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JDrwęca* wychodzi 3 razy tygodn. ws wtorek, eawartek I sobotę rana. —
Przedpłata wynosi dla abonentów miesięcznie z doręczeniem 1,30 zL
Kwartalnie wynosi z doręczeniem 3,89 zL
Przyjmuje

się ogłoszenia do wszystkich

gazet

Cena ogłoszeń: "Wiersz w wysoko**«! 1 milimetra na stronie 6-łamowej 15 gr,
na stronie 3-łamewei 50 gr, na 1 stronie 00 gr. — Ogłoszenia drobne: Napisowe
słowo (tłusto) 90 gr każde dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100% więcej.
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Radykali i masoni niezadowoleni j Religja „Legjonu Młodych“.
W ostatnich dniach znowu wzmogła się agita

sanatorów na rzecz „Legjonu Młodych”.
z uchwał Konferencji Episkopatu.! cja
W agitacji biorą udział przedstawiciele władz,

„Drwęca" Nowemiasto-Pomorze.
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wstrzymało się od głosu. Szereg państw wo
góle nie zjawił się na sali podczas głosowania.
Przed gmachem Ligi zebrały się olbrzymie
tłumy publiczności, które w chwili przyjazdu de
legata szwajcarskiego Motty zgotowały mu ol
brzymią
owację.
Motta
na
poniedziałkowem posiedzeniu komisji politycznej w y 
stąpił bardzo ostro przeciw Sowietom.
Po ogłoszeniu wyniku głosowania przewodni
czący zgromadzenia, premjer szwedzki Sandler,
ogłosił Sowiety jako przyjęte do Ligi N aro 
dów, poczem odbyło się drugie głosowanie w
sprawie przyznania Sowietom stałego m iej
sca w Radzie Ligi Narodów.
40 głosami przy 10 wstrzymujących się,
na 50 głosujących państw, Zgromadzenie
przyznało Sowietom i stałe miejsce w Radzie
Ligi Narodów.
O godz. 19,15 na salę wkroczyła delegacja
sowiecka z Litw inow em na czele, zajmując
przygotowane dla niej miejsca. Szereg delegatów
następnie gratulowało delegacji sowieckiej przy
jęcia i przystąpienia do Zgromadzenia.
Po powitaniu delegacji sow ieckiej w
sali plenum Zgromadzenia pierwszy wygłosił prze
mówienie przewodniczący Zgromadzenia, Sandler,
poczem przemawiał minister Benesz i wreszcie
po kilku innych sam Litwinow. W dłuższem
przemówieniu podkreślił on chęć współpracy
Sow ietów ze Zgromadzeniem Ligi N arodów
i zdecydowaną ich w olę do podporządkow a
nia się statutowi Ligi oraz do przestrzega
nia warunków przepisów i związanych z Li
gą traktatów. Litw inow zapewniał zebra
| nych o tem, że Sowiety będą w ypełniały
| lojalnie wszystkie obowiązki, jakie z chwilą
? przyjęcia do Ligi na nich zaciążyły.

Sanacyjny organ wolnotnyśłnych radykałów „Kur- j a przede wszystkiem wielu z nauczycieli. Jak
jer Poranny” nie jest zadowolony z uchwał \ już pisaliśmy, Biskupi polscy na zjeździe w Czę
Episkopatu polskiego, powziętych na tego stochowie zwrócili uwagę na działalność trzech
organizacyj sanacyjnych, a mianowicie na „Legjon
rocznej konferencji w Częstochowie.
Młodych”,
„Straż Przednią” i „Związek Pracy
Nie podoba im się, że Episkopat w ypo
w iedział się przeciwko wychowaniu mło O bywatelskiej K obiet”* I dziwna rzecz: w ielu
dzieży katolickiej przez nauczycieli narodo pp. starostów i wielu wybitnych sanatorów,
wości i wyznania żydowskiego. „Kurjer Po zapewniających wszystkich o swoich przeko
ranny” upatruje w tem chęć ograniczenia „uprawnień naniach katolickich, mimo to popiera „Le
szkoły i wprowadzenia do niej różnic wyznanio gjon Młodych”.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości,
wych” . „Kurjer Poranny” nie jest logiczny i kon
sekwentny. Jeżeli ustawa o ustroju szkolnictwa czy „Legjon Młodych” nie jest organizacją anty
wyraźnie postanawia, że szkoła ma wychowywać f katolicką i antyreligijną, to niech sobie prze
jego
wyznanie,
zawarte
w
w duchu religijno-moralnym, obywatelskim I czyta uważnie
i państwowym, to
postanowienie powyższe \ organie „Legjonu Młodych” „Państwo Pracy”.
oznacza, że cała szkoła i wszyscy nauczyciele j Oto, co tam wywodzi o swej religji:
„T ryw ialny (n iep rzyzw oity) objaw ^choroby — to
mają w tym kierunku czynnie współpracować, j
szelk iego rod zaju „listy p astersk ie” . Nie W a t y 
Czyż jest do pomyślenia wychowanie reli- | w
kan (tj. Ojciec św.), lecz bezgraniczna skłonność ulegania
gijno-morałne dzieci katolickich przez kie- | jego dyrektywom sta je się tym m om entem , który mo
równików i wychowawców — żydów?
Jak i że nawet zauważyć na kształtowania się światopoglądu
widać z głosów prasy żydowskiej, wyznaczanie § narodowego, mającego doniosłe znaczenie dla przyszłości
nauczycieli żydów na wychowawców młodzieży i państwa...
Trzeba stać się człow iekiem , w yzw olo n y m psychi
katolickiej im samym sprawia niemały kłopot | cznie (duchowo), apostołem p rz y sz łe j r e lig ji pracy,
i nie czują się oni dobrze na tych stanowiskach, j gdzie postęp duchowy i materjalny będzie n ajw yższym
Nie wzgląd rasowy przemawia w danym wypadku ' nakazem , bez którego niema zbawienia. A kto nie u potępion będzie na wieki i skazany na p rz e b y 
przez usta Księży Biskupów, ale przedewszjstkiem | slucha,
w an ie w Otchłaniach zacofania i głupoty. Będzie
dobro młodzieży, wzgląd na jej wychowanie j to najbardziej humanitarna religja świata, jaką kiedykol
wiek stworzyła ludzkość.
w duchu katolickim i obywatelskim.
W ie lk ie g o B u dow n iczego odnajdziem y w ted y
Niezadowolony
jest „Kurjer Poranny”, że j w nas samych: będzie On w szpitalach i sanatorjach, w
Episkopat w dalszym ciągu nakazał czujność | wesołym szczebiocie swej dziatwy szkolnej, w dużej jasnej
w stosunku do „Legjonu Młodych”, Z w. Pra- i izbie, w słoneeznem, schludnem mieszkania robotnika, w
każdej świetlicy wiejskiej, w uśmiechu szczęścia rolnika, 1
cy Obyw. Kobiet J t. zw. Młodzieży Dem o
któremu ziemia stokrotny plon przyniosła. U słyszym y l
Stosunki polsko-sowieckie bez zmiany.
kratycznej.
„Kurjer Poranny” pisze, że wszy
Go w szum ie w iatru, poruszającego pompy, osuszające |
W ym iana not.
bagna Polesia, w szm erze strum ieni, niosących światło j
stko, co pachnie kultem państwowości, zdaje
tysiącom
miast
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wsi.
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Warszawa.
W
dn. 20 bm. dokonana została
się być Ks. Biskupom i niebezpieczne i nie
je st książka do n abożeń stw a lub broszura komuni- f
z
inicjatywy
rządu
polskiego wym iana not
miłe. Jeżeli chodzi o „Legjon Młodych“, to
styczną, dotrze wiedza. Zapalą się ogniem umysły ludzkie
kult państwowości polskiej w tej organizacji
między rządem polskim a rządem Z. S. R. R.
na ołtarzu największej świątyni „B oga E w o lu c ji” .
nawet u czynników kierowniczych w państwie jest
Taka to więc jest religja „Legjonu Młodych” ! Noty te stw ierdzają wzajemnie, że i po wstą
mocno podejrzany, skoro z rozkazu w o jew o  Zamiast Ewangelji i religji chrześcijańskiej on pieniu ZSRR. do Ligi Narodów podstawą stosun
dy kieleckiego rozwiązano i zamknięto cały wyznaje „religję pracy” , akuratnie tak samo, jak ków między ZSRR. a Polską pozostaną w całej
obwód częstochowski „Legjonu Młodych”, bolszewicy. Zamiast Boga w pojęciu naszem uzna rozciągłości istniejące między obu państwami
a Sąd Okręgowy zawiesił organ tej orga je on „Wielkiego Budowniczego świata* — jota w umowy, łącznie z paktem o nieagresji i konwen
nizacji „Dziś i Jutro”, jako zagrażający bez jotę tak samo jak masoni. Tu już chyba naj' cją o określeniu napastnika.
pieczeństwu państwa. Częste nadużycia w mniejszej nie może być wątpliwości, czyjego ducha
tej organizacji, walki wewnętrzne, zmiany ko dzieckiem jest „Legj. Młodych”. Czy może katolik
mendantów, reorganizacje — świadczą wy w zgodzie ze sumieniem katolickiem taką G ro źb a to najm niej przekonyw u jący
mownie, że podstawy ideowe i moralne „Le organizację popierać? To też na ostatniej kon
argum ent.
gjonu Młodych” są nadzwyczaj kruche. Trud ferencji Biskupów Polskich w Częstochowie, od
Pismo francuskie grozi wysiedleniem
no zatem uwierzyć, by na takiej organizacji^ bytej w dniach od 5—7 września, obradowano nad
polskich robotników z Francji.
można budować państwowość polską.
działaniem tych organizacyj sanacyjnych, a w ko
W piśmie „La Republiąue” ukazał się artykuł,
Najwięcej jednak jest niezadowolony „Kurjer munikacie z obrad czytamy:
poświęcony
represjom ekonomicznym, jakie rząd
Poranny”, że Episkopat wystąpił przeciwko nad
„D ziałalność tych o rgan izacyj budzi n adal o b a 
francuski powinien przedsięwziąć w razie, gdyby
w y w społeczeństw ie katolickiem , w o b e c czego
używaniu świąt i Kościoła do różnych obcho
Episkopat nie spuszcza tych org an iza c y j z oczu
Polska kontynuowała swoją „wrogą politykę“ na
dów, skądinąd może i dobrych, ale z celami rei w z y w a w iern ych do czujności w tym k ierun k u ” .
terenie dyplomatycznym w stosunku do Francji.
ligijnemi nie mających nic wspólnego. W tem po
A zatem mamy być czujni. Wyznawcy re
„La Republiąue” podkreśla, że we Francji
stanowieniu „Kurjer Poranny” widzi „wyraźny
ligji
katolickiej
nie
mogą
mieć
nic
wspólnego
znajduje
się obecnie pół m iljona robotników
rozdźwięk pomiędzy tendencjami Ks. Bisku
pów, a obywatelskiemi nastrojami Polak ów ”. z czcicielami masońskiego bożka „Wielkiego Bu polskich. W razie trwania dotychczasowej po
lityki polskiej rząd francuski mógłby większość
Jest to oczywiście insynuacja. Nie chodzi tu downiczego” .
tych robotników odesłać do Polski.
bynajmniej o obchody, związane z tradycją
Pozatem Francja mogłaby przeszkodzić temu,
i wydarzeniami historycznemi. Kościół za
by oszczędności emigrantów polskich odpływały
wsze będzie uczestniczył w obchodzie pamiątki
do kraju zapomocą PKO „La Republiąue” domaga się
konstytucji 3-go Maja, odzyskania niepodległości
wreszcie zrewidowania polsko-francuskich układów
11 listopada, cudu nad Wisłą 15 sierpnia. Rów Jak się odbyła uroczystość w ejścia Sowietów
nież takie obchody tradycyjne, jak np. dożynki do Ligi Narodów i do Rady Ligi N arodów ? handlowych, które — jak twierdzi, — są raczej
korzystne dla Polski.
Francja — pisze autor —
lub święto morza nie będą obce Kościołowi.
Litw inow chce się podporządkować prze
nie potrzebuje bynajmniej węgla polskiego.
Na
Ale od wzniosłości do śmieszności jest krok jeden.
pisom Ligi Narodów .
leży pokazać narodowi, manifestującemu sympatję
Zaczęły się mnożyć przeróżne obchody, mające
Genewa. Oczekiwane z wielkiem zaintereso dla hitlerowskich Niemiec — pisze rzeczone pismo
związek z użytecznością publiczną, a które zaczęto
nazywać świętami, jak np. „święto lasu” „św ię waniem posiedzenie plenum zgromadzenia Ligi — że Francja rozporządza całym arsenałem broni.
to m leka”, „święto W arszaw y” itd. Nazywa Narodów odbyło się we wtorek po południa. Jako
nie tych obchodów „świętami” i chęć wciągania główny punkt obrad przewidziana była spraw a
Projek ty nowych podatków.
do tych przedsięwzięć Kościoła wywołało nawet przyjęcia Sow ietów do Ligi Narodów. Po
Warszawa.
Ministerstwo Skarbu opracowuje
krótkich
przemówieniach
delegatów
oraz
przewod
w prasie, obojętnej na sprawy religijne, zasłużoną
szereg
projektów,
które będą wniesione do Sejmu.
niczącego
odbyło
się
głosowanie,
zalecające
przy
krytykę. Jest rzeczą niepoważną i śmieszną
upatrywać
związek
pomiędzy „świętami jęcie Sowietów do Ligi Narodów. W głosowaniu Ma nastąpić usprawnienie w systemie ściągania
m leka” a „odrodzeniem i rolą mocarstwową nad przyjęciem Sowietów do Ligi Narodów wzięło podatków. Równocześnie ministerstwo przygoto
udział ogółem 49 państw. 39 głosów oddano za wuje kilka projektów nowych podatków konsum
Ojczyzny”, jak tego chce „Kurjer Poranny”.
przyjęciem Sowietów do Zgromadzenia. Trzy pcyjnych, które, chociaż niewielkie, mają powięk
państwa głosowały przeciw Sowietom, a siedem szyć dochody Skarbu Państwa.

