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Kilka refleksy! na tle tego, co zaszło 
w dniu 3 Maja we Lwowie.
Pisaliśmy w poprzed r.a numerye naszego 

pisma o nacjonalizmie, jego istocie jego dodat
nich właściwościach dla pomyślnego rozwoju Na- 
rodn i kraju. — Jeżeli gdzie, to przede wszystkim 
w Polsce potrzebny zd row y  nacjona lizm . Wszak 
Polska ma tyle ro zk ład o w y ch , destrukcyjnych 
e lem en tó w  w obrębie swych granic, a na ich 
czele blisko 4-m ilionow ą rzeszę  żydow ską, źe 
zdrowy, mocny, solidny duch narodowy udaremnić 
zdolen ich szkod liw e  w pływ y i działanie. Prze
świadczenie o konieczności i potrzebie rozpłomie
nienia całego narodu duchem  m iłości do  w ła
snego  naro d u , so lidarnośc i i zgody n a ro d o 
w ej ogarn ia  co raz  to  sze rsze  w arstw y  narodu, 
a nawet ci, którzy jeszcze do niedawna zwalczali 
ruch narodowy, dzisiaj zm ien ia ją  swe zdania, 
p rz y z n a ją c  s ię  do niego. K rzew icielem  du 
cha narodow ego  je s t  Stron. Naród. Z nie
zmordowanym zapałem, z bezgranicznym poświę
ceniem budzi ono wszędzie, jak Polska długa 
i szeroka, d u ch a  naro d o w eg o , a z nim razem 
i poczucie so lidarności, jedności, am bicji, 
godności i a sp iracy j narodow ych. Ze w swych 
dążeniach i zabiegach natrafia wszędzie na g ru n t  
podatn i, dowodzi żyw iołow y w p ro s t rozw ój 
sze reg ó w  i zasięgów  S tro n . N aród.

Zdawać by się jednak mogło, źe takie dą
żenia, mające jedynie na celu dobro w łasnego  
naro d u , nie m ogą budzić zastrzeżeń w oczach 
żadnego Polaka — bo jeżeli dobro własnego na
rodu jest najw yższym  celem  dążeń Stron. Naród, 
to jakże Polak jako członek tego narodu m oże 
lm  będzie  w rogo u sp o sob ionym ? A jednak 
żadna inna organizacja polityczna w Polsce nie 
spotyka się z takim uprzedzeniem, z taką n ie n a 
wiścią i sprzeciwami, jak Stron. Naród, i to ze 
strony już nie tylko obcych elementów, ale co 
n a jb o leśn ie jsza , w łasnych rodaków . Czytajmy 
tylko pilnie rozmaite pisma czy to san acy jn e  
czy socjalistyczne czy indowe, aby się prze
konać, jaka nienawiść z nich częstokroć zionie ku 
mchowi narodowemu. Jak to sobie wytłumaczyć ? 
Przede wszystkim zaślep ien iem , z a c ie trz e 
w ieniem , snobizm em  p a rty jn y m . Po .prostu 
budzi się u nich zazdrość k o n k u ren cy jn o -p ar
tyjna. A nuż Stron. Naród, ze swą ideologią 
zw ycięży, ogół narodu pójdzie za  n im , a co 
wtedy z nimi się stanie, z nimi, którzy jak pijany 
płota, t rz y m a ją  się sw ych fałszyw ych  Idei ? 
A tym większa nienawiść, im większe wiążą się 
z tym in te re sy  w łasne. My absolutnie nie dzi
wimy się tej nienawiści przeciw obozowi narodo
wemu ze  s tro n y  tych , k tó rzy  w  razie  jego  
zw ycięstw a jak kot od śmietany zo sta li by 
odsądzeni od ciepłych posad i su ty ch  kory t. 
Pewno, że tych ludzi prawdziwa wściekłość ogarniać 
mnsi na myśl, że to ich E ld o rad o  wraz ze zwy
cięstwem Stron. Naród, dla nich bezpow rotnie 
by się skończyło. Ale n ie  ty lk o  to  samo je s t  
przyczyną tej niesamowitej nienawiści. Są jeszcze 
i inne, a na pierwszym miejscu p rzeżarc ie  om y- 
słow ości danych Polaków  obcym i i w ro g imi 
duszy p o lsk ie j na lec ia łościam i, k tó ry ch  k rz e 
w ic ie lam i stałymi i niestrudzonymi to Żydzi 
1 m asoni. Pod ich to wpływem uroiły się w umy
słach dużo Polaków fałszywe pojęcia i poglądy, 
szkod liw e  dla w łasnego  n aro d u  i jego  dob ra , 
a  idące  po linii obcych in teresów  i korzyści. 
Takie uwagi i refleksje nasuws nam wydarzenie, 
które miało miejsce w dnia 3 M aja we Lwowie. 
Otóż, jak w całej Polsce, tak i we L w ow ie ob
chodzono wielce uroczyście św ię to  narodow e 
3 Maja. G łów nym  p u n k te m  uroczystości 
trzeciomajowych było w tym roku z ło że n ie  u ro 
czystych  ślubow ali I symbolicznych ryngrafów 
w kościele  M atki B osk ie j O strobram sk iej we 
Lwowie na górnym Łyczakowie. W szystko , co poi 
sk ie  I kato lick ie, podążyło na tę niezwykłą nro- 
czystość. Nic był jednak obecny na tej uro
czystości dow ódca O. K. gen. L angner. Jakież 
jednak zdum ienie owładnęło nmysłami społeczeń
stwa polskiego we Lwowie, kiedy „CbwUa Wie-

