodny.
Zarząd Stów. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
w Lubawie.

Na zakończenie Tygodnia Strażackiego.
Lubawa. Dopiero w ub. niedzielę odbyła się na za
kończenie tygodnia strażackiego zabawa taneczna w sali p.
Kowalskiego, połączona zaraz po południu z róźnemi niespo
dziankami. Zabawa udała się całkowicie, a próby zakłócenia|jej przez pewnych wyrostków zostały udaremnione.

Kradzież piwa z bufetu.
Lubawa.

Dokonano tu bezczelnej kradzieży w czasie
zabawy w niedzielę, 26 bm. z hotelu p. Kowalskiego. Przez
wybicie szyby w oknie od strony ogrodu złodziejaszkowie
skradli faskę piwa, zawartości około 13 Itr. Siady wskazują,
że dokonało tego kilku osobników,
znanych p. Kowalskie
mu. Wobec tego jest on przekonany, że skradzione piwo mu
zwrócą, w przeciwnym razie zmuszony byłby ich pociągnąć
do odpowiedzialności.

Groźna burza.
Nowemiasto.

W nocy z 28 na 29 bm. przeszła znów
nad naszem miastem i okolicą groźna burza, wT czasie której
kilkakrotnie uderzyły gromy.
Jeden z nich uderzył w sto
dołę rolnika Świniarskiego w Lipowcu, która spłonęła do
szczętnie wraz z całym zbiorem żniwnym i 2 maszynami roln.
Ubezpieczony nie był. Drugi grom uderzył w stodołę rolnika
Piątkowskiego w Nielbarku, w której spali żołnierze, prze
bywający tam na manewrach. Stodoła spłonęła doszczętnie,
przyczem spalił się kompletny ekwipunek i karabiny. Żołnie
rze ledwie z życiem uszli. Ogień przeniósł się na inne za
budowania, które prawdopodobnie spłonęły także doszczętnie.
Bliższe szczegóły podamy w następnym numerze.
DDalzy grom uderzył u p. Rygwelskiego, zamieszkałego
u p. Wielgosińskiego w Lipowcu w antenę, która zozstała
spalona i porozrywana, przyczem w szczycie domu oderwał
deski i zrzucił dachówkę.

Straszny wypadek. — Eksplozja naboju.
Nowemiasto. W poniedziałek, 27 bm., przed poł*
7-letni synek inwalidy woj. p. Czajkowskiego, zamieszkałego
przy ul. Tylickiej, znalazł nabój i zaczął przy nim manipu
lować i uderzać kamieniem. Nabój nagle eksplodował i po
ranił chłopcu całą twarz, przyczem uszkodził prawe oko,
pocharatał palce lewej ręki i zrsnił kciuk prawej ręki.
Pierwszej pomocy nieszczęśliwemu udzielił p. dr. Piotrowski,
który przekazał chłopca do tut. szpitala pow., gdzie doko
nano amputacji wszystkich palców u lewej ręki. Poza tern
chłopiec straci prawdopodobnie wzrok prawego oka.
Stan
jego jest bardzo groźny i zagraża życiu nieszczęśliwego.
Jest to jeszcze nowa przestroga, że należy bardzo ostrożnie
obchodzić się ze znalezionemi materjałami wybuchowemi,
gdyż tylko w ten sposób uniknie się bardzo smutnych w y
padków.

Skutki nieostrożnej jazdy.
Nowemiasto.

W niedzielę, 26 bm., przed poł. inkasent
miejski p. Zalewski, zamieszkały przy ulicy Tylickiej, jechał
na rowerze, mając także córeczkę na ramie roweru. W pew
nym momencie, wskutek najechania na kamień, wywrócił
się i upadł całą siłą na twarz. P. Z. doznał ogólnego dość
silnego pokaleczenia twarzy oraz włamanie kości nosowej.
Córeczka jego doznała jedynie zdrapania skóry na jednym
policzku.

Mecz tennisowy.
Nowemiasto.

W ub. niedzielę odbył się na tut. korcie
rewanżowy mecz tennisowy między K. T. Brodnica i K. T.
Nowemiasto, z którego zwycięsko wyszła Brodnica w stos.
3 : 2. Poszczególne gry są następujące z p p .: Klempówna Ł.
(N.) — Gburkowska J. (B.) 4 : 6, 6 : 0, 6 : 4, double Bułka
i Suchy (B.) — Klemp i Krzyżanowski (N.) po zaciętej walce
7:5, 9:7, Bułka — Krzyżanowski 6:3, 6 :1 , Suchy — Klemp
6 : 1, 6 : 4, mixte Moszczyńska i Klemp (N.) — Gburkowska
i Suchy (B.) 2 : 6, 7 : 5, 6:1. Nadmienić wypada, że swego
czasu odbył się mecz tennisowy w Brodnicy, z którego zwy
cięsko wyszło Nowemiasto w stos. 4: 1.

Z targu.
Nowemiasto.