Sowiety w Lidze Narodów.

Wybory do Rad Gromadzkich
przed drzwiami.
W s z y s c y na front w yborczy.

misja. Przewodniczącego komisji mianuje starosta. G łoso
w an ie tajne je st pożądane i możliwe tam, gdzie
m ieszkają ludzie zależni, którzy z różnych p o w o 
dów nie m ogą otw arcie ukazać sw e g o n a rod ow ego
oblicza.
Przy głosow aniu niem a żadnych m ężów zaufania.
W każdej jednak wTsi musi być ktoś, kto całą akcję przed
wyborczą weźmie w swoje ręce. Ludzie ci muszą już teraz
zapoznać się z regu lam in em (choćby z tym z Kongre
sówki), muszą przygotow ać kandydatów, obejść sw ój
teren , obliczyć siły i po zbadaniu w szystkiego wziąć
się do roboty.

Termin wyborów do Rad Gromadzkich już bardzo bliski.
Rzeczą p ierw szą i bardzo w ażną jest spraw dzen ie
spisu w yb orców , który leżeć będzie w urzędzie gm in
nym.
Kto nie znajduje się w spisie, nie ma prawa
głosowania. Jest więc rzeczą konieczną, aby z każdej
wioski znalazł się ktoś, kto z całą listą uprawnionych do
głosowania w danej miejscowości uda się do urzędu
gm in n ego spraw dzić spis, przyczem zaznaczamy, że każdy
ma praw o żądać wpisania kogoś lub wykreślenia (po
przedstawieniu dowodów, np., że ktoś nie mieszka rok lub
że np. stracił prawo głosowania do sejmu itd,).
Warszawa.
Wiadomości, które otrzymujemy
Same wybory do rad różnią się bardzo od wyborów do
Sejmu. Różnicę widać w tern, że przy wyborach do gromad
z licznych stron o z a ż y d z a n i u s z k ó ł p o l 
nierna^ osobnych list do kandydatów i nie g ło su je się na
s k i c h , wskazują na planową robotę. Źródła jej
ja k ą ś listę, numer czy stronnictwo (nawet poza nazwiska
szukać
należy niewątpliwie w tendencjach anty
mi nie wolno nic innego pisać, gdyż kartka będzie unie
katolickich i bezbożniczych.
ważniona), lecz tylko na kandydatów. Zgłoszen ie kan 
dy dató w odbywa się dopiero w dniu glosow an ia na
I t ak w Ko l i n i e połączono dzieci k a t o 
sam em zebraniu w yborczem i to ustnie łub pisem nie.
l i c k i e z d z i e ć m i ż y d o w s k i e mi, aż w
Ważną rzeczą jest, że zgłosić nie w olno w ięcej radnych
t r z e c h k l a s a c h mianowano n a u c z y c i e l *
i zastępców , niż je st to przew idziane, gdyż w prze
ki-żydówki
wychowawczyniami.
W Raj
ciwnym razie zgłoszenia nie zatw ierdzi się.
Przy z gło 
szeniu k an dydatów należy wymienić ich imię, nazwisko,
g r o d z i e powołano t a k ż e n a u c z y c i e l k ę
im ię ojca, w iek i m iejsce zam ieszkania.
żydówkę
i oddano jej wychowawstwo.
W
Aby zgłoszenie
odpow iedn ią iIośęiąbgto só w y¥ t ea*
Jeżeli g ło s o w a ń il j Ł » p a c h przeniesiono n a u c z y e i e 1k ę - k a t o
na kr
kresy,
razem, to
/kłoszenie r ł i c z k ęę z p o l s k i e j s z k o ł y
odbywa się dla całej grom ad y razem,
to zgłoszenie
musi poprzeć najmniej dwudziesta część (*|w) u p raw n io
a jej miejsce objęła żydówka. W J e d w a b n e m
nych do głosow ania, a jeżeli grom ada podzielona je st
p o m i e s z a n o dzieci k a t o l i c k i e
z ży
na o k ręgi wyborcze, to w ystarczy, jeżeli w każdym
d o w s k i e mi
i do
szkoły
polskiej
o k rę g u poprze zgłoszenie jedna dziesiąta część (*1^)
s p r o w a d z o n o n a u c z y c i e l k ę-ż y d ó w k ę.
uprawnionych. W każdym bądź razie, jeżeli zgłoszenie
(wszystko jedno, czy w gromadzie czy w okręgach wybór- j To samo stało się w S t a w i s k a c h , w S z c z u 
czych) podpisze 15 osób, to już zupełnie w ystarczy, f c z y n i e
B i a ł o s t o c k i m i w Wą s e wi e .
Musimy jednak zaznaczyć, że dla pew ności trzeba zbierać Jj
Wszędzie
panuje ogromne r o z g o r y c z e n i e .
znacznie w ięc e j podpisów niż 15, gdyż komisja może f
z różnych powodów unieważnić kilka i zgłoszenie wtedy II Rodzice odbywają zebrania i wysyłają protesty.
upadnie.
[ Spodziewają się, że p. minister W. R. i 0. P. wyda
Wystawiany kandydat na radnego lub zastępcę m usi I} odpowiednie zarządzenie i przywróci stan powyrazić na to sw o ją zgodę i to ustnie na zapytanie t
przewodniczącego
(na
samem zebraniu wyborczem) łub f? przedni w szkołach.
piśmiennie, co je st n a jw y g o d n ie jsz e , gdyż jest to już \
dokument, który też dołącza się do k arty zgłoszenia 1
kandydatów . Treść pisma powinna wyglądać tak: Z g a - |
dzam się
na w ystaw ien ie
m o jej
k an dydatury d
Warszawa. W „Gazecie Warszawskiej” z dn.
1 oświadczam , że posiadam p raw o w ybieraln ości I
16
bm.
czytamy :
(i podpis pod tern).
„Oprócz Siedlec, Grajewa i innych miejsco
Pr&y głosowaniu na osoby rzeczą bardzo w ażną jest, f
aby nie pom ylić się i nie podać nazwiska na rad n eg o
wości, gdzie dzieci polskie wychowują i kształcą
z kandydatów na zastępców radnych i odwrotnie, gdyż w | nauczyciele i nauczycielki żydzi, również Lublin ma
takim wypadku w y b o rc a traci głos, nie bierze się 3
w tej dziedzinie swoje kłopoty. Po likwidacji t. zw.
je g o głosu pod u w agę.
Nie głosuje się na tylu, ilu je3t przew idzianych do I „szabasówek” nietylko dzieci żydowskie przenie
w y bo ru , lecz tylko na jed n ą czw artą część m andatów , f siono do szkół powszechnych, gdzie są one nie
Jeżeli w ybranych ma być naprzykład 12 radnych, g ło - f kiedy w większości, ale również poprzydzielano do
su je się tylko na 3.
Jeśli grom ada podzielona je s t |
na o k rę g i w yborcze, w ted y taki o k rę g w y b o rc zy f szkół powszechnych nauczycielstwo żydowskie.
w y b ie ra od 1 do 3 radnych i tyluż zastępców. W y - i Wywołuje to zrozumiałe i uzasadnione oburzenie
borca g ło su je tylko na 1 radnego i 1 zastępcę. Wy- I rodziców.
brany jest ten, kto otrzym ał n ajw ięk szą liczbę głosów , J
Ostatnio np. rodzice dzieci ze szkoły im. Jana
nie m niej jednak niż dziesiątą część głosujących.
Długosza informują, że niektóre klasy, prowadzo
Jeśli nie wybrało się wszystkich radnych lub zastępców w
ne przez nauczycieli żydów, były nieczynne pod
pierwsżem głosowaniu, dochodzi się do d ru gie g o g ło s o 
wania, które odbywa się tak samo jak pierwsze, czyli w y
czas żydowskich świąt nowego roku. „Sądny dzień”
borcy mają prawo głosowania tylko na jedną czwartą część
był więc przymusowo świętowany przez polskie
wolnych miejsc.
dzieci!
— Jakie to wszystko wymowne!
Głosowanie jest zasadniczo ja w n e i odbywać się będzie
w ten sposób, że o naznaczonej godzinie p rzew o d n i
czący pyta,
czy są na sali wyborcy i czy mają na
zwiska kandydatów (jeśli nie zostały wcześniej zgłoszone).
Następnie przystępuje się do samych wyborów, t. zn. że
P. Idzikowski brał pieniądze za różne
wyborcy ustnie na zapytanie przewodniczącego komisji
interwencje
w yprow adzał w pole
z gła sza ją n azw iska na radnych lub zastępców (nie
swych klientów.
pom ieszać). Trzeba jednak nadmienić, że w samem g ło 
sow an iu nie m oże być przerwy, gdyż, jeśli na zapytanie
Warszawa.
Oskarżenie przeciw b. posłowi
przewodniczącego (które nie wszyscy mogą słyszeć), „czy
Idzikowskiemu,
który
kierował robotą „sanacyjną”
jest kto jeszcze do g ło s o w a n ia ”, nikt się choćby przez
wśród rzemieślników, nie zostało spowodowane
chwilkę^ nie zgłosi przew odniczący w takim wypadku
przez czynniki „sanacyjne”.
Poprostn sferom
zam knie zebran ie i opieszali, spóźnieni lub nieuwaźający
tracą głos.^ Tak samo trzeba uw ażać na czas (godzin ę)
rzemieślniczym
sprzykrzyła się „dobroczynna”
gło so w a n ia , gdyż niejednokrotnie zdarza się, że zegarek
działalność tego pana i złożyły skargę do p. Sławka.
przewodniczącego idzie naprzykład wcześniej o pół godziny,
Jeden z cechów warszawskich zwrócił się do
w takim wypadku, jeśli wyborcy zgłoszą się akurat na na
Idzikowskiego z prośbą o podjęcie interwencji
znaczoną godzinę, zastają już drzwi zamknięte i dowiadują
się, że już po wyborach.
Z teg o też po w o d u należy
u władz w pewnej sprawie; ten za interwencję zażą
staw ić się w lok alu w yborczym n ajm n iej na godzinę
dał poważnej sumy. Idzikowski pieniądze otrzy
przed rozpoczęciem głosow an ia, gdyż godzinę to się
mał, ale sprawy nie załatwił. Gdy go przyciśnię
już z eg a rk i z zasady nie spieszą.
to do muru i zażądano albo zwrotu albo skutecz
Głosowanie może być tajn e na żądanie je d n e j piątej
osób obecnych na sali.
Żądanie tajności głosowania
niejszej interwencji, tłumaczył się, że pieniędzy już
staw ia się na zebran iu po odczytaniu regu lam in u
nie posiada, gdyż wypłacił je urzędnikom tego re
i zapytaniu przez przewodniczącego, czy zgłasza się jakich
sortu, w którego kompetencji była dana sprawa.
kandydatów. D la nas w y g o d n ie jsz e je s t gło so w a n ie
Tu skończyła się cierpliwość rzemieślników, którzy
ja w n e , gdyż przy niem jest ułatw ion a kontrola, czego
przy tajnem głcsowaniu niema, bo głosy oblicza sama ko
oskarżyli Idzikowskiego u Sławku.