czo;na%  a za nią i cała dalsza p ra sa  żydowska 
doniosła, że p. gen era ł b y ł obecny na o d b y 
w ającym  się rów nocześnie z okazji „ś«ięta na
rodowego”, jak pisze „Chwila”, nabożeństw ie  w 
żydowskiej bóżnicy przy ul. Ziółkiewskiej. Nie 
dość na tym, kiedy w czasie przemarszu uroczy
stego pochodu ukazały się przed trybuną bardzo 
liczne oddziały, żyw iołow o oklaskiwane przez 
tłumy Stron. N aród  . p. g en e ra ł od  ra z u  pow 
s ta ł  z trybuny, pożegnał się z wojewodą Bi- 
łykiem i zeszedł, a za nim wojewoda, jakby skon
sternowany, również zeszedł. A tłum żywiołowo 
wznosił okrzyki na cześć Stron. Naród. Mamy 
więc poniekąd potwierdzenie tego, cośmy powyżej 
zaznaczyli. Generał nie poszedł na wielce
solenne nabożeństwo do kościoła kat., a poszedł 
do bóżnicy żydowskiej, a następnie uraził go wi
dok licznych szeregów Stron. Naród.

Pewno, że tym postąpieniem p. ge
nerał wywołał radosne wezbranie uczuć żydow
skich, natomiast bólem i smutkiem napełnił serca 
polskie —- a przede wszystkim narodowo czującego 
społeczeństwa. Oczywiście — pragniemy to usilnie 
podkreślić i takie postąpienie polskiego generała, 
a przy tym dowódcy O.K. nie może niczym wpłynąć 
na nasze gorące sentymenty do Armii Polskiej.

Słuszne wystąpienie 
prezesa L M K w sprawie 

Gdańska.
B ezczelna napaść organu gdańsk iego  sen a tu  

na jego  osobę.
W dniu 3 cim maja przemawiał w Gdańsku 

do zamieszkałych w Wolnym Mieście Polaków 
prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej, gen. Kwaś
niewski.

Podkreślił, że Polska z tytułu swego geogra
ficznego położenia ma do odegrania wielką rolę 
we własnym i całej Europie interesie i dlatego 
winna znaleźć się między czynnikami decydującymi, 
a więc pomiędzy potęgami morskimi.

Zagadnienie to — mówił gen. Kwaśniewski,
— znajduje swój wyraz szczególnie u ujścia 
Wisły. (Dalsze słowa cytujemy według „I. Kur. 
C.” nr. 123 z 5 bm.:)

~  »gdy u tego ujścia leżące miasto, Wolne 
Miasto Gdańsk, choć ludność jego w swej znacznej 
większości nie polska jest, a niemiecka, zw iązane 
jest n a jśc iś le j, — możnaby powiedzieć — na ży
cie i śmierć, zarówno pod względem wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym, nie z kim innym jak z Polską; 
gdy o ujściu każdej drogi wodnej do morza de
cyduje jego zapiecze, gdy żywicielką Gdańska 
jest Polska, — wydaje mi się, że o Polsce mor
skiej trzeba mówić właśnie tu przede wszystkim w 
Gdańsku.

Nic więcej ponad stan prawny, nic więcej 
ponad to, co wzajemnie gwarantują nam traktaty 
i umowy, nic więcej ponad to, co przy pełnym 
zrozumieniu wzajemnego interesu — jak od wieku 
XV go przez długie wieki, tek i teraz, z biegiem 
lat, powinno się utrwalić w szczerą przyjaźń 
Gdańszczan z Polakami.

