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O nowe wybory do Rad 
Miejskich.

W kołach sanacyjnych ustala się przekonanie, 
że, gdyby nawet nie zwołano nadzwyczajnej sesji 
sejmowej dla zmiany ordynacji wyborczej do 6-ciu 
największych miast, to i bez zmian ustawy samo 
rządowej wybory do wszystkich miast w Polsce 
mają się odbyć przy końcu bielącego roku.

Przypomnieć należy, że kadencja samorzą
dów miejskich kończy się w maju przyszłego 
rokn. Ponieważ na rok 1940 przypadają wybory 
nowego Sejmu i prezydenta Rzpłitej, przeto 
dla zorientowania się w sytuacji co do nastrojów 
społeczeństwa i żeby wybory nie następowały w 
terminach bliskich siebie, wybory do samorzą
dów nie tylko wiejskich, ale 1 miejskich ma
ją być przyspieszone. Gdyby zwołano nadzwy
czajną sesję sejmową w pierwszych 1 dniach czer
wca, to będą robione starania, ażeby nie tylko 
mówić o projekcie ordynacji wyborczej do 6-ciu 
największych miast, ale także do ustawy wprowa
dzić regulamin wyborczy, gdyż dotychczas Min. 
Spraw Wewnętrznych może przed każdymi 
wyborami regulaminy dowolnie zmieniać. Ustala 
się przekonanie, że projekt rządowy ordynacji 
wyborczej do 6-ciu największych miast nie ma 
szans przeprowadzenia w Sejmie. Przeciwko temu 
projektowi wypowiedziała się nie tylko Komisja 
Ustrojowa Związku Miast, gdzie projekt rządowy 
spotkał się z ostrym atakiem prezydentów sana
cyjnych m. Lwowa i Wilna, ale także ze stano
wiska samorządowego Rady miejskie krakowska 
i lwowska projekt ten potępiły. Przeprowadzone 
badania w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lwowie 
i Wilnie wykazały, że wprowadzenie kurii, 
a względnie pluralnego głosowania dla pewnych 
grup wyborców dato by w grupach gospodarczych 
i wolnych zawodów nowe przywileje Żydom. W  
Łodzi obliczono, że we wszystkich grupach go
spodarczych i wolnych zawodów Żydzi mieliby 
większość, tylko w grupie właścicieli nierucho
mości, gdzie prawo głosu mają tylko zapisani do 
Związku, katolicy m ieliby większość. We Lwo
wie Żydzi otrzymaliby w grupach poszczegól
nych 11 mandatów.

Mimo obrony tego projektu na Komisji przez 
wiceministra Korsaka większość Komisji osta
tecznie wypowiedziała się za odrzuceniem 
kurii. Można się przeto spodziewać, że z tego sa
nacyjnego Sejmu, gdzie na ogół rząd swoje pro
jekty przeprowadza, w tej sprawie większych zmian 
w projekcie rządowym spodziewać się nie należy. 
Jeżeli do kompromisu nie dojdzie, to w  takim 
razie wybory i to Jeszcze w tym roku odbędą 
się na podstawie dotychczasowej ordynacji wy
borczej.

Przy organizowaniu przez Żydów frontu demo
kratycznego w Polsce zachodzi obawa, że we 
wszystkich miastach, gdzie Żydzi mają znaczny 
procent ludności, w spółce z socjalistami 
i ukrytą w związkach klasowych komuną więk
szość, jak to miało miejsce w Łodzi, zdobyłaby 
iydo-komuna. Żydzi, którzy ostatnio jeszcze 
raz, przy sprawie litewskiej, wykazali wrogie 
stanowisko względem Polski, którzy w ostat
nim roku pod firmą komunistyczną rozpoczęli 
bardzo wytężoną działalność dla przygotowania 
przewrotu w Polsce, zasłużyli w zupełności na 
to, ażeby odebrać im — czego domaga się sta
nowczo Str. Narodowe — prawa wyborcze.

Kto nie chce w wielu miastach dopuścić do 
rządów wywrotowych żydokomuny, ten musi z całą 
stanowczością poprzeć żądania Str. Narodo
wego. Wrogowie Polski praw politycznych 
w Polsce mieć nie mogą. Prawa obywatelskie 
przysługują tylko tym, którzy należycie spełniają 
obowiązki wobec kraju, w którym mieszkają.

K. Wierczak.

Papież opuścił Watykan.
Citta dsl Yaticano. — Papież opuścił Waty

kan, ndając się samochodem do letniej rezydencji 
Castel Gandolfo.

Rozłam w kole 
yp parlamentarnym OZN.
■' _  Po ws taniej nowego klubu.:

W piątek w południe odbyło się w Resursie 
Obywatelskiej zebranie parlamentarzystów, zwoła
ne przez grupę „Jutra Pracy*. Obradom przewod
niczył pos. Madeyski, uczestniczyło w nim 37 po- • 
słów i senatorów, wśród nich tacy, którzy nie na
leżeli do grupy „Jutra Pracy*, jak posłowie: Pry- 
storowa, Urbański, Gorczyca, Zaklika, Bogusz. Re
ferat pt. „Sytuacja w OZN.“ wygłosił pos. Hoppe, 
po czym rozwinęła Się obszerna rozprawa.

W wyniku obrad wystąpienie z parlamentar
nego koła OZN r zgłosiło 13 parlamentarzystów, 
których nazwiska już podaliśmy w poprzednim 
numerze, a ponieważ już pięcia posłów poprzednio 
ustąpiło, stanowi to liczbę 18 posłów i senatorów, 
którzy opuścili szeregi Ozouu.

Na zebraniu w Resursie Obywatelskiej posta
nowiono utworzyć odrębny klub parlamentarny. 
Poza 18 wymienionymi członkami Izb Ustawodaw
czych do klubu tego przystąpić ma około 12 dal
szych posłów z grupy katolickiej orsz koła rolni
ków. W przyszłym tygodniu odbyć się ma po
siedzenie organizacyjne nowego klabu. Poza dzia
łalnością parlamentarną organizatorzy nowego 
klubu noszą się z zamiarem zorganizowania w 
przyszłości również akcji wśród społeczeństwa.

Pod koniec zebrania organizatorzy nowego 
klabu zastrzegli się, że „sprawy, dotyczące armii, 
wodza i potrzeby konsolidacji narodu, uznają za 
nie podlegające dyskusji*.

W przyjętej rezolucji stwierdzono, że nowy 
fclub staje na stanowisku deklaracji lutowej, że 
istotą akcji politycznej winny być nie taktyka, gry 
i gierki, lecz treść, wiara i czyn, że postulaty te 
mają być realizowane przez parlament. Niebawem 
nastąpi montowanie nowego klubu parlamentarne
go, „grupującego żywioły narodowe*.

Sen. Leszczyński i wystąpił?* Ozonu.
Spośród konserwatystów sen. Leszczyński 

zgłosił swoje nstąpienie z grupy parlamentarnej 
„Ozonu*, nadsyłając odpowiednie pismo "do gen. 
Skwarczyńskiego. Podobno ks. prał. Bliziński 
z Liskowa opuścił szeregi Ozonu.

Burzliwe posiedzenie kola O. Z. N.
„ 'O  godz. 12.30 rozpoczęło się zebranie koła 

parlamentarnego OZN pod przewodn. sen. Dąbkow- 
skiego i z odziałem gen. Skwarczyńskiego. Przy
było na nie kilkndziesięciu posłów i senatorów. 
Z grupy „Jutra Pracy* tylko poseł Dudziński, któ
ry odczytał następującą deklarację, skierowaną do 
szefa OZN.

Deklaracja 13»tu.
„Stoimy niezmiennie na grancie zasad wyrażonych w 

deklaracji lutowej płk Koca, której istotną wartością było 
wyprowadzenie służby narodowi na właściwy poziom.

Dotychczasowy okres pracy naszej w ramach OZN. 
upoważnia nas do stwierdzenia, że zasady te nie znajda- 
ją w kierownictwie organizacji należytego zrozumienia, 
a zwłaszcza praktycznego stosowania.

Głęboki kult dla idei zjednoczenia narodu oraz dla 
armii i jej wodza zmusza nas do akcentu ostrzeżenia, 
wskazującego na to, że OZN wkroczył na tory niewłaści
we, a ostatnie wydarzenia na terenie Koła Parlamentarne
go i organizacji GZN. zmuszają nas do oświadczenia:

1. że jednoosobowa decyzja szefa OZN w sprawie wy
kluczenia członka Koła Parlamentarnego naruszyła zasady 
autonomii Koła przewidzianej w statucie, a zatwierdzonej 
przez szefa Obozu.

2. że w następstwie wymiany poglądów z „Gazetą 
Polską*, oficjalnym organem OZN., ujawniony został rdzeń 
zasadniczej rozbieżności natury ideologicznej między obec
nym kierownictwem OZN, a reprezentowanym przez nas 
kierunkiem myślenia narodowego 1 chrześcijańskiego.

Wierząc głęboko w prawdy zawarte w ^deklaracji płk. 
Koca, zmuszeni jesteśmy do wystąpienia z Koła Parlamen
tarnego i organizacji OZN, która tym prawdom przestała 
służyć.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 1938 r.
Następują podpisy.

f k  Odczytywanie deklaracji zebrani przerywali 
różnymi odczytania jej ukończeniu go pos. 
Dudziński opuścił zebranie. Przeciw deklaracji 
przemawiał pos. Drozd Gierymski, po czym zabrał 
głos b. premier Kozłowski i siedząco począł od
czytywać obszerne oświadczenie.

Oświadczenie b. premiera Kozłowskiego.
Stwierdził w nim m. in., że deklaracja lutowa 

pułk. Koca została zapomniana, że „Siew* należą
cy do grupy młodzieżowej woj. Grażyńskiego kry
tykuje słuszne wystąpienia arcybiskupa lwowskie
go przeciw demoralizacji, szerzonej przez niektóre 
uniwersytety ludowe, że wszystkie oficjalne pisma 
OZN wstydliwie przemilczają projekt ustawy 
antymasońskiej wbrew deklaracji pułk. Koca, 
mówiącej wyraźnie o zwalczenia wszelkich agen
tur obcych, że głównym zadaniem OZN jest dziś 
oklaskiwanie ministrów. Tak może postępować 
tylko zespół zawodowych klakerów. Sen. Ko
złowski obawia się, że OZN steruje powoli ku 
roli totalizmu asystencyjnego, przydzielonego 
do poszczególnych ministrów na żądanie. Dekla
racja kończy się złożeniem godności członka OZN.

Sen. Kozłowski zdążył odczytać tylko drobną 
jej część, gdyż przy pierwszych zdaniach doszło 
do ostrego starcia między nim a zaatakowanym w 
deklaracji pos. Miedzińskim oraz rozpętała się bu
rza niezadowolenia wśród uczestników zebrania. 
Wśród powszechnej wrzawy przewodu, odebrał 
głos sen. Kozłowskiemu, który z okrzykiem „O- 
puszczam wasze grono* — wyszedł z sali.

Ignacy Paderewski o katowickiej 
mowie wiceprem. Kwiatkowskiego.

Warszawa. „Nowa Rzeczpospolita* z dnia 30 
kwietnia zamieszcza oświadczenie Ignacego Pade
rewskiego, udzielone wysłannikowi tego pisma w 
związku z mową katowicką pana wicepremiera 
Kwiatkowskiego.

„Z głębokim zadowoleniem zapoznałem się 
z treścią przemówienia p. wicepremiera iaż. Kwiat
kowskiego — mówi Ignacy Paderewski — stanowić 
ono może ważny etap na drodze do wytworzenia 
zgody narodowej.

Po raz pierwszy w sposób wyraźny przedsta
wiciel obozu rządzącego stawia zasadę porozumie
nia z poszczególnymi grapami i odłamami społe
czeństwa dla wspólnego dobra.

Po raz pierwszy również przedstawiciel rządu 
wysuwa po męsku zasadę współrzędności przy 
stole obrad, wzajemnego szacunku przekonań, 
uzgodnienia programu w jego zasadniczych punk
tach, a wreszcie celowego i zdrowego kompromisu, 
który ukoronowałby ostateczny wynik porozu
mienia grupy rządowej i opozycji.

„Na tak sformułowane zaproszenie do narad 
nad przyszłością Polski, zdaniem moim, opo
zycja odpowiedzieć winna wyraźnie zgodą na 
rozpoczęcie rozmów*.

W dalszym ciągu mistrz Paderewski mówił, 
co następuje :

„Jest rzeczą nie do pomyślenia, aby w obec
nym układzie stosunków można było radzić o zje
dnoczeniu narodu bez udziału Wincentego Witosa 
czy Wojciecha Korfantego.

Jest rzeczą nie do pomyślenia, aby społeczeń
stwo przeszło do porządku dziennego nad faktem, 
że wybitny, światowej powagi uczony, pozbawiony 
jest katedry uniwersyteckiej, gdyż jego przeko
nania polityczne nie podobają się rządowi, że wy
bitny wojskowy, trzymany jest w bezczynności na 
uboczu, gdy uważa się go za „nieprawomyślnego*, 
że wybitni, zasłużeni, czołowi działacze wielkich 
stronnictw są miesiącami przetrzymywani pod 
śledztwem...

Na pytanie rozmówcy: .Czy Polska może liczyć 
na osobisty udział Pana Prezydenta w tych roz
mowach*? — Paderewski odpowiada:

.Niestety, nie. Stan zdrowia mego już mi na 
to nie pozwala*.

Telegram P. Prezydenta RP. do kanclerza 
Hitlera.

Warszawa. Z okazji święta narodowego Nie
miec P. Prezydent R. P. przesłał pod adresem 
kanclerza Hitlera telegram treści następującej: 

„Pragnę wyrazić Waszej Ekscelencji z okazji 
święta pierwszego maja bardzo gorące moje oraz 
całej Polski życzenia szczęścia osobistego Waszej 
Ekscelencji oraz pomyślności narodu niemieckiego”



Z całej Polski.
Spokojny przebieg manifestacji 
pierwszomajowych na Pomorzu.

Bardzo nieliczny odział w  pochodach — W e 
Włocławku grupa Stronnictwa Narodowego 

rozbita pochód socjalistyczny.
Dzień 1 maja minął w całym województwie 

pomorskim bardzo spokojnie, przy znikomym 
udziale robotników w pochodach i wiecach.

Jedynie we Włocławku doszło do zakłócenia. 
Pochód socjalistyczny* liczący ok. 500 osób, w 
tym 200 „bundowców* — Żydów, z nikłą ilością 
czerwonych płacht na czele został zaatakowany 
i rozbity przez członków Stronnictwa Narodowego.

Policja nie interweniowała, ponieważ incydent 
przebiegł szybko i poza lekkimi potnrbowaniami 
— nie pociągnął za sobą poważniejszych skutków.

Następnie grupa Stronnictwa Narodowego po
maszerowała przed gmach Starostwa, gdżie wobec 
licznej niedzielnej publiczności zaintonowała hymn 
państwowy i Hymn Młodych.

Po odśpiewaniu hymnów grupa manifestantów 
rozeszła się spokojnie.

W stolicy Pomorza — w Tornniu przebieg ma
nifestacji pierwszomajowej liczył aż całe 278 osób, 
co dla stolicy Pomorza jest rezultatem wprost 
opłakanym.

Podobnie żałosny przebieg miała czerwona 
ipanifestacja w Bydgoszczy. W wiecu uczestn. ok. 
200 osób, w pochodzie zaś było 140. Wobec tak 
nikłego zainteresowania zakłopotani organizatorzy 
skrócili trasę pocbodn.
f f W Gdyni jako mieście portowym manifestacja 
była większa. W wiecu pod gołym niebem ucze
stniczył kilkutysięczny tłum. Przemawiali trzej 
„towarzysze”, adwokat gdyński Bieszky adwokat 
grudziądzki Pehr i Rusinek. Adw. Pebr lwią część 
przemówienia poświęcił biedaej „czerwonej* Hi
szpanii. Przemówienia transmitowane były gło
śnikami.

Starcie socjalistów z członkami 
Str. Narodowego w Kielcach.

Jedna osoba po stronie czerwonych manife
stantów zabita, trzy ranne.

We Warszawie w dnia 1 maja na ogół obchody 
czerwone miały przebieg spokojny W kilku wy
padkach organizatorzy zrezygnowali z urządzenia 
pochodów. W niektórych miejscowościach obchody 
pierwszomajowe zaznaczyły się incydentami na 
skutek przeciwstawienia się narodowców.

W Kielcach doszło do zajścia wskutek nieod
powiedzialnych wybryków grupy uczestników po
chodu socjalistycznego, która, podszedłszy pod 
lokal Stronnictwa Narodowego, poczęła obrzucać 
przebywających tam członków Stronnictwa Naro
dowego kamieniami.

Wywiązała się wzajemna bójka, w czasie któ
rej padło kilka strzałów. W wyniku zajścia jedna 
osoba z grupy socjalistycznej została zabita, trzy 
zaś ranne.

Policja zajście niezwłocznie zlikwidowała i spo
kój został przywrócony.

W e Lwowie.
We Lwowie pochód został zaatakowany przez 

młodzież akademicką koło gmachu Politechniki 
rznceniem kilka petard, na skutek czego pochód 
został przerwany. W wyniku starcia młodzieży 
z pochodem zostało kilkanaście osób rannych 
i poturbowanych, przeważnie Żydów.

W Krakowie położono podczas pochodu dwie 
petardy na trasie pochodu. 2 osoby zostały ranne 
w Poznaniu również były petardy w robocie. 
6 osób zostało rannych.

L itw in i na TargachlPoznańskłch.
Poznań. Delegacja sfer handlowych litewskich 

wyjechała w sobotę z Kowna na Targi Poznańskie 
wskutek zaproszenia przez dyrektora Targów Po
znańskich, p. Krzyżankiewicza, który bawił w tej 
sprawie w Kownie.

Czy to możliwe ?
Miliony złotych prow izji z przedsiębiorstwa

państwowego dla żydowskiej firm y.
Znajduje się w Katowicach t. z w. „Wspólnota 

Interesów*, do której natężą przeróżne przedsię
biorstwa, jak kopalnie, huty, fabryki itp. Posiada ona 
swego przedstawiciela w Warszawie w firmie ży
dowskiej Dom Handlowy Herman Meyer. Do 
przedstawiciela tego należy dostarczanie zamówień, 
m. in. od magistratów, przedsiębiorstw komunal
nych i Ministerstwa Komunikacji. A więc żydow
ska firma jest powołana do zdobywania zamówień 
z Ministerstwa Komunikacji dla rządowego przed
siębiorstwa, jakim jest faktycznie „Wspólnota 
Interesów’ ?

Na zarzuty, że firmie żydowskiej powierza się 
te funkcje, niektórzy dygnitarze ze „Wspólnoty 
Interesów* podobno oświadczają, że nikt tak, jak 
żydowska firma Herman Meyer nie załatwia spraw 
w Ministerstwie, gdzie wszystkie sprawy załatwiają 
żydowscy pracownicy firmy Hermana Meyera.

W każdym raźie byłoby to rzeczą niesłychaną, 
gdyby państwowe przedsiębiorstwo wypłacało milio
nowe prowizje żydowskiej firmie za otrzymywanie 
zamówień z Ministerstwa Komunikacji.

W drugiej połowie stycznia rb. „Wspólnota 
Interesów* miała przedłużyć kontrakt z Domem 
Handlowym Herman Meyer na dalsze trzy lata.? ?•!

Niezależnie od firmy Herman Meyer „Wspól
nota lateresów* posiada w Warszawie własne 
biuro sorzedaży „Biuro Sprzedaży Górnośląskich 
Hut Królewskiej i Laury“, które zatrudnia kil
kudziesięciu turzędników, a pomimo to potrzeba 
jeszcze, firmie~żydowskiej takiego pośrednictwa !

Kto rujnuje gospodarczo ,?kraj ? — Zyd 
Zajdensznir zarabiał na!'czysto tylko 120*tys. 
zł., a mimo to chciał oszukać na podatkach.

Bydgoszcz. W Sądzie Okręgowym w Byd
goszczy toczyła się rozprawa przedstawiciela jed
nej z poważnych firm skórniczych w Bydgoszczy 
Hersza Zajdensznira, oskarżonego o to, że usiło
wał przekupić urzędnika skarbowego, Franciszka 
Plizgę, ofiarując mu 400 zł za wydanie informacji 
skarbowych, na podstawie których urzędy skarbo
we miały wymierzyć podatki fabrykom i hurto
wniom, współpracującym z firmą bydgoską.

Urzędnik o propozycji tej doniósł władzom, 
które poleciły mu wydać te informacje. Kiedy 
Zajdensznir za usługę tę zapłacił, został areszto
wany. Przed sądem do winy się nie przyznał. 
Sąd skazał go na rok więzienia i 3.000 zł grzywny.

W toku przewodu sądowego wydało się, że 
Zajdensznir zarabiał rocznie na czysto tylko 120 
tysięcy złotych.

Relikw ie św. Jana Boski spoczną 
w  Częstochowie.

Dla upamiętnienia doniosłej rocznicy wielkie
go przyjaciela młodzieży, św. Jana Bosko, odbę
dzie się w Częstochowie kongres salezjański przy 
udziale kilkunastu tysięcy pomocników salezjań
skich, przyjaciół wielkiego dzieła, wychowanków itd.

Kongres odbędzie się w dniach 7 i 8 maja 
pod protektoratem dawnego salezjanina, prymasa 
Polski, ks. kard. Hlonda oraz biskupa częstochow
skiego, ks. dr T, Kubiny.

Jednym z głównych punktów programu jest 
sprowadzenie relikwij św. Jana Bosko (kości z gło
wy świętego), które obecnie znajdują się w Krako
wie w kościele księży Salezjanów. Relikwie te zo
stały przywiezione miesiąc temu z domu macie
rzystego zakonu z Turynu, we Włoszech, gdzie 
znajduje się grób świętego.

Nie będzie w izy ty  kanclerza^Hitlera 
u Ojca św.

Jak donosi korespondent berliński wychodzą
cego w Amsterdamie dziennika „Telegraaf*, 
uchodzi za pewne, że wizyta kanclerza Hitlera w 
Watykanie nie nastąpi.

Będzie to pierwszy wypadek w dziejach fa
szystowskiej Itaiii, że głowa państwa w czasie 
oficjalnej podróży do Rzymu nie będzie z wizytą 
w Watykanie.

Zapomniana roeznica.
„Myśl Narodowa“  (Nr. 19 z dn. 1 rosja) przy

pomina, że dn. 28 kwietnia rb. upłynęło 200 lat od 
daty wydania dekretu Papieża Klemensa XII, po- 
tępiejącego masonerię! rzucającego klątwę na ma
sonów (Ż8. IV. 1738). Po tym dekrecie nastąpił 
szereg balii papieskich przeciw masonerii. Przy
pomina je „Myśl Ńarodowa”, a dekret Klemensa 
XII przytacza w całości.

W I A D O M O Ś C I
Nowe Miasto Lubawskie, daia 4 maja 193$ r.

Calendanyk. 4 maja, środa, Floriana.
5 maja, czwartek, Piusa V.

Wschód słońca g 4 — 02 nu Zachód słońca. g. 19 — 02 as, 
Wschód księżyca g 8 — 03 m- Zachód księżyca g. 00 — 00 m.

Z miasta i powiatu 

Przebieg Święta Narodowego.
Nowe Miasto« W dn. 3 maja miasto zostało udekoro

wane chorągwiami o barwach narodowych oraz nalepkami 
TCL., które urządziło też w Jednym z okien wystawowych 
przy Rynku propagandę bibliotek prze& wystawienie posągu 
Mickiewicza oraz szeregu nowszych powieści autorów polskich 
1 zagranicznych« W godzinach przedpołudniowych odbyła 
się również zbiórka na „Dar Narodowy 3 Maja TCL.*

Organizacje zebrały się celem wyruszenia do kościoła 
parafialnego na dziedzińcu gimnazjalnym. Najliczniejszą 
grupą było Stronnictwo Narodowe (wraz z Z« Z. „Praca* 
Polska*), mimo iż doża liczba jego członków brała również 
udział w szeregach innych organizacyj. Przed S. N. trzej 
młodzi członkowie — robotnicy nieśli „miecze Chrobrego*. 
Przed członkami S. N. postępowała Naród. Organ. Kobiet«

We farze uroczystą sumę przy wielkim ołtarzu odprawił 
ks« Jasiński, podniosłe kazanie o Królowej Korony Polskiej 
1 jej dziejowej opiece nad narodem wygłosił ks. Kaznowskf, 
odczytując w końcu ślubowanie, którego wierni wysłuchali 
■ a klęczkach.

Po pochodzie organizacyj na Rynek orkiestra cywilna, 
której członkowie mieli na głowach czapki strzeleckie, nie 
wiedzieć dlaczego, rozpoczęła grać „Pierwszą Brygadę*. 
Należy przy tym zaznaczyć, l i  strzelcy poza tym w uroczy
stości udziału nie brali.

Zebrane organizacje powitał p. starosta mgr Kowalski 
pozdrowieniem „Czołem*, po czym przemówienie o znaczeniu 
Konstytucji 3 Maja wygłosił p. prof, Wójcik, wznosząc w 
końcu okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzplitej, Jej Prezydenta 
i Naczelnego Wodza.

W czasie przemówienia kilkakrotnie przelatywał nad 
miastem samolot, z którego zrzucano ulotki, wzywające do 
składania ofiar na dozbrojenie armii.

Po udekorowaniu srebrnymi krzyżami zasługi kierowników 
szkół pp. Fr. ^Wyżlica z Targowiska, Anzelma Żelaznego 
z Lubawy, Fr. Bukowskiego z Mroczna oraz brązowymi krzy
żami pp. Bern. Grabskiego, mistrza ślus, z Lipinek i Ant. 
Okońskiego, st. woźnego Urz. Skarb. w N. Mieście 
organizacje P. W. i W. F« i towarzystwa 
przedefilowały przed władzami z p. Starostą na czele, a Str. 
Nar. udało się przed gmach „Drwęcy*, gdzie ka. prof. Dem- 
bleński pożegnał narodowców hasłem „Czołem*, a kier. 
pow. Straży Porządkowej S. N,, kol. Laon Wartowski, zarzą
dził rozejście się.

Po południu odbyła się skromna wystawa „świetliczanek* 
w świetlicy Pft. i WF. oraz „Narodowy bieg naprzełaj*, 
którego wyniki są następujące t

Dla młodzieży do lat 18: 1) Zygm. Daczko (Hufiec Gimn. 
N. Miasto), 2) Edward Przybyszewski (PW. Kurzętnik), 
3) Kaz. Chyliński („Sokół* — Nowe Miasto).

Bieg 3 km.: 1. Jan Kłosowski (ZS — Nowe Miasto), 2. B. 
Nówek („Krakusi* — N. Miasto), 3. Ziółkowski (ZS — Mi
kołajki).

W grupie seniorów ponad 34 lat zwyciężył Łożyńskl 
(PPW), który pokonał też wszystkich juniorów (1 bieg).

Nagrody w postaci żetonów, dyplomów i kostiumów 
sportowych wręczył p. Starosta, który wygłosił też przemó
wienie. Przemawiał także p. fcpt. Dulęba, obwod. kmdt 
P. W« i W. F. Na koniec odśpiewano Hymn Narodowy.

Udział zawodników średni, ok. 30 biegaczy.
Organizatorzy dopnścili niepotrzebnie publiczność poza 

barierę na bieżnię i boisko. Zaznaczyć należy, że w tym 
roku odpadło tradycyjae dotąd przedstawienie na rzaez TCL.

Zmiana na stanowisku lekarza powiatowego.
N ow e Miasto. Na stanowisku lekarza powiat, zaszła 

zmiana, a mianowicie dotyczasowy lekarz pow. dr Łebków, 
przeniesiony został do Zawiercia, a na jego miejsca przy
chodzi dr Jaksa z Poznańskiego.

Dr Łabkowski, który niespełna dwa lata u nas urzędo
wał, pozostawił po sobie pamięć gorliwego, szczerze oddane
go swemu szczytnemu powołaniu lekarza, który m. i. dożo 
troskliwości poświęcał naszemu Ośrodkowi Zdrowia. Za to 
jest mu nasze społeczeństwu szczerze wdzięczne i życzy mu 
na nowej placówce wszelkiej pomyślności.

^ S i a z ą c e  J D z U c & o .
-  Powieść. ■ ■:....—

13)
(Ciąg dalszy).

— Kapitanem od dwóch łat, a mam dziś o- 
krągłe 10 000 długu — wtrącił Andrzej.

— Jesteś baronem i spadkobiercą jedynym 
zamka, dóbr, lasów...

— Które jednak tak są obdłnżone — przerwał 
mu Andrzej, — że właściwie ani jeden kamień do 
nas nie należy.

— To tym więcej powinno cię zachęcać do 
tego, abyś się bogato ożenił — odpowiedział mu 
na to ojciec. -  Wiesz doskonale, że ode mnie ni
czego spodziewać się nie możesz. Dlatego przyj
mij ode mnie przynajmniej dobrą radę : Oto staraj 
się o hrabiankę Helenę, córkę naszego sąsiada 
Arnsteina. Ja ci sprawę bardzo ułatwiłem, bo u- 
miałem hrabiego tak sobie ująć, że prawie się f 
beze mnie obyć nie może. Mieć ojca za sobą, to i

już wiele warte. Arnsteina majątek szacują na 
2 miliony, a hrabianka Helena jest piękna, jak 
anioł. Otóż to jest panna dla ciebie; jej pilnnj!

— Wszystko to słyszy się bardzo ładnie — 
rzekł na to Andrzej — ale zdaje mi się, że panna 
nie bardzo na mnie łaskawa s od mego przybycia 
do domu byłem tam już dwa razy, a hrabianka 
ani się pokazać nie raczyła. Ale spróbuję, spró
buję...

W tej chwili wszedł służący z oznajmieniem, 
że wedle rozkazu powóz zajechał; stary pan baron 
wybierał się właśnie do hrabiego Arnsteina. An
drzej, gdy został sam, począł rozmyślać nad sło
wami co dopiero słyszanymi.

— Ojciec ma rację, że powinienem się bogato 
ożenić, bo jego majątek zagarną niedługo wierzy
ciele, a ja, gdy długów nie zapłacę, a wierzyciele 
moi przed pułkownikiem mnie oskarżą, to muszę 
z wojska wystąpić. I wtedy co ? Oto i mój ojciec 
i ja będziemy siedzieli na braku. Brrr!... A więc 
trzeba działać, Franciszka!

Na to wszedł służący.
— Na jutro rano przygotuj mi mój paradny

mundur i na godzinę 10 tą osiodłaj konie dla siebie 
i dla mnie; pojadziemy do hrabiego Arnsteina i po
zostaniemy tam cały dzień.

Stary baron, wróciwszy po kilku godzinach, 
wpadł do pokoju syna i zawołał:

— Chłopcze! Czas już, abyś się na dobre 
o Helenę starał. Ojciec jej powiadał mi dzisiaj, 
że na zimę pojadzie z córką do Paryża. Ty jako 
znajomy możesz ich w świat paryski wprowadzać. 
Ale czy wiesz, co to znaczy, gdy w wielkim świę
cie zjawi się nagle panna dwumilionowa, hrabian
ka i piękna ? To znaczy, że w ciągu miesiąca 
już się kto znajdzie, co jej się będzie podobał i co 
ją za żonę pojmie. Dlatego, mój chłopcze potrzeba 
koniecznie, abyś ty potrafił koniecznie sobie jej 
względy zaskarbić, zanim do Paryża wyjedzie czy
li, że powinna pojechać do Paryża już jako narze
czona twoja.

Stary baron aż się zmęczył, tak żywo rozpra
wiał. Pan Andrzej rzekł:

Jutro rano pojadę do hrabiego i będę się 
rzetelnie starał, aby sobie łaskę panny zjednać.

(Ciąg dalszy nastąpi.)



Odbiór bekonów Nowym Mieście
odbędzie się w poniedziałek, dnia 9 maja rb. o godz. 6 tej 
rano, Jak następuje t Tyllae, Gwiździny, Niem. Brzozie, Wa- 
wrowłce, Brattan, Kamionka, Marzęcice, Mroczno, W. i M, 
Bałówki, Mikołajki, Grodziczno, Sampława, Kurzętnik, Rako- 
wice, Nowe Miasto, Nowy Dwór, Ra do runo, Bagno, Lekarty, 
Zajączkowo, Skarltn, Jamielnik, Gryźliny,

Odbiór bekonów w Lubawie__
odbędzie się w poniedziałek, dnia 9 maja rb. o godz« 6-tej 
rano, jak następnjes Zajączkowo, Lubstynek, Czarłin, Luba
wa, Gierłoź Polska, Dębień, Jeglia, Rybno, Swiniarc, Zwinfarz, 
Grodziczno, Ramienica, Rumian, Ostaszewo, Kiełpiny, Wał- 
dykt, Złotowo, Kazanice, Rakowice, Targowisko, Sampława, 
Rożental, Grabowo, Omule, Prątnica, Taszewo, Byszwałd 
i Zielkowo. Instr. Hodowlany Pom. Izby Roln.

w Nowym Mieście Lubawskim.

Uroczysty obchód PW ł WF w Lubawie
**dła wschodniej części powiatu lubawskiego wraz j

z powiatowym zlotem harcerskim w Lubawie jd  
w niedzielę, dnia 15 maja 1938 r.

W ostatnim numerze »Drwęcy* podaliśmy skład komi
tetu wykon i poszczególnych sefccyj.

W skład Sekcji Sportowej wchodzą, poza wymienionymi 
poprzednio, przewodniczący: mgr Góral z Lubawy, członko 
wieś mgr Manikowska, zast. k dta hufca harc. Kiejnowski«

Na ogólny program złożą się:
W przeddzień obchodu (sobotę po południu) zawody 

harcerskie eliminacyjne i wieczorem ognisko harcerskie.4
W sam dzień obchodu (niedzielę) przed południem 

ogólna zbiórka zastępów, raport, nabożeństwo, defilada, 
dla występnjących czynnie wspólny obiad żołnierski, po 
południa zawody sportowe na boisku, Wieczorem zabawy 
na salach w mieście.

Do dyspozycji będą dwie orkiestry, wojskowa z Brodni
cy i miejska z Lubawy.

Charakter uroczystości ma być masowy« Czynny udział 
biorą stowarzyszeni i niestowarzyszeni, młodzież szkolna, 
organizacje pokrewne i t.d«

Wydatki, związane z obiadem żołnierskim i t. p,, zostaną 
pokryte drogą specjalnej zbiórki ofiar w gotówce i w natu 
rze w mieście Lubawie i gminach zbiorowych Lubawa-Wieś, 
Rożental, Prątnica i Grodziczno.

Poszczególne gminy zbiorowe podadzą do dnia 5 maja 
Sekretariatowi Komitetu Wykonawczego w Lubawie ilość 
uczestników w obchodzie.

Wszelki prowiant, zebrany przez pp. Wójtów w gminach 
należy przesłać do szkoły powszechnej w Lubawie na tęce 
p. Wasieiewskiego«

Dojazd uczestników w obchodzie z gromad wiejskich 
zorganizowany zostanie w sposób uroczysty, p. i. na przy* 
strojonych wozach, możliwie z muzyką i śpiewem.

Cały obchód ma się przeistoczyć w jeden masowy 
dzień przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 
oraz ogólnej radości dla wschodniej części powiatu lu
bawskiego

Komitet Wykonawczy odnosi się z gorącym apelem do 
całego Społeczeństwa miasta Lubawy i Gmin zbiorowych 
Lubawa-Wieś, Rożental. Prątnica i Grodziczno o poparcie 
w przeprowadzeniu zamierzonych usiłowań oraz o wzięcie 
jak najliczniejszego udziału w samym obchodzie, wszystko 
razem ku chwale Rzeczypospolitej t

Obchód święta Narodowego 3 Maja.
Lubawa. Święto -Narodowe w naszym mieście rozpo

częto rb., jak 1 po inne lata, pobudką o godz. 6, odegraną 
przez orkiestrę tutej. Och. Str. Pożarnej Domy były ude 
korowane flagami narodowymi, a okna nalepkami TCL, jak 
również na ten cel odbyła się kwesta uliczna. O godz. 8 
nastąpiła zbiórka wszystkich tut. organizacji z sztandarami 
na dziedzińcu gimnazjum miejskiego« P. wicestarosta mgr. 
Sękowski odebrał raport, po czym przeszedł przed frontem 
organ, i okrzykiem „Czołem rodacy*! powitał obecnych. Na 
stąpił wymarsz do kościoła paraf, na uroczyste nabożeństwo, 
które celebrował wielb. ks. prałat Kasyna, w czasie którego 
wygłosił bardzo podniosłe okolicznościowa kazanie. Obszer
na świątynia była po brzegi wypełniona wiernymi. Po na
bożeństwie pochód rozwiązano.

Po poł. o godz. 3 odbyły się biegi narodowe na przełaj 
2 km« W grapie pierwszej dla młodzieży poniżej lat 18 
brało udział 6 zawodników. Nagrody zdobyli i I. Kołecki 
Bron. „Sokół* V m. 28 sek., II. Hejka Adel. gimn. miejskie 
7 m. 27 sek., III. Faltynowski Jan Harc, 7 m. 29,2 sek«

W drugiej grupie od 18 do 33 bieg 3 kim stanęło 11 za
wodników, I nagr. zdobył Domźalski Fr. Sokół 10 na. 24,5 sek., 
I I  Kulasiński Stan* 10 m. 24,6 sek., III Egert Maksym. Har 
cerz 10 m. 26,1 sek. Zawodami kierował prof. tut. gimna
zjum miejskiego, p. Góral, a lekarzem dyżurującym był p. dr. 
Brasse. Przy starcie jak 1 przy mecie zgromadziła się bar
dzo liczna publiczność, która z wielkim zainteresowaniem 
śledziła przebieg zawodów.

Wieczorem odbył się wieczorek tsneczny w lokalach 
p, Wyżlica „Hotel Kopernika*, a na sali p. Kowalskiego 
zabawa ludowa.

Zamiast wieńca
na grób śp. ks« kanonika Dobbka firma Gęstwicki skład bła
watów Nowe Miasto, 10 zł i Kółko Rolnicze Wonna 5 zł, zło
żyli na biednych gminy Krotoszyny, za co składam staro
polskie „Bóg zapłać*.

Wójt ( - )  St. Łukomski.

Komunikat Zarządu Miejskiego w Lubawie.
Dotychczasowe ławki w plantacjach miejskich są jaż 

dość zniszczone i wymagają z biegiem czasu odnawiania wzgl, 
zastąpienia nowymi. Ludność niestety obchodzi się z ław
kami, które przecież stanowią własność publiczną, często 
wprost karygodnie. Stawia się na ławkach worki lob kosze 
% węglem, pozwala się dzieciom sypać piasek, chodzić na 
ławkach it.p. Gorszym i wręcz barbarzyńskim objawem to 
wycinanie napisów i znaków na ławkach oraz opisywanie 
ławek, niestety nie bez używania wyrazów plugawych. Byłby 
nareszcie czas, ażeby z podobnymi objawami skończyć«

Zarząd Miejski ustawił obecnie w Parku Wolności koło 
trybuny boiska nową ławkę. Ławka wykonana jest ładnie, 
w stylu nowoczesnym 1 pomalowana salowo nawet na biało, 
co dotąd w mieście naszym nie miało miejsca. Zarząd Mhj- 
#ki odnosi się do Publiczności, ażeby nowy nabytek otoczo
ny był i z Jej strony należytą opieką.

Z targa,
Lubawa. W poniedziałek na targa płacono za ft masła 

1,50 zł, mdl jaj 80 gr, kurę 1,59 — 2 zł, gęś 3,50—4s,*3 gł, sa
łaty 20 gr, wiązkę rabarbaru 15 gr, rzodkiewek 10 gr, ctr 
kartofli 1,20 zł. Również odbył się tegoż dnia spęd beko
nów, płacono 36 zł za ctr. Zapotrzebowanie na 170 sztuk; 
dowóz był mierny.

W nrze 53 „Drwęcy*
część zdania w sprawozdania o zamknięcia kuchni oby
watelskiej winna brzmieć: ...„wdzięczność na pierwszym 
miejscu należy się P. Bogu, który daje ludziom natchnienie 
I pobudkę do wykonywania tak szlachetnych czynów*«

Rewia źydofliów i  ub. tygodnia.
Now e Miasto. Oto nazwiska żydofilów z nb. tygodnia t
W dn. 26 ub. mieś. Żydów popierali t Wróżkowski 

— akariłn, Bukowski — Nawra, Balulowa (Niemka) — Nowy 
Dwór, która chciała wywieść „pikieciarzy* w pole, udawa- 
jąc, iż u Żydów nie kupuje.

vV dn. 27 nb« m.: Józef Zuralski II z żoną — N. Miasto.
W dn. 28 ub. m,: Marla i Łucja Zakrzewskie, żona

Stan. Góralskiego wraz ze swą siostrą, żona Romana Dą
browskiego, Krawańska, żona kolejowca prowadzi nawet 
swe nieletnie córki do Żyda Kaufmana (korytarzem od ul. 
Kościelnej) — wszystkie — Nowe Miasto.

W dn. 29 ub. m.: Gajewski i Alojzy Kremskl — Otręba,
Marcinkowska — Polskie Brzozie, Zaziembłowski, Derdulski, 
Rucińskl — N. Miasto, grozili „pikieciarzom* usunięciem 
(prosimy zrobić próbę 1), a Derdulski „szpitalem*! Raszew
ski (Niemiec) z żoną — Chrośłe, Przyborska — Tereszewo, 
Gmascbe i Schulz (Niemcy! — Małe Bałówki, Rasicki, 
karczmarz — Wawrowice, Józef Lewalski — Wielkie Bałów
ki, Jaguszewski — Gwiżdziny.

Jeszcze jedna seria niepoprawnych 
żydofilów.

Nowe Miasto. W poniedziałek, dn* 2 bm. (z powodu 
Święta Narodowego targ odbył się w tymże dniu) źydofila- 
ml okazali się: Jan Blank, Raszkowski, członek Tow. Sw, 
Józefa, Gołębiewski, Marszalewska, żona stolarza, Gertruda 
Markuszawsfca, Raszkowska — wszyscy s N. Miasta, Ku* 
rzawowa, Stefania Maniówna, eórka rzeźn. — obie z Ku
rzętnika, żona włodarza Cieśniewskiego — Pręgowizua, 
Czarnomska z córką — Bratian, Bienert, inwalida z żoną 
Mikołajki.

Z Pomorza

Fiasko pochodu socjalistycznego.«
Działdowo. Zapowiadany przez menażerów 

socjalistycznych „wielki* obchód pierwszomajowy, 
mający zadziwić „endeków* ilością maszerujących 
towarzyszy, nie ukazał się jakoś na ulicach na
szego miasta. Przypuszczać więc należy, że na 
lep głoszonych haseł socjalistycznych zdobyli 
tak nikłą Ilość zwolenników, że po prostu wstyd 
ich było ukazać się z nimi publicznie. Wniosko
wać też stąd można, iż ogół społeczeństwa nie 
wierzy w ideologię pepesowską i ich „wolność 
ludu*. Sympatycy i zwolennicy PPS winni na
reszcie otworzyć oczy na skutki zgubnej polityki 
folksfrontowej i czymprędzej schować do lamusa 
przygotowany już na mający się odbyć obchód drze
wiec z czerwoną „płachtą*.

Z życia Stron. Naród* kolo Rumian.
Rumian. W niedzielę, 24 bm. odbyło się w sali p. Pril- 

la zebranie tut. placówki SN. pod przewodu« prezesa kol. 
Józefowicza B. Po zagajeniu przywitał referenta Zarządu 
Powiat, kol. Waśniewbklego z Działdowa oraz wszystkich 
obecnych w liczbie około 100 osób. Kol. Waśniewski wygło
sił bardzo treściwy referat, który w dobitnych słowach zo
brazował położenie gospodarczo-polityczne w kraju oraz 
omówił szczegółowo kwestię żydokomuny. Długotrwałe 
oklaski były najlepszym dowodem, że prelegent swym prze
mówieniem trafił do serc słuchaczy. Potem jednogłośnie 
uchwalono sprawić dla tut koła proporzec, którego uroczy
ste poświęcenie odbędzie się w. lipcu rb. W tym celu wy
brano komitet, do którego weszli pr. koła kol. Józefowicz, 
ezł kom. rew. kol, Cieszyński Kaz. i wieepr. Liberacki Bern. 
Po omówienia spraw organizacyjnych prezes, dziękując re
ferentowi za przemówienie i wszystkim obecnym za przyby
cie, sclwował zebranie, a na zakończenie odśpiewano „Boże, 
coś Polskę*.

Z życia „Pracy Polskiej“.
Brodnica. Dnia 30 kwietnia rb« odbyło się zebranie 

członków „Pracy Polskiej*, któremu przewodniczył prezes p. 
Alfred Kreft, Sprawy zawodowe omówił prez. pow. SN. p. 
Balcerowicz, który w wyczerpującym referacie wskazał na 
przemysł w kraju, opanowany w olbrzymiej części 
przez Żydów, wykorzystujących w podły sposób pol
skiego robotnika. Temu należy przeciwstawić się przez 
silne zorganizowanie kadr robotniczych w związku zawodo
wym „Praca Polska*. Referat przyjęty został oklaskami. W 
obszernej dyskusji głos zabrali liczni członkowie m. ih. przy
były socjalista niej Unrau, który w wywodach swych 
pragnął bronić „folksfroutu“. Otrzymał on od członków 
„Pracy* taką odprawę, iż nie odczekał końca zebrania. 
Pod jego bowiem adresem oraz leaderów PPS., ZZZ. I ZZP. 
padły ciężkie oskarżenia, iż oszukali robotników w cza 
sie strajku (przy budowie kolei Brodnica—Sierpc — red.) 
i otrzymali łapówki z rąk żydowskich przedsiębiorców, 
by złamać zwarty front robotników, domagających się 
słusznie podwyżki za pracę. (0 strajku w swoim czasie pi
saliśmy jak i o tym, iż akcja strajkowa nie przyniosła żad
nych korzyści — red.). Fakt zaprzedania przez leaderów 
klas. związków zawodowych interesów rob. polskiego i to za 
Judaszowskie srebrniki otworzył robotnikowi wreszcie 
oczy. Poznali, źe są oszukiwani i służą celom żydowskim. 
Wymieniono przy tym nazwiska Wojtyry, osławionego 
oszusta-socjalisty, który pokrzywdził licznych członków, 
reprezentowanego przez niego związku, Strehla i Janow
skiego (Str. Pracy), występujących na zebraniach przeciw 
ko chrześc. pracodawcom, a nie widzących jakoś 
krzywdy, wyrządzonej robotnikowi przez tut. Żydów*
0 tym, jak wielki żal czują b. socjaliści do PPS, niech po
twierdzi to proste, dosłowne zdanie jednego z obecnych, 
rob. K. „Byłem zażartym socjalistą, ale przekonałem  
się, że uas oszukują i służymy Żydom*. I nie dziwić 
się, jeżeli robotnik polski nie ma zaufania do związków kla
sowych, żerujących na jego nieświadomości i wykorzystują
cych go w tak haniebny sposób. Z radością powitać należy 
fakt przystąpienia do „Pracy Polskiej* b. zwolenników 
PPS., którzy wyrazili się, „iż nigdy już ule będą socja
listami*' Należą oni do najgorliwszych członków „Pracy 
Polsk * I Str. Naród. Omówiono jeszcze sprawę „święta*
1 maja i wykazano, iż to jedynie majufes żydowski. 
Poruszono też sprawy organizacyjne i i, „Hymnem Młodych* 
zakończono zebranie. „Praca Polska*, która niedawno do
piero została założona, posiada obecnie pokaźną jut ilość 
człon,, co jest dowodem, i!  należycie spełnia swą rolę. Kilku 
beziobotnych otrzymało też zatrudnienie dzięki staraniom 
związku tego. Uznanie za tę pracą należy się prezesowi p. 
Kreftowi,nieugiętemu szermierzowi idei narodowej, za któ
rą cierpiał w więzienia I miał być kandydatem.«, do Berezy.

Komunikat Pomorskiej laby Rolniczej.
Pomorska Izba Rolnicza oznajmia niniejszym, że Pap 

Minister Rolnictwa i RR obwieszczeniem z dpią 31.3, br, za
mieszczonym w Monitorze Polskim Nr. 82 z dnia 9.4 b r, za
twierdził pobranie w roku 1938 9 za okres od 1.4. 38 r. do 
31.3 39 r. opłaty w wysokości 2,98 proc. od czystego docho
du katastralnego przy uwzględnienia relacji 1 zł 0,47 mk.iiieao.

Opłatę oblicza się w ten sposób, że cyfrę, wyrażającą w 
talarach czysty docjiód katastralny danego gospodarstwa, 
mneź> się przez 0.19. Otrzymany Iloczyn tych dwóch liczb 
wyraża opłatę w złotych.

Opłatę należy uiścić w dwóch równych ratach 1 to* na 
pierwsze półrocze do 1 czerwca 1938 r., a za drugie półro
cze do 1 września 1938 r.

W wypadkach nienfszczenfa opłat w ciągu 14 dni po 
ustalonych wyżej terminach należy pobierać tytułem kary 
za zwłokę 0 75 proc. w stosunku miesięcznym, licząc każdy 
rozpoczęty miesiąc za cały.

Przykład: Czysty dochód danego gospodarstwa wynosi 
126 talarów (ułamki talarów 0,49 odrzuca się, zaś od 0,50 
zaokrągla się wzwyż do jednostki) opłata (2 98 od czystego 
dochodu katastralnego) wynosi 126x'),l9=  23,94

Należy przeto uiścić pierwszą ratę w kwocie i\ 11,97 od 
dn. i czerwca 1938 r, a drugą w tej samej wysokości do dn. 
1 września 1938 r. W razie uiszczenia opłaty po ustalopym 
terminie, np. 15 czerwca należy wtedy do przypadającej B u 
my (i raty) doliczyć 0,75 proc. tytułem k&ry za zwłokę, tj. 
za jeden miesiąc.

Przekazywanie podatków na rzecz Izby Rolniczej należy 
uskutecznić wyłącznie przez PKO nr. 202 690.

Kradxi#!f
Ciche« Z sieni domu p. Boi. Jakubowskiego skradziono 

rower wart IGO zł. Dochodzenie w toku.

Czy można kupić zdrowie? __st
Tak 1 to jest cnotliwe, bo właśnie dla zdrowia zalecał 

ksiądz Kneipp jako codzienne pożywienie Kawę Słodową 
Kneippa.

R U C H  T O W A R Z Y S T W
Baczność Westfaiczycy !

Nowe Miasto. Zebranie Koła Zw. Obrony ?raw~GĆr- 
aika Westfalii 1 Nadrenii na pow. lubawski odbędzie się w 
niedzielę, dnia 8 meja bm, w lokalu p. Serożyńskiegó w 
rynka z*raz po sumie, tj. o godz. 12,30. O liczny udział 
prosi Zarząd.

K urzętn ik . ZebranieJ Kółka Rolaiczegojw Kurzętniku 
odbęd/ie się w niedzielę, dnia 8 'bm. zarazj^po naboźeń 
stwie, w lokalu zwykłym, Zarząd.

mmmm

H N A D E S Ł A N E .
Uwaga PrywatniJWiergyciele długów rolo. i

Zbliża się termin nadzwyczajnej sesji sejmowej, na któ
rej rozstrzygać się będą dalsze losy ustawy o długach rolni
czych. Akcję naszą rozpoczęliśmy jeszcze na czas, bo nastą
piła pożądana reakcja w najszerszych warstwach społeczeń
stwa, a przede wszystkim u pp. senatorów i posłów jak i tet 
czynników miarodajnych Periodycznie prasa całego kraju 
bez różnicy zapatrywań politycznych stwierdza, że ustawa 
oddłużeniowa jest niewłaściwa iw  dużym stopniu tylko demo
ralizuje dłużników, którzy niejednokrotnie na skutek dotychcz. 
ustępstw prą do wyzbycia się w ogóle swoich długów 
kosztem ludz* pracy i oszczędności. Dłużnicy wobec kredytu 
zorganizowanego, tj« banków natomiast wywiązują wzgl. wy
wiązali się punktualnie, co świadczy dobitnie, że kredyt nie- 
zorganizowany czyli prywatni wierzyciele długów rolniczych 
nie są na równi traktowani, zatem ustawa ta musi ulec ra
dykalnej zmianie i wierzyciel prywatny musi bezwzględnie 
— jako pełnowartościowy obywatel — być przez Państwo 
chroniony. Każdy prawie dzień przynosi nam nowe jaskrawe 
dowody nieuczciwości i braku dobrej woli ze strony dłużników. 
Nagromadziliśmy obfity i aż nader przekonywujący materiał 
dowodowy nawet z dalszych stron Polski. W wyniku tego 
przeć musimy do wydania odpowiedniej ustawy. 
P-zed ostatecznym terminem wyjazdu delegacji 
do pp. Premiera, Ministra Sprawiedliwości 
i Skarbu zwołujemy ostatnie zebranie informacyjne na po
niedziałek, dnia 9 maja br. o godz. 11 przed poł. do Lubawy 
lokal p. Piotrowiczo * ej i wtorek, dnia 10 maja br. o tej sa
mej porze do Nowego Miasta, lokal p. Bernarda Chełkowskie- 
go. Dobrowolne lecz konieczne datki na koszty przejazdu 
do Warszawy i pobytu prosimy kierować do jednego z człon
ków komitetu pry w. wierzycieli długów rolniczych Ziem Za 
chodnich pp. Bernarda Chełkowsfc ego w Nowym Mieście, 
Alfonsa Szczerbickiego w Nowym Mieście, Jana Mówińskiego 
w Lipowcu, pow Lubawa i J, Leśniewskiego w Fijewie pow. 
Lubawa i A. Biernackiego, skład żelaza Lubawa.

Stefan Szczerbickt.

K Ą C I K  N A C I O W Y
Audycja Polskiego Radia w Warszawie. 

Czwartek, 5 V. 6.15 Audycja poranna. 11.15 Melodie 
Kujaw — poranek muz. dla szkół powsz. 11.40 Płyty. 12.03 
Audycja południowa. 15.45 Rozmowa muzyka z młodzieżą. 
1616 Koncert w wyk. ork. wileńskiej. 17.15 Od Aten do 
Bayreuth — VIII audycja. 18 35 Audycja dla młodzieży wiej
skiej. 19.00 Premiera słuch. Na wyspie Borden. 19 40 Recital 
wiolonczelowy Deca. 20,10 Maskarada — koncert rozrywko
wy ze Lwowa. 21.45 Z mojego warsztatu — szkic lit. Nagle- 
rowej. 22 00 Koncert kameralny. 23.00 Polskie góry — od
czyt w jęz. niemieckim.

P ią tek , 6 V« 6.15 Audycja poranna. 11,15 Audycja dla 
szkół. 11.40 Nowe płyty SzIgettPego. 12.03 Audycja po
łudniowa. 15 45 Ogień zwyciężył wodę — pogad. dla dzieci. 
16.15 Koncert ork. dętej PPW. 17.00 Rola kobiet w gospo
darce aprowizacyjnej kraju — odczyt. 17.15 Recital fortep. 
Piaseckiej, 18.10, 20.30 Płyty. 18 35 Audycja dla wsi. 19.00 
Zemsta — komedia Fredry. 21.00 Koncert symf. 22 10 Kalej
doskop — koncert z Poznania. 23 00 Uzdrowiska polskie — 
odczyt w jęz. francuskim.

iFfeiri Polefciegt» l * d i a  S. A. ResglNśuią 
Pom orski* w  l a r  u n i a .

Fala 304,3 m. 986 Kc. 18--24 Kw. 
C zw artek , 5 V . l i ,40, 13.10, 18.25, 23.00 Płyty. 

Pielęgnowanie zasiewów — pogad. roln. 14.00 Wiad« 
morza i parę informacyj. 18.15 Morski przegląd gosp.

13.00 
z Pd- 
18.40

Wiad. sport, z Pomorza. 18.45 Lekcja języka polskiego 
z Katowic.

Piątek, 6 V. 11.40, 13.00, 23.00 Płyty. 14.00 Wiad.
z Pomorza i parę informacyj. 18.15 Koncert. 18.40 Zamek 
krzyżacki w Tbrańiu — odczyt. 18,55 Wiad. sport Pomorza. 

Poza tym transmisja z innych poUklch stacyj.



Bombardowanie Barcelony.
Barcelona. Samoloty gen. Franco bombardo

wały w sobotę z rana o godz. 8,50 przedmieścia 
Barcelony. Ofiarą bombardowania padło 24 zabi
tych i około 40 rannych. Dragi nalot nastąpił 
o godz. 11,40. Rządowe samoloty myśliwskie i ar
tyleria przeciwlotnicza udaremniły bombardowanie 
miasta, jednak samoloty gen. Franco zrzuciły 
kilka bomb na miejscowości okoliczne, gdzie padło 
okofo 15 zabitych i 20 rannych.

Zajścia antyżydowskie na Wileńszczyźnie.
Wilno. Ostatnio po wypadkach w Szumska 

zanotowano kilka zajść antyżydowskich w po
bliskich miejscowościach. Kilka awantur, połą
czonych z pobiciem Żydów, zanotowano w Ostrow
cu. Na stacji Gudogaj nieznani sprawcy pobili 
kilku Żydów. Zajście o podłoża antysemickim za
notowano również w Kienii.

Zjednoczony front niemiecki w Polsce ?
Prasa niemiecka donosi, że Rada Niemców w 

Polsce postanowiła przystąpić do założenia orga
nizacji, obejmujących całą niemczyznę w Polsce. 
W tym celu zwrócono się do „Jungdeutsche Par- 
tei* celemf przeprowadzenia rozmów nad urzeczy-

wistnieniem tego planu. Rozmowy te odbywają 
się w Poznaniu.

Wiadomość tego rodzaju nie po raz pierwszy 
rozchodzi się w Polsce. Wysiłki celem zjednocze
nia niemczyzny na terenie Polski podejmowane 
już były szereg razy, ale — jak dotychczas — 
bez powodzenia. Niemcy polscy rozbici są zasad
niczo na 2 ugrupowania — „staroniemców”, repre
zentowanych przez Radę Niemców w Polsce i sku
pione dokoła niej organizacje, oraz „młodoniem- 
ców*, zorganizowanych na zasadzie «przywódz
twa* pod wodzą mianowanego sen. Wiesnera. Oba 
te ugrupowania przyznają się do ideologii narodo- 
wo-socjalistycznej, a na przeszkodzie ich zjedno
czeniu stoją odmienne tradycje, metody pracy 
i wreszcie trudności personalne, a może i mate
rialne.

Organizacje, które skupiają się dokoła Rady 
Niemców w Polsce, są następujące : Deutsche Vcr 
einigung (Wielkopolska i Pomorze), Deutscher 
Volksbund (Śląsk), Deutscher Volksverband (b. 
Kongresówka), Deutscher Volksrat (Małopolska), 
Deutscher Volksvertretung (Wołyń), Deutscher 
Volksblock (Śląsk), Deutsche Partei (Bielsko-Bia
ła), Verband Deutsche Katholiken.

Zbierajcie znaczki reklamowe światowe] merk! , Urbin*.

3 n  j Czy obecne zamiary zjednoczeniowe się po
wiodą — trudno jest przewidzieć. W każdym ra
zie od kilku miesięcy swary w obozie niemieckim 
przycichły i kto wie, czy nie działają tu siły, któ
rych źródła nietrudno się domyśleć, wywierające 
nacisk na niemczyznę w polsce dla zjednoczenia 
jej pod jednolitą komendą.

Za redakcję odpowiedzialny: Józef Zieliński w Nowym Mieście Lab.
Za offłoazeaia redakcja nie odpowiada.

W  rasie wypadków, spowodowanych silą wyższą, przesskód *  
sakiadsle, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczeni# 
pisma, a abonenci nie mają prawa domagania się nledostaresosyel 
numerów inb odszkodowania*

Wszystkim, którzy oddali ostatnią przy
sługę nkoebanej naszej Zmarłej

Wiktorii i m c i i i  L i a l s k i e j
zwłaszcza Przewielebnemu Duchowieństwu, 
Krewnym, Przyjaciołom i Sąsiadom, składam 
w imieniu rodziny serdeczne

„Bóg zap łać“
X Cyryl Lewalskl

Złotowe, w maju 1938 r.

Brodnica
Po powrocie z zagranicy cyrk i zwierzyniec »Francesco8 

właśc. Franciszek Wawrzyniak, prezentuje
w Brodnicy od czwartku 5 maja o godz, 8,15 

wieez. do niedzieli 7 maja.
Program na sezon letni 1988 r.:

Tresury lwów, koni karłowatych, psów, gimnastyki, 
popisy jazdy figurowej na rowerze, muzykalni saty
rycy, klowni 1 inne ciekawe atrakcje,

Ceny niskie ! Ceny niskie !

Wszystkim, którzy nadesłali nam życzenia z okazji % j 
ślubu naszego, a w szczególności Chórowi Kościelnemu M • 
za wykonane pienia oraz K. S .  M. m. i ź. z Bratiana  ̂j 
składamy najserdeczniejsze

L „Bóg zapłać” I
Ludwik Milkowsbl z żoną 1

Łąki, w maju 1938 r.

Raicoodporne ziemniaki
sadzeniaki źóltomlęsne BApolia“?uznane,

wydające wysokie plony ma na sprzedaż.

PROBOSTWO PRATNICA
k, Lubawy Tal. Lubawa 38.

ZA M IE N IA M Y
s t a r e  odbiorniki
na nowe Philipsa

D o g o d n e  warunki spłaty do 18 rat

V9A U T O - S T O P >«*

A. Małachowski, Brodnica nu Dr w,, Mazurska 14.
Telefon nr. 120.

P O L E C A M
z p i e r w s z o r z ę d n y c h  F i r m

Tapety
wielki wybór

najnowszych'deseni

Farby
Pokosty
Lakiery
Pendzle
Szablony

K r e d ę
poleca

Nowa Drogeria
właśc.

Wacław Truszczyński
LUBAWA, ul. Zamkowa 

Telefon 37

Wódki
Koniak!
Winiaki
Przepalauki
Likiery

Wina
Francuskie 
Reńskie 
Mozelskie
Węgrzyny wytrawne 

słodkie

oraz wina krajowe różnego gatunku

L U D W I K  S T 1 E N S 8 ,  LUBAWA-Pomorze
Towary kolonialne — Restauracja 

Hartownia piwa — Wytwórnia wód mineralnych 
Telefon nr. 84.

Najtaniej
zakupisz

konfekcją damską 
męską
oraz dziecięcą
w składzie konfekcji

L. Brzozowska
BRODNICA, Kościuszki 1

i prasy do torfu
dostarcza

j D i ' a i k  B i o t o
Samochód

5-osobowy (limuzyna) w do
brym stanie tanio sprzedam.

Nowe Miasto Lub.
Szkolna 8.

MAKUCHY
lniane II rzepakowe

PRIMA
otręby żytnie JI pszenne

foraz

NASIONA
rolne po cenach przystępnych 

stele poleca
BRON. MURAWSKI,

Lidzbark, Zamkowa 6. Tal. 53.

J. Cieszyński
Drogeria 1 Skład Farb 
NowerjMiasto,* Rynek 

poleca
Tapety

Farby
Pokosty

Kredę

Wszelkie

roboty dekarskie
wykonuję

St. Świątkowski
dekarz

Pacółtowo, p. Nowe Miasto

Jeżeli chcesz 
mieć wybór 

i nowości
w torebkach, koszulach, 
kompletach — patentowa

nych biustonoszach
„B a C  kłł parasolach
pończochach, słynne „Delta8 
oraz wszelkie galanterie!

to spiesz do firmy

I. KOLASIŃSKA
BRODNICA, Rynek 9.

Galanteria damska i męska

Czyści chemicznie 
i farbuje

wszelką garderobę męską 
damską i dziecięcą

szybko i pod gwarancją nie 
uszkodzenia tkaniny

Pralnia Chemiczna
i Farbiarnta

w Brodnicy, ul. Mostowa 7 
właśc. Konst. Steika

Zlecenia przyjmują :
w Lubawie

„Bazar8Jp. Bestianowa
w Działdowie

p. Br. Bojarska, Rynek
w Lidzbarku

p. St. Gawryś, Plac Hallera

Aparat
fotograficzny

na klisze „Welta* Compur 
rozmiar 6 x 9  z podwójnym 
wyciągiem — szkła Xenar f : 4,5 
F — 10,5 cm sprzedam okazyjnie 
Kto? wskaże eksp. „Drwęcy8 

Nowe Miasto Lub.

30 °|o rabatu 1 3eC rabatu 1|

Całkowita 
wyprzedaż tapet!
Z powodu likwidacji działu tapet dajemy Szan. Publiczność 
okazję zaopatrzenia się w tapety po cenach poniżej zakupu

Przeszło 300 gustownych wzorów.

Prosimy zwiedzić nasz skład 1 przekonać się. 

Odpowiednią bortę dodaje się bezpłatnie!

K S I Ę G A R N I A  „ D R W Ę C A “
30 °jo rabatu 30ojQ rabatu!

Unieważniam
zaginioną pieczątkę o pełnym 
brzmienia :

Drogeria Pomorska 
wl. Tadeusz Nowicki 

Działdowo, nl. M, Piłsudsk. 11

Tadeusz Nowicki

Drzewo opałowe
drągi zdatne na kozły i drabie, 
gromady — zdatne na płoty 

sprzedaje
Majątek Clborz 

p. Lidzbark

F O R M U L A R Z E
poleca

Księgarnia »Drwęca.8

8 mrg. z budynkami bez dłngu 
sprzedam. 2.500 zł.

Jarzemski, Szafarnla
pow. Brodnica

Budynki
do rozbiórki częściowo lub w 
całości zaraz do oddania. 

Zgłoszenia kierować do
lein. Wardęgowo 

p-ta Ostrowite 
pod Jabłonowem

DRUKI
wszelkiego rodzaju 
zwyczajne do naj
wykwintniejszych

po cenach przystępnych 
wykonuje

terminowo i gustownie
Drukarnia „D rwęc y“ 

Nowe Miasto.

Służąca
potrzebna od 15 maja,

Boieńska, rzeźnictwo 
Nowe Miasto.

Zelia szlolite
we wszystkich .rozmiarach 
poleca najkorzystniej

T. K O Z I C K I
BRODNICA, Hallera 1?

Kilkanaście mocnych

beczek
od flaków na sprzedaż

Czesław Balcerowie*
Składnica Skór. Brodnica

Przy moście Telefon 111

Mieszkanie
2 pokojowe do wynajęcia. 
Zgłoszenia do eksp. «Drwęcy** 
Nowe Miasto.

umeblowany

pokój
z całym utrzymaniem od za«* 
raz lab później do wynajęcia 

Łucja Markuszewska 
Nowe Miasto, 19 Stycznia 10

Kapię
gospodarstwo

około 80—100 morgowe, wpłata 
6 tysięcy zł.

Zgłoszenie przyjmuje eksp«, 
»Drwęcy8 Lubawa.____________

Gospodarstwa
54 mórg żywy i martwy in
wentarz 7 i pół tysięcy t 90 
mórg 5 i pół tysięcy oraz dom 
z ogrodem 8 tysięcy sprzeda 

Malanowski, Brodnica? 
ul. Nad Drwęcą 22.

Prosięta
śprzedaje MówińskL

Lekarty.
Ucznia

syna uczciwych rodziców, po- 
zamiejscow., do składu kolon.* 
spożywczego od zaraz poszu
kuje. E. Mechlißp

Brodnica.

Uczeń
syn uczciwych rodziców z do
brym świadectwem szkolnym 
potrzebny od zaraz

J. Dynewskl 
mistrz stolarski 

Bratian
Służący

potrzebny od zaraz.
___  Kościńskl, Tnszewoa

Dwóch

czeladników
i uczeń

mogą się zaraz zgłosić
Zakład krawiecki 

F. Krauzewicz, Górzno 
Rynek

Chłopiec
(kolporter) do sprzedaży gazet 
może się zgłosić.

„Drwęca*. Brodnica* 
Kamionka 1L

Wszelkie
artykuły szkolne 
i biurowe

POLECA

kslqg. „DRW ĘCA-
Nowe Miasto Lob.