C o ra z w iększe zażydzenie
szkół* polskich.

Dzieci p o lsk ie św iętują żyd ow ski
„sądny dzień”.

Z p r z e s z ło ś c i „san acyjn e go”
działacza.

i

Kl emens

Junosza.

1 i gruchał, kukułki odzywały się coraz. . .
Prześliczny wieczór i tak pogodnie, tak pięknie,
( słońce się chowało, taki się zapach rozkoszny po lesie
Droga ciągnęła się wśród lasu, była wąska : rozchodził, takie tajemnicze szmery i szepty drzewa
i kręta, pełna twardych korzeni, na powierzchnię pomiędzy sobą wiodły, że można było patrzeć i słu
ziemi wystających i dołów, w których zbierała się chać i napawać się tą pięknością bez końca.
woda deszczowa.
Niebawem słońce zaszło, natomiast księżyc się
Nie był to gościniec ani trakt publiczny, ale na niebie ukazał, na pierwszej kwadrze księżyc,
prywatna dróżka przez łas; dość uczęszczana jednak, połowiczny, ale jasny i zapuścił blady swe promienie
gdyż właściciel lasu przejazdu nie wzbraniał, a ja między konary drzew, osrebrzył wodę w rowach
dąc przez nią, omijało się kilka kim. piasku i kałużach, pokładł blaski na wilgotnych liściach,
i zepsuty most, wlokły się więc,przez nią wózki
Podczas tej cichej nocy jechał na dwukołowej
chłopskie i biedki żydowskie, a czasem nawet spot powózce pan Jankiel Gips, kapitalista negocjant
kać było można na niej i bryczkę, jeżeli podróżnemu z maleńkiej mieściny. Pilno mu było, śpieszył się,
szło bardziej o pośpiech, aniżeli o całość własnych dążył bowiem na jarmark, a jeszcze kilka mil drogi
kości.
miał przed sobą.
Był ładny wieczór lipcowy, powietrze czyste,
Na dobrego konia bagatela to, ale szkapa
świeże, rozrzewniające, tylko co po burzy.
Janklowa bardzo była już sfatygowana i nie młoda.
Na trawie, na paprociach, na krzakach, na li Jadała niewiele, a chodziła bardzo powoli i Jankiel
ściach drzew drgały jeszcze grube krople wody, zgadzał się na to, gdyż stratę czasu wynagradzał
zabarwione różowo od zachodzącego słońca. Po oszczędnością na sianie i owsie. Wyjeżdżał zwykle
między pniami drzew kładły się już cienie, a na z domu o kilka godzin wcześniej, wracał o kilka
niebie od strony zachodniej przepyszne jaśniały godzin później, a gdy go powoływał pilny interes,
barwy seledynów, złota, szkarłatu, purpury w naj to, pomny na zasadę, że, kto smaruje, ten jedzie,
rozmaitszych tonach i odcieniach.
smarował szkapinę biczem, aż sierść z niej leciała
Ptaki otrząsały piórka i śpiewały radośnie, i krzyczał wio! wio! z całej mocy. . . Te energi
gdzieś daleko w gęstwinie grzywacz — gołąb czne środki wzbudzały w wygłodzonem bydlęciu

ZBIEG.

Zm ian y na sta n o w isk a ch
wojewodów.
M ają nastąpić niem al we wszystkich w ojew ództw ach
—- P ogłosk i co do nazwisk nowych kandydatów
—■ Dalsza m ilitaryzacja.
W arszaw a. „Nowiny Codzienne” twierdzą, że w naj
bliższym czasie należy s p o d z ie w a ć się licznych zmian
na stanowiskach administracyjnych w centrali jak i w krają.
Zmiany mają nastąpić w końcu bieżącego miesiąca.
Jeżeli chodzi o Poznań, to najpoważniejsza kandydatura
na stanowisko wojewody płk. Bociańskiego n atrafiła na
opór kół wojskowych, które nie chcą płk. Bociańskiego
zwolnić ze stanowiska dowódcy szkoły podchorążych w
Zambrowie. Stąd też mówią, że województwo poznańskie
ma być obsadzone przez jak ąś siłę m iejscow ą.
Wznowiły się pogłoski o m ającem nastąpić powołaniu
wojewody Kirtiklisa do W iln a w zględn ie do centrali
na w ybitne stanowisko.
Powołanie p. Kirtiklisa do
Wilna, gdzie już był wicewojewodą, nastąpiłoby wtedy, gdyby
obecny wojewoda wileński, Jastrząb, miał ponownie wrócić
do Łodzi, gdzie kierował poprzednio województwem przez
lat kilka. Los wojewody łódzkiego Hauke-Nowaka nie jest
narazi© jeszcze zdecydowany.
W
każdym razie
w y
niki wyborów w Łodzi zachwiały jego pozycję.
Jeżeli chodzi o województwa, to mówi się o powołaniu
komisarza rządu miasta Warszawy Jaroszewicza na stano
wisko wojewody w Lublinie, a dr. Rożniewski miałby przejść
do prac gospodarczych, bankowości lub też ubezpieczalni.
Na południu wyrasta kwestja obsadzenia województwa
krakowskiego, gdzie płk. dr. Kwaśniewski ma przejść do
emerytury. W Małopolsce zmiany mają objąć województwo
stanisławowskie, skąd odejdzie woj. Jagodziński, na Wołynia
woj. JózewT8ki ma przejść na emeryturę, a jako domniema
nego jego zastępcę wymieniają płk. Kostka-Biernaekiego.

A cz y śm y tego nie p rze w id zie li,

że i tym raze m z w ie lk ie j ch m u ry

m ała sp ad n ie kro p elka w o d y ?

Niedawno temu na łamach naszej gazety podaliśmy za
warszawskim „ABC”, że cukier według obecnej obniżki winien
kosztować 1.25 zł za kg. Tem podaniem sprawiliśmy w b r e w
naszej woli naszym kupcom sporo przykrości — gdyż na
podstawie tego
klienci
domagali się od nich takich
cen.
Nie o to nam atoli chodziło, by kupcom tem
sprawić trudności, bo my wiemy bardzo dobrze, jak m ini
m alne są ich zyski przy sprzedaży rozmaitych artykułów
monopolowych, a raczej wysunęliśmy tę sprawę „obniżki”
ceny cukru na tapet z tego powodu, by postaw ić we właściwem świetle ^niewłaściwość przesadn ej reklamy, jakie
celowo uprawia prasa sanacyjna przy każdorazowem pocią
gnięciu tego rodzaju, by tylko móc z niego wybić jaknajwiększy kapitał dla swej sprawy, nie zdając sobie zgoła
sprawy, że każda przesada razi. I w tym wypadku tyle to
krzyku, tyle to w rza w y , tyle to pisaniny, z ową obniż
ką, a w rezultacie okazuje się, że całe to do brod ziejstw o
sprow adza się do 5 g r na funcie — miast 75 g r za funt
konsument płacić będzie obecnie 70 gr.
No i warto to
było tyle o tem pisać?
A czy z obniżką nafty nie będzie tak samo?