Gdańsk miasto wolne, w całym tego słowa 
znaczeniu, ale bez zastrzeżeń dla wszystkich 
polskich interesów morskich i innych, gospo
darczych i politycznych, miasto wolne, ale s z a 
n u ją c e  R zeczpospolitą  Polską, jako powołaną 
w stosunkach zagranicznych do obrony Gdańska
— nawet zbrojnym ramieniem. Gdańsk — na 
równi z Gdynią port w polskim obszarze 
celnym rozkwitający, Gdańsk — to jeden z pier
wszych ideałów polskiej Ligi Morskiej Kolonialnej”.

— „Polska jakby graniczny mur, P o lsk a  
p rzed m u rze  E uropy, Polska jakby pomost po
między Wschodem i Zachodem, Polska oparta
0 Bałtyk, w przemierza z Rumunią, łączącą Pół
noc z Południem od Bałtyku do morza Czarnego, 
od morza do morza — Polska musi posiadać 
wąskie, ale mocno osadzone wrota na morze
1 jeden tylko do tych wrót klucz musi być nie 
zaprzeczalnie w Polsce żelaznej ręce”.

„Przenośnie możnaby powiedzieć, źe zamknię
cie ujścia Wiały mogłoby spowodować w Polsce

wielką powódź, powódź, któraby mogła naród, 
zamieszkujący nad brzegami tych wód, pchnąć 
do wyparc.a wiślanych wrót — przemocą, byle 
tylko móc swobodaie wypływać na morze.

Dlatego żądaniem naszym musi być, by ży
wioł polski, u ujścia Wisły zamieszkujący, posiadał 
zawsze pełną swobodę istnienia, pełne możliwości 
pracy i życzliwej współpracy nie tylko w porcie, 
ale i w mieście u ujścia Wisły położonym, by 
Rzeczpospolita Polska za wszelką cenę strzegła 
tych uprawnień, które tę współpracę, to wykorzy
stanie ujścia Wisły Jej gwarantują.

Gdy pomyślnie kształtują się te warunki, spo
łeczeństwo polskie z L?gą Morską i Kolonialną na 
czele, nabiera poważnej troski, troski, mogącej się 
przerodzić w gniew, w gniew 34 milionowego na
rodu. Bo Gdańsk, to ten „guzik” m oże źle p rzy 
szy ty  do polskiego m unduru, guzik, o którym 
powiedział nasz Naczelny Wódz, że za żadną cenę 
nie pozwolimy go sobie oderwać, że gdy nie się
gamy po cudze, swego — a naszym są nasze 
uprawnienia u ujścia Wisły — nigdy nie oddamy”.

Słowa gen. Kwaśniewskiego zawierają tylko 
pełną p raw d ę  historyczną i współcześnie po
lityczną, z którą Wolne Miasto liczyć się musi 
i liczyć się będzie.

Słowa gen. Kwaśniewskiego wypowiedziały 
to, co czuje i myśli każdy patriota polski i co 
chyba ulegać nie powinno żadnej wątpliwości. 
A jednak urzędowy organ „Danziger Vorposten” 
ośmielił się wystąpienie prezesa Ligi Morskiej 
i Kolonialnej, generała wojsk polskich nazwać 
„prowokatorskim roszczeniem” („provokatoris
che Anmassung”), „wywoływaniem w Gdańsku 
niepokoju przez polskiego generała”, wystąpieniem 
o »wyzywającym tonie” i t. p. Na uwagę zaś 
o „gaziku, źle przyszytym do munduru polskiego”,
0 którym mówił gen. Kwaśniewski częściowo 
za marsz. Rydzem Śmigłym, „Danziger Vorposten”, 
odpowiedział buńczucznie:

»Mundurem, pod którego znakiem Gdańsk 
żyje, jest brunatny mundur narodowego socja
lizmu. Wszystkie guziki przy tym mundurze 
zwykły tkwić mocno, zawsze gotowe do apelu”.

Oto są owcce polskiej polityki oficjalnej, 
która w ostatnich latach wszystko połykała, co 
produkowała czelność hitleryzmu gdańskiego
1 jeszcze głosiła z tryumfem, że stosunki poisko- 
gdańskie układają się znakomicie...

Czy i tym razem odpowiedzią polityki tej 
będzie milczenie ? Milczenie, choć czelność orga- 
nu senatu dotknęła przedstawiciela armii polskiej ?1 
Czy rząd nasz nie powinien zażądać od senatu 
gdańskiego, by przeprosił polskiego generała ?!