Na wtorkowym targu, przy zwozie pro
duktów dużym i ruchu średnim, płacono : za mdl. jaj 90 gr,

ogórków 60—80 gr, pół kg. masła 0,80—1 zł, jabłek 10—20 gr,
gruszek 15—20 gr, śliwek 15—30 gr, pomidorów 5—15 gr,
zajkalafiory 10—25 gr szt., kurczaki 0,70—1,40 zł, kaczki 1,60—
2,50 zł, ctr. kartofli 1.50— 1.60 zł.
Równocześnie na targowisku płacono za bekony 30 zł,
świnie tłuste 36—40 zł, prosięta 12—20 zł, cieląt nie było.
Ze względu na mały spęd trzody ruch słaby.

Odpust św. Bartłomieja.
Sampława.

Tegoroczny odpust św. Bartłomieja odbył
się przy bardzo pięknej pogodzie. W tym dniu świątecznym
celebrowano 3 Msze św. Do pomocy duszpasterskiej przybyło
kilku księży z okolicy. Udział wiernych z parafji i dalszych
okolic był dość liczny.
Nie brakło i kilku wyzyskiwaczy, którzy grami hazardowemi od niejednego wyciągnęli sporo grosza.
Dziwna, że
władze wobec tych wyłudzigroszy nie wystąpią z całą energją
celem uniemożliwienia im tego procederu.

I oni chcieliby wsadzać do Berezy!
Grodziczno.

Mimo, że notatka poniższa jest nieco
spóźniona, warto ją podać dla jej charakterystyki.
Otóż 22
lipca wpłynęło z Hartówca doniesienie do poster. P. P. w
Nowemmieście, jakoby p. Stefan Raszkowski, kierów, tut.
Sekcji Młodych Str. Naród., urządził zebranie w Hartówcu.
Na zebraniu tern miał wygłaszać antypaństwowe przemówie
nia oraz usiłował rozbić tamt. „Strzelca”.
Denuncjacja ta
była w całości fałszywa. Policja jednakże przybyła do p. R.,
który dopiero wyjaśnił bezpodstawność jej, bowiem w owym
dniu był w sprawach osobistych w Zwiniarzu. Dla bliższego
i dokładniejszego zrozumienia tej denuncjacji należy dodać,
że naucz. Wawrzyniak i sekwestrator Sarnecki z Hartówca
wyrazili się w gronie pewnych osób, że postarają się o w y
słanie p. St. Raszkowskiego do Berezy.
Na szczęście są
głosy, które nie idą w niebiosy.

Czy znów ta sama historja ?
Lubstyn.

Jak nam donoszą, jeden z nauczycieli, który
został tu przeniesiony z nowym rokiem szkolnym z Rybna,
jak na początek dziwnie się zachowmje. Na pozdrowienie

dzieci szkolnych „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus“ nie raczy wcale odpowiadać, a podobno w
to miejsce zaleca im mówić „Dzień dobry”, a przy opu
szczaniu szkoły „Do widzenia”. Tak nas informują ro
dzice dzieci, uczęszczających do szkoły. A może i tym ra
zem będzie zaprzeczenie z inspektoratu szkolnego ?
Goto
wiśmy wTtedy udowodnić powyższe świadkami. Nauczyciel
ten pochodzi zapewme ze szkoły młodo-legjonowej. Rodzice
zamierzają poczynić u władz odpowiednie kroki, by go zmu
sić do zaniechania tych reformatorskich zakusów.

Z

Pomorza

Rozpoczęcie budowy domków dla bezdom
nych. — Pomiary drogi Jamielnik—Górzno.
Lidzbark. W ub. tygodniu rozpoczęto na wyznaczonym
terenie miejskim przy szosis zieluńskiej tak upragnioną bu
dowę domków dla eksmitowanych wzgl. bezdomnych rodzin
miasta. Domki znajdować się będą mniejwięcej do 1 kim.
od miasta. Zakładanie fundamentów i zwóz budowlanego
materjału jest w pełnym biegu.
Przy tej sposobności dodać wypada, że z ramienia Sta
rostwa Krajowego rozpoczęło 2 inżynierów prace pomiarowe
drogi Jamielnik—Górzno pod zapowiadaną budowę szosy
na tym odcinku.

Statystyka pow. działdowskiego.
Działdowo.

Z chwilą przyłączenia do pow. działdow
skiego kilka gmin z sąsiednich powiatów lubawskiego i bróddnickiego, stan liczebny nowoutworzonego powiatu znacznie
się powiększył, co — zdawaćby się mogło — pod względem
płacenia podatków wyszło na korzyść mieszkańców b. pow.
lilipuciego. Mieszkańcy dawniejszego powiatu w liczbie 26000
musieli utrzymywać taki sam aparat urzędniczy, jaki utrzy
mywali mieszkańcy powiatów, liczących ponad 50000 dusz
i dlatego też byli odpowiednio opodatkowani. Publiczną też
tajemnicą było, że mieszk. b. pow. działdowskiego procentu—
alnie największe płacili podatki na Pomorzu, to też z rado
ścią przyjęto do wiadomości fakt powiększenia się powiatu.
Liczebność obecnego powiatu pod względem osobowym i bu
dynkowym przedstawia się następująco: liczba ludności w
gminach miejskich, tj. w Działdowie i Lidzbarku, wynosi
9111, w gminach miejskich 29866, na folwarkach 5025, razem
44002 osób. Językiem polskim — domowym posługuje się

w gm. miejskich 8415, wiejskich 27630, na folwarkach 4896,
razem 40941 osób. Innym językiem posługuje się w grn.
miejskich 696, wiejskich 2236, na folwarkach 129, razem 3061
osób. Liczba budynków wynosi w gm. miejskich 714, wiej
skich 3642, na folwarkach 397, razem 4753. Statystyka ta
jest oparta na spisie ludności, przeprowadzonym przez pp.
Komisarzy, którzy za jej ścisłość biorą odpowiedzialność.
Jak z tej statystyki widać, b. powiat pod względem liczebnym
powiększył się o 70 proc., lecz czy wobec tego nastąpiło ja
kiekolwiek odciążenie podatkowTe, o tern mogą powiedzieć
płatnicy b. powiatu.

W kłótni widłami wykłuł przeciwnikowi oko.
Wąpiersk. W ub. poniedz. wydarzył się tu na tle sporu
mieszkaniowego niesamowity wypadek.
Otóż niejaki Fr.
Zdrojewski, wydzierżawiwszy u gosp. Fr. Źurańskiego przed
kilku laty mieszkanie, zobowiązał się według ugody na za
płatę 9 zł miesięcznie.
Od dłuższego już czasu, niewiadomo,
z jakich powodów, zredukował ją samowolnie na 7 zł mieś.
Na tle tera wyłaniały się ciągłe swady, kłótnie, których sku
tek był ten, że Z. odebrał Zdr. chlew. Owego fatalnego po
ranka, gdy Zdr. wyprowadził krowę na pole, wszczęła jego
żona kłótnię, ajw następstwie doszło do rękoczynów. Zurański
tak nieszczęśliwie uderzył przeciwnika, źe formalnie wyłupał
mu lewe oko, pozatem okaleczył mu głowę, lewą rękę
i pięści. Przytransportowano nieszczęśnika do miasta, gdzie
po opatrzeniu ran przez lekarza i zbadaniu sprawy przez
policję odwieziono go szpitala w Działdowie.

Katastrofa lotnicza.
Augustowo.

W sobotę, 25 bm. przed południem 1 i pół
km. od dworu maj. Augustowa w pow. brodnickim na skutek
defektu motoru zmuszony był lądować samolot, należący do
4 pułku lotn. w Toruniu. Samolot podczas lądowania się
rozbił. Pilot st. szeregowiec i obserwator-porucznik wyszli
z katastrofy bez szwanku. Rozbity samolot załadowano na
samochód ciężarowy i odwieziono do Torunia.

Zdalszych stron Polski.
Upiór z pod Łowicza skazany na
15 lat więzienia za morderstwo.
W łocławek. W tych dniach rozpoczął się proces wam
pira z Łowicza, Tadeusza Ensztajna.
W sali świadków budzą sensację dwie diewczynki:
13-letnia Zosia Rozenówna i 15-letnia Kazia Pietrzakówna,
które ostatnio włóczyły się razem z Ensztajnem.
Ensztajn obiecywał im, źe kupi im rozmaite rzeczy, że
będą z nim śpiewały po podwórzach. Nie namyślając się
długo, zgodziły się na propozycję i powędrowały razem
z nim. Ze starszą Kazią Pietrzakówną szybko dał sobie radę,
ale gdy zaciągnął l3-letnie dziecko — Zosię Rozenównę w
trawę, wyrwała mu się i uciekła, a kiedy zobaczyła Ensztejna we Włocławku, zameldowała posterunkowemu, że chciał
ją zniewolić.
W dalszym ciągu proces nie wykazał prawie nic kon
kretnego. Wszystko są tylko poszlaki mniej lub więcej pe
wne, ponieważ Ensztajn zapiera się wszystkiego.
Zeznania dziewcząt poszkodowanych nie wnoszą do spra
wy nic nowego, bowiem nie mogą one poznać w Ensztajnie
napastnika. Wahają się, z trudem wybąkają zeznania, co
chwilę cofając się lub tłómacząc zapomnieniem.
Sąd każe przebrać Ensztajna w jedno cywilne ubranie.
Za chwilę na ławie oskarżonych zasiada chłopak w szarej
kurtce, czarnych spodniach i żółtych, przydeptanych półbucikach.
Ta transformacja nieco pomaga, ale zeznania są w dal
szym ciągu chwiejne i trudno wysnuć z nich jakiekolwiek
wnioski.
Jak wiadomo, jedną z ofiar „wampira” miała być w ę
drowna handlarka Lisiewska. W ręku jej znaleziono garść
włosów, prawdopodobnie wyrwanych z głowy napastnika
podczas walki. Badanie stwierdziło, źe nie są to włosa
Ensztajna.

Wyrok.
W dniu 23 bm. o godz. 11 wieczorem, po trzygodzinnych
naradach, sąd ogłosił wyrok w sprawie „krwawego wampira”
z Łowicza, Tadeusza Ensztajna. Sąd uznał Ensztajna winnym
dokonania wszystkich zarzuconych mu zabójstw i karygod
nych czynów i skazał go na łączną karę 15 lat więzienia.
Ensztajn przyjął wyrok spokojnie.
Obrońca jego zapo
wiedział apelację.
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Alojzy Pietruszka
pisze:
Kochani Czytelnicy!
Cieszę się bardzo, że dano mi
możność pogawędzić z Wami na ła
mach kochanej „Drwęcy“ , za co pu
bliczne składam panu Redaktorowi
serdeczne podziękowanie, przyobie
cując feste sztamę trzymać z Czy
telnikami „Drwęcy”. Kunsztem moim
będzie w dzisiejszych kryzysowych
czasach śmiech Wam na usta przy
wracać, bo mimo wszystko chcę,
żebyście humorem swe troski krasili
i zapomnieli o udręczeniach czasu
powojennego.
Bo gruntijto uśmiać
się, a nie dać się. Przedewszystkiem,
o ile ma się sprawę z Urzędem Skarbowym (właściwie może
Garbowym), który nieraz naprawdę psuje ikrew obywatelom,
żądając od nich ponownego uiszczenia się z podatków w
wypadkach, jeżeli już i tak z kłaków wygarbowany płatnik
nie może okazać się kwitem, jakoby już dawno podatek za
płacił. Kto taki kawałek papieru posiada, ten w oczy
sekwestratorowi kichnąć może z śmiechu; kto zaś w roztar
gnieniu świstulek taki gdzieś zarzucił lub podarł, temu
przemocą odrośnięte kłaki razem ze skórą .zedrą, a w braku
tejże z niczem do kasy wracają...
Już od kilku dni mózgownica moja, skręcona na podo
bieństwo przedwojennego szneka, nie może czy nie chce
zrozumieć, w jaki sposób tak zblazowany pyndzlarz i baz
grają (Hitlera mam na myśli) dochrapał się takiego wyso
kiego stanowiska. Zapewne wiadomo Wam, że został wy
krzyczany (przeważnie musowo) na prezydenta Niemiec. A
więc naród „dobrowolnie“ oddał mu najwyższą władzę nad
zjednoczeniem swego kraju. A znowu zjednoczyć kraj i po
stawić go na nogi, to znaczy przywrócić mu dawny „głane“ .
Zatem nie dziwota, że Hitler kombinuje nad przywróceniem
„glancu” w swoim kraju, boć przecież jako były pyndzlarz to
bez gadania on tylko to fertig dostanie, choć wielu niemiaszkom nie będzie dane podziwiać ten nowoczesny wiks,
bo, jak się sam Adolfek wygadał, to każdego — małego czy
dużego — któryby mu przeszkadzał w robocie, powystrzela
kulami dum-dum. Marzeniem jego, to dzisiejsza Austrja,
w której bezwstydnie fermentuje i skandale popiera za po
mocą swoich szturmowców i różnych innych bombowców7.
Ale nie dla psa kiełbasa. Przekonał się o tern „Fiihrer”,
który dla wymacania i anszlusowania nowych stosunków
austrjackieh wysłał swoją prawicę — Papena — na poga
dankę z prezydentem Austrji, która trwała prawie tak dłu-

go, jak badanie ubezpieczonego przez doktora kasowego,
a więc zaledwie 3 minuty. To też kiedy Hitlerowi doniesio
no, że miast oczekiwanego przymierza z Austrją podano Papenowi zupę z pajęczemi brzuchami, to sobie bodaj włosy
z korzeniami wyrywał, a z Papena rozkazał paprykę w yci
snąć, niby za to, że zapomniał butlę szampana ze sobą za
brać, co pono Prezydenta Austrji tak rozgniewało, że w y
prosił go delikatnie za drzwi.
A teraz to Wam, drodzy Czytelnicy, opowiem, jak to się
balowałem u mego znajomego, którego syn fajrował 3-letnią
rocznicę wałkowania i byczenia się z racji pozostania bez
pracy zarobkowej. Jakim sposobem kańciarz ten poka
źny woreczek grosza wyfechtował, łazikując po wioskach
i w butelkę nabijając naiwnych, jakoby był „dilegowany*
i upoważniony przez Ministerstwo Bezrobocia do „ligalnego“
zbierania datków na podstawie właśnie „sztejgowania“ bez
robocia w kraju, posiadając różnego rodzaju opieczętowania
w postaci czerwonych stempli, to już należy do naszej dziel
nej polieyji.
Dziś nie czasy na frykasy — mówi Felek,
częstując mnie cygarem z bauchbindą — dziś trzeba umieć
żyć z kombinacji, tak każą — płudra mać — obecne czasy.
Ale grunt to się nie przejadać, chajrów i wierzycieli omijać
i na własne lakszpice zważać, by się nie rozleciały.
- Mówię Wam, źe, jak żyję, tak się jeszcze nie ululałem,
jak na tej fajrówee Felka. Straż ogniowa przez całą noc
mi ^ „fejer“ gasiła, a baba moja to mi wytykała przy w s z y stkich strażakach, źe niby to jestem prezesem Związku A b
stynentów, a tak po bydlęcemu popieram monopolówkę
spirytusową. Prawdę powiedziawszy, to miała baba rację,
chociaż sama się tak uraczyła róźnemi słodyczami, że do
dziś kańtować nie może, żyjąc jeno rycyną. Bo na takiej
bibie trzeba się przecież uraczyć, boć to za darmochę. Oj, za
darmocha, było picie i żarcie. A co za żarcie? Kiełbasy
z kapustą! Jedni wsuwali kiełbasę pomorską, inni k ra
kowską, a prawie że nikt nie ruszał hitlerowskiej, bo
każdemu przychodziło na myśl, z czyjego ona mięsa zrobiona.
Ta ostatnia miała być symbolem dla gości, źe nadejdą może
te czasy, że jak nie inni, to właśnie my będziemy kręcili
z niego kiełbasy.
Tak to biedni proletarjusze, żurem z octem karmione,
zmuszane pasami kryzysu kałduny pośeiągać, ufetowałi się
na benefisie, źe wspomnieniem tego będą w stanie pokony
wać wszelkiego typu trudności na drabinie życiowej. Ja
natomiast wszystkie łańcuchy przyjaźni ze znajomym zerwa
łem, jako że mnie, abstynenta, doprowadziłyby do haniebnej
ruiny fizycznej i materjalnej, a wiem, źe wtedy straciłbym
opinję u was, drodzy Czytelnicy. Przeciwnie, chcę, żebyśmy
się ze sobą zżyli i coraz bardziej do się tęsknili, co niech
się stanie do zobaczenia miłego!
Całkiem Wam oddany

Alojzy Pietruszka.

KĄCIK

Challenge się rozpoczął.
Zaraz na początku nieszczęśliwy wypadek
i to sierżanta Dłuto.
Niezwykle efektownie wyglądał szereg zawodników
polskich ubranych identycznie w białe combinaisony.
Po zakończ, oficjalnej części otwarcia rozpoczęły się
pokazy akrobatyczne, które stanowią stronę widowi
skową uroczystości otwarcia. Pokazy były niezwykie
interesujące. Słynny akrobata plutonowy Kosiński
z Krakowa wykonał szereg niezwykle śmiałych
i efektownych ewolucyj, poczem pod dowództwem
p. mjr. Pawlikowskiego szereg samolotów myśliw
skich wykonało akrobację zespołową.
W czasie tego nastąpił ciężki wypadek. Jeden
z samolotów runął na ziemię dziobem naprzód.
Sierżant Dłuto został wyjęty z pod maszyny jeszcze
żywy, istnieje nadzieja utrzymania go przy życiu.
Wypadek ten wywował wstrząsające wrażenie.

WRZESIEŃ
a wraz z nim jesień na progu —
Prace w polu na ukończeniu —
Wieczory coraz dłuższe —
Czasu więcej na czytanie gazety —
Trzeba być poinformowanym o wy
padkach ważnych, zmieniających obli
cze świata w zawrotnem tem pie-----Zatem zamówmy niezwłocznie

„ D

Pod jakim warunkiem Polska byłaby
gotowa go zawrzeć ?
Z Paryża donoszą, że korespondent moskiew
ski dziennika „Le Temps” nadesłał telegram z in
formacjami, pochodzącemi z dobrze poinformowa
nych źródeł polskich. Informacje te twierdzą, że
r z ą d p o l s k i o p r a c o w u j e o b e c n i e wa
runki
paktu
wschodniego.
Mają one
być następujące;
1. P o m o c
w o j s k o w a , której Sowiety
ewentualnie udzieliłyby Polsce, nie m o ż e w żad
nym wypadku polegać na wkroczeniu lądowych
wojk czerwonych na terytorjum Polski, c h o ć b y
t y l k o w celu przemarszu.
Polska natomiast gotowa jest zgodzić się na
współpracę z sowieckiemi siłami 1o t n i c z em i
i m o r s k i e m i , lecz tylko wtedy, j e ż e l i s a m a
t ego zażąda
2. Państwa, które dziś nalegają na zawarcie
paktu wschodniego, powinny wywrzeć nacisk na
L i t w ę , aby przywróciła normalne stosunki dy
plomatyczne z Polską.
3. Rząd p o l s k i
ni e
będzie
tole
r o w a ł na
p r z y s z ł o ś ć , aby go w t a j e 
mniczano w p ow aż n i e j s z e p r z e d s i ę 
wzięcia d y p l o m a t y c z n e d o p i e r o post
f a c t um,
przeciwnie,
p r a g n i e brać
u d z i a ł w d y s k u s j i na równi z innymi od
samego początku jakiejkolwiek akcji.

C z a s e m i d o b rze s p ó ź n ić s ię .
70 osób uniknęło przez spóźnienie cudem
skutków katastrofy budowlanej.
W Dudley (Worcesterskire) wydarzyła się ka
tastrofa, która tylko szczęśliwym zbiegiem oko
liczności nie pociągnęła za sobą śmierci lub okale
czenia kilkudziesięciu ludzi.
W godzinach rannych około 40 ekspedjentek
pewnego domu towarowego oczekiwało przed
drzwiami na kierowniczkę, która, spóźniwszy się
do autobusu, przyjechała z kilkuminutowem opóź
nieniem. Podczas gdy dziewczęta czekały przed
bramą, nagle z ogromnym hukiem zawalił się kilku
piętrowy gmach, rozsypując się dosłownie w gruzy.
Przyczyną katastrofy okazał się podkop i pęk
nięcie fundamentów, bowiem przy domu prowa
dzone były roboty budowlane celem rozbudowania
domu towarowego. — I znów dziwnym zbiegiem
okoliczności żaden z zatrudnionych 30 robotmkow
nie poniósł szwanku, robotnicy mieli bowiem właś
nie przerwę śniadaniową i siedzieli na pobliskiej
murawie.
. , .
Wypadek ten wywołał w całem mieście zro
zumiałe wrażenie.
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na następny miesiąc — a otrzymamy
ją regularnie.

Początek jesiennego
sezonu w polityce.
Opracowywanie ustaw oddłużeniowych
i reformy ubezpieczeń społecznych.

Dokoła paktu wschodniego.

RADJOWY

Audycje Polskiego Radja w Warszawie.
Czwartek, dn. 30. VIII.
6.30 Audycja poranna.

Warszawa. Powrót p. premjera Kozłowskiego z wywcza
sów wakacyjnych jest zapoczątkowaniem jesiennego sezonu
politycznego. Narazie p. premjer, objąwszy urzędowanie,
konferował z ministrem skarbu, dr. Zawadzkim, który go
zastępował. Niebawem rząd przystąpić ma do załatwienia
projektów, będących pa warsztacie, a więc w pierwszym
rzędzie ustaw oddłużeniowych oraz reform y ubezpie

czeń społecznych.

Ministerstwo rolnictwa i ministerstwo skarbu wykończa
ją projekty oddłużenia średniego i drobnego rol
nictwa i w niedługim czasie projekty mają być wniesione
na radę ministrów.
Co do sprawy tak bardzo odchodzącej zarówno praco
dawców jak i pracowników, sprawy reformy ubezpieczeń
społecznych, to wiceminister opieki społecznej, p.^ Jastrzęb
ski, odwiedził ostatnio szereg ubezpieczalni w kraju i badał
ich stan.
Obecnie prace toczą się na podstawie otrzyma
nych przy objeździe informacyj. W ciągu kilku tygodni pro
jekt reformy ubezpieczeń ma być ostatecznie gotów i wów
czas zapadnie decyzja, czy ustawa będzie ogłoszona dekre
tem Prezydenta czy też przedłożona zostanie ciałom usta
wodawczym.

Fa n ta styczn e p o g ło sk i na tem at
u b e zp ie czeń .
Warszawa. W związku z pracami nad projek
tem reformy ubezpieczeń dowiadujemy się dalszych
szczegółów.
Na wypadek pozostawienia w dotychczasowej
formie ubezpieczeń chorobowych ś w i a d c z e n i a
lecznicze
miałyby
być
znacznie
o g r a n i c z o n e . P r z e d e w s z y s t k i e m człon
kowie r o d z i n y m i e l i b y p r a w o o o l e c z e 
n i a t y l k o w t e d y , jeżeli wiek ich n ie p r z e 
k r a c z a 16 lat lub jest w y ż s z y niż 65. Dalej
świadczenia pieniężne miałyby być ruchome, zale
żnie od stanu finansowego ubezpieczalni.
Podobno wszelkiego rodzaju s k ł a d k i łącznie
ze składkami z tytułu ubezpieczeń od wypadków
maj ą b y ć p o n o s z o n e w p o ł o w i e p r z e z
p r a c o w n i k ó w , a w p o ł o w i e p r z e z pra
codawców.
.
Organizacyjnie ma nastąpić dalsze zespolenie
wszelkiego rodzaju ubezpieczeń w jednym zakła
dzie. Najdziwniejsze pogłoski krążą na temat
ubezpieczeń emerytalnych. Podobno prawo do
świadczeń będzie przysługiwało tylko tym, którzy
przekroczą 65 rok życia i to o tyle, o ile są zu
pełnie niezdolni do pracy.
Wówczas rzeczywiście niewielu byłoby ko
rzystających z tyci1 rcnt.„

12.05 Przegląd Prasy.
12.10 Koncert z Krakowa. 13.00
Dzień, połudn. 13.05 Audycja dla dzieci : »Jak Bryś został
moim przyjacielem5'. 13.20 Płyty.
16.00 Muzyka lekka.
17.00 »Skrzynka pocztowa”. 17.15 Koncert chóru kolejarzy
śląskich z Katowic.
17.40 Utwory na skrzypce w wyk. Zygadło. 18.00 »Nowy zawód kobiecy — dietetyczka” odczyt
z Poznania. 18.15 Słuchowisko pt. »Wiśniowy sad” p-g Cze
chowa. 19.15 Płyty.
20.05 Tr. z Salzburgu w wyk. ork.
Filharmonji Wiedeńskiej. 22.05 »Powstanie teorji rasizmu” .
22.15 Muzyka taneczna.
Piątek, dn. 31. VIII. 6.30 Audycja poranna.
12.05
Przegląd prasy. 12.10 Płyty.
13.00 Dzień, połudn.
13.05
Koncert z Wilna.
16.00 Koncert mandolinistów z Poznania.
16.40 Płyty.
17.00 Audycja dla chorych ze Lwowa.
17.30
Koncert solistów. 18.00 Repcrtaż.
18.15 Recital fortepiano
wy Borkwicówny z Krakowa. 18.45 Pogadanka o turnieju
łotn. 19.15 Muzyka taneczna. 20.02 »Skrzynka poczt, techn.”.
20.12, 21.12 Koncert popularny w wyk. ork. symf.
20.59
Dzień, wiecz. 21.02 »Przegląd wydawnictw roln.”. 22.00 Felj.
»Jeden dzień na wsi”. 22.15 Muzyka tan. z Ciechocinka.

RUCH

TOWARZYSTW.

Grodziczno. Zebranie Kółka Rolniczego odbędzie się
w niedzielę, dn. 2 września rb. po głównem nabożeństwie,,
w sali p. Wilmańskiego.
O liczny udział uprasza się.
Zarząd.

Urzędowe sprawozdanie targowej Komsijł
w Poznaniu
z dn:?. 28. 8. 1934 r.
Buhaje:
Wytuczone pełnomięsiste
Tuczone mięsiste .
Nietuczone, dobrze odżyw, starsze
Miernie odżywuone
Krowy:
Wytuczone pełnomięsiste
Tuczone mięsiste
Nietuczone dobrze odżywione
Miernie odżywione
Jałowice:
Wytuczone pełnomięsiste.
Tuczone mięsiste .
Nietuczone, dobrze odżywione .
Miernie odżywione
Młodzież:
Dobrze odżywione .
Miernie odżywione
Cielęta:
Najprzedniejsze cielęta wytuczone
Tuczone cielęta
Dobrze odżywione .
Miernie odżywione
Owce:
Wytuczone pełnomięsiste jagnięta i młodsze skopy
Tuczone starsze skopy i maciorki
.
.
.
.
Dobrze odżywione .
Świnie (tuczniki):
Pełnomięsiste od
120 do150 kg żywej wagi
Pełnomięsiste od
100 do120 kg żywej wagi
Pełnomięsiste od
80 do100 kg żywej wagi
Maciory i późne kastraty

64—
56—
46—
40—

68
62
50
42

64—
54—
36—
22—

70
60
40
28

66—
60—
50—
42—

70
64
56
46

42— 46
38— 40
82—
74—
66—
54—

86
78
70
60

70— 76
60— 66
00— 00
78—
70—
64—
62—

82
76
68
70

G IEŁD A W A R S Z A W S K A
Dolar 5.1825; frank francuski 34.85 ; frank szwajcarski
172.25 ; funt szterling 26.43 ; marka niemiecka 194 ; szyling
austrjacki 98.75; korona czeska 21.85.

Piorun uderzył w budynek, odnowiony
przez malarzy-źydów w niedzielę.
Piotrków. Lokal urzędu gminnego Krzyżanów
restaurow ali m alarze-iydzi, nie przeryw ając pracy
w niedzielę. Wtem około południa nadciągnęła burza
i piorun nderzyl w urząd, niszcząc instalacje elektryczne.
W zburzona ludność, uważając zdarzenie to za
wskazanie Opatrzności, zgromadziła się tłumnie przed
urzędem gminnym, żądając energicznie natychmiastowego
zaprzestania pracy. Na widok groźnej postawy tłumu ma-

larze-żydzi pracę przerwali,

G IE ŁD A Z B O Ż O W A W POZNANIU.
Notowania oficjalne z dnia 28. 8.
Płacono w złotych za 100 kg.
17.50—
Zyto
19.00—
Pszenica
18.25—
Jęczmień
15.50—
Owies
22.00—
Mąka żytnia
28.50—
Mąka pszenna 65 proc.
12.00—
Otręby żytnie
12.50—
Otręby pszenne
39.00—
Groch Victoria.
32.00—
Groch Folgera
48.00—
Gorczyca
44.00—
Mak niebieski

17.75
19.50
18.75
16.00
23.00
29.00
13,00
12.75
43.00
35.00
50.00
48.00

Za redakcję odpowiedzialny: Franciszek Łnpieki w Nowemmieścłe,
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w
zakładzie, strajków itp., wydawnictwo lnie odpowiada za dostarczę ale
plama, a abonenci nie mają prawa domagania się niedostarczonyak
numerów lab odszkodowania.

W dniu 5 września 1934 r. o godz. 10-tej Chór Kościelny męski „ E C H O “ w Tylicach

Liczba czynności: 2 K 21131.

urządza w niedzielę, dnia 2-go września 1934 r*
zostanie sprzedana w SądziejGrodzkim w L I D Z B A R K U
P rz e ta rg p rzym u so w y.
w ogrodzie pp. Nadolskich w Tylicach
pokój
33
w
drodze
Nieruchomość położona w Lubawie i w chwili uczynie
nia wnisu o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lubawa
tom IH karta 85 na nazwisko Antoniego Hejfei z Lubawy
o obszarze 1 a, 94 m* stanowiąca zabudowanie miejskie o czy
połączony ze zjazdem Chórów Kościelnych.
stym dochodzie jako podstawy podatku budynkowego 2100 realność Radoszki karta 29, której zapisanym właścicielem jest
P R O G R A M
Z J A Z D U .
mk. zostanie w drodze egzekucji na wniosek Banku Gospo Jan Omieczyóski, obszaru przeszło
Godz, 3,00 po poł. Zbiórka chórów przy ognisku K. S. M.
darstwa Krajowego w Warszawie
3 5 0 m ó rg
Nieszpory. Po nieszporach wymarsz do
3,15
dnia 24 październ. 1934 r. o godz. 10 przed poł. w tern 40 mórg łąk z bardzo dobrym pokładem torfu, budynki
ogrodu pp. Nadolskich.
Rozpoczęcie zjazdu:
4,00
wystawioną na przetarg przed niżej oznaczonym Sądem masywne z roku 1912, dom mieszkalny o 7 pokojach. Dworzec
a) Przywitanie gości, b) Przemówienia.
Radoszki oddalony 2 km. Kościół 1 i pół km.
#
Cena wywoławcza 60.000.— zl do przejęcia potrzeba
Wspólny śpiew chórów:
pokój
0 przetargU zapisano w księdze gruntowej
4,20
20.000.— zl. Resztę ceny kupna pozostawia się na warun
»Kyrie et sanctus“, »De Angelis” na 1 głos.
dnia 10 listopada 1931 r.
kach Banku Akceptacyjnego. Dalszych informacyj udzieli
Popisy chórów z pieśni kość. — Następnie
4.30
Lubawa, dnia 22 sierpnia 1934 r.
dowolne wystąp, chórów z pieśnią świecką.
SĄD GRODZKI.
__________
B ank Ludow y w N o w e m m ie śc łe
Zakończenie pierwszej części zjazdu pieśnią
7.30
telefon 48.
„Nasz Bałtyk“ przez wszystkie chóry.
Liczba czynności: 1 K 26132.
Wspólna zabawa taneczna z urozmaicę-

przymusowego przetargu

P rz e ta rg p rzy m u so w y .

Nieruchomość położona w Lubawie i w chwili uczynie
nia wpisu o przetargu, zapisana w księdze gruntowej Lubawa
tom IV karta 127a na nazwisko A lojzego Roznerowskiego i żony jego Emilji z Lubawy stanowiąca nieruchomość
miejską o obszarze 1 a 79 m! o czystym dochodzie Jak° P o 
stawy podatku budynkowego 8 mk. 40 fn. zostanie w drod
egzekucji na wniosek małżonków Franciszka i Antoniny Chraplaków % Lubawy

dnia 31 paidziern. 1934 r. o godz. 10 przed poi.
wystawioną

na

przetarg

przed

niżej

oznaczonym

Sądem

bl)M

ogrodu,!
j

Bolesław W iśniewski, j
Pacołtowo.

Niewykończona
kamienica na sprzedaż od za
raz w powiecie działdowskim.
Zgłosz. do eksp. »Drwęcy”
Lubawa Nr. 10.
Potrzebny

uczeń
^
Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia
rzeźnicki od zaraz.
27 sierpnia 1932 r.
K. Sądowski, mistrz rzeźnicki
Lubawa, dnia 22 sierpnia 1934 r.
SĄD GRODZKI.

Lidzbark,

PIEŚNI

8,00

i

mieszkalny z 1 mrg.
sprzedam.

DZIEŃ

TAPETY

niami na salach pp. Nadolskich.
O liczny udział prosi
Z A R Z Ą D :
Ks. prób. Masłowski
(—) Barczewski,
( —) Fr. Grużlewski,
(—) Ankiewicz,
sekretarz.
dyrygent.
prezes.

w wielkim wyborze
— — poleca — —

Księgarnia

„Drwęca”

KARTY WIZYTOWE
poleca

Drukarnia „Drwęca“