Now e 100-złotowe banknoty puszczone
w obieg 15 bm.
Z dniem 15 września rb. Bank Polski puścił w obieg
100 zlotowe bilety bankowe II emisji. Bilet bankowy 100
zlotowy jest wykonany na papierze białym z wodnym zna
kiem na marginesie. Znak ten przedstawia podobiznę Kró
lowej Jadwigi i napis „100 zł”, wykonane w płaszczyznach
ciemniejszych i jaśniejszych od przezrocza papieru.
Wymiar biletu wraz z marginesem wynosi 175 razy 98
mm. rysunek strony przedniej 119 razy 85 mm., zaś strony
odwrotnej 119 razy 88 mra.
Przednia strona biletu jest ujęta w obramowanie giloszo
we po bokach i u góry, dół zaś zamknięty jest motywem
ornamentacyjnym, po środku którego znajduje się tabliczka
z napisem „Bank Polski” na ciemnem tle, powyżej tabliczki
na tle kompozycji giloszowej znajduje się liczba 100, ozdobio
na liśćmi laurowemi. W górnych rogach obramowania umie
szczone są małe tarcze z liczbami „100”.

Zmarła na wieść o utonięciu
przybranego syna.
Bydgoszcz. Nad brzegiem Brdy niedaleko śluzy miej
skiej łowiła ryby gromadka chłopców. W pewnym momencie
7-letni Jerzy Głazik wpadł do wody. Pospieszono mu z po
mocą. Wyciągnięto na ląd nieszczęśliwego topielca, który atoli
dawał już tylko bardzo słabe oznaki życia.
Wszelkie wysiłki w celu przywrócenia dziecka do życia
okazały się bezowocne.
Marja Jarecka, lat 46, żona kolejarza, a przybrana matka
małego Jerzyka, darzyła swego wychowanka najtkliwszą ma
cierzyńską miłością. Gdy więc przyniesiono martwię dziecko,
bliska obłędu skoczyła na parapet okna. Udaremniono jej ten
rozpaczliwy czyn, lecz ciężkie ataki serca, po których na
stępowały długie omdlenia, dobiły Jarecką.
Po kilku go
dzinach mimo pomocy lekarza zmarła. Zbolałe serce pękło.
Zaiste, niema na świecie miłości większej nad miłość matki
do dziecka ! A tu chodziło jednak o dziecko przybrane.

ruch, umiarkowanie' przyspieszony, ale ua bardzo
krótko...
Wreszcie i Jankiel nie mógł długo biczem ma
chać, ręka mu omdlewała i czuł się zaraz sfaty
gowanym.
Miał słuszność, bo wywijanie kozicą to robota
dla chłopa, lecz nie dla porządnego kupca i kapi
talisty.
1 teraz śpieszy na jarmark, Jankiel już się
zupełnie z sił wyczerpał, wetknął więc bicz w słomę,
puścił lejce i zakląwszy na swój zły los, postanowił
się cokolwiek posilić.
W tym celu nabił swoją porcelanową fajkę ty
toniem, zapalił ją i delektował się dymem.
Innego środka pokrzepienia sił przy sobie nie
posiadał, chociaż biedka jego była naładowana
porządnie rozmaitym towarem tak, że musiał dobrze
nogi podkulać, żeby się w niej utrzymać.
Było w niej pół korca żyta, cała ćwierć grochu,
dwa garnki masła, koszyk jaj i spore żywe cielę.
Z tym towarem właśnie pan Jankiel Gips śpie
szył na jarmark i rozmyślał.
Tematu dostarczyła niedawna burza i ślady,
jakie pozostawiła po sobie, przyrównywał ją w my
śli do wielkiego jarmarku. Turkot, hałas, szwargotanie, gwałt, rejwach, łomot, wielki rozlew.. .
trunków. . .
(C. d. n).

w tym przepięknym, upajającym cudnemi melodjami, filmie
obfitują w przepiękne hiszpańskie motywy.
Drugi film to „M o rd e rc a ” K rw a w y upiór— wam pir
z D usseldorfu, wyświetlany pod hasłem Rodzice, strzeż
cie w asze dzieci J!! Ten film przewyższa wszelkie oczeki
wania. Jest to jeden z tych rzadkich filmów dźwiękowych,
który przygwaźdźa widza do miejscs.
Uwaga. Dla uniknięcia natłoku przy w ieczornem
przedstaw ieniu D y rek c ja postanow iła urządzić dw a
kom pletne przedstaw ien ia o godz. (5-tej oba film y)
(i o godz. 8-ej) oba filmy, przyczem o godz. 5-tej ceny
w stępu są znacznie zniżone.
Premjery odbędą się w Lubawie w poniedziałek 24 bm.,
w Nowemmieście we wtorek 25 bm.

W IA D O M O Ś C I.
N ow © mi a s t o , dnia 21 września 1934 r.
Kalendarzyk. 21 września, Piątek, S. dz., Mateusza Ap.
22 września, Sobota, S. dz., Tomasza B.
23 września, Niedziela, 18 po Sw., Tekli p.
Wschód słońca g. 5 — m. 20 Zachód słońca g. 17 — 38 mWschód księżyca g, 17 — 23 m. Zachód księżyca g. 4 — 38 m.

Państwowa Szkota Rolnicza w Gołotczyźnie.
Już są przyjmowane zapisy na nowy kurs w Państw.
Szkole Rolniczej Żeńskiej w Gołotczyźnie pow. Ciechanów.
Kurs obejmuje: naukę przedmiotów ogólno-kształcących
oraz całokształt wiadomości rolniczych, potrzebnych do po
stępowego prowadzenia gospodarstw włościańskich.
Nauka
jest bezpłatna. Utrzymanie 21 zł.

Ognisko harcerskie.
Lubaw a. Dorocznym zwyczajem urządza 33-eia poza
szkolna Drużyna Pomorska Harcerzy w niedzielę 23 bm. o godz.
7 wlecz, w Parku Miejskim ognisko, na które Szan. Obywa
telstwo miasta i okolicy zaprasza.

Z miasta i pow iatu .
Manifestacja publiczna.

Z sali sądowej.

Lu baw a. Siadem innych miast odbyła się w środę?
19 bm. w mieście naszem manifestacja publiczna z okazji
głośnego wystąpienia min. Becka w Genewie, z którą połą
czono zarazem uczczenie naszego zwycięstwa w Chailengehi.
Z dziedzińca gimnazjum wyruszył pochód z orkiestrą na
czele na rynek. Tu o znaczeniu wystąpienia min. Becka
przemówił dr. Brasse, poczem odczytał odpowiednią rezo
lucję do władz.
Na zakończenie wzniósł okrzyk na cześć
Rzplitej i jej Prezydenta. Z kolei p. Dakowski, kom. wiceburm.
miasta i prezes miejsc. LOPP., odczytał kilka słów odnośnie
zwycięstwa naszych lotników oraz gratulacje, jakie w imie
niu zgromadzonych zostaną wysłane do zwycięzców. Okrzy
kiem na ich cześć zakończono manifestację odśpiewaniem
„Boże coś Polskę”. Z rynku pochód ruszył na dziedziniec
gimnazjum, gdzie się rozwiązał. W pochodzie orali udział:
dzieci szkół, przysp. kol. i pocztowe, harcerze, Straż Pożarna,
Sokoli, Rezerwiści i aż 7 „Strzelców” i 3 czł. „Legjonu Młod.”
Na rynku zapalono beczki smolne. Dziatwa była zaopatrzona w chorągiewki narodowe i lotnicze. Całość manifestacji
wypadła dość udatnie. Przy tej manifestacji chodziło głównie o wyrażenie zgodnej woli całego narodu na zajęte przez
ministra stanowisko w Genewie.
A mimo to na zebranie w
poniedziałek nie zaproszono przedstaw icieli Stron. N ar.
ani też przedstaw icieli Młodych Stron Nar.
Jak to
pogodzić? Ten brak przedstaw icieli Stron. Nar. na z e 
braniu przyjęto ze zdziwieniem , k tóre też głośno
w y ra żo n o pod adresem kom. w iceburm .

Now em iasto. Na środowej rozprawie karnej w tut.
Sądzie Grodzkim z oskarżenia p. przód. Nowackiego pod
przewodu, s. Sądu Gr. p. Łazarewicza, zostali ukarani: Ka
sprzycki Wład. z Wawrowic za kradzież brony na 2 mieś.
aresztu z zawieszeniem na 2 lata; Piotrowski Miecz, i Osmań
ski Kłem., obaj z Tereszewa, za kradzież 2 ra. szczap na
6 mieś. więzienia każdy, przyczem pierwszemu w drodze
wyjątkowej zawieszono wykonanie kary na 2 lata; Kamiński
Alf, z Torunia, dawniej z Nowegomiasta, za uszkodzenie
karabinu wojskowego podczas ćwiczeń p. w. i w. f. na
1 mieś. aresztu z zaw. na 2 lata; M. W. z Kurzętnika za
kradzież chróstu z zagajnika, należącego do p. Rutkowskiego
w Kurzętniku, na tydzień aresztu bez zawieszenia.

Kto znalazł?
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Now em iasto. W dniu 19 września rb. w drodze z Bro
dnicy do Nowegomiasta na szosie jeden z oficerów 67 p. p.
zagubił krzyż „Virtuti Militari”.
Uczciwego znalazcą prosi się o zwrot takowego do Dowódz
twa 67 Pułku Piechoty w Brodnicy względnie do Komendy
Powiatowej PW. i WF. w Nowemmieście (Starostwo).
Za wynagrodzeniem.

Z Urzędu Stanu Cywilnego
od 1 do 31 sierpnia rb.

N ow em iasto. U r o d z e n i a : rob. Ad. Binkowski m.,
elektromonter Alf. Kowalski ź., rob. tel. Ant. Oberst&dt m.,
czel. stoi. St. Gorzka m., plut. zaw. Jan Piotrowski ż., urz.
Kiedy nastąpi otwarcie
skarb. J. Olszewski m., niezam. Łucja Jastrzębska m.. rob.
drugiej szkoły powszechnej ?
Jan Sławiński ż., raehm. Kasy Miejsk. Orzechowski ź., rob.
P. Sehonek ż., st. poczt. J. Bielicki m., sekr. sąd. j. MuehlińLu baw a. Jak już pisaliśmy kilkakrotnie, z nowym ro
ski m., rolnik Stan. Marchlewicz ź.
kiem szkolnym w naszem mieście utworzono 2 szkoły po
Ś l u b y : strażnik gran. Marcin Trzeciak i Klara Ol
wszechne z 2 kierownikami, a dotąd nie umieszczono drugiej
szewska, czel. siodl. Fr. Malinowski i Łucja Bukowska.
szkoły powszechnej w osobnnm gmachu. Obie szkoły po
Z g o n y : Stan. Wojciech Wentzel 7 tyg., Michał Manwszechne mieszczą się w jednym gmachu i dziatwa od rana j
dziejewski /8 lat, Fr. Knozowski 64 lat, Marja Wolakówna
do nocy przebywa w warunkach, urągających wszelkim za
13 lat, Marta Rykaezewska 12 lat, Tad. Górski 6 mieś., Leon
sadom higjeny.
Nieom al m iesiąc już m ija od czasu,
kiedy delegacja Zarządu Miejskiego była w Kuratorjum • PerłowsKi 44 lat, Jan Bona 78 lat.
Szkolnym w Poznaniu z prośbą o przen iesien ie II szkoły
Znalezienie czaszki człowieka.
powsz. do gmachu b. gimnazjum. W K u ratorju m jak i w
Pacołtow o. W środę, 19 bm. podczas bronowania roli
Wojewódz., dokąd też po drodze wstąpiono, wyrzeczouo przy
chylne załatw ienie spraw y. A tu już mija miesiąc i dui | znaleziono na polu p. Romanowskiego całą głowę człowieka.
coraz krótsze. Jeszcze miesiąc, a m ałe dzieci będą się f Stan jej wskazuje na to, że bardzo długo przebywała w zie
o b a w ia ły z Losów , F ije w a i wybudowani wieczorem po i mi i pochodzi z lat dawnych,
ciemku w racać do domu.
Wobec tego należałoby p rz y - 1
Obfitość kuropatw.
spieszyć procedurę przeniesienia II szkoły powsz.
i
Sam pław a. W niedzielę, dnia 9 i 16 bm., Pow. Klub
i
Myśliwych urządził konkursowe polowanie na kuropatwy.
Jak „Strzelec“ wykiwał litościwego
Jednej niedzieli brało udział w polowaniu 5, a drugiej 7 my
gospodarza ?
śliwych. Razem ubito około 35 kuropatw. Jak obliczają, na
L u baw a. Do gosp. p. Szczepańskiego zwrócił się w tych
samym terenie myśliwskim Sampława jest bardzo dużo ku
dniach niejakiś rob. Boryna z prośbą o pożyczenie mu s ropatw, przyczem największa ilość skupia się nad Drwęcą.
1 zł na cbleb. P. Sz., który chwilowo nie miał przy sobie
drobnych pieniędzy, kazał się B. zgłosić trochę później.
W
I tu niezadowoleni.
tym celu pozostawił owego złotego na stole i przykazał swemu
Sam pław a. Wiadomo, że tu i ówdzie udało stę poszcze
dziecku wręczyć go, gdy przyjdzie B. Dziecko usnęło, a w tym ;
czasie wszedł do pokoju B., zabrał ze szafy sakiewkę ze znaj- i gólnym nauczycielom różuemi sposobami pozakładać „ S trz e l
dującym się w niej 50 zł banktnotem K radzież pieniędzy j ca” po wsiach. Tam obiecywano pracę, ówdzie znów ktoś
miał w szkołach syna, a jeszcze indziej spodziewano się od
i sak iew k i spostrzeżono dopiero,
gdy
dziecko opo„Strzelca” coś uzyskać. Tak było ze „Strzelcem” i w naszej
wiedziało, że B. po złotego się nie zjawił.
Powiadomiona
wsi. Robotnicy obietnicą pracy, a młodzież ulgami wojskopolicja po nitce doszła do kłębka.
Poster. P. P., cho
wemi dali się wciągnąć przez kier. tut. szkoły powsz. Prze
dząc od składu do składu, do pytyw ał się, czy B. nie
zam ien iał gdzie 50 zł banknotu. Schwyciła się policja tego : konali się atoli, że obiecanki to cacanki. "Ostatnio kilku
„Strzelców” zwróciło kier. szkoły legitymacje strzeleckie.
środka, gdyż sprawca w y p ie ra ł się stanow czo kradzieży,
Poprostu nie chcą się dać dłużej bujać.
jak również i re w iz ja w jego Bpokoju była bez rezultatu.
W pewnej restauracji powiedziano policji, że B. istotnie
chciał zmienić 50 zł. Ostatecznie stwierdzono, że 50 zł
•S
banknot został zapłacony przez Borynę wzgl. jego żonę I
u pewnego rzeźnika. Wobec takiego dowodu B. m usiał \
Sanatorzy utworzyli wspólną listę
się przyznać do kradzieży. Wszystkie pieniądze zdołał jj
z Niemcami do w yborów samorządowych.
w yd ać na żywność i sp łacen ie długów .
Boryna starał się o posadę egzekutora wzgl. woźuego zbio- |
Iło w o
Tut. działacze sanacyjni z pod znaku B. B*
rowej gminy Prątnicy. Obecny przedwczesny występ przekre- | i zarazem kandydaci P. P. z dr. Eysmontem na czele zwo
ślił, zdaje się, jego nadzieje na objęcie tej posady.
Należy f łali onegdaj do Kasyna kol. zeb ra n ie przedw yborcze,
i to zaznaczyć, że B, przez całe lato miał stałe pracę, więc jj którego celem było u zgodnienie się i w ysunięcie 1 listy.
kradzież nie można usprawiedliwić chyba biedą.
Sanacyjni działacze skum ali się tymczasem z Niem cam i,
Boryna n ależał i należy do tut. „ S trz e lc a “ i s w e - i z którymi wspólnie pragną z a w o jo w a ć P o la k ó w inn ego
g o czasu był bardzo g o rliw y m w yzn aw cą „ id e o lo g ji“, j w yznania politycznego.
Nie w szyscy jednak człon
g ło szo n e j przez przeniesionego „profesora” Łu k asik a.
k o w ie B. B. godzili się na utworzenie spółki sa n a cy j„Profesor” ten n ie miał szczęścia w dobieraniu sobie ludzi.
n o-m em ieckiej, podnosząc, że ta fuzja przynosi ujmę
Jego „obywatele” zbyt często wchodzili w kolizję z prawem.
polskiem u poczuciu narodow em u . Byli również i tacy,
Taktyka „profesora” stała się zagładą „Strzelca” na tut. te
którzy ostro zw alczali k an d ydaturę niejakiego P., uwa
renie, o czem można naocznie przekonać się z okazji różnych | żając go za „szp rin ge ra ” związkowego, który nie będzie
imprez.
stawał w obronie interesów społeczeństwa.
Jeden z o b e 
cnych, nie mogąc powstrzymać się od oburzenia, k r z y k n ą ł:
Jedyny gościnny występ Operetki
ju ż się kończy cbleb i szynka, co wśród aranżerów
Poznańskiej na naszej scenie.
w y w o ła ło k onsternację. Zawsze orjentujący sie w sytu
Lubaw a. W niedzielę, dn. 23 bm. na sali Hotelu Pol- 0 acji p. dr. E., który wystąpił jako referent, zachował zimną
dzięki
czemu
ustalono
listę
k an d ydatów
skiego wystąpi gościnnie znany nam już Teatr Pozn. i wystawi j krew,
z dr. E. na czele, p. Łączew ski, kilku u rzęd n ik ów
tylko jeden raz głośną operę pt.:„ Wiktorja i jej Huzar” . Najideali kilku Niem ców. P. dr. E. był o tyle przezorny, że na
niejsza libretto : prolog dzieje się na Sybirze, akt I. w Japonji,
drugi w Rosji, trzeci na Węgrzech, przepiękna muzyka, efek- ! końcu zwrócił się do zebranych z wnioskiem, ażeby na w y 
padek zgłoszenia listy niesan acyjn ej, wyborcy z listy
towne tańce sprawiły, że operetka ta * szła przebojem na
B. B. zażądali ja w n e g o głosow an ia.
Liczy on z pe
wszystkich scenach świata.
W rolach głównych
ujrzymy
wnością na to, że n arodow cy i robotnicy opuszczą
znakomitych artystów Opery Poznańskiej jak Stefan Czer
rę c e i pó jdą g ło so w a ć na listę sanacyjn o-n iem ieck ą.
wiński, bohaterski tenor w roli Huzara, Józef Sendecki zna
Tego się nie doczeka !
komity wodewilista w roli Janczi, Celina
Krey,
urocza
primadonna, w roli Wiktorji, Danuta Leska w roli Japonki,
Oszukańczy wyczyn dzierżawcy mleczarni.
Janka Filipowska w kapitalnej roli służącej Riąuette i inni.
Orkiestra-jazz, balet, piękne kóstjumy i dekoracje.
Kierow
Kol. Bryńsk. Niejaki Fr. Brocki, objąwszy tut. mle
nictwo artystyczne dyr. Zygmunt Wojciechowski, którego ' czarnie, za dostawców mleka miał rolników z Kol. Bryńsk
i Jamielnika, którym zalegał z wypłatą za 1 i pół mieś.
nazwisko daje pełną gwarancję tak, jak na operetce „Kraina
uśmiechu”, za najwyższy poziom.
Ostatnio zażądali dostawcy uregulowania należytości. Atoli
niesumienny B. wymyślił wyrafinowany plan. W ub. czwar
Bilety wcześniej można nabyć w księgarni p. Opałkówny.
tek i piątek pościągał od łatwowiernych rolników wszystkie
Imponująca premjera filnui.Kuszenie Szatana” książeczki spisowe. Gdy w sobotę zjawili się po przyobiecane
pieniądze, ku swemu niemiłemu zdziwieniu zauważyli niew Lubaw ie i w N ow em m ieście!
tylko nieobecność B., lecz i brak całego urządzenia i maszyn.
„Kuszenie Szatana”, to jeden z najpiękniejszych filmów,
Jak się okazało, B. w sobotę w nocy wywiózł maszyny z bra
ostatnio wyprodukowanych. Dyrekcja, nie szczędząc olbrzy
tem w niewiadomym kierunku. W ten sposób oszukał swych
mich kosztów, postanowiła publiczności pokazać obraz, bę
dostawców mleka na ogólną sumę 800 zł. Sprawę skiero
dący prawdziwem objawieniem wT historji kinematografji. Od
wano do policji, która wszczęła za oszustami dochodzenia.
czasów głośnego „Króla Cyganów” stanowi on najlepszą kreację
Powyższy wyczyn mleczarza winien Isłużyć ' innym dostaw
Jose Mojici, który występuje tu w roli zakonnika.
Śpiewy
com za ostrzeżenie.

Czerwony kur.
Skurpie. W sobotę wieczorem wybuchł pożar w zagro
dzie Bogumiła Mozakowskiego, który zniszczył doszczętnie
dom mieszkalny i 2 chlewy.^ M. udało się uratować trochę
sprzętów domowych. Zostało stwierdzone, że pożar powstał
zewnątrz domu mieszkalnego, z którego spalił się dach.
Wskazuje na to, że wzniecił go podpalacz z zemsty. Z po
wodu słomianych dachów ogień szybko przeniósł się na
pozostałe zabudowania. M. jest ubezpieczony.

Tragiczny wypadek na lorze.
Swleeie. Ub. poniedziałku rano pociąg pospieszny,
zdążający z Warszawy do Gdyni, do którego przyczepiona
była salonka P. Prezydenta, przejechał na torze kolejowym
w pobliżu Warlubia dróżnika Bernarda Dobrolińskiego ze
Smętowa. Kolejarz obchodził swój odcinek drogowy i wsku
tek nieostróżności dostał się pod koła parowozu, ponosząc
śmierć na miejscu.

Straszny wypadek szwoleżera.
S tarogard, W czasie zbiórki szwadronu II. pułku
szwoleżerów rokitniańskich kopnięty został przez konia star
szy szwoleżer, Jańczak Stanisław. Nieszczęśliwy po odwie
zieniu do szpitala zmarł, nie odzyskawszy przytomności.

Kronika kościelna.
W y ja z d J. E. Ks. Biskupa dr. O k o n iew sk iego na
M iędzyn arod ow y K o n g re s Eucharystyczny.
P e lp lin ,
J. E. Najprzew. Ks. Biskup dr. Okoniewski
wyjechał w poniedziałek wieczorem, 17 wrześaia rb., na Mię
dzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w
tym roku w Południowej Ameryce w stolicy Argentyny,
Buenos Aires. Odjeżdżającego Arcypasterza żegnali na dwor
cu przedstawiciele Kapituły i kilku innych księży z Pelplina.
Powrót Ks. Biskupa przewidziany jest na połowę listopada rb.

Dożynki Kaszubskie w Kartuzach.
Kartuzy.
W niedzielę ub. odbyło się w Kartuzach
św ięto P. W., a po południu t. zw. „dożynki k aszu bsk ie”.
Na uroczystość przybył w o je w o d a pom orski p. K irtiklis
w sobotę, jakoteż przed staw iciele w ładz z innych po
wiatów. W sobotę odbyło się posiedzenie rad y m iejsk iej
i przem ian ow anie części ulicy Dworcowej na ul. ś. p.
B ron isław a P ierack iego.
„Słowo Pomorskie” o tych dożynkach pisze ta k : „Sa
nacja” zakrzątnęła się dokoła urządzenia w Kartuzach „Do
żynek kaszubskich*.
Od tygodnia robiono przygotowania
do nich. Pieniądz nie grał żadnej roli; cała impreza koszto
wała tysiące. Całkowite urządzenie dia gości w gmachu
powiatowym, malowanie
gmachu
starostwa, zakładanie
ogrodów i rabatów z kwiatami, dekoracja miasta, ulic
i domów, budowa specjalnej chaty wiejskiej dla odbycia
dożynek, trybuny na placu sportowym i różne inne urzą
dzenia kosztowały słono.
Biedny ludek kaszubski patrzy na to zdziwiony, nic nie
mówi, tylko myśli i ręce załamuje.
Biedny kupiec, rze
mieślnik i rolnik płacą i tak wysokie podatki; teraz z w ra 
cano się do nich o datki na pokrycie k osztów „do
żyn ek ” . Na powodzian każdy chętnem sercem dał i daje,
choćby ostatek, ale na taki cel?
Dawniej, za lepszych
czasów tego nie b y ło ; św iat przew raca się w idocznie
do g ó ry nogam i, bo, im w ięk sza n ędz», tem w ię c e j
przyjęć, gościn, zaba w i tym podobnych im prez.
„Byczo je s t ” .
Zaznaczyć jeszcze wypada, że p. wojewoda zwiedził
świetlicę „Strzelca”, a oprócz tego wręczył „ L e g jo n o w i
M łodych” sztandar, podobno now opośw ięeony — tak
pisze „Dzień Pomorski“ . — Kto św ięcił sztandar organi
zacji bezbożnicze] i komunistycznej, po tępion ej przez cały
Episkopat polski, niew iadom o.
W a r to b y sp ra w ę w y 
jaśnić.

Z dalszych stron

,

N ow a ofiara cyganów.
Poznań. Do wsi Piecki przybyli cyganie i obchodząc
wszystkie zagrody, odwiedzili również gospodarza Młodo sze
wskiego, który ma ciężko chorą córkę. Cyganie oświadczyli,
że ją wyleczą. W tym celu zażądali wody święconej, jej chu
stki, prześcieradła, obrusu i wydania wszystkich pieniędzy,
jakie były w domu. Naiwny wieśniak spełnił te życzenia,
dając cyganom 350 zł. i rzeczy,
które
zabr ili,
zapo
wiadając, że oddadzą wszystko nazajutrz, gdy przyjdą stwier
dzić, czy córka została wyleczona. Oczywiście nie zjawili
się więcej.

RUCH

TOWARZYSTW.

Baczność pszczelarze !
Lu baw a. Zebranie pszczelarzy z Lubawy i okolicy od
będzie się w niedzielę, dnia 23. 9. 34 o godz/l5-tej w lokalu
p. Piotrowicza przy ul. Zamkowej.
Na porządku obrad bardzo ważne sprawy, zatem prosi
się o udział wszystkich członków. Goście mile widziani.
Zarząd.

M ię dzy Rybnem a L u b aw ą
w© w rześn iu 1934 r.
W sobotę wyczytałem w naszej szanownej, a od nas na
rodowców ukochanej „Drwęcy“ , jak to pociągi'kursują do Lu
bawy. Wybrałem się o ciemku rano do Lubawy „5 klasąrowem. Dobrze, że nie szedłem torem, bo by mnie przeje”
chano. Znużony przysnąłem w rowie, a tu" naraz burkot
i burczenie, zląkłem się niemało, wiedząc przecież, że o tyra
czasie żaden pociąg nie idzie. Zaraz też przypomniałem
sobie opowiadania dziadka o złych duchach, straszących lu
dzi. To też włosy stały mi dębem na głowie. A tu nie żadne
widmo, a prawdziwy pociąg osobowy wylakierowany i wy
polerowany i bardzo długi pędzi nie 2 km, a przeszło 60 na
godz. Oj, jak rad bym ja się zawiesił do Lubawy. Niestety,
poszedł, a ja za nim pieszo „5 klasą” rowem, lecz tym razem
o wyścigu mowy być nie mogło. Mimo to ucieszyłem się,
pomyślawszy sobie, czyby ta nasza „Drwęca“ Miała taki
magnes, bo w sobotę pisała, a w niedzielę już pociąg do
Lubawy pędzi. W Lubawie zetknąłem się z człowiekiem ze
świecącemi guzikami. Pytam, co to za pociąg do Lubawy,
a on powiada, że to był pociąg L. i w Zajączkowie przeło
żyli mu zwrotnicę bodaj aż na Tannenberg, a ja z tej po
ciechy nie miał nic. Na drugi tydzień wybrałem się znowu
w poniedziałek do Lubawy, już o północy, by zajść przed
upałem, znów swojemi „końmi”, to jest własnemi pedałami.
Nie uszedłem daleko, a tu za mną około godz. 2 pędzi znów
pociąg z około 30 wagonami, o godz. 2,30 jeszcze jeden po
ciąg z ok. 30 wag., o godz. 3 dalszy z ok. 25 wag., o godz. 4
naliczyłem pociąg osobowy 43 wag. Pociągi szły przeszło 60
km. na godz. i tak otył od razu ten martwy tor, lecz nie dla
mieszkańców w okolicy Lubawy a dla mieszkańców Ostpreussów, którzy to byli potrzebni w Warszawie, ażeby wynieść
na rękach swoich zwycięzców piłki nożnej z boiska. Znów
zacząłem ubolewać nad naszemi niedobremi szkołami, gdzie
uczyliśmy się : „Ze póki świat światem, nie będzie Niemiec
Polakowi bratem“. Lecz Czasy się zmieniają, a nam trzeba
się do nich zastosować, ale trzeba nam czuwać, co by z nas
bowiem dziś było, gdybyśmy się nie byli pod Brodnicą wzięli
na wroga, który naszych dobrych żołnierzy aż tudotąd przy
gnał setki kilometrów, a skąd myśmy go odegnali z powro
tem. Lecz o nas mało słychać.
Stary włóczęga.

LUBAWA, w poniedziałek, 24-go bm. o godzinie 5-tej i 8-ej.
I.
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K rw a w y o b łą k an ie c - w am p ir z D u sseldorfu .

II,
Film dźwiękowy, który ogląda się z zapartym oddechem.
Film dźwiękowy zakazany w Niemczech przez Hitlera.
Największa sensacja filmowa europejskiej produkcji.

Gdzie jest m o rd e rc a śp.
min. P ie ra ck ie go ?
Pytania, które męczą społeczeństwo.
„Kurjer Poznański” zamieszcza poniższe
uwagi:
„Trzy miesiące upłynęły od mordu, do
konanego na śp. ministrze Bronisławie Pierackim? Gdzie jego morderca? Jakie jego
imię? Jaki był motyw jego działania i z czy
je j był on wykonany poręki?
Wprawdzie już przed kilku tygodniami mini
ster sprawiedliwości, p. Michałowski, w komunikacie
urzędowym zapowiedział, że prawdopodobnie nie
ujmie się mordercy, bo znajduje się on już nie
wątpliwie zagranicą, ale dodano w komunikacie,
ze władze polskie nie zaniechają dalszego śledztwa.
Oplują publiczna zapytuje: czy dalsze to
śledztwo dało wyniki i jak one wyglądają?
Gdzie jest morderca ministra Pierackiego?
— woła sumienie narodu.
Niema go? Zginął? A co słychać z jego
w spólnikam i zbrodni?
Toć komunikat ministra sprawiedliwości wska
zywał jakichś terorystów ukraińskich w Kra
kowie! Co się z nimi dzieje? Czy śledztwo
ukończone? Kiedy zawiśnie nad nimi ręka
sprawiedliwości?
Kiedy będzie rozprawa
karna, która ujawni prawdę?
Pytania te męczą społeczeństwo. Odpowiedź
musi nastąpić! Opinja publiczna nie zapomni
tragicznego i tajemniczego zgonu śp. B ro
nisława Pierackiego, jak nie zapomni nigdy
tajemniczego
zaginięcia generała Zagór
skiego”.

Debata nad s p r a w ą och ro n y
m n ie jsz o ści w Lidze N arodów .
Genewa. Wniosek Polski o rozciągnięcie ochro
ny mniejszości na wszystkie państwa znalazł się
na porządku dziennym posiedzenia Ligi Narodów.
Stanowisko Polski zastępował p. min. Raczyński.
Zaznaczył on, że wniosek Polski nic innego nie
zawiera, jak co przed rokiem uwydatnił minister
Benesz.
Albo system ten jest dobry i wtedy go
należy rozpowszechnić po całym świecie albo on
jest niedobry i wtedy nie należy nim obciążać
żadnego państwa.
W dyskusji wywody ministra
Raczyńskiego poparli przedstawiciele Jugosławji
Hoiandji, Turcji, Szwecji. Jedynie Argentyna oś
wiadczyła, że nie godzi się na upowszechnienie tej
ochrony, tak samo Kanada.
Adamowieze w racają do Am eryki.
Warszawa. Bracia Adamowieze złożyli w dniu
wczorajszym wizytę pożegnalną u ministra komu
nikacji” Budkiewicza, któremu podziękowali za
przyjęcie, jakiego doznali u władz polskich. Bra- j
cia Adamowieze wyjadą wkrótce do Ameryki.

Zaw iadom ien ie.
Jako główna spadkobierczyni po ś. p. Józefie Simon
i współwłaścicielka nieruchomości w Nowemmieście, ul. So
bieskiego 1. na ogłoszenie w „Drwęcy” z dnia 2i. 7. 34 zawia
damiam dzierżawców, że dzierżawę należy wysyłać jak do
tychczas t.j. na mój adres.
Jednocześnie podaję do ogólnej wiadomości, że upoważ
niam męża mego Alojzego Fafińskiego do prowadzenia wszel
kich spraw w imieniu i na rzecz moją.
Przeciwko złośliwemu ogłoszeniu przez Aleksandrę Simon
z Ameryki o niepłacenie dzierżawy skierowałam sprawcę na
drogę sądową.
J ad w iga Fafinska, Baon K. O. P. D e d e rk a ły .

M a k u c h y lniane
M a k u c h y sło n e c zn ik o w e
Otręby pszenne (sz ale )
Otręby żytnie
poleca

R O L N IK *

NOWEMIASTO, we wtorek, 25-go bm. o godzinie 5-tej i 8-ej.

P rz e b o jo w y program z złotej s e r j i ! — Najw span ialsza uczta dla m iłośników k in a!
Bożyszcze tłumów, największy śpiewak ekranu Jose M ojica w swvm najnowszym i najpotężniejszym arcydziele p. t.

Zam ów ienia ua re z e rw o w a n ie m iejsc D yrek cja nie przyjm uje.
Kasa otwarta od godziny 7,30 wieczorem.
—
2 kompletne przedstawienia o godzinie 5-tej i 8-mej.

ff
Lubaw a tel. 39.

|£j

spółdzielnia roln.-hdl.

Nowemiasto tel. 49.

w y k o n u j e szybko, gustownie
-------- i tan io----■ '= = = ----

„DRWĘCA“ Druk. i Księg. Nowemiasto.

KĄCIK

Pow rót z Be rezy Kartuskiej
Zwolniony został również Hądzilik z Chełmna.
Warszawa. Pod powyższem donosi „Słowo
Pomorskie*:
„Wczoraj wieczorem rozeszła się tu wiadomość
o zwolnieniu kilkudziesięciu osób z kaźni w Berezie Kartuskiej. Okazało się, że wiadomość tym
razem jest prawdziwa.
Zwolniono ogółem 32 osoby, w tern kilkuna
stu narodowców. Między innymi zwolnieni zostali
działacze ONR, z Warszawy, adw. Jozewicz, adw.
Rossmann, studenci Sznarbachowski, Kemnitz.
Z Siedlec zwolniono działaczy Młodych S. N.,
Dmowskiego Czesława i Michała Kolessę, studenta
Swiderskiego z Krakowa oraz Nowickiego, Kotasińskiego i Kozieradzkiego z Łodzi.
Równocześnie zwolniony został były działacz
sanacyjny z Chełmna, p. Hądzlik. Po jego are
sztowaniu krążyły na Pomorzu najróżniejsze po- i
głoski na temat przyczyn wywiezienia p. Hądzilika
do Berezy. Pogłoski te dotarły nawet do War
szawy, gdzie znalazły echo w pewnych zarządze
niach władz centralnych.
Krążyły tu oddawna wersje, że po prze
wiezieniu p. Hądzilika do Berezy, interwenjowała u p. Piłsudskiej jego żona, a oprócz tego
prezes Be-Be na Pomorze, p. Paluch; podobno w
sprawie p* Hądziika występował również marsza
łek Sejmu, p. Switalski.
Z Berezy został p. Hądzlik przewieziony do
C ytadeli W arszaw sk iej, a zwolnienie jego dla
tego nie nastąpiło wcześniej, gdyż nie chciano
podrywać autorytetu (? — red.) starosty chełmiń
skiego, p. Białego*.

R AD JO WY

A u dy cje P o lsk ieg o H&fija w W a rsz a w ie .
Sobota, dn. 22. IX . 6.45 Audycja poranna. 12.10
„Tańce różnych narodów”. 13.00 Dzień,
połudn.
13.05,
15.45 Płyty. 16.30 Słuchowisko dla dzieci pt. „Pajac”. 17.00
Koncert kameralny. 17.50 Pogadanka „Jakie to nieprzyzwoite !*
18.00 Przegląd wydawnictw roln.
18.10 „Zycie kulturalne
i artystyczne stolicy“ .
18.15 Recital fortepianowy Horodyskiego. 18.45 Reportaż.
19.00, 19.30 Muzyka lekka.
19.20
„Piotrków Trybunalski“ . i 9.50 Wiad. sport.
20.00 Muzyka
lekka ork. P. R. 20.45 Dzień, wiecz. 20.55 Jak pracujemy
w Polsce? 21.00 Koncert popularny ork. symf. P. R.
21.45
Szkic literacki. „W splocie dwTu śmierci”. 22.00 Koncert re
klamowy. 22.15 Muzyka tan. 23.05 „Humor rosyjski”. 23.35
Płyty. 24.00 Muzyka tan.
Niedziela, dn. 23. IX . 9.00 Audycja poranna.
10.05'
Tr. Nabożeństwa ze Lwowa.
Kazanie pt. „Dobroć ewan
geliczna”. Potem muzyka rei. z płyt.
12.05 Przegląd tea
tralny.
12.15, 13.15 Poranek muzyczny.
13.00 „Przez lą
dy i morza“. 14.00, 15.15, 15.35 Płyty.
15.00 „Rolnictwo
od Poznania do Reykjawik” (Tr. z Poznania). 15.25 „Przegląd
rynków prod. rolnych”.
15.45 „Zyski i straty w pasiece” .
16.00 Recytacje prozy: — „Mijanie”. 16.20 Recital śpiewaczy
Michałowskiego.
16.45 Opowiadanie dla dzieci pt. „Matka
wszystkich dzieci”.
17.00 Muzyka tan. z eonferencier‘ką.
17.50 „Książka i wiedza”.
18.00 „Czerwone pomarańcze” .
18.45 „Zycie młodzieży”.
19.00 Muzyka lekka ork. P. R.
19.50 Felj. aktualny.
20.00 Popularny koncert symf. ork. P.
R. 20.45
Dz. wiecz.
20.55 „Jak pracujemy w Polsce”?
21.00 „Na wesołej lwowskiej fali”. 21.45 Wiad. sport. 22.00
„Skrzynka pocztowa techn”. 22.15 Koncert reklam. 22.30
Muzyka tan.
Poniedziałek, dn, 24, IX,
6.45 Audycja poranna
12.10 Koncert z Wilna. 13.00 Dzień, połudn.
13.05 Płyty.
15.45 Muzyka lekka, 16.45 Elementarny kurs języka nie
mieckiego.
17.00
Koncert kameralny.
17.25 „Skrzynka
pocztowa”. 17.35 Recital śpiew. Plattówny.
17.50 Pogadan
ka. 18.00 „Skrzynka poczt. roln.“ . 18.15 Muzyka lekka ze
Lwowa. 18.35 Płyty. 18.45 Konkurs dla dzieci: „Jak nazwie
my naszą żyrafę?”. 19.00 „Wędrówka mikrofonu po Polsce“.
19.30 „Wśród osadników wojskowych”. 19.50 Wiad. sport.
20.00 Płyty. 20.45 Tr. koncertu z Wiednia.
22.00 Odczyt.
22.15 Koncert reklamowy. 22.30 Muzyka tan.

G IE Ł D A W A R S Z A W S K A
Burmistrzem m. Chełmży wybrano
p. Barwickiego z Torunia,
Chełmża. W ub. sobotę, 15 bm., o godz. 18-ej odbyło
się w sali posiedzeń ratusza zebranie Rady Miejskiej, po
święcone wyborowi nowego burmistrza zawodowego.
Po zagajeniu obrad p. burm. Kurzętkowski odczytał
pismo starostwa powiatowego, dotyczące wyboru burmistrza
m. Chełmży. Następnie na przewodniczącego wybrano je
dnogłośnie prezesa n a ro d o w e g o klubu radzieckiego,
p. dr. Strzyżew skiego, a na ławników p. Siudzińskiego
i p. dyr. Porębskiego.
Po stwierdzeniu wystarczającej ilości członków, wyma
ganej przez ustawę do wyboru burmistrza i odczytaniu
ustawy, przewodniczący zareferował prace komisji wyborczej.
Komisja odbyła 4 posiedzenia i rozpatrzyła 36 wniosków,
które wpłynęły na nazwisko burmistrza. Tylko jednak 8 zgło
szeń komisja uznała za ważnych. Po odczytaniu nazwisk
kandydatów przez dr. StrzyźowTskiego odbyło się tajne gło
sowanie, w wyniku którego kandydat listy narodowej p.
Barw ick i otrzym ał 15 głosów , a p. Jabłoński z Grudzią
dza 8 głosów .
Burm istrzem m. Chełmży został zatem p. W ik to r
Barw icki, inspektor samorządowy wydziału powiatowego
w Toruniu.
O godz. 19.10 p. burm. Kurzętkowski zamknął obrady.

Dolar 5.2025 ; frank francuski 34.84 ; frank
szwajcarski
172.25; fant szteriing 26.05; marka niemiecka 194; szyling
austrjacki 99; korona czeska 21.80.
m m

G IE Ł D A Z B O Ż O W A W P O Z N A N IU .
Notowania oficjalne z dnia 20. 9.
Płacono w złotych za 100 kg.
17.50—
Zyto
Pszenica
18.00—
19.50—
Jęczmień
Owies
17.25—
Mąka żytnia
22.00—
Mąka pszenna 65 proc.
28.00—
Otręby żytnie
11.75—
11.00—
Otręby pszenne
Rzepak
42.00—
Rzepik zimowy
41.00—
41.00—
Groch Victoria.
Groch Folgera
32.00—
53.00—
Gorczyca
Mak niebieski
42.00—

Jednorazowy występ Zespołu artystyczn. pod dyrekcją
Zygmunta Wojciechowskiego b. dyrektora Teatru W iel
kiego (opera i operetka wT Poznaniu)

WIKTORIA i jej HUZAR
Operetka Abrahama w 3 aktach.
Chór — Orkiestra Jazz.
1... " ■
^ ----- Balet
..... ................... ... — - Największy sukces scen świata.
Początek o godz.20-tej_____________Początek o godz. 20-tej

17.75
18.50
20.00
17.75
23.00
28.50
12.75
11.50
43.00
42.00
45.00
35.00
55.00
46.00

Za redakcję odpowiedzialny: Franciszek Łapicki w Nowemmieście,
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w
sakładzie, strajków itp., wydawnictwo l nie odpowiada sa dostarczeai«
pisma, » abonenci nie mają prawa domagania ale niedostarczonyak
nameróa! lub odszkodowania.

iIIW 1
W sobotę, dnia 22-go bm.
sala H otel C entralny w N ow em m ieście

W 1W 1V W T^IF,W n,,|

Podziękow anie.
Z okazji naszych srebrnych godów małżeńskich
składamy Wielebnemu Ks. Redmerowi za odprawienie
uroczystego nabożeństwa, Wielebnemu Ks. prof. Dembieńskiemu za nadesłany podarek, pp. Smukale i Gó
ralskiemu, Zarządowi Tow. Powst. i Wojaków, Tow.
św. Józefa, Szan. Redakcji „Drwęca” oraz wszystkim
którzy nadesłali nam swe życzenia serdeczne
„B ó g zapłać”
Jan ostw o O pałkowi©.
Nowemiasto, we wrześniu 1934.

Ą

j

Przedsprzedaż biletów w księgarni „Drwęca”.
W dniu przedstaw, od godz. 7-mej przy kasie.

Z now ych

p rzesy łe k

polecam y

w

w i elkim

w y b o rze

Portm onetki
Portfele
Teki
D r w ę c a “ Druk, i K się g. N o w e m iasto
Potrzebna młoda

nauczycielka

Znaczki do kopania kartofli

Celem zapewnienia sobie odpowiednich miejsc, uprasza się o wcześniejsze przybycie.
Bilety wolnego wstępu (prócz urzędowych) nieważne.
O godzinie 5-tej ceny wstępu znacznie zniżone.

w wielkim wyborze poleca

„Drwęca“ Druk. i Ksiąg Nowemiasto
D w ie uczennice

Służąca

do kuchni mogą się zgłosić od
potrzebna od zaraz
zaraz.
H otel Bona,
Łu giew iczow a, Nowemiasto.
N ow em iasto.

Służącę

z dobrem gotowaniem do wszel
skromnych wymagań z prawem kiej pracy domowej poszukuje
nauczania w szkole powszech do Warszawy. Zgł. przyjmuje
nej do 1 dziewczynki.
F o n ro be rto w a , Lu baw a,
Wiadomość w eksp. „Drwęcy”
ul. 19 Stycznia.
Nowemiasto.

Uczeń
Sprzedam
uczciwych rodziców może się
kułtywator
od zaraz zgłosić
K itow ski,
J. W a rto w sk i, m. malarski, 9 cynkowy.
P acołto w o, p. Nowemiasto.
Now em iasto, Okólna 21.

R ozp ylacze
Puderniczki
M a n ic u re
W IE L K I W Y B Ó R !

T A N IO t

POLECA

„D R W Ę C A “ Druk.

i

Księg. Nowemiasto.

« r . 111.

DRWĘCA“

Czem jest „Związek Nauczycielstwa
Polskiego“.
„Myśl Narodowa” charakteryzuje „Związek
Nauczycielstwa Polskiego”, który niedawno
odbył swój doroczny kongres.
„Jego światopogląd — pisze — zdradza
wszelkie cechy pochodzenia masońskiego.
Znany jest powszechnie negatywny stosunek Zwią
zku do Kościoła katolickiego i duchowieństwa.
Stale maluje się je jako największego wroga oświaty i państwa. W tym celu wydano nawet przed
kilkoma miesiącami książkę, którą Związek gorąco
propaguje i gorliwie rozszerza.
O silnych wpływach żydowskich w Zwią
zku mówi nie tylko rzucająca się wszędzie w oczy
osoba p. Mandelbauma, dziś Drzewickiego, ale
i wielki udział semitów w prasie związko
w ej. Żydzi „tworzą” „polską” myśl pedago
giczną dla Związku. Oczywiście nosi ona na
sobie specyficzne cechy tej rasy.
Marzy się Związkowi o tern, aby móc wszy
stkich trzymać za cugle. Te „sny o potędze”
wcielano w życie najrozmaitszemi środkami. Było
wśród nich i demagogiczne anarchizowanie nau
czycielstwa, liczą również na strach. Budzono
wilcze apetyty na dobre posady, szybkie awanse,
łatwą karjerę. Łudzono nieziszezalnemi obietni
cami świetnych warunków. Olśniewano wrażenia
mi kolosalnej mocy Związku i jego nieograniczo
nych niemal wpływów. Stosowano na wielką skalę
mydlenie oczu, donosicielstwa, nadużywanie sta
nowisk służbowych itp.
Cały ten bogaty niezmiernie arsenał środków
napędził do szeregów Związku owe dziesiątki ty
sięcy członków, dał możność rozporządzania dużemi środkami finansowemi, a przedewszystkiem
— pozwolił zaprząc nauczycielstwo do wózka
politycznego.
Olbrzymi ciężar agitacji i machinacyj wszel
kiego rodzaju spoczął na barkach pedagogów.
Niektórzy z nich zarobili na tern dobrze, ale ogół
wyszedł fatalnie. Wprowadzono nauczyciel
stwo w w ir najbardziej zawziętych, nieprzebierających w środkach w alk partyjnych.
Ściągnięto nań oburzenie i nienawiść szerokich
mas ludności. Poderwano zupełnie zaufanie
i szacunek. Nauczyciel stracił należną mu pozy
cję w społeczeństwie polskiem i uniemożliwił sobie
na długie lata jakąkolwiek pracę obywatelską” .

— SOBOTA,

DNIA
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WRZEŚNIA

Balon wypełniony ciepłem powietrzem.

193 4.

że taktyka owa bywa powodem do gwałtownych
wystąpień rdzennej ludności rosyjskiej przeciw
nim. Pismo ”Szalom”, sygnalizując wzrost rozwoju
życia kultaralnego pod władzą Sowietów wśród
żydów, pisze : „Nigdzie indziej w całej djasporze
nie został zrealizowany system tak całkowicie
przychylny żydom”.
Podług s*ów tow. OrszańskiegdB1 na samej tyl
ko Ukrainie władze sowieckie otworzyły 800 szkół
żydowskich, do których uczęszcza 200.000 dzieci;
nauczycieli w tych szkołach jest 4.000. Na Ukrai
nie żydzi posiadają uniwersytet, instytut rolniczy,
akademję i trzy stałe teatry rządowe. Tow. Orszański dochodzi w swym artykule do następują
cych wniosków : aTakie wyniki osiągalne są tylko
pod dyktaturą proletarjatu. Niechaj ci wszyscy
zagranicą, którzy kochają literaturę żydowską,
proletarjacką i rewolucyjną, wiedzą, że szeroki
rozwój tej literatury w Polsce i w Ameryce będzie
możliwy tylko wtedy, kiedy zapanuje dyktatura
proletarjatu w tych krajach”.
Piękna dla Polski perspektywa.

Budujm y szk o ły.

Żyjący w Niemczech Austrjak Brunner skon
struował balon, którym wznosi się w górę wskutek
rozgrzanego w balonie powietrza, zapomocą spe
cjalnego urządzenia, podobnego do pieca. Balon tak
długo pozostaje w powietrzu, jak długo powietrze
jest ciepłe w balonie. Powłoka balonu zrobiona
jest z impregnowanej bawełny.
W czasie pierw
szego wzlotu balon osięgnął wysokość 800 mtr.,
przy drugim 1500 mtr. Na zdjęciu wynalazca bada
przyrządy ogrzewające.

Żydzi zachęcają do rew olucji
w P o lsce .
Urzędowy organ Powszechnego Związku Mło
dzieży Żydowskiej „Szalom44 zamieścił ostatnio de
klarację tow. Orszańskiego, wypowiadającego się
w imieniu proletariackich pisarzy żydowskich, w
której wychwalaną była działalność Sowietów na
korzyść żydów. Ludność żydowska wynosi 4 pro
cent całej ludności rosyjskiej w Sowietach, dlatego
też cyfry przytaczane przez tow. Orszańskie są do
wodem wysiłku, jakiego dokonali czerwoni tyrani
Rosji dla umocnienia komunistycznych podstaw
sowietyzmu, faworyzując tak stronnictwo żydów,

Zarząd Główny Towarzystwa Popierania Budowy Pu
blicznych zawiadamia, że w bieżącym roku szkolnym będą
nalepiane na podręcznikach szkolnych, na budowę szkół
powszechnych, tylko nalepki barwy zielonej z napisem „rok
szkolny 1934-35”, nalepki zeszłoroczne — barwy czarnej —
zostały wycofane. Nalepki na książki szkolne mogą księ
garnie nabywać wyłącznie w urzędach pocztowych.
Projekt wprowadzenia opłaty 1-groszowej na budowę
szkół przy sprzedaży zeszytów szkolnych — w bieżącym
roku szkolnym — nie będzie zrealizowany.
Równocześnie Zarząd Towarzystwa zawiadamia, że z ini
cjatywy firm handlowych, pragnących poprzeć finansowe
zamierzenia Towarzystwa zostały wydane wywieszki, wska
zujące, że dana firma dobrowolnie wpłaciła określoną sumę
na fundusz budowy szkół.
Wywieszki te w cenie 10 zł,
25 zł, 50 zł, 100 zł i 250 zł są do nabycia w Komitetach
Obwodowych Towarzystwa, mieszczących się w lokalach
Inspektorów Szkolnych i winny być przez nabywców umie
szczone w miejscach widocznych (np. w oknach wysta
wowych).
Zarząd Towarzystwa prosi rodziców i młodzież, aby
przedewszystkiem czynić zakupy w tych firmach, które zao
patrzyły się w wywieszki.
Zarząd Główny Towarzystwa apeluje do całego społe
czeństwa o poparcie akcji zbierania funduszów na rzecz bu
dowy szkół powszechnych, tembardziej, że akcja ta w obec
nej chwili zasługuje na poparcie, ponieważ Towarzystwo
zmuszone jest przyjść z pomocą w odbudowie szkół, zni
szczonych powodzią.
Benedykt Kubski, skarbnik
Kazimierz Pieracki, wiceprezes.
Mąż na wyjezdnem do żony; — A gdyby interesy za
trzymały mnie dłużej, doniosę ci telegraficznie.
Zon a: Nie potrzebujesz się fatygować.
Telegram zna
lazłam już gotowy w kieszeni twego palta.

P o lsk i stan p o siad an ie na ziem i
w N iem czech zagro żo n y przez
ustaw ę o za gro d zie dziedzicznej.
Przed kilku tygodniami zwrócił się Związek
Polaków w Niemczech do kanclerza Rzeszy z pro
testem przeciwko stosowaniu postanowień ustawy
o zagrodzie dziedzicznej wobec Polaków, obywa
teli państwa niemieckiego.
Związek Polaków w
Niemczech wyHedł w swym proteście ze słusz
nego założenia, że ustawa, biorąca w myśl swoich
założeń w ochronę niemiecką warstwę włościańską,
może się odnosić wyłącznie do zagród, których
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Liczby te mogą być znacznie i szybko po
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„Le Matin” zamieszcza sensacyjną wiadomość, nieprzyjacielskich prowadziły propagandę rewolu
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