W atykan  zam knął m uzeum  n a  o k re s  p o b y tu  
H itlera  i jego św ity .

Rzym. Watykańskie władze administracyjne 
zamknęły muzeum oraz watykańską galerię na 
okres pobytu Hitlera i jego świty we Włoszech. 
Ojciec św. sam, jak wiadomo, opuścił Rzym i wy
jechał do Castel Gandolfo.

H itle r  pow rócił.
Berlin, Specjalny pociąg, którym kanclerz 

Hitler powrócił ze swej podróży włoskiej, przybył 
na berliński dworzec Lehter o godz. 23,45. Hitler 
powitany został z niezwykłym przepychem.

Sprawa śp. gen . Zagórskiego.
Warszawa. Sąd Okręgowy ogłosił decyzję w 

sprawie o uznanie zaginionego gen. Włodzimierza 
Zagórskiego za zmarłego. Sąd postanowił zwrócić 
się do biura person. M. S. Wojsk, z żądaniem 
dostarczenia danych, dot, daty i miejsca urodzenia 
zaginionego generała.

17 ad w o k a tó w  b ro n ić  b ę d z ie  doc. 
i C yw ińskiego.
■ Warszawa. Ppdczas procesu apelacyjnego doc. 
Cywińskiego wystąpi nienotowana dotychczas licz
ba obrońców. Do obrony jego zgłosiło się 17 
adwokatów.



Po ujawnieniu afery dewizowej
bankier Zyd dostał b. wysokie 

odznaczenie
za jak ieś tajem n icze wyróżnienia.

Kraków. 11. V. — Jak donosi ABC, przykrą 
sensacją dla Krakowa była wiadomość, podana 
przez prasę żydowską, że w dniu 3 maja wojewo
da krakowski udekorował krzyżem oficerskim «Po
lonia Restituta* żydowskiego bankiego 
Arthura Wohla, właściciela domu bankowego p. t. 
*A. Holzer'1.

Na 10 doi przed tą dekoracją w dniu 23. IV. 
«Monitor Polski* opublikował, jak wiadomo, zarzą
dzenia o cofnięciu bankowi dewizowemu pt. «Dom 
Bankowy A. Holzner* w Krakowie uprawnień ban
ku dewizowego. Zarządzenie to zostało wydane 
wskutek ujawnienia w domu bankowym milionowej 
af^ry przemytu dewiz, w której zamieszanych było 
5 Żydów, urzędników banku.

Wszyscy oni przebywają w areszcie. W tej 
sytuacji żydowskiego bankiera jest zupełnie nie
zrozumiałe. Ciekawe, jakie to zasługi właściciela 
banku, w którym wykryto aferę na szkodę skarbu 
państwa, zadecydowały o nadaniu jednego z naj
wyższych odznaczeń państwowych.

U nas wobec Pomorzan nie widać takiej hoj
ności. Ogólnie słyszymy na Pomorzu skargi na 
b. skąpe wydzielanie odznaczeń.

Niedawno temu był u nss w redakcji jeden 
z ostatnio odznaczonych Medalem Niepodległości, 
który nam pokazywał uwierzytelnione dowody 
swego udziału z bronią w ręku w walkach o niepodle
głość Wielkopolski. Dowodził plutonem, odznaczył 
się walecznością, zaskoczywszy oddział Grenzscbu- 
tzu, zabrał mu karabiny maszynowe, uchronił 
swym plutonem oddziały wojska polskiego przed 
oskrzydleniem, w walkach został ranay, wreszcie po 
długich latach czekania odznaczony został Meda
lem Niepodległości, kiedy się głosi, że ci, którzy 
walczyli z bronią w ręku o Niepodległość Polski, 
mają prawo do Krzyża Niepodległości. Nic dziw- I 
nago, że ustala się w społeczeństwie Polski za* j 
chodniej zdaaie, że zasługi Pomorzan czy Wielko
polan u miarodajnych czynników w Warszawie 
ale znajdują należytego uznania.

A cóż dopiero ma ono myśleć, czytając przy 
każdej sposobności o odznaczeniach Żydów i to 
wysokimi odznaczeniami, kiedy przecież wszyscy 
dobrze znają ich prawdziwe sentymenty w stosun
ku do Polski i ich zasługi względem niej.

123 górników zginęło w skutek wybuchu 
na kopalni.

Wskutek strasznej eksplozji w kopalni węgla 
w Markham w Anglii zginęło 45 robotników w 
podziemaeh 78 zabitych wydobyto aa powierzchnię 
— 82 jest rannych.

„G auleiter” gdański Forster p od ró in je  
po Polsce.

„Nowa Rzeczpospolita“ donosi: „W poniedzia
łek, 9 bm., przybył do Polski „Gauleiter” gdański, 
Forster. Pan Forster przyjęty był na audiencji 
przez min. Becka, a następnie udał się w podróż 
po Polsce.

Wizyta p. Forstera ma jakoby charakter naj
zupełniej prywatny i nie stoi pono w żadnym 
związku z mającym nastąpić „zjednoczeniem Nietn 
ców w Polsce”, o czym przed kilku dniami dono
siliśmy. Gdański „Gauleiter” pragnie po prostu 
dokładnie zapoznać się z krajem, w którym bawi 
po raz pierwszy. Na szczegółowe zbadanie Polski 
przeznaczył p. Forster 8 dni. Podobno ma on 
zwiedzić i C. O. P.

N ieustanne procesy o nadużycia. — Znów
olbrzym i proces kolejowy. Kilkunastu

urzędników kolejow ych oskarżonych.
Prokurator Sądu Okręgowego w Sosnowcu 

kończy opracowywanie aktu oskarżenia w głośnej 
sprawie o nadużycia kolejowe. Jest to niezwykła 
afera, której wykrycie wywołało olbrzymie wraże
nie. Zamieszanych w aferę jest kilkunastu urzęd
ników kolejowych, w tym kilku wyższych funkcjo
nariuszy państwowych oraz kilku kupców i prze
mysłowców. Nici afery sięgają do wszystkich nie
mal miejscowości Zagłębia — Ząbkowic, Dąbrowy 
Górniczej, Sosnowca, Zawiercia, Sławkowa i in. 
miast.

Nadużycia sięgają sumy kilkuset tysięcy zł. 
Akt oskarżenia spisany jest na kilkuset arkuszach 
papieru.

Według opinii prawników proces ten potrwa 
kilka tygodni.

Oskarżonych mają bronić adwokaci miejscowi 
— krakowscy i warszawscy.

Wkrótce podamy dalsze szczegóły tej afery.

A resztow ano 200 oficerów  czerw onej armii
o sp isek  w ojskow y na życie  Stalina  

(„W oroszylowa.
Z Tokio donoszą, że w Sowietach aresztowano 

ponad 200 oficerów czerwonej armii pod zarzutem 
spisku przeciw Stalinowi i Woroszyłowi. Spi
skowcy podobno mieli zamiar zamordować Stalina 
i Woroszyłowa w dnia 1 maja.

We powiodła slą Francji próba 
pojednania Warszawy z Pragą.

Jak s ię  zachowa Polska na wypadek konfliktu
R zeszy Niemieckiej z Czechosłowacją?

Rlbbentrop podobno przybywa do Polski.
Warszawa. Londyński „Daily Telegraph”, 

omawiając problem Niemców sądeckich w Czecho
słowacji, donosi, że próby francuskie pojednania 
Warszawy z Pragą nie dały pozytywnego wyniku. 
Polska — twierdzi to pismo — nie chce przyjąć 
żadnych dalszych zobowiązań w sprawie zagadnień 
czechosłowackich.

Wspomniane pismo londyńskie wylicza i roz
patruje trzy możliwości zachowania się Polski 
na wypadek konfliktu pomiędzy Rzeszą Niemiecką, 
a Czechosłowacją:

1. neutralność,
2. przyłączenie się Polski do państw, zgłasza

jących pretensje względem Czechosłowacji,
3. podjęcie przez Polskę starań w kierunku 

zapobieżenia ekspansji niemieckiej.
To samo pismo podaje wiadomość, jakoby 

niemiecki minister spraw zagranicznyeh von 
Ribbentrop miał niebawem wyjechać do Warsza
wy celem wywarc a naciska na stanowisko Polski 
w sprawie Czechosłowacji. Z polskiej strony tej 
wiadomości przeczą.

Nagły wyjazd ambasadora Łukasiewicza 
z Paryża do Warszawy i to bezpośrednio po roz
mowie z ministrem Bonnet wywołał w berliń 
skich kołach politycznych wielkie zainteresowa
nie. Mówią tam, że, gdyby Polska miała się 
zastosować do życzeń Paryża, to Berlin podjąłby 
wtedy kwestię mniejszości niemieckiej w Polsce.
„Z rozpadem Czecho-słow acjł pogodził s ię  
Już podobno Sekretariat L igi”. — Głosy prasy

francuskiej o nastrojach genew skich .
Paryż. „Paris Midi” w korespondencji z Ge

newy stwierdza, że cały świat polityczny, zgroma- 
dzooy w Genewie, uważa, że spotkanie Hitlera 
z Mussolinim przypieczętowało losy Czecho- Sło
wacji.

Przewidywać należy, że dalszy rozwój tej 
sprawy pójdzie w kierunku przekształcenia Czecho- 
słowacji w państwo federalne, a następnym eta
pem będzie rozpadnięcie, m. in. przez Auschlns 
Sudetów. W Genewie taki rozwój wydarzeń uwa
żany jest za zupełnie naturalny, a sekretariat Ligi 
Narodów już się z tym pogodził.

Z obserwatorium genewskiego — pisze kore
spondent „Paris Midi“ — sytuacja wygląda w ten 
sposób, że Niemcy mają przed sobą w sprawie 
Czecho-słowacji wolną drogę.

„Konsolidacja bez cela  je s t  konsolidacją 
bez sensu*.

„Słowo” wileńskie w artykule p. Cat-Mac- 
kiewicza porusza sprawę konsolidacji u nas, 
a szczególnie zwraca uwagę na trudności) na któ
re ona natrafiła i motywuje zuane stanowisko, 
jakie p. Mackiewicz i jego przyjaciele polityczni 
zajęli ostatnio. Wiele błędów widzi w niedość 
jasno sprecyzowanym celu i pisze m. in.:

.Konsolidacja bez cela jest ta i  konsolidacją bez sensn.
Jeśli ml ktoś powie „Idźmy, chodźmy, biegnijmy, to 

przecież go zapytam : „dokąd? poco i czego”? — „czy
do kościoła, czy aby gasić poZar, czy do kina 1 do jakiego 
I na jaki obraz*. Ale jeśli ten ktoś będzie ml wołał w 
zapamiętania tylko ten jeden wyraz „Idźmy* i podnosił 
głowę do góry z wyrazem natchnieni), to oczywiście 
wzruszę ramionami i pójdę sobie, ale w inną stronę*.

Sprawa inż. Doboszyńskiego w Sądzie 
N ajw yższym .

Warszawa. W kołach sądowych zwracają 
uwagę na zbieg lat w sprawie inż. Doboszyń- 
skiego, który już za kilka tygodni opuścić ma 
więzienie we Lwowie.

Sprawę Doboszyńskiego w Sądzie Najwyższym 
wyznaczono na 15 czerwca. Termin zakończenia 
2-ietniej kary, kiedy inż. Doboszyński powinien 
odzyskać wolność, upływa w dwa dni potem, 
17 czerwca. Od wyroku Sądu Najwyższego uza
leżniona będzie sprawa zwolnienia inż. Dobo
szyńskiego.

W ielka bitwa w w ojn ie  chlńsko-japońskiej 
toczy się pod m iastem  Suczou. 

400>tys!ęczna armia chińska przeciw staw i się  
Japończykom .

Tokio. Japońska agencja informacyjna Domei 
donosi, iż na froncie Suczou, na południe od 
wielkiego kanału, rozpoczęła się wielka bitwa, 
przypominająca bitwę pod Mnkdenem w r. 1905. 
Liczba wojsk chińskich, zebranych na froncie, dług. 
ok. 100 km, wynosi 400.000 ludzi.

Tymczasem sztab japoński donosi o sukcesach, 
które wojska japońskie już odniosły, chociaż — jak 
również zaznacza — walki są ciężkie.

Nadużycia finansowe w ZNP.
W sekcji wydawniczej Związku Nauczycielstwa 

Polskiego wykryto nadużycia finansowe. Zawie
szono dwóch urzędników Jerzego Gronera, eks- 

\ pedytora sekcji oraz Antoniego Dziadka.
Władze prokuratorskie wdrożyły śledztwo. 

Nadużycia polegały na fałszowaniu dowodów ka
sowych. Jak przypuszczają, nadużycia sięgają 
kilkadziesięcin tysięcy złotych.

W I A D O M O Ś C I
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 13 maja 1935 r, 

&fti«£kd*r*yfe» 13 maja, piątek, Serwacego.
14 maja, sobota, Bonifacego.
15 maja, niedziela, IV po Wielk.

Wachód słońca g 3 — 47 m* Zachód słońca, g, 19 — 17 m. 
Wschód księżyca g 19 — 03 m. Zachód księżyca g. 3 — 32 m.

Na Z ielone Św ięta  do Wilna.
Kat. Stów. Młodiieśy Męskiej w Pelplinie organizuje w 

czas e od 4—7 czerwca pociąg popalam y do Wilno Ucze
stnicy korzystają z 75 proc. zniżki k o l , to też koszta wyno
szą w III ki. tylko 15,50 zł, a w II 22,50 zł — dochodzi 6 zł. 
za noclegi, na karnet zniżkowy w jadłodajniach it d.

Wyjazd z Pomorza nastąpi 4 VL Uczestnicy korzystają 
z 50 proc. zn. kol. na dojazd do stacyj: Grudziądz, Kor mato
wo, Chełmża, Toruń, Włocławek (przy zgłoszeniach więk
szych ewtl. Tczew, Gdynia it d.)

Szczegółowych infjrmacyj udziela (za doł, znaczka na 
odpowiedź) 1 zgłoszenia do dnia 28 maja przyjmuje Kat. 
Stów. Młodzieży M. Pelplin i Kat. Stów. Mężów Pelplin.

Komunikat.
Z dniem 1 maja br. nastąpiła zmiana numeracji Urzędów 

Inspekcji Pracy, na mocy której dotychczasowy Inspektorat 
Pracy 59 Obwoda w Grudziądza otrzymał numeracje 68 Ob
wodu w Grudziądzu

Inspektor Pracy 68 Obwodu (—) W. Dąbrowski.

Z m ia sta  i  pow ia tu
R ozporządzenie

W ojewody Pom orskiego z dnia 29 kwietnia 1935 r. 
w sprawie bezpieczeństw a rucha na przejazdach  

kolejowych.
Na podstawie srt.  105 pkt. 1 lit. a) rozporządzenia Pre

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o orga 
ntzecji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. 
U. R. P. Nr. i l  poz. 86) par. 3 z dnia 26 czerwca 1924 r., 
regulującego ożywanie i ochronę dróg (Dz. U* R. P. Nr, 61), 
tudzież par. 53 rozporządzenia Ministra Komunikacji i Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 1933 r o rucha 
pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. R. 
P. Nr. 9 poz. 55) zarządzam, co następuje t

§ 1.
Prowadzący pojazd powinien przy zbliżeniu się do prze- 

jazda kolejowego w poziomie szyn zmniejszyć szybkość tak, 
aby mógł zatrzymać pojazd w każdej chwili przed prze
jazdem. Pojazdy koDne powinny przy zbliżenia się do prze
jazdu kolejowego w poziomie szyn jechać stępa.

§ 2.
Przed przejazdami w poziomie szyn, które nie są zamy

kane rogatkami, prowadzący pojazd powinien zanim wjedzie 
na tory kolejowe upewnić się, czy nie widać zbliżającego się 
pociąga albo czy zbliżenie się pociąga nie zapowiadają 
sygnały świetlne lab dźwiękowe albo znaki, dawane przez 
służbę kolejową.

§ 3.
Przed przejazdami w poziomie szyn, które nie są zamy

kane rogatkami, prowadzący pojazd powinien go zatrzymać 
w odpowiedniej odległości od tora kolejowego, gdy pociąg 
się zbliża lub gdy sygnały zapowiadają nadejśsie pociąga 
albo gdy służba kolejowa nakazuje zatrzymanie się.

Przed przejazdami, które posiadają rogatki, prowadzący 
pojazd powinien go zatrzymać, gdy rogatka jest zamknięta 
lab gdy dzwonki ostrzegawcze oznajmiają, że zamknięcie 
rogatki ma właśnie nastąpić lub służba kolejowa nakazuje 
zatrzymanie się przed rogatką

§ 4-
Prowadzący pojazd powinien zachować szczególną ostró- 

źność przy zbliżania się do przejazdów kolejowych w pozio
mie szyn, jeżeli wskutek mgły i innych powodów źle widać 
tory kolejowe przed przeja darni n'ezamykanymi, względnie 
rogatka przed przejazdami zamykanymi.

§ 5.
Prowadzącemu pojazd nie wolno na przajeździe kolejo

wym w poziomie szyn zatrzymywać pojazdu ani wyprzedzać 
Innych pojazdów.

§ 6.
Prowadzący pojazd powinien na przejeździ« kolejowym 

w poziomie szyn trzymać się, jak można, najbliżej prawej 
strony drogi.

§ 7.
Winni naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia 

będą karani w drodze administracyjnej na podstawie art 21 
nstawy z dnia 7 października 192L r. o przepisach porządko
wych na drogach publicznych (Dz. U R. P. Nr. 89 poz, 656) 
w brzmienia art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 14 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. N r  18 poz. 151) 
grzywną dó 1000 zł lab aresztu do 6 dni albo obu tymi k a 
rami łącznie, o ile dany czynnie jest zagrożony surowszą karą.

§ 8.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 

30 od dnia następującegó po ogłoszenia.

„Czar walca* w Nowym  M ieście 1 Lubawie.
Teatr „Opera 1 Operetka Poznańska* pod sprężystą dy

rekcją Z. Wojciechowskiego wystawi w obecnym tonrnee 
przepiękną operetkę, pełną upojnych melodii O, Straussa pt. 
„Czar walca* w poniedziałek, dnia 16 maja br. w Nowym 
Mieście w sali HoteluCentrainego, w Lubawie 17 bm. w sali 
hotelu „Pod Orłem* o godz. 20,15.

Operetka ta będzie jedną nową pozycją z lżejszego re
pertuaru muzycznego, dając satysfakcję zarówno miłośnikom 
wysokiego kunsztu śpiewaczego, jak i szerokim sferom p u 
bliczności, łaknącej miłej rozrywki teatralnej.

Teatr reprezentuje częściowo nowy zespół. I tak  na rolę 
księżniczki Heleny udało się pozyskać p. Martę Gawrońską, 
laureatkę konkursu śpiew, w Wiedniu oraz znaną z koncer 
tów i andycyj radiowych Celinę Romlńską do roli ochmi
strzyni dworu oraz p. Mieczysława Popławskiego z operetki 
wileńskiej i warszawskiej do roli „Lotara*. Ze starych zna
jomych ujrzymy ulubieńców publiczności i to p Danutę Les
ką w roli dyrygentki damskiej kapeli, Franzi Steingruber 
oraz p S t .  Czerwińskiego w roli porucznika Nikt. Berło hu 
moru w roli Joachima XIII, pad ającego ks. klanzembnrskiego, 
dzierży znany i łubiany ze swych aktualnych dowcipów — 
Roman Cichocki. W dalszych rolach pp. Niemierzanka, Kę
dzierski, Trojanowski i inni. Strona mnzyczna w rękach 
dyr. Z. Wojciechowskiego, który daje rękojmię artystycznego 
wykonania.

Bilety w cenie od 0,75 do 2,50 zł., wcześniej nabyć 
można w księgarni «Drwęcy* w Nowym Mieście, w Luba
wie w księgarni p« Jankowskiej.  Po południa o godz. 16 tej 
(4-tej) specjalne przedstawienie dla młodzieży i dzieci 
przepięknej bajki muzycznej pt. «Podróż Patachona i Pata 
dookoło świata. Bilety w cenie od 0.25 zł.

Znów zorza polarna.
Nowe Miasto. W nocy z ś^ody na czwartek pomiędzy 

godz. 0 45 i 1.05 pojawiła się na niebie zorza polarna o po
świacie lekko fioletowej. Piękne to i niezwykłe zjawisko 
obserwowało sporo przechodniów.
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Uwaga! Odbiór świń ciężkich?
W Nowym M ieście Lob. 17 bm. we wtorek odbędzie 

#1ę odbiór świń ciężkich. Na stacjach kolejowych.
Waga świń ciężkich od 2 10 do 3 00 ctr. Dowozić można 

sztoki białe, czarno białe (graniaste) i czarne. Zapotrzebo
wanie duże. PP. Prezesów proszę o zorganizowanie jak naj
większego dowożą.

Uwaga. Równocześnie podaje się do wiadomości, że wo- 
bee «zyskania stałego kontyngent« na świnie ciężkie odbiór 
takowych odbywać będzie się co 
do 15 każdego miesiąca w La ba wie 
Pre*esów proszę o zorganizowanie 
ciężkich.

Instruktor Hodowlany Pomorskiej Izby Rolniczej 
w Nowym Mieście Lubawskim.

miesiąc w czasie od 5 
i Nowym Mieście. PP, 
stałych dowozów świń

Zyd Kaufman załatw ia w n ied zie lę  in teresy  
po w siach. — Czy może Urząd Skarb, tym 

się nie zajmie ?
Mowę Miasto. Jeden z członków Str. Naród, poinfor- 

mował nas, i i  Abram Kaufman, najbardziej natrętny «tnter- 
wencjonista9 u władz w sprawie akcji pikiet, w nieJzielