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Polski.

ao tego zatopienia naszej świętej reiigji w innych wyznaniach.
Biskupi z bólem
liby o tem nie pisać.
sza wobec grożących
wierze i duszom, ich
Dan 10 listopada

o tern wszystkiem
Konieczność ich
niebezpieczeństw
pieczy pasterskiej
31 r. Warszawa.

piszą. Wole
do tego zmu
naszej świętej
powierzonym.

auuwciiLjc l
psnsiwa, iaą<x ~ ut ię„,4vnj
zwołuje akurat tego samego dnia walny zjazd swych
ludzi do Katowic. W hali wystawowej miało się
odbyć śniadanie dla uczestników tego zjazdu. W zwią
zku z tem powstało bardzo poważne zaniepokojenie,
że może dojść do nieobliczalnych następstw w razie
zetknięcia się uczestników wiecu z powstańcami.
Zwrócono się do mnie z propozycją odwołania
wiecu, uważałem jednak, że w państwie praworządnem
nikt nie może przeszkodzić obywatelom w wykorzy
staniu swych praw, a więc i ustawy o zgromadzeniach.
1 ostanowiłem jedynie zrezygnować z pochodu. Posta
wiam przytem wniosek, ażeby Związek powstańców
me zbliżał się więcej, jak na 500 kroków do miejsca
w którem odbywa się wiec. Zgłoszono się do woje
wody Grażyńskiego, aby z nim ustalić warunki odby
cia wiecu. Woj. Grażyński oświadczył, że, jeżeli wiecownicy nie wyjdą na ulicę, wszystko odbędzie się w
spokoju. Na wszelki wypadek postanowiłem zorgani
zować ochronę z członków N. P. R. i p. p. s.
Sw. Koifanty w dalszym ciągu szczegółowo opisuje pogłoski i wiadomości, jakie nadchodziły od
organizatorów wiecu przed dniem 14 września.
Przew.: Proszę się ograniczać. Są to, być może,
rzeczy ciekawe, ale me mające ze sprawą żadnego
związku.
Sw. Koifanty: Przybyłem o godz. 3-ciei po poł.
samochodem przed halę wystawową. Zastałem wielkie
zamieszanie. Zauważyłem licznie zebraną policje
konną i pieszą. Dowodził nią zastępca komendanta
policji Jezierski.
Za ogrodzeniem w ogrodzie zauważyłem oddział
Zw. Powstańców, ustawionych w szyku wojskowym
strzelono do mnie i samochód mój obrzucono kostkami
kamieni, które przywieziono samochodem ciężarowym.
Zwióciłem się więc do komendanta Jezierskiego
pytając go: „Dlaczego pan nie wkracza. Widzi pan
?uZeCJ eŻ’
,doPuszczają się czynów przestępnych“.
W odpowiedzi na to kem. Jezierski wysłał posteiunkowego, który się pokręcił i na tem się skończyło.

I.
W projekcie Kodeksu Karnego, opracowanym
przez Komisję Kodyfikacyjną, znajduje sie artykuł 231:
— .Niema przestępstwa z. art. 229 i 230 (spę
dzanie płodu, jeżeli zabieg był dokonany przez W imieniu Episkopatu Poiski Komisja Prawna,
lekarz» i przy tern był kcnieczny ze względu na t August Kardynał Hlond, f Aleksander Kardynał Kazdrowie kobiety ciężarnej, jej ciężkie położenie kowski, f Józef Teodorowicz, Arcybiskup Lwowski
materialne, dobro rodziny lub ważny interes sao- obrz orm, f Adam Sapieha, Metropolii« Krakowski’
icczny“. —
r
, Bolesław Twardowski, Metropolita Lwowski obrz.
..
w encyklice o małżeństwie chrze- ł*c., y Romuald Jałbrzykowski, Metropolita Wileński,
scijansinem tak pisze w tej sprawie : .Wyraziliśmy już
(Henryk Przezdziecki, Biskup Podlaski, f Adolf Sze
Czcigodni Bracia, głębokie swoje współczucie dla lążek, Biskup Łucki, f Stanisław Łukomski, Biskup
takiej matki, której w spełnianiu obowiązku przyrodzo
Łomżyński.
n y 0 zagrażają choroby, a nawet śmierć. Lecz jakiż
kiedy ko ł wiek przytoczyć można powód dla usprawie
dliwienia zamierzonego zabójstwa niewinnego dziecię
cia? A przecież o to tu chodzi. I czy ono godzi w
w życie matki czy w życie dziecka, zawsze sprzeciwia
się przykazaniu Bożemu i głosowi przyrodzonemu :
„Nie zabijaj“. Zycie dziecięcia tak samo jest święte,
jak życie matki. Stłumić go nikt, nawet państwo, ni
gdy nie będzie miało prawa. Niedorzecznie bardzo
Po przerwie o godz. 11.30 staje przed sądem
chce się stosować przeciw tym niewinnym istotom świadek Wojciech Koifanty, lat 58, senator.
prawo miecza, gdyż ono obejmuje jedynie winnych.
Prok. Grabowski przed przystąpieniem do prze
Nie wchodzi tu także w grę zasada godziweści krwa słuchania
świadka zgłasza ekscepcję z artykułu 110
wej obrony przeciw napastnikowi. (Któż bowiem nie k. p. k., albowiem
Koifanty jest również oskarżony
winne takie maleństwo mógłby nazwać napastnikiem ?) w tej sprawie, a sprawa jego jest jedynie w zawie
Niema też żadnego t. zw. prawa .bezwzględnej ko szeniu Wobec tego prokurator wnosi o niezaprzynieczności", któreby mogło usprawiedliwić uśmiercenie sięgame świadka i uprzedza go, że może nie składać
niewinnego dziecka. Zasługują zatem na pochwałę zeznan na te okobczności, które mogłyby stanowić
owi sumienni i doświadczeni lekarze, którzy starają dla mego materjał obciążający.
się życie matki i życie dziecięcia zachować i obronić
Adw. Nowodworski: Skoro pan prokurator wnosi
Niegodnymi natomiast okazaliby się szlachetnego ekscepcję,
imienia i tytułu lekarskiego ci, którzyby ze względów wiedzenia. obrona nie ma w tej sprawie nic do ypo
leczniczych albo przez niewłaściwe współczucie nasta
Przewodu, oświadcza, że świadek nie będzie zaprzvwili na życie matki czy płodu”.
t
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.
siężony
i uprzedza go, że należy mówić prawdę i że
Ojciec Św. o takiej matce, *aui«j
w speimaniu
której w
spełnianiu ji wolno mu nie zeznawać na okoliczności, które mop-a
obowiązków przyrodzonych zagrażają
choroby, aa nawet
nawet i! stanowić podstawę oskarżenia.
iją choroby,
;
chcącu d0pu^cić d0 zaiść- «brałem głos
śmierć, po wyrażeniu dla niej głębokiego współczucia !
i skłoniłem zebranych na wiecu, aby przeszli do
Świadek:
Nie
skorzystam
z
tego
przywileju.
ma jedną odpowiedź: ,Nie zabijaj“ ! ' Nie może b»ć f
O br: Nowodworski: Czy pan jest prezesem sąsiedniego parku. Wówczas jakiś jegomość ogłosił
innej odpowiedzi. My czcimy nasze matki, bo pomię Stronnictw»
że wiec jest rozwiązany i w tej samej chwili policja
Ch. D. na Śląsku?
P
dzy innemi wiemy, że w bólach i cierpieniach nas na
piesza i konna zaczęła nacierać na zupełnie spokojną
ru p>W” „?bccme iestem prezesem całego stronnictwa publiczność. Wiec odbył się przy udziale tylko części
świat wydały, że nawet im śmierć groziła.
Ch. D . W czasie wypadków, których dotyczy akt zebranych
w innym lokalu.
*
Omawiany projekt idzie jeszcze dalej, pozwala oskarżenia, Ch. D. śląska nie miała nic wspólnego
bowiem na spędzanie płodu ze względu na ciężkie po z resztą stronnictwa.
Nieprawdą jest, co tutaj zeznali świadkowie że
v
s
łożenie materialne kbbiety, na dobro rodziny lub waż
Ob.: Czy pan był komisarzem plebiscytowym na nawoływano w uchwalonej rezolucji do strajku gene
ny interes społeczny czyli że zawsze wolno zabijać Górnym
ralnego. Tym panom pomyliły się dwie rzeczy: odeŚląsku?
J
dziecię w łonie matki.
Byłem komisarzem plebiscytowym z nomi
b5‘* «yO«-« po mojtm
Ślepi i głusi nie widzą i nie słyszą, co s ;ę już nacji Sw.:
Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego.
dzieje.
Wzrasta liczba tych zbrodni. Maluczko,
Rezolucja uchwalona na wiecu w Katowicach
O br: Czy była przez organizacje niemieckie naa kraj zacznie się wyludaiaći 1
została skonfiskowana, a następnie uznana przez sąd’
i znaczona mgroda za głowę pańską?
W Rosji bolszewickiej, jak piszą, z racji tych za
mezawierającą
ustępów o cechach przestępczych
i. ,Sw : J** j ef ł- . To Jest 4 miljony za
marek
niemie-twierdzę,
biegów już 37 proc. matek jest niepłodnych.
Ja
stanowczo
że zwołanie zjazdu przez Zw
j ckich czyli 150 tysięcy dolarów.
Bóg dał wolność Ojczyźnie, a jej " dzieci chcą
Przew.:
To
dla
sprawy
nie
ma
znaczenia.
Ś',,kiCf
w przez
lj,m !*n’5m
M*»y miał
dla mej nowy grób wykopać! Już nawet kopią, bo
się odbyć wiec,
zwołany
stronnictwa opozycyjne
O
br:
Sprawa
jest
tego
rodzaju,
że
ustalenie
każw myśl tego projektu powstają poradnie, działające j
de goszczegółu ma dla nas znaczenie.
Czy pan
mi' ć
Pastęp*’
publicznie. Rudzice, prawdziwie katoliccy, prawdziwie wie o tern, że w Katowicach szykował się kongres w sfwa
kochający Ojczyznę, nigdy pod żadnym pozorem nie dniu 14 września?
s
a . t dW< Nor odw° rski: Czy Pra* d4 j« t, że pan w
powinny isć za tą wstrętna, iście szatańską pokusą.
Sw.: Na początku sierpnia po mowie ministra nie- dwóch samochodach z uzbrojoną milicją został zatrzy
many ww porozudrodze na kongres do Krakowa?
^
Treviranusa stronnictwo moje
W projekcie Kodeksu Karnego jest też rozdział o mieniu z innemi \mieckiftgo
Sw"
Mogę
oświadczyć,
że
należę
do
tych
ludzi
śląskiemi stronnictwami zwołało
przestępstwach przeciw uczuciom religijnym. W roz
zebranie
celem
zamanifestowania
i zaprotestowania P , n £ ? J
" “dn0 !i<!
^ Sdzi' ł ^ “ gnito.
dziale tym pomieszane są wszelkie wyznania. Twórcy przeciwko atakowaniu naszych granic.
Zwróciłem się Panowie obrcncy się pomylili, twierdząc, że ja w dniu
projektu nie chcieli pamiętać o Konstytucji, o jej art/kongresu
Centrolewu
byłem
w
Poznaniu,
Nie, ja by
tylko do stronnictw opozycyjnych, gdyż należę do
kule 114, który mówi: .Wyznanie rzymsko-katolickie, ludzi, którzy nie uznają żadnego zbliżenia z obozem łem w Katowicach. Mam na to świadków. Mogą
będąc rehgją przeważającej większości narodu, zajmuje sanacji moralnej.
to stwierdzić me tylko członkowie mojej rodziny, ale
w państwie naczelne stanowisko wśród równouprai cały personel „Polonji”.
JJ
y’ aie
W.
.
międzyczasie
zaszły
wypadki
aresztowania
wnicnych wyznań". Należało to zaznaczyć w projek przywódców- opozycji. Na wiecu, który został wyzna
Ja sam odbierałem przez telefon relacje red
cie Prawa Karnego. Pragniemy jedności kościelnej,
Tabaczynskiego z Krakowa, który był przezemnie
me chcemy nikogo poniżać, nie chcemy jednak mie- czony na 14 września, mieliśmy poruszyć tę sprawę. wysłiny
kong, „ w c h m k tjz , s p r , w o 'S « i
Zaznaczam
jednak,
że
wiec
ten
nie
miał
żadnej
łącz
szaniny wyznanu wtj, jakiegoś dziwnego symultanizmu ności z innemi wiecami, które na ten dzień zwołane Nawet się na ten kongres nie wybierałem. Korzystareligijnego. Chociażby artykułu 114 Konstytucji nie
jąc z bliskich osobistych stosunków z krakowska
byłe, to nie wolno zapominać, żeśmy za wiarę cier- zostały w rozmaitych miastach Polski. Mieliśmy u*™}0'
Gemokracjii,wpływałem, ażeby nie brano
odbyć
wiec
w
halach
wystawowych
w
Katowicach,
pieli, że Kościół katolicki zachował w nas moc prze
udziału w kongresie Centrolewu. Nie dlatego, żebym
przeto
zwróciliśmy
się
do
magistratu
o
wydzierżawie
ciwstawiania się niewoli z nadzieją wolności, że, po
me podzielał pogJądu tych panów na ławie oskarżonych.
zbawieni własnego państwa, głowy jego i rządu, myśmy nie nam tych hal. Burmistrz Skudlarz postanowił nam W pełni je podzielam, tylko taktyczaie uważałem za
wiecu* wydzierżaw*ć- Było
10 dni przed terminem meprowailzące do celu te posunięcia Centrolewu.
czcili i czcimy naszą Królowę Korony Polskiej.
Głos katolików i tutaj nie powinien dopuścić do
Adw. Szurlej: Pan był w opozycji do rządów
W międzyczasie rozeszły się pogłoski, że Związek
pozbawienia ebreny czci Najświętszej Marji Panny
pomajowych. Jakie pan miał powody? Czy ustosum
powstańców
śląskich,
którego
prezesem
honorowym
i bwiętyęh Pańskich, do tej mieszaniny wyznaniowej,
kowal się pan w ten sposób ze względów osobistych
był wojewoda Grażyński, a który pobierał wysokie czy
przez wzgląd na państwo?
osomstych

Zeznania świadka sen.
Korfantego w procesie
brzeskim.

i

Świadek: Państwo polskie, to jest państwo, św. Korfantemu pytania dotyczą kwestyj, nieobjętych
którem powiedział kiedyś Poincare: „C‘estun pays ani aktem oskarżenia ani dotychczasowym przewodem
de souci et de surpris* (to jest państwo troski i nie sądowym. Jeżeli padło ze strony ławy obrońców
spodzianki). W Polsce nie może być zamachów. pytanie, dotyczące sprawy pieniędzy, branych od
Zamach majowy był największą szkodą dla państwa. Niemców, to wina z powodu przykrości, wyrządzonej
Korfantemu spada na dwóch z pośród panów
Przewodniczący przerywa, mówiąc, że to nie jest św.
adwokatów. Na jednego, który sprawę tę podniósł w
Czas już pomyśleć o zapisaniu gazety na miesiąc
odpowiedź na pytanie obrońcy.
sprawie dopuszczenia niektórych świadków oraz na
g r u d z i e ń . — Dwie miłe niespodzianki czekają
Adw. Szurlej: Tak jest. Już zgodziliśmy się drugiego,
który zadał pytanie w dniu dzisiejszym.
naszych
abonentów w grudniu.
— Pier
z tym majem, bo nie ma na to rady. Może pan mi
W dalszym ciągu prok. Grabowski prosi o dal
wsza to nowa piękna powieść, której druk roz
zechce powiedzieć o swoich motywach opozycji wo
poczniemy z dniem 1 grudnia. Jestto powieść,
sze badanie św. Korfantego, lecz z tem zastrzeżeniem,
bec rządu.
osnuta na tle prześladowań pierwszych chrześci
Świadek: Interpretacja konstytucji od przewrotu sby sąd zarządził takie badanie świadków, by nie
jan za czasów cesarza Dioklecjana. Aczkolwiek
majowego była naciągana i nagmana. Mieliśmy stawało się ono pretekstem do wygłaszania przemó
fo, co podaje owa powieść, sięga czasów nader
najście na sejm. Mieliśmy wrażenie, że to ma być wień agitacyjnych, przeciwrządowych, jak np. zeznanie
odległych, jednak przewodaiemi swemi myślami
próba zamachu. Ja twierdzę jeszcze raz, że Polska ostatnie św. Korfantego, który wygłosił przemówienie
jest nam i dzisiaj nader aktualna i bliska. Powieść
tego naciągania prawa nie wytrzyma. Sądy w Polsce wiecowe o charakterze b. wątpliwym pod względem
patriotycznym. (Prokurator mówi tu o części zeznan
ta nosi tytuł
przechodzą ciężki kryzys zaufania.
dotyczących owej skargi do Lig: Narodów). Przeciw
Przewodniczący: To jest opinja świadka.
„W RO G I PAŃSTW A“.
Jeden z obrońców: Prosimy o konkretne przy- temu zwrotowi prokuratora protestują głośno obrońcy
oraz sami oskarżeni.
Mianem wrogów państwa szafuje się i dziś
kłady.
.
,
, .
Obr. Nowodworski prosi o dokładne zaprotokóło
Świadek: Sąd Najwyższy w pełnym komplecie
z pewnej strony lekkomyślnie, odnośnie do tych,
orzekł w swoim czasie dopuszczalność uchylania przez wanie oświadczenia p. prokuratora.
którzy i dziś stosunek obywateli do państwa
sąd ustaw, wydanych przez Prezydenta. Jeden z są
chcą oprzeć na p r a w i e , s p r a w i e d l i w o 
Adw. Szurlej: Nieraz już musimy odnosić się
dów apelacyjnych stanął na tem samem stanowisku, do sądu z apelacją. My również prosimy o dalsze
ś c i i e t y c e c h r z e ś c i j a ń s k i e j , tak
a następnie komplet Sądu Najw., złożony z 3 sędziów, badanie świadka Korfantego i prosimy, ażeby badano
samo, jak za czasów rzymskich ze strony pogan
obalił tę decyzję, podkreślając motywację pełnego świadków nietylko w ramach oskarżenia, ale i obrony.
odnośnie do chrześcijan.
kompletu Sądu Najw., w kilku wierszach.
Obrona powołała świadków na fakty łamania prawa
Drugą niespodzianką to piękny Kalendarz książ
Przewodniczący zwraca ponownie uwagę, że świa i teroru. Jeżeli zrobiliśmy p. Korfantemu przykrość
kowy, obecnie już będący w druku. A więc,
dek rozwodzi się nad sprawami, które nie wchodzą w _ jak mówi p. prokurator — on nam przebaczy; ale
chcąc mieć i powieść, tak pouczającą i kalendarz,
p. prokurator nie ma ani legitymacji prawnej ani oso
tak piękny, bez włócznie należy zapisać gazetę
zakres procesu.
Adw. Szurlej: Mamy wrażenie, że oskarżeni, bistej, ażeby poddawać w wątpliwość patrjotyzmu p.
na miesiąc grudzień.
chociaż jest ich wielu, nie wyczerpią wszystkich nad Koifantego. Nie można się dziwić, jeśli świadek, mó
wiąc o swych ostatnich przeżyciach, nie może hamo
użyć. Musimy więc dopuścić zeznania świadków.
Świadek;
Niekonstytucyjnie było niezwolywanie wać wzburzenia. Krzyk jego fest jeszcze za cichy, a
przez półtora roku sejmu śląskiego. Jeżeli chodzi o sala sądowa za ciasna. Św. Koifanty w niczem nie
terror, to nie będę przytaczał innych przykładów, tyl obraził powagi sądu. Chciał zaznaczyć, że prawo w
ko powołam się na dane. ustalone przez rząd i to w Polsce musi być dla wszystkich jednakowe. Powo
we wszystkich uczelniach warszawskich
stosunku do Śląska. Mniejszość niemiecka złożyła łam się na powiedzenie Jana Zamoyskiego: „Dałbym
skargę do L'gt Narodów i rząd polski urzędowo pół życia za to, ażeby w Polsce nie byio dysy
i Uniwersytecie Jagiellońskim.
stwierdził w odpowiedzi, że akty gwałtu miały miej dentów, dam całe życie, ażeby uchronić jednego z nich
Warszawa. Dyrektorzy uczelni akademickich wy
sce. W memorjale tym, objętości kilkudziesięciu stron od krzywdy*. Zwracam się do sądu z apelem w
stosowali
do mtodtieży ’ akademickiej następującą
imieniu
całej
ławy
obrończej,
ażeby
z
całą
wyrozu
pisma maszynowego, rząd usprawiedliwia się przed
Ligą Narodów z tych zarzutów, jakie mu postawiono. miałością, jak dotychczas, prowadził proces do końca odezwę:
D d młodzieży akademickiej uczelni warszawskich.
Stwierdza przed całym światem, że było około 250 i pozwalał nietylko oskarżać, ale i bronić się.
W trosce, by młodzież akademicka nie straciła
Św.
Korfanty
rozpoczyna
swe
zeznania
od
odez
wypadków nadużyć i gwałtów. Rząd stwierdza, że w
związku z tem wytoczono 150 procesów, że wielu wania się pod adresem prokuratora: Wysoki Sądzie! roku studjów, konferencja rektorów uczelni akademi
ckich miasta stołecznego Warszawy, w dniu 18 11. 31
urzędników ukaranych zostało dyscyplinarnie, wielu z Pan prokurator mnie obraził.
nich zwolniono. Rząd zapłacił wielu osobom odszko
Przew.: Przywołuję pana do- porządku. To nie r. uchwaliła wznowić wykłady i zajęcia w sobotę,
dowanie za zniszczone mienie. Wszystko to rząd jest miejsce do załatwiania porachunków z panem dnia 21. 11. rb. Rektorzy uczelni akademickich ufają,
musiał potwierdzić, a p. wojew. Grażyński w sejmie prokuratorem.
Pan ma inne środki, jakie mu w tej że zachowanie się młodzieży będzie zgodne z prawa
mi i przepisami życia akademickiego.
śląskim oświadczył, jako wojewoda, a nie jako ho sprawie mogą służyć.
( —) prof. Pszeniecki, rektor Politechniki, ( —) Biedrzy
norowy prezes Zw. Powstańców śląskich, że urzędnicy
A d w . S z u r l e j , w s k a z u j ą c n a ł a w ę cki, rektor S. G. G. W. (—) Jackowski, rektor Wyżna przyszłość postępować będą zgodnie z konstytu o s k a r ż o n y c h : Co p a n a ł ą c z y z t y m i
szej Szkoły Handlowej i w zastępstwie — Micha
cją.
Jest to jedna z najbardziej przykrych rzeczy, l u d ź m i , p a n i e s e n a t o r z e ?
łowicz, rektor Uniwersytetu.
które, trzeba powiedzieć, sprawę śląską wyciągnęły na
S
w.
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Kraków. Senat akademicki Uaiwersytctu Jagiel
forum międzynarodowe i to w takich warunkach. G.
luźne.
P o ł ą - lońskiego obradował dziś do godz. 9 wieczorem. W
Śląsk jest jak panna na wydaniu, o której nie należy ż o n y c h d a w n i e j b y ł y
czyi
mni e
z n i mi
Brześć
i ł ą c z y wyniku obrad senat uchwalił wydać odezwę do mło
mówić,
z
n
i
m
i
w
a
ł
k
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o
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o
s
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a
n
o
w
a
n
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p r a w a dzieży akademickiej, w której postanowił:
Adw. Szurlej:
Może pan senator zechce powie
w
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1. otworzyć bibljotekę jagiellońską w czwartek
dzieć coś na temat zarzutów, o jakich tutaj wspomina
g
ł
o
s
e
m
K
o
r
f
a
n
t
y
.
popołudniu,
się, o których także mówi akt oskarżenia, że pan chce
2. podjąć wszystkie wykłady i zajęcia w całym
Przew.: Oświadczam, iż nie wolno się panu
oddać z powrotem Niemcom Śląsk, ten Śląsk, o który
uniwersytecie
w poniedziałek, dnia 23. 11. rb.
unosić.
Proszę
hamować
swe
wystąpienia,
choć
pan walczył. Trzeba tę sprawę wyjaśnić. Przeszła
3. w razie jakiegokolwiek zaitłócenia spokoju
rozumiem,
że
mogą
mieć
swe
po
temu
powody.
ona przez całą prasę polską i zagraniczną.
pracy i życia na Uniwersytecie ukarać winnych releŚwiadek musi zeznawać rzeczowo.
Sw.
Kor f ant y:
Zadaniem
sądu,
S w. : Są r z e c z y ,
Wysoki
s ą d z i e , gacją (wydaleniem — uw, red.) Senat przestrzega
prokuratora, obrońców
i świadków
ni e
można
mówić
b e z przy tem, że w razie powtórzenia się zaburzeń grozi
j e s t w s z e c h s t r o n n e w y j a ś n i ę ni e p r a  0 k t ó r y c h
r
u
m
i
e
ń
c
a
w
s
t
y
d
u
n
a
t
w
a
r
z
y
.
Są
t
a
k i e młodzieży utrata semestru i nowe wpisy.
wdy.
Jeżeli
jakiś Joni ec, którego
W odezwie swej senat zaznacza, że ma wielkie
rzeczy w życiu nar odów, o k t ó r y c h
nawet
ni e z n a m , mó wi ł u s ę d z i e g o
zaufanie do młodzieży i że młodzież we własnym
n
i
e
m
o
ż
n
a
m
ó
w
i
ć
s
p
o
k
o
j
n
i
e
.
J
e
ż
e
l
i
ś l e d c z e g o p o d o b n e r z e c z y a ja c h y 
w o b e c m n i e , interesie nie dopuści już do tego, by powtórzyły się
ba
jestem
tym c z ł o wi e k i e m, kt ór y o s k a r ż y c i e l p u b l i c z n y
jakiekolwiek niepokoje na uniwersytecie.
przecież
budował
coś
zrobił
dla
Polski
i p o n o s i ł kt ór y tę P o l s k ę
Wobec objawów spokoju i wyrażenia chęci oowrotu
gwaran
dl a niej c i ę ż k i e o f i a r y . J e ż e l i c h o  r a z e m z i n n y mi , kt ór y był
do
pracy senat przekonany jest, że życie w Uniwer
t
e
m
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dzi o of i a r y dl a tej P o l s k i , to ż a 
sytecie potoczy się odtąd normalnie ku zadowoleniu
dna z n i c h n i e był a tak c i ę ż k a , jak ski ej . . .
... . .
Przewodn.: Proszę świadka odpowiadać na py ogółu młodzieży.
Brześć.
Siedziałem
w więzieniach
Odezwa
podpisana
została
przez
rektora
Michal
p r u s k i c h , a l e m n i e n i e t o r t u r o w a n o mo  tania. Tu nie jest miejsce na porachunki z oskarży
skiego.
__________ _______
r a l n i e i m a t e r j a l n i e — w o ł a w n a j  cielem.
w y ż s z e m p o d n i e c e n i u ś w.
Korfanty.
Sw.: Muszę przejść wobec tego do porządku.
Jeśli
s i ę ’ pomyśl i ,
że
n a t e r e n i e Jeśli Wysoki sąd nie pozwoli mówić o tym wrzodzie
Rzplitej
Polskiej...
Ni e
s p o d z i e  ropiejącym i cuchnącym nietylko w Polsce, ale i^ na Nie będzie zmian w uposażeniu urzędników,
wał em się,
a b y ś m y p o t o w a l c z y l i o cały świat, jakim jest Brześć i metody brzeskie.. ale jest możliwość zmiany ustawy emerytalnej.
(Stówa te wyoowiada Korfanty i niesłychaną enetgją
Polskę.
Warszawa. W związku z audjencją, udzieloną
Ława obrońców gremjalnie rezygnuje naczelnemu Komitetowi pracowników państwowych
Przew.: — Ja nie dopuszczam do podobnych ma- 1 mocą.
z dalszych pytań świadka), w t a k i m r a z i e j a i kolejowych przez wicemin. Nakoniecznikowa oraz w
n;festacyj.
Sen. Koifsnty.: — To nie jest manifestacja, to o ś w i a d c z a m , ż e n i e b ę d ę d a l e j z e z n a  związku z nowemi pogłoskami o zamiarach obniżenia
wa ł .
Treścią
tego
procesu
jest
jest prawd»!
.
uposażeń, naczelny Komitet pracowników państwowych
i teror.
Jeżeli
tego
nie
Przewodniczący przerywa świadkowi, mówiąc: B r z e ś ć
i kolejowych zwrócił się do ministra skarbu z prośbą
Wobec tego, że świadek nie może zapanować nad w o l n o m ó w i ć , n i e b ę d ę d a l e j z e z n a - o audjencję, na której ostatnio zostali przez ministra
nerwami, odbieram mu głos i zwalniam go z dalszych
skarbu, Piłsudskiego, przyjęci inż.
Łopuszański,
Óbr. Szurlej: Nie mamy więcej pytań.
zeznań.
Jastrzębski i Sikorski, którym p. minister oświadczył,
Protestuje przeciwko temu cała ława obrończa.
Przewodn.: Świadek jest wolny.
iż jakiekolwiek zmiany norm uposażeń są zupełnie
Adw. Berenson mówi, że procedura nie zna takiego
Przewodniczący zarządza półgodzinną przerwę. nieaktualne.
Obecna sytuacja skarbu państwa nie
sposobu odprawiania świadków. Pan przewodniczący Na sali poruszenie.
Wśród oskarżonych padają wymaga dalszych obniżek poborów, to też wszelkie
nie może w ten sposób świadka zwalniać z powodu komentarze odnośnie do ostatnich momentów procesu. pogłoski o podobnych zamierzeniach rządu pozbawione
jego podniecenia.
.
Równocześnie jednak stan
Sala powoli pustoszeje, zapełniają się kuluary. są realnych podstaw.
Przew,: Proszę mnie nie pouczać o obowiązkach Wszędzie żywa i podniecona dyskusja na temat skarbu państwa nie pozwala na przyznanie urzędni
przewodniczącego, zarządzam przerwę i zwracając się ostatnich momentów procesu.
kom dodatku zimowego ani na przywrócenie odjętej
do świadka Korfantego mówi: Świadek jest wolny.
części poborów.
Przerwa upływa w wielkiem podnieceniu, które
Narazie nie jest również aktualna zmiana ustawy
ujawnia się znów wśród oskarżonych i obrońców, jak
o państwowej służbie cywilnej ani ustawy emerytalnej,
G ran d i zgadza się z Borahem...
i wśród publiczne ści. Ogólnie oczekuje się jakiegoś
Waszyngton. Po rozmowie, która trwała 25 mi jednak prowadzone są studja nad powiększeniem
prawniczego zwrotu w procesie. Z rozmaitych stron
ilości lat służby, upoważniających do zaopatrzenia
padają w rozmowach najióżnorodniejsze przypuszcze nut, minister Grandi i senator Borah doszli do poro emerytalnego oraz nad zmianą podstawy tego wy
nia. Rozmowom tym kładzie kres dzwonek, oznaj- zumienia w kwestjach polityki międzynarodowej. miaru w ten soosób, aby za lata służby zaborczej
Stanowisko Grandiego w odniesieniu do rewizji tra
mujący o wznowieniu rozprawy.
liczono tylko 75 proc. należności, a za lata służby
Głos zabiera prokurator Grabowski: Muszę stwier ktatu wersalskiego i anulowania reparacyj i długów polskiej 100 proc.
Do tego źródła sięgnie rząd w
dzić, że przed chwilą dopuszczono się ze strony obro wojennych stanowi wspólny teren dla dalszej wymiany razie pogorszenia się sytuacji.
ny pogwałcenia przepisów proceduralnych. Zadawane poglądów.

o

Czas najwęższy!

Wznowienie wykładów
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Odezwa ks. Biskupa Chełmińskiego
na Święto Młodzieży.
Oto nadszedł uoragniony przez nas i wyczekiwa
ny dzień uroczysty Świętego Patrona Stanisława Kost
ki, nasze Święto Młodzieży.
Żywiej zabiły wam serca, zapał rozpiera młode
piersi, do ust cisną się mocne słowa postanowień.
W latach ubiegłych staraliście się w miarę sił
i możności rozbudować organizację, skupić jak najli
czniej młodzież w szeregach Stowarzyszeń Katolickiej
Młodzieży Polskiej, pozyskać dzielnych współpraco
wników.
Dlatego też piękny rozwój organizacji waszej na
pełnia serce moje wielką radością.
Miłość ojcowską zachowałem wiernie przez wszy
stkie lata rządów moich.
Nowe czasy stawiają przed nami nowe zadania.
Podczas gdy dawniej niczem rwący potok górski
szliście naprzód, ogarniając swą działalnością ogromne
rzesze młodzieży — w przyszłości czeka nas inna
praca:
Musicie się skupić, umocnić na zajętych placów
kach, z każdego Stowarzyszenia uczynić niezdobytą
twierdzę.
Z pieniącego potoku zamienić wam się wypadnie
w szeroką z uregulowanemi brzegami i pogłębionem
dnem rzekę, na której panowałby ruch nieprzerwany.
Zadania wielkie — choć niełatwe.
Od spełnienia ich nikt uchylić się nie może.
Jest mojem życzeniem, aby dzień »Święta Mło
dzieży“ stał się jednocześnie potężną manifestacją na
rzecz Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej,
jako tej przedniej straży armji Chrystusowej w Diece
zji Chełmińskiej.
Niechaj ogół społeczeństwa dowie się, że w do
bie szczególnie usilnych zabiegów nad znieprawnieniem duszy młodzieży, rosną zastępy młodzieńców,
pragnących żyć i pracować dla sprawy Kościoła i Na
rodu.
Zapał młodzieży jest wielki, ale wówczas wyda
prawdziwie świetne owoce, o ile pójdzie w parze z
cennem doświadczeniem starszego społeczeństwa.
Dlatego złóżcie w dniu »Święta Młodzieży* do
wód, Kochani Diecezjanie, że niezłomnie dążycie do
tego aby młodzież pogłębiła swe wychowanie w
szczerze katolickiej organizacji, jaką są Stowarzyszenia
Katolickiej Młodzieży Polskiej.
Od Was, Kochani Młodzieńcy z pod znaku S. M,
P., spodziewam się, że po włączeniu organizacji Wa
szej do Akcji Katolickiej podwoicie gorliwość swoją
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około pomnożenia liczby placówek swoich i pogłę
bienia wśród nich ducha Chrystusowego.
W tej myśli udzielam Wam z głębi serca błogo
sławieństwa Swego Arcypasterskiego.
Pelplin, dnia 8 listopada 1931 r.
(—) Stanisław Wojciech, Biskup Chełmiński.

Liczba miast, powiatów i gmin w Polsce.
Według danych Głównego Urzędu Statystyczne
go, zestawionych na dzień 1 kwietnia rb„ mamy w
Polsce 634 miasta, 283 powiaty oraz 14.747 gmin
wiejskich i obszarów dworskich.
Na województwa centralne przypada: miast 228,
powiatów 94, gmin wiejskich i obszarów dworskich
1.301; na województwa wschodnie: miast 60, powia
tów 37, gmin 373; na województwa zachodnie: miast
169, powiatów 69, gmin 7.025; na województwa po
łudniowe : miast 177, powiatów 83, gmin 6.048.
Najwięcej miast i powiatów liczą województwa
centralne, następnie południowe, najmniej zaś wscho
dnie ; natomiast najwięcej gmin liczą województwa
zachodnie, następnie południowe, najmniej zaś również
wschodnie.

Powrót polskich robotników.
Wrocław. Polscy robotnicy rolni, których liczba
wynosiła jeszcze w roku ub. blisko 100.000, znaleźli
i się w tym roku zaledwie w liczbie 40.000 przy pracy
I na roli niemieckiej. Z tych 40.000 przeszło 30.000
| powraca przez Wrocław.

5 miljonów Polaków w Ameryce.
Waszyngton. Według obliczeń Federalnego Biu! ra Spisu Ludności mieszka w Stanach Zjednoczonych
; 1.268.583 Polaków, urodzonych w Polsce, a 2.073.615
Polaków, urodzonych w Ameryce, z rodziców, urodzo: nych w Polsce. Ogólna ta cyfra 3 342.198 nie wyka, żuje jednak, ilu jest Polaków w Ameryce, albowiem
bierze pod uwagę jedynie pierwsze i drugie pokolenie
[ pomija zaś niezmiernie liczne pokolenie trzecie, któi rego obliczyć niepodobna, gdyż przy spisie ludności
Polacy z tej generacji figurują już jako Amerykanie,
zrodzeni z rodziców Amerykanów. Wobec tego ogól
ną liczbę mieszkańców Ameryki polskiego pochodze
nia można śmiało obliczyć na przynajmniej 5 miljo
nów.

Powolne i systematyczne wymieranie Rzeszy.
Według danych Urzędu Statystycznego Rzeszy w
I. kwartale 1931 r. zanotowano 278.020 żywo urodzo
nych i 218.621 zmarłych. Przyrost netto wyniósł więc
59.399 wobec 103.061 w tymże okresie w r. 1930.

W Berlinie jest 30 351 Polaków.
Berlin. Ostatnio ogłoszone zostały nowe dane
statystyczne o liczbie cudzoziemców, przebywających
w Berlinie. Na pierwszem miejscu figuruje narodowość
polska, wykazująca stan 30 351 osób czyli 22,3 proc.
ogólnej liczby cudzoziemców, przebywających stale w
Berlinie. Austrja, która w r. 1925 znajdowała się na
pierwszem miejscu, zeszła obecnie na drugie, wykazując
stan 23,149 osób czyli 17,2 proc. Wzrost słowiań
skiej narodowości w kolonji obcokrajowej w Berlinie
nastąpił pozatem przez przyrost obywateli czechosło
wackich, których udział z 11,4 proc. w r. 1925 wzrósł
na 13,4 proc. w r. bieżącym.

Spadek spożycia cukru.
Według obliczeń spożycie cukru w Polsce z kampanji zeszłorocznej zmalało w stosunku do roku doprzedniego o 3,4 proc. W ciągu całej kampanji 1930
31, t. j. w okresie od 1 października 1931 r., rozchód
cukru na rynku wewnętrznym ze wszystkich cukrowni
Polski osiągnął 334,585 tonn, gdy w kampanji 1929J30
— 346.538 tonn.

Nowy polski samolot komunikacyjny.
W Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa od
bywają się obecnie próby nowego polskiego samolotu
komunikacyjnego, wykonanego przez podlaską Wy
twórnię Samolotów.
Jest to samolot czteroosobowy o konstrukcji stalowo-drewnianej. Dotychczasowe próby dały znako
mite wyniki, wobec czego aparaty tego typu wprowa
dzone zostaaą najprawdopodobniej na polskich linjach
komunikacyjnych i zastąpią czteroosobowe samoloty
typu Junkersa, które stopniowo wycofywane będą z
komunikacji.
Pierwszy samelot PWS. 24 użyty będzie do ko
munikacji osobowej po odbyciu przepisowej ilości 100
godzin lotów towarowych.

„Od Naszego Morza“.
Numer 19 „Od Naszego Morza“, ilustrowanego »dwutygodnika
o morzu polskiem i Pomorzu, poświęcony, jako październikowy,
Najśw. Marji Pannie, zawiera:
„O, Gwiazdo Morska!“ (wiersz). X.: „Zrównać szeregi!* (arty
kuł wstępny). — Henryk Radowiecki: „O, Stella Maris* (wiersz).
Jan Patock: „Zwyczaje żniwiarskie na Kaszubach" — 3. Wie
niec i dożynki. — Maciej Piotrowicz: „Wisłą do morza* —
rozdział V (Powrót od Morza do domu). Kronika Pomorska.
Barbara
Amrogiewiczówna: „Czy to bajka była*? (nowela
morska). — Jan Patock: „Jak z żołnierza zrobił się król,
a z króla pasterz?* (baśń kaszubska). — Kącik naszych czytel
ników. — Nasza skrzynka listowa. — Wacław Gańcza: „Baczność!
— Polska idzie!* (powieść morska). — Spis współpracowników.
— „Nieustający Konkurs*. — Obrazków 31, stron 36.

Jak ochronić się przed grypa?
Siedem przykazań
higjenistów: Wobec sze
rzącej się z coraz większą silą epidemji grypy,
higieniści radzą stosować następujące środki ochronne,
zapewne najdalej, choć niezawsze całkowicie zabezpieczające przed udzieleniem się choroby: 1. przedewszystkiem z pojawieniem się dreszczy, bólu głowy,
kataru i podwyższonej ciepłoty — należy, nie zwleka
jąc, położyć się do łóżka, wypić szklankę odwaru
z malin lub kilka szklanek herbaty z sokiem malino
wym lub rumem; 2. nie odwiedzać chorych na grypę;
3. często płukać usta, zwłaszcza przed jedzeniem lub
ssać odpowiednie dezynfekujące pastylki; 4. me cało
wać się; 5. unikać podawania rąk; 6 unikać pomiesz
czeń natłoczonych oraz przebywania w pobliżu osób
kaszlących, zakatarzonych i kichających; 7. nie cało
wać kobiet po rękach.
miii
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105 441 inw alidów w ojennych w Polsce.
Według opracowanej ostatnio statystyki, ogólna
liczba inwalidów wojennych w Polsce, pobierających
zaopatrzenie ze skarbu państwa, wynosi 105.441 osób.
W ciągu roku bieżącego przybyło w wyniku dodatko
wej rejestracji 13.759 inwalidów oraz około 30.000
wdów i sierot po inwalidach.
Wdów po inwalidach, zdolnych do zarobkowania
jest 48.797 (w porozumieniu z ubiegłym rokiem przy
było 3.644), sierot przy matce 61.180, sierot zupeł
nych 6.348.
T rójw ym iarow y film w ynaleziony.
W Hollywood wynalazł pewien młody elektrote
chnik aparat filmowy, umożliwiający nakręcenie filmu
w trzech wymiarach, tak, iż postacie na ekranie wy
glądają 2 upełnie żywe.
Pierwsze wyświetlenie trójwymiarowego filmu
odbyło się w Hollywood w obecności tylko 8 zaufa
nych osób. Z chwilą opatentowania tego epokowego
wynalazku w dziedzinie filmowej nastąpi przowret.
Wkrótce należy się spodziewać wyświetlania ta
kich trójwymiarowych filmów na całym świecie.
P arow ozy b razylijskie opalane kawą.
Rio de Janeiro. Rząd brazylijski rozważa projekt
opalania parowozów kawą.
Olbrzymie ilości kawy,
które nagromadziły się w Brazylji, nie mogą być
sprzedane z powodu kryzysu gospodarczego. Celem
zmniejszenia zapasów kawy i podniesienia cen na
rynku światowym, rozpoczęto zatapianie tysięcy wor
ków kawy w morzu. Środek ten, jako bezprodukcyjny, zarzucono. Obecnie ziarna kawy mają być praso
wane w kształcie cegiełek i spalane pod kotłami pa
rowozów i innych maszyn parowych. Pozatem czy

Ponieważ bociany w całej Europie cieszą ii?
specjalną sympatją ludności, zaczęto się zastanawiać
nad powodem tego zjawiska i stwierdzono, że leży
O dkrycie ruin Sodomy i Gomory.
M iasta te on nie w Europie, lecz w krajach, do których bociany
odlatują na zimę.
rzeczy w iście zostały zniszczone przez ogień.
Głównem pożywieniem ich w krajach południo
Losdyn. „Daily Telegraph“ podaje w związku z
wych
mianowicie są owady, a zwłaszcza szarańcza.
poszukiwaniami archeologicznemi w okolicy morza
Martwego, że obecne znaleziska potwierdzają całkowi Ale właśnie kraje południowe od szeregu lat prowa
cie opowiadanie biblijne o zniszczeniu obu tych miast dzą bardzo energiczną walkę z tym owadem, który
występuje w miljonowych rojach i staje się istną pla
przez ogień i siarkę.
Dotychczas odsłonięto przeszło 40 morgów ruin gą całych olbrzymich obszatów, powodując zupełne
po północnej stronie morza Martwego w odległości zniszczenie zbiorów i głód ludności.
Otóż jednym z głównych środków walki z szarań
około pięciu kilometrów od Jordanu i stwierdzono, że
wszystkie fundamenty domów są przykryte warstwą czą jest arszenik. Bociany zaś, żywiąc się zatrutemi
owadami, same padają ofiarą trucizny i nie wra
popiołu.
Odkrycia te dowodzą, że miasta te uległy zagła cają już do swej północnej ojczyzny.
Ujemny wpływ na rozmnażanie się bocianów wy
dzie nie przez powódź, lecz przez ogień. Między innemi znaleziono wazę ze szkieletem sześcioletniego wiera również kulturalna ekspansja człowieka Wysu
szanie mokradeł i błot oraz udostępnienie ich dla
dziecka, ofiarowanego widocznie jakiemuś bóstwu.
kultury rolnej uszczupla tereny, które dotąd w głów
nej mierze dostarczały bocianom pożywienia. Wiele
Walka człowieka, tygrysa i węża.
Pewien młody Francuz padł ofiarą straszliwego bocianów ginie również w czasie przelotu nad Azją
wypadku, jaki się rozegrał w dżungli indyjskiej. Otóż Mniejszą, Grecją i Włochami.
pociąg, przejeżdżający przez dżunglę, najechał w pe
wnej chwili na dziwnie jakoś splątaną masę, która
W Niem czech pod Cassel odkryto złoża złota.
poruszała się na terze. Maszynista pociągu po zatrzy
maniu lokomotywy, wysiadł i w towarzystwie kiero
Berlin. Jak donosi „B. Z. am Mittag“ z Cassel,
wnika pociąga i kilku pasażerów spostrzegł, że był prace wykopaliskowe, prowadzone w istniejącej w śre
to człowiek, tygiys i olbrzymi wąż. Zwierzę i gad dniowieczu kopalni złota koło Corbach, doprowadziły
były już martwe, człowiek natomiast, choć strasznie do odkrycia złóż 2 łota. Przeprowadzone natychmiast
pokaleczony, oddychał jeszcze. Po udzieleniu nie badania wykazały możliwość rentowności eksploatacji,
szczęśliwemu pierwszej pomocy, żył jeszcze parę która rozpoczętą zostanie w najbliższych miesiącach.
godzin i mógł opowiedzieć straszną przygodę, której
padł ofiarą. Zagłębiwszy się w dżungli zbłądził i błą
Ogromna lecznica.
kał długo zanim dotarł do toru kolejowego, gdzie się
W Nowym Jorku powstała tak wielka klinika
zatrzymał, zamierzając czekać na pociąg, który miał
go wybawić z groźnego pełożenia. Noc tymczasem i poradnia medyczna, że dla jej wybudowania musia
zapadła i życie zwierząt zaczęło się ożywiać. Człowiek no zburzyć całą dzielnicę. Klinika obejmuje wszystkie
usiadł na terze, gdy tymczasem olbrzymi wąż boa choroby i schorzenia, jakie zna medycyna współczesna
oplątał go w swe potężne sploty. Zaczął krzyczeć, i posiada specjalistów z wszystkich działów. Lecznica
lecz grozę jego położenia spotęgowało pojawienie ta ma spełniać w najbliższej przyszłości rolę central
się tygrysa, zwabionego krzykiem. Tygrys bez namy nego szpitala dla N. Jorku; inne szpitale będą sto
słu rzucił się na węża, swego odwiecznego wroga, pniowo kasowane w miarę rozrostu kliniki. Nosi ona
rozpoczynając z nim walkę na śmierć i życie i chcąc już dzisiaj nazwę „Miasta Medycznego“, a obliczona
odebrać mu zdobycz. Pociąg położył kres straszliwej jest na kilkadziesiąt tysięcy chorych.
walce, rozgniatając tygrysa i węża. — Nieszczęsny
Francuz jednak również przypłacił życiem swą okrop
100 kilom etrów na godzinę.
ną przygodę.
Poznań. Pośpieszny pociąg próbny na szlaku
Warszawa — Poznań, który wyruszył 10 bm. o godz.
Zatruty pokarm bocianów .
Stacje ornitologiczne niemal wszystkich pańitw 8,05 z Warszawy przez Kutno i Strzałkowo — przybył
Europy środkowej donoszą o uderzającym fakcie zmniej do Poznania o godz. 12,40, robiąc przeciętnie 100 km
na godz. Po krótkim postoju, prowadzony przez inż.
szenia się z roku na rok liczby bocianów.
Tysiące gniazd bocianich stoi pustkami, świadcząc Eysmonda, pociąg ruszył w drogę powrotną do War
szawy.
o wymieraniu tego gatunku ptaków.

nione są próby wydobywania z ziarn kawowych alko
holu, olejów i celulozy.

Do ludności powiatu lubawskiego!
Z początkiem giudnia dokonany zostanie w całej Rzeczypospolitej Il-gi Powszechny Spis Ludności.
Zadaniem jego będzie zebranie liczb o stosunkach ludnościowych naszego państwa.
Liczby te będą
miały ogromną wartość dla wszystkich dziedzin naszego życia państwowego tylko wówczas, o ile będą
bezwzględnie prawdziwe i bezstronne, a również obejmować będą wszystkich obywateli.
Zwracamy się tedy do ludności powiatu lubawskiego z gorącem wezwaniem ułatwiania akcji spisowej
komisarzom spisowym, podawania danych, zgodnych z istotnym stanem rzeczy i nieukrywania niczego, co
będzie potrzebne do wypełnienia arkuszy spisowych. Wszystkie władze spisowe obowiązane są do dotrzy
mania bezwzględnej tajemnicy odnośnie wiadomości, podanych do arkuszy spisowych.
Starosta Powiatowy Lubawski:

Z jarmarku.
K u rzętn ik .
Ostatni środowy jarmark na bydło i konie
był bardzo słabo ożywiony.
Bydła i koni spędzono jeszcze
mniej, niż na jarmark w Nowemmieście, również i ceny nie były
wyższe.

Uroczyste otwarcie świetlicy w Łąkorzn.

Łąkorz. Już przed dwoma laty została w Łąkorzu otwarta
'świetlica, która jednak powoli zasnęła. Dopiero obecnie udało
ją się na nowo uruchomić.
W ubiegłą niedzielę wieczorem
nastąpiło jej ponowne otwarcie,
które nabrało charakteru
prawdziwego święta oświatowego.
Salka świetlicy, pięknie
przystrojona, zapełniona była po brzegi publicznością.
Uroczy
stość otwarcia zaszczycił swą obecnością p. starosta Skłodowski
w towarzystwie referenta oświatowego, p. Zaremby.
Stawił się
również prezes Pow. Komitetu T. C. L,, ks. prof. Dembieński.
Po udatniem odśpiewaniu stosownej pieśni przez miejscowy
6
(—) Wł. Skłodowski.
chór w serdecznych i ciepłych słowach powitał miejscowy
proboszcz ks., Danajski, jako włodarza Powiatu, p. Starostę,
Powiatowa Komisja Spisowa :
a następnie Prezesa T. C. L,, wyrażając swą radość i wdzięczność
Przewodniczący: (—) Czesław Budnik, referendarz i zastępca Starosty Powiat.
z ich przybycia. P. Starosta w odpowiedzi na to wyraził swą
radość z powodu tak uroczystego, a szczerego przyjęcia oraz
Członkowie:
uznanie dla gorliwej, patriotycznej działalności miejscowego
{—) Ks. Michał Strehl, proboszcz sampławski, członek Wydz. Pow.
(—) Bolesław Ossowski, Prezes Pow. P. T. R.
Duszpasterza i przyrzekł ze swej strony życzliwe poparcie
{—) Franciszek Pater, burmistrz ni Lubawy, członek Sejmiku P o w
(—) Franciszek Kurzętkowski, burmistrz m. Nowegomiasta
potrzeb oświatowych parafji Łąkorskiej. Ks. Dembieński wy
głos 4 wykład o znaczeniu i wartości książki, apelując do zgodnej
{—) Józef Zapolski, Prezes Pow. Z. Z. P., członek Wydziału Pow.
(—) Stanisław Milewski, rolnik, wójt obwodu Łąkorz.
I pracy na niwie oświatowej, gdyż oświata ludu jest podwaliną
jego szczęścia. Po odśpiewaniu jeszcze kilka pięknych swojskich
pieśni na głosy przez chór młodzieży oficjalny akt uroczystości
I się zakończył i nastąpiła jej część druga, a mianowicie wesołe pląsy
W zarodku stłumiony pożar.
Lubawa. Dn. 18 bm. o godz 7 obwieściła syrena pożar, młodzieży, jako że to równocześnie przypadał dzień Święta
Młodzieży.
który powstał w piwnicach podwórza p. Sosnowskiego w Rynku.
N o w e m i a s t o , dnia 20 listopada 1931 r.
Na szczęście pożar został wczas spostrzeżony, a zaalarmowana
Rezolucja Tow. Powts. i Wojaków.
Straż Pożarna ogień w zarodku stłumiła. Pożar mógł przyjąć
Kalendarzyk. 20 listopada, Piątek, Feliksa, Walezj.
groźne rozmiary, jeżeli się zważy, iż w piwnicy znajdowały się
Jamlelnik. Na zebraniu Tow.* Pow. i Wojaków w Jamiel21 listopada, Sobota, Ofiarowanie N. M. P.
nafta i inne łatwopalne materjały. Zachodzi podejrzenie, że po
niku, odbytem dnia 15 bm., uchwalono następujące rezolucje :
22 listopada, Niedziela, 26 po Sw. Cecylji.
żar powstał na skutek podpalenia. Realność ta należy obecnie
Wschód słońca g. 7 — 4 m. Zachód słońca g. 15 — 40 m.
Rezolucja I.
IS
do p. Górzyńskiego z Działdowa, który zamienił się z poprzed
Wschód księżyca g. 14 — i3 m. Zachód księżyca g. 3 — 09 w.
My Powstańcy i Wojacy najenergiczniej protestujemy prze
nim właścicielem p. Sosnowskim, który właśnie w przeddzień
ciwko oświadczeniom amerykańskiego senatora Boraha, zdążają
pożaru wywoził swe meble. S. osadzono w areszcie.
•,L^a‘
cego do rewizji traktatu wersalskiego i do przyznania t. zw, ko
rytarza pomorskiego na korzyść Niemiec.
Kwesta na rzecz „Miesiąca Propagandy Śląska“ ,
Z jarmirku.
-■
Kwestja Pomorza i dostęp Polski do Bałtyku bywały już
Od wczoraj rozpoczął miejscowy Z. O. K. Z. kwestę domo- j
bardzo często tematem dyskusyjnym na arenie politycznej.
L ubaw a. Środowy jarmark kramny, t. 2 w. świętomarciński,
wą na rzecz .Miesiąca Propagandy Śląska-. Trudnego tego 1
Niemcy sprawę tę bardzo często świata przypominaj*. Przecież
zadania podjęły się Panie Czerwonego Krzyża. Należy przypu- j cieszył się bardzo wielkiem ożywieniem. Od samego świtu rynek
głoś nem echem odbiły się wystąpienia polityków niemieckich,
nasz zaczęli obsiadywać żydzi niby kruki w wielkiej liczbie. Takiej
szczać, że tak piękny cel tej kwesty, jak i szlachetna, a trudna
jak Dr. Schachta i min. Treviranusa. Wtóruje podczas tej akcji
ilości stoisk, przeważnie żydowskich nie było już dawno w nawspółpraca pań pobudzi miejscowe społeczeństwo do wydajnej
prasa niemiecka, umieszczając na swych łamach artykuły o treści
ofiarności. "Pamiętajmy bowiem, że zakusy wrogich nam sąsia szem mieście. Względna pogoda oraz skończone prace rolne
rewizjonistycznej. Niemcy więc w swym pędzie zaborczym
złożyły się na liczny napływ ludności wiejskiej. Mimo nawoły
dów zawsze jeszcze i głównie skierowane są przeciwko polskie
biją jakby taranem w traktat wersalski, dążąc do jego obalenia,
mu Śląskowi, a obrona" możliwa jest tylko przy wydajnej pomo wań i smutnych doświadczeń z żydowską tandetą jeszcze zawsze
a przez to do rewizji granic na Wschodzie.
dużo ludzi ciśnie się do żydowskich straganów, więc i sporo
cy całego społeczeństwa. Brak pieniędzy na skuteczną propa
Takie hasło propagandowe : „odebrać Polsce Pomorze* znaj
grosiwa w tym dniu wywieźli żydzi, gdy tymczasem polscy kup
gandę Śląska polskiego odbiłby się niewątpliwie bardzo ujemnie
duje, niestety, poparcie u kilku polityków innych państw Europy.
cy walczą z trudnościami. Kiedyż nareszcie nastąpi zrozumie
na stanie interesów naszych braci, pozostałych jeszcze pod knuOstatnio wystąpił ze sprawą rewizji granic na wschodzie Niemiec
nie hasła „swój do swego*? O tej solidarności chcielibyśmy
tem germańskim na Śląsku.
senator amerykański Borah.
kilka słów nadmienić. Przyhywającym żydom do naszego mia
Poprzyjmy więc sprzedaż nalepek 50 groszowych przez
My Polaćy więc, widząc te systematyczne zakusy na prasta
sta na jarmark niektórzy obywatele pożyczają do stoisk różne
piękne panie C. K.l
rą polską ziemię, jaką jest bezsprzecznie Pomorze i wybrzeże
przedmioty, jak stoły, deski itp. Nie dziwimy się ludziom
bałtyckie, musimy głośno i energicznie zawołać w świat: „Nie
ubogim, lecz co sądzić o postępowaniu obywateli zamożniejszych.
W sprawie sprzedaży mięsa i jego
damy ani piędzi polskiej ziemi".
Od dłuższego czasu zwraca uwagę pewien właściciel zakładu
Przedewszystkiem my Powstańcy i Wojacy Okręgu Pomor
przetworów w jednym lokalu.
stoi. w rynku, który stale wypożycza żydem w jarmarki deski.
skiego, którzy krew przelewali dla odzyskania Polski Niepodległej
Latem br. Związek Rzeźnicki doręczył Cechom rozp. Min. Jeżeli to się powtórzy raz jeszcze, podamy nazwisko jego do
z dostępem do Bałtyku, kategorycznie oświadczamy, że nie zgo
publicznej wiadomości. Nad takiemi faktami żydofilstwa nie
Spraw Wewn. z 24 6. br. o dozorze nad mięsem i przetworami
dzimy się nigdy, by o naszą pomorską ziemię prowadzono targi
mięsnemi z tern, by nad przepisami temi zajęli stanowisko i po wolno przechodzić do porządku dziennego w czasie, gdy hydra
i handle.
żydowssa zaczyna coraz śmielej łeb podnosić.
dali je do wiadomości Związkowi, który opracował memorjał do
Z tej racji uroczyście ślubujemy, że do ostatniej kropli krwi
władz, domagając się zmiany niektórych przepisów, godzących w
z bronią w ręku stać będziemy na straży nienaruszalności na
egzystencję rzeźników. Jak wiadomo, rozporządzenie to obejmuje
szych granic «Tak nam dopomóż Bóg*!
zakaz sprzedaży mięsa i wędlin w jednym i tym samym lokalu.
O D E Z W A .
Lokal wytwórni powinien składać się z pomieszczeń, przeznaczo
Rezolucja II.
Lokalny Komitet Pomocy Bezrobotnym na miasto
nych na warsztat, peklownię, wędzarnię, ubieralnię i skład pod
„My Powstańcy i Wojacy, służąc Polsce w myśl znanego
ręczny na wyroby gotowe. Rozporządzenie to miało wejść w
Nowemiasto, powołując się na odezwę swoją, umie hasła „Bóg i Ojczyzna“, już od dłuższego czasu z niepokojem
życie za 3 miesiące, t. j. 24. 9. rb, to też stawiało ono rzeźników
szczoną w Nr. 121 .Drwęcy“, jak najserdeczniej prosi śledzimy, jak pewne czynniki w Polsce prowadzą walkę z zasa
w trudne położenie i wielu z nich zmusiłoby wprost do zam
Szanowne Obywatelstwo miasta i okolicy o składanie dami religji katolickiej czy to w szkole czy też w państwie.
knięcia warsztatów z powodu braku odpowiedniego lokalu lub
wielkie poruszenie wywołał w społeczeństwie katolidobrowolnych ofiar w gotówce za m. październik na Ostatnio
też niemożności dokonania przebudowy. Obecnie ukazało się
ckiem nowy projekt prawa małżeńskiego, przygotowanego
rozporządzenie Min. Spr. Wewn., wydane w porozumieniu z Min
ręce zgłaszających się panów opiekunów społecznych, przez komisję kodyfikacyjną. Ustawa ta, wchodząc w życie, uleR oi, Przem. i Handlu, odraczające wprowadzenie w życie powyż
mianowicie zai o jak najśpieszniejsze składanie lub galizowałaby śluby cywilne i rozwody, co byłoby sprzeczne
szego rozporządzenia do dnia 7 maja 1932 r. Wobec tego rzezgłaszanie odzieży, bielizny i obuwia w godzinach od z zasadami Kościoła katolickiego, do którego conajmniej
źnicy mogą narazie odetchnąć co do rozporządzenia ministerjalludności państwa polskiego należy.
10 do 12 codziennie oprócz niedzieli — w Ochronce 75 proc.
nego, ale mimo tego istnieje rozporządzenie wojewódzkie ze
Małżeństwo w religji naszej jest podniesione do sakramentu,
stycznia 1927 r., które m. in.opiewa, że artykuły spożywcze, w y 
lub w Magistracie.
przez co utwierdzona jest jego nierozerwalność; wynikiem czego
stawione na sprzedaż, znajdujące się w ubikacjach, łączących się
Ponieważ Zarząd Tow. Pań Miłosierdzia podjął rodzina katolicka jest fundamentem trwałym i ostoją społeczeń
bezpośrednio z mieszkaniami prywatnemi, muszą być zamurowane,
się łaskawie zaopiekowaniem się i naprawą zaofiaro stwa naszego. Ponieważ z rodzin składa ' się naród, więc od
mimo że na tego rodzaju budowę interesenci swego czasu otrzy
spoistości rodziny zawisła jest także zwartość
wanej odzieży pp. przed rozdaniem potrzebującym, wewnętrznej
mali zezwolenie władz. Wstrzymując wykonanie pierwszego
i siła narodu.
rozporządzenia, władze niewątpliwie mają na względzie ciężkie
uprasza się usilnie o możliwy pośpiech w zgłaszaniu
Chcąc mieć mocarne! i potężne państwo, trzeba dbać
położenie gospodarcze i dlatego nie chcą rzeźników narażać na
względnie składaniu tych ofiar — składając zarazem 0 zdrowy i prężny naród. Z tej racji żądamy bezwzględnego
niesłychane straty.
zachowania nierozerwalności małżeńskiej“.
z góry serdeczne .Bóg zapłać“.
(Z rezolucjami takiemi, jak ta w Jamielniku, powinny wystą
Za Komitet Lokalny:
pić wszystkie nasze organizacje o duchu nietylko polskim, ale
Kurzętkowski, burmistrz m. jako prezes Komitetu.
1 katolickim — przyp red.)

W I A D O M O Ś C I .

Z m ia s ta i

p o w ia tu

Przebieg Święta Młodzieży.
L ubaw a. W ub. niedzielę Święto Młodzieży znalazło swe
odzwierciedlenie także i u nas.
Już w sobotę młodzież tut.
S. M. P. obojga płci przystąpiła do spowiedzi św.
W niedzielę
0 godz. 8.30 odbyło się uroczyste nabożeństwo we farze, w
którem wraz ze sztandarami wzięła udział młodzież placówek
S. M. P. Lubawa męska i żeńska, Tuszewo męska i żeńska oraz
Mor tęgi męska i przystąpiła do wspólnej Komunji św.
Okołicznościwe kazanie wygłosił ks. prałat Kasyna.
W dniu tym
odbyła się na ulicach kwesta publ na rzecz S. M. P.
O przychylnem usposobieniu społeczeństwa naszego dla młodzieży
z pod znaku S. M. P. świadczy choćby i tot iż mimo ciężkich
czasów nikt nie szczędził datków kwestarzom i trzeba przyznać,
iż przyniosła sporo grosza.
Wieczorem o godz. 8 zebrano się na sali p. Kowalskiego,
gdzie młodzież wystąpiła z urzedstawieniem. Niestety, tu ogół
spółeczeństwa, z wyjątkiem jednostek, nie dopisał, jakby należało
życzyć. Mimo to salkę zapełniła szczególnie młodzież.
A co
do sztuki, osnutej na tle marności bogactw tego świata i uko
chania biednych sierot, to została ona trafnie wybrana i nadzwyczaj
wiernie oddana. Typ wiejskiej gospodyni (główna rola) odtworzyła
drhna Łątkowska w realny i zadziwiający sposób.
Podczas
przerw przygrywała smyczkowa orkiestra S. M. P. Huragany
śmiechu wywołały 2 pantominy. Oprócz tego druh Slesinger~
wygłosił wiersz: „W górę serca*!
Szczere uznanie należy się
ks. Langemu za urządzenie tego wieczorku i opiekowanie się
młodzieżą.

W sprawie obclułdu uroczystości dnia 11 listo
pada podajemy jeszcze uzupełniająco z nadesła
nego nam przez Komitet Obchodu
sprawozdania z Lubawy.
Lubawa. Wejście na salę było płatne, jednak inteligencja
1 młodzież wypełniły salę.
Z niskich opłat zebrano 76 zł 5 gr., z czego po opłaceniu
za salę, światło i dekorację czysty dochód w kwocie 50 zł.
(pięćdziesięciu złotych) złożono do dyspozycji Komitetu Niesie
nia pomocy Bezrobotnym.
Na podkreślenie zasługuje śliczna, bezinteresownie wykona
na przez p. Dąbrowskiego dekoracja świetlna.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej i szla
chetnej akcji, serdeczne Bóg zapłać składa
Komitet Obchodu 11 listopada w Lubawie.

A kcja p rzeciw zbrodniczym podpaleniom .
Nowemiasto. Olbrzymia ilość pożarów, zaistniałych w naszym powiecie, zmusiła władze bezpieczeństwa do wydania bar
dzo surowych i daleko idących zarządzeń, zmierzających z jednej
strony do zmniejszania wypadków podpaleń, a z drugiej do
oddawania winnych zbrodniczych podpaleń w ręce władz spra
wiedliwości. W ostatnich dniach na teren pow. lubawskiego
zjechała specjalna brygarda śledcza, złożona z kilkunastu wywia
dowców, specjalistów od spraw pożarowych, do zadań których
należy ponowne przeprowadzenie bardzo drobiazgowych docho
dzeń w tychże sprawach, a w szczególności w tych wypadkach,
gdzie zachodzi chociażby cień podejrzenia, iż nastąpiło zbrodni
cze podpalenie bądź to ze zemsty bądź też celem zdobycia za
zwyczaj wygórowanej stawki asekuracyjnej. Nadmienić wypada,
że przedmiotem ponownych dochodzeń będą i te sprawy pożaro
we, w których istniały pewne poszlaki, iż ma się do czynienia
ze zbrodniczem podpaleniem, a które z uwagi na brak dosta
tecznych dowodów zostały umorzone. Jak się dowiadujemy,
pierwsi, których aresztowano na skutek energicznych i z wielką
umiejętnością przeprowadzonych dochodzeń, są ~to mieszkańcy
miasta Lubawy, a miatiowicie; Duchna Józef, syn i jego ojciec,
Kazimierz, którzy, jak wykazały obecne dochodzenia, w listopa
dzie ubiegłego roku oblali w swoim składzie łokciowym wszy
stkie materjały naftą, poczem podpalili je, a Io w celu zdobycia
bardzo wysokiej stawki asekuracyjnej, wynoszącej 70 tys. zł.
Aresztowanych odstawiono 16 bm. do dyspozycji władz sądowych,
które wobec nich zastosowały jako środek zapobiegawczy bez
względne osadzenie w więzieniu śledczem, Daiej jako silnie
podejrzanych ponownie aresztowano Olszewską Stefanję z Luba
wy i Rotermunda Marcina z Tomaszewa, którzy przed kilku tygo
dniami dokonali zbrodniczych podpaleń swoich nieruchomości.
Osadzono ich w więzieniach śledczych i to : Olszewską w Luba
wie, a Rotermunda w Nowemmieście. J
Powyższe niech będzie przestrogą dla tych, którzy przez
zbrodnicze podpalenie swoich wysoko ubezpieczonych ruchomości
i nieruchomości chcą szybko dojść do majątku. Tego rodzaju
droga prowadzi tylko do ruiny majątkowej pogorzelca, a ponadto
do więzienia na lat kilka, o ile nie na stryczek w obecnym
okresie sądów doraźnych.

Znaleziono 3000 papierosów .
Nowemiasto. Dnia 16 bm. znalazł p. Banaszak, egzekutor
starostwa z Nowegomiasta, na szosie Nowemiasto—Kurzętnik,
3000 szt, papierosów, które inożna u niego odebrać.

Z P o m orza.%
Walny zjazd młynarzy.;
B rod n ica.
Odbył się tu walny zjazd młynarzy, zrzeszo
nych w Korporacji młynów gospodarczych.
Omówiono wiele
bolączek i poddano krytyce istniejące komisje cennikowe, które
ustalają ceny na mąkę pomimo notowań urzędowych giełd zbo
żowych, będących także organami państwowemi. Specjalną uwa
gę poświęcono sprawom podatkowym i opłat specjalnych, któ
rych ciężary doprowadzić muszą do zamknięcia niejednego m ły
na na Pomorzu.

Udaremnione włamanie do kiosku.
o D zia łd o w o . Wdowa po śp. Kaszubie, inwalidzie wojen
nym, posiada obok bożnicy żydowskiej kiosk ze sprzedażą wyro
bów tytoniowych i cukierków. Amatorzy na tego rodzaju arty
kuły postanowili okraść ją i w* tym celu w nocy z niedzieli
na poniedziałek usiłowali s»ię wedrzeć do kiosku, wywierciwszy
kiifca dziur. Przy tej robocie zostali spłoszeni i uszli niepoznani.
Złodzieje nie ochraniają nawet tych, którzy skromiutkie tylko
prowadzą życie, zarobkując w niedogodnych warunkach.

Włóczęgostwo mnoży się coraz bardziej
Iło w o . Do spokojnej zagrody p. Szydłowskiego przybyło
ub. tygodniu dwóch wędrowców, zastając w domu samą żonę.
Kobieta, litując się nad nędzą bezrobotnych, nawiasem mówiąc
zdrowych i mocnych, dała im mąki.
Niezadowoleni z tego
wsparcia wędrowcy oświadczyli, że chcą pieniędzy. Gdy kobieta,
już widocznie w strachu, dała im 20 gr., oświadczyli, źe to za
mało, gospodarze i urzędnicy jeszcze mają coś, ale nie chcą
dawać. Nie powinni oni tak oszczędzać, bo napewno będzie
wojna i tak wszystko zostanie zniszczone. Tymczasem zaś, jak
nie będą im dawać wsparcia, zaczną podpalać.
Jest to postępowanie bardzo wymowne, źe wśród naprawdę
potrzebujących znalazły się szumowiny, które usiłują wywoływać
panilcę u spokojnych obywateli.
W ostatnim czasie włóczęgo
stwo mnoży się coraz bardziej.
Nieznani wędrowcy, skoro
odsyła się ich do komitetu, twierdzą, źe komitety im nic nie
dają. Zachodzi więc obawa, że są to ludzie, którzy nie chcą
pracować, skoro komitety, znający swych bezrobotnych osobiście,
odmawiają wsparcia. Nie wątpimy, że odnośne władze zrobią
w tej dziedzinie porządek, a odnośne osoby zawiadomią w
przyszłości policję.

Wielka kieska Chińczyków.

Wojsk« japońskie zajęły m iasto C icikar.
Mukden, 18. 11. Ofenzywa oddziałów japońskich
przeciwko gen. Mai-Czaijg Szang rozpoczęła się dziś
0 świcie. Komunikat oficjalny podaje, że wszystkie
wojska japońskie, znajdujące się w okolicy rzeki
Nonni, biorą udział w walce.
Tokio, 18. 11. Biuro Reutera donosi, że Japoń
czycy zadali podobno wielką klęskę wojskom generała
Maa-Czang-Szanga i ścigają je ku Cicikarowi.
Mukden, 18. 11. Oddziały japońskie wkroczyły
do Cicikaru o godz. 20. Policja chińska została roz
brojona. Wojska japońskie ogłosiły odezwę do
ludności, w której zapewniają całkowitą ochronę życia
1 mienia wszystkich obywateli chińskich, posłusznych
prawom.
P rem jer P ry sto r w y jech ał na urlop,
zastępuje go min. P ierachi.
Warszawa, 18. 11. Wczoraj późnym wieczorem
premjer Prystor wyjechał na kilkudniowy wypoczynek.
W czasie nieobecności premjera zastępować go będzie
min. spraw wewn. Pieracki.
Dzierżaw a bufetu kolejow ego.
G olub, Zwraca się uwagę inwalidów wojennych na ogłoszo
ny przez Dyrekcję Kolei Państw, w Gdańsku publiczny przetarg
na dzierżawę bufetu kolejowego w Golubiu z terminem objęcia
w dniu 1 grudnia br. Bliższych informacyj udzieli wydział oso
bowy powyższej dyrekcji pokój 234 codziennie oprócz dni świą
tecznych w godzinach od 11 — 13 tej.

Żałobna kronika kościelna. — Zgon 2 młodych
kapłanów .
P elp lin . Dnia 12 bm. zmarł niespodzianie w Byszewie,
pow. bydgoskiego, należącej
do diecezji chełmińskiej ks.
Dominik Rogala, administrator parafji, w 38 roku życia, a ósmym
roku kapłaństwa.
Obecnie nadchodzi wiadomość o drugim
zgonie młodziutkiego kapłana, ks. Jana Schlumma, wikarjusza w
Kijewie i to dnia 16 listopada 1931.

PRZYMUSOWA LICYTACJA.
W środę, dnia 25. XI. rb. o godz. 11.30 będę sprzedawał w Rodzonem na majątku za gotówkę najwięcej dającemu:

7 źrebaków i 1 buhaja.
Zbiórka licytantów na podwórzu p. Kwiatkowskiego.
Nowemiasto, dnia 17. XI 1931 r.
Michczyóski, egz. powiat, w Nowemmieście.

WIELKI JARMARK i targ
odbędzie

się

w R Y B N I E , w środę, dnia 25 listopada 1931 r.
Rybno, dnia 19. XI. 1931 r.

GRANICA, sołtys.

O b w ie s z c z e n ie .
W tutejszym rejestrze stowarzyszeń pod nr. 9 wpisano:
STO W A R ZY SZ EN IE „BU R SA GIM NAZJALNA“ W NO
WEMMIEŚCIE POM. Statut uchwalono dnia 30 czerwca 1930 r.
Do ważności uchwał zarządu potrzebna jest obecność przynaj
mniej 4 członków. Większość głosów członków decyduje. Pisma
wychodzące z Towarzystwa podpisuje prezes i sekretarz wzgl.
jego zastępca.
Zarząd składa się z każdorazowego Dyrektora i ks prefekta
gimnazjum Nowemiasto, miejscowego proboszcza, miejscowego
burmistrza i prezesa Rady Rodzicielskiej przy gimnazjum i z
dwóch dalszych członków, wybranych przez Walne Zgroma
dzenie członków.
Zarząd składa się z następujących członków :
1. ks. prefekt Dembieński
2. Dyrektor gimnazjum Lubicl-Majewski
3. ks. proboszcz radca Papę
4. burmistrz Kurzętkowski
5. Prezes Rady Rodzicielskiej Ciszewski Jan
i wybrani
6. Bolesław Zimny i Bolesław Maternicki.
Nowemiasto, dnia 18 lutego 1931 r.

„Firmę wykreślono z urzędu".
Lidzbark, dnia 3 listopada 1931.

Sąd Grodzki.
w rejestrze handlowym Oddział A pod nr. 196 wypisano
firmę: C EL EST Y N LU D W IC K I właścicielka KAZIMIERA
L U D W IC K A , LIDZBA R K . Przedmiotem firmy handel towa
rami kolonjałnemi. Właścicielką firmy jest Kazimiera Ludwicka
z Lidzbarka, która udzieliła prokury Celestynowi Ludwickiemu
z Lidzbarka.
Lidzbark, dnia 8 czerwca 1931.

Sąd Grodzki.
Dnia 17 bm.

skradziono

mi 2 blanko weksle po 200 zł
na nazwisko FRANCISZEK
P N IE W SK I
i
A N TO N JA
P N IE W SK A Czystebłota, pow.
Brodnica, które unieważniam.
JA N SIEM IĄ T K O W SK I,
KĄCIKI.
zdatnego do brnkn do dostawy
zaraz lub w ciągu zimy.

Ogier

Zgubiłem

od Marjanowa do Mroczna stół
od młóckarki. Uczciwego zna
lazcę prosi o zwrot za wyna
grodzeniem
angielskiej
LIGMAN, BO LESZYN.

kasztan pół krwi
kryje obce klacze.
W E ISSG E R B E R , SU G A JN O .

Sobota, 21. bm. 12.15, 14.45, 15.50 H6.40 Muzyka z płyt
gramofonowych. 15, 5 Wiadomości wojskowe dla wszystkich.
15.25 Przegląd wydawnictw perjodycznych. 16.20 Radjokronika.
17.10 „Alkoholizm a przestępczość nieletnich“.
17,35 Koncert
młodych talentów muzycznych. 18.05 Słuchowisko historyczne
dla dzieci starszych i młodzieży p. t. .Śpiewak królowej Kingi*.
18.30 Koncert dla młodzieży. Utwory F. Nowowiejskiego. 19.15
Skrzynka pocztowa rolnicza. 19,30 Płyty gramofonowe.
19.45
Prasowy Dziennik Radjowy. 2 j.C0 „Na widnokręgu*.
20.15
Muzyki lekka. 21.55 Feljeton p. t. „Witaj, jutrzenko swobody*.
22.10 Utwory Chopina. 23.00 Muzyka lekka i taneczna.
N iedziela, 22. bm. 10.00 Transmisja Nabożeństwa Pontyfikalnego z Katedry Wawelskiej.
12,15 Poranek symfoniczny
z Filh. Warsz. 14.00 „Otwarcie Kursów p. n. „Radjowy Uni
wersytet ludowo-rolniczy*, a) Przemówienie Ministra Roln., b)
Inne~przemówienia. 14.25 „Dlaczego musimy się uczyć*. 14.40
„O następstwie roślin płodozmian*.
15.00 Koncert.
15.55
Program dla dzieci starszych i m łodzieży: a) „Co się dzieje na
święcie*, b) Wesoły feljeton p. t. „Druga strona medalu*. 16.20
Płyty gramofonowe. 16.40 „Co przepływa przez druty czyli
czem jest elektryczność*.
16.55 Płyty gramofonowe.
17.15
„Rola wojenna Lwowa* (transmisja ze Lwowa.) 17.30 Wiadomości
przyjemne i pożyteczne.
C.45 Koncert popołudniowy, wyk.
repr. ork. Pol. Państw.
19.25 Muzyka z płyt gramofonowych.
19.45 Słuchowisko. 20.15 Koncert popularny, wyk. ork. P. R
21 55 Kwadrans literacki. Opowiadanie Sienkiewicza p. t. «Orso*.
22.10 Recytal Pawła Emmericha na fortepjanie o 2 ch klawia
turach. 23.00 Muzyka lekka i taneczna.
P o n ied zia łek , 23. bm. 9.00 Transmisja uroczystego na
bożeństwa z kościoła akademickiego św. Anny w Krakowie.
12.15 Muzyka z płyt gramofonowych. 13.35 13 55, 14.15, Muzyka
ludowa.
13.40 14.00, 14.20 Pogadanka rolnicza.
14.5» 15.50,
16.40 Płyty gramofonowe. 15.25 Odczyt z cyklu dla nauczy
cieli p. t. „Jadwiga i Jagiełło w nowem oświetleniu*.
16.2C
Lekcja języka francuskiego (kurs ełem.) 17. 0 „Mecenat królew
ski w dobie Jagiellonów*.
17 35 Muzyka lekka.
19.15 „Wia
domości bieżące rolnicze“.
19.30 Płyty gramofonowe.
19.45
Prasowy Dziennik Radjowy. 20.00 Skrzynka pocztowa techniczna.
20.15 4-ta pogadanka z cyklu „Wstępne wiadomości o muzyce*.
20.30 Transmisja z Krakowa koncertu współczesnej muzyki
religijnej. 22.0 » Feljeton p. t. „O filmie dźwiękowym i dźwięku
filmowym*.
22,10 Koncert z Wilna.
23.00 Muzyka lekka
i taneczna.

Odwołuję

obelgę, rzuconą u p. Jana KaStóg
mińskiego na rolnika Br. Sokolsłomy od mieszanki jest na nickiego
JA N SZC ZEPA Ń SK I.
sprzedaż.
LINÓW IEC.
W O JT A S, M IKOŁAJKI.

Ruch tow arzystw .
Lubawa. Zebranie miesięczne „Koła Polek* odbędzie sie
w niedzielę, dnia 22 o godzinie 2-giej w „Ognisku*.

Msza św. za poległych.
Nowemiasto. W niedzielę, dnia 22. 11. 1931 o godz. 10,30
odprawiona zostanie w kościele parafj. w Nowemmieście Msza
św. na intencję poległych na wojnie.
O liczny udział wszystkich inwalidów, wdów i sierot wojen
nych prosi
Zarząd Zw. Inw. Woj. R. p. Nowemiasto.

Sampława. Miesięczne zebranie Kółka roln. odbędzie się
w niedzielę, dnia 22 bm. o godz. 4 po południu w szkole w Tar
gowisku. O liczny udział prosi
Zarząd.

Zebranie okręgow e organistów .
Jabłonowo. Związek Organistów zaprasza Szan. Kolegów
z dekanatów: Brodnickiego, Grudziądzkiego, Lubawskiego, Lidz
barskiego, Nowomiejskiego, Wąbrzeskiego i innych, którym ko
munikacja do Jabłonowa jest dogodna, na Zebranie Okręgowe.które się odbędzie w poniedziałek, 23 listopada o godz. 3.30 po
poł. w lokalu p. Zacharka w Jabłonowie (Rynek). Na porządku
obrad sprawozdanie z działalności Związku i Kasy Pogrzebowej^
referat i wolne głosy. Po zebraniu pogawędka koleżeńska.
.... ..—

.......-...

G i e ł d a zbożowa w Poznaniu,
Notowania oficjalne z dnia 17. 11.
Płacono w złotych za 100 kg.
Zyto nowe
—25.00
Pszenica
—25.00
Jęczmień browarowy
27.50—28.50
Owies
"
24.25—24.75
Mąka żytnia
36,50—37.50
Mąka pszenna 65 proc.
37.50—39.50
Otręby żytnie
17,25—13.- 0
Otręby pszenne
16.50—17.50
Za redakcję odpowiedzialny: Walenty Stawicki w Nowemmieście,
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wrpadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w
F«kład»u\ itrajkn itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczeni«
a abonenci nie mają prawa domagania sie niedostarczonysk
nu »arb* \mb odszkodowania.

2. K. 14|3l.

P rz e ta rg

p rzy m u s o w y .

Nieruchomość, położona w Rudzie i w chwili uczynienia
wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Ruda karta
147 na imię gospodarza Józefa Twarogowskiego w Długimmoście,
pow. Brodnica, zostanie

dnia 27 stycznia 1932 o godz. 9 przed poł.
wystawioną na przetarg w drodze postępowania egzekucyjnego w
niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 39.
Nieruchomość nosi oznaczenie „Przy młynie* i składa się
z domu mieszkalnego z podwórzem i ogrodem domowym, obory,
świniami, kurnika i domu mieszkalnego oraz roli z parcel: 127,
128, 130,131,132, 313/129 31/1, 32/2, 33/3,34/4, 35/5, 36/6, 37|7 etc
3817 etc, 39|7 etc, 40,7 etc, 4119 etc, 42|10 etc, 43|11 etc. 44jl3,
45(23, 46|24 o powierzchni 83,92,77 ha., czysty dochód 53,75 ta
larów, podatek gruntowy 15,45 mk. Roczna wartość użytkowa
mieszkania 240 mk, roczna kwota podatku budynkowego 9,60
mk., nieruchomość jest zapisana pod nr. 60 księgi podatku budyn
kowego i pod nr. 30 matrykuły podatku gruntowego.
Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia
24 września 1931.
Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili
zapisania wzmianki o~ przetargu nie były w księdze gruntowej uwi
docznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu
przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili,
gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do po
wyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty
nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna do
piero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.
Zaleca się dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie
albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie
swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia
i kosztach sądowego dochodzenia swych praw oraz oznaczyć
pierwszeństwo, którego się żąda.
Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi,
wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się
o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich
odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej
ceny kupna.
Lidzbark, dnia 14 listopada 1931 r.
2. K. 25/30.

W rejestrze handlowym Oddział A. Nr. 128 wpisano przy
iirmie : FR Y D E R Y K K LAW U H N , LIDZBA R K :

„ROLNIK" WLUBAWIE

A udycje P olskiego"K adja w W arszaw ie.

Sad Grod ki

Sad Grodzki.

KUPIMY 109 meirów

K Ą C I K RADJjOWY.

£*i*zeia«*g przym usow y.
Nieruchomość położona w Duźem Leżnie i w chwili uczy
nienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Duże
Leźno karta 83 na imię rolnika Jana Jaroszewskiego i jego zony
Moniki z Reszków jako współwłaścicieli do niepodzielnej części,
zam, w Duźem Leżnie zostanie

dnia 20 stycznia 1932 o godz. 9 przed poł.

Koło Związku Podoficerów Rezerwy
Nov emiasto
urządza w n i e d z i e l ę , dnia 22-go listopada 1931 r.
o godzinie 19.30 (7.30 wieczorem)
na sali HOTELU PO LSK IEG O w NOWEMMIEŚCIE

przedstawienie amatorskie
połączona z ZABAWĄ TANECZNĄ.
Przedstawienie odegra zespół amatorski z Brodnicy.
CENY MIEJSC:
Rezerw. 2 zł, I. miej. 1,50, II. miej. 1 zł, III. miej. 0,75 zł.
O liczny udział prosi
Z&rJćjd
UWAGA: 50% czystego zysku przezn. się na bezrobotnych.

Już p re ze n ta gwiazdkowe.
Niniejszem zawiadamiam, iż DO ZDJĘCIA PO C ZT Ó W 
KOW EGO

otrzyma każdy portret G R A T I S
w wielkości 30X4© W ZAKŁADACH FOTOGRAFICZNYCH

F. LUBOWIECKIEGO
w NOW EM MIEŚCIE i filji w L U B A W IE .
Potrzebna

starsza na małe gospodarstwo W NIEDZIELĘ, D N IA 22 GO
w mieście. Zgłoszenia do fiiji BM. O GODZ. 4 PO P O Ł U D .
„Drwęcy“ Nr. 104 Lubawa.
odbędzie się na mojej sali
Poszukuję

ucinia
z porządnej rodziny.

z i l i i i Iiu

c h i

A LO JZ Y KOZICKI, l na którą wszystkich uprzejmieskład kolonjalny, żelaza
PL IT T , oberżysta*.
i restauracja LIDZBARK. *zaprasza
BAC ZN O ŚĆ !
W ostatnią niedzielę przed ad
O SIŃ SK I, Wawrowice. wentem, dnia 22 bm. o godz*,
6-tej wlecz, odbędzie się
Umeblowany

Mam na sprzedaż 50 ctr.

brukwi
pokój

do wynajęcia.
MONIKA H ELDT.
wystawioną na przetarg w drodze postępowania egzekucyjnego
NO W EM IASTO, Lipowa 10.
w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 39.
Nieruchomość nosi oznaczenie wybudowanie, jest zapisana
Odpis kontraktu
pod nr. 57 księgi podatku budynkowego i pod nr, 93 matrykuły
podatku gruntowego i składa się z domu mieszkalnego z podwó z dnia 13 bm., uczciwy znalazca
rzem, z ogrodem domowym, Itodoły, chlewu i roli z parcel zechce oddać
do filji „Drwęcy“ LU BAW A .
425(10 etc, 426(11 etc. 427(11, 428(12 etc o powierzchni 12,82,71
ha, czysty dochód 9,42 talarów, podatek gruntowy 2,71 mk.,
roczna wartość użytkowa mieszkania 60 mk., roczna kwota po
datku budynkowego 2,40 mk.
Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia
12 listopada 1931.
Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili
zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej
uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu prze
targu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdo
podobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania
się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej
oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny
kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.
Zaleca się dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie
albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych w y[k o n u j e po cenach
roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach
umiarkowanych
sądowego dochodzenia swych praw oraz oznaczyć pierwszeństwo,
którego się żąda.
Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi,
wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się
w Nowemmieicie.
o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo
ich odnosić się będzie, zamiast do nieruchomości, tylko do uzy
skanej ceny kupna.
Lidzbark, dnia 13 listopada 1931.

Wszelkie

KRUKI

Drukarnia „D rw ęca“

Sąd Grodzki.

Ty lice.

gospodyni

ZABAWA
taneczni-,

na którą uprzejmie zaprasza
wszystkich przyjaciół i parafjan
ze Skarlina i okolicy
G. W A T K O W SK I, Skarlin,..

Bvszvnałd
Dnia 22 bm. o godz, 5.30 odegra
w szkole Rolniczej
STÓWA MŁODZ PO L SK IE J

wrzedstawefiie
„DWAJ BRACIA'. następnie
ZA BAW A . Uprzejmie zaprasza
' ZARZĄD.

P R Ą T N ! C A.
TO W . P O W . 1 W O JA K Ó W
urządza
w niedzielę, dnia 22 listop. rb.

ZABAWĘ TANECZNĄ
na

na sali drh. Zielińskiego,
którą uprzejmie zaprasza
ZARZĄD.

F O R M U L A R Z E
poleca

Księgarnia „Drwęca**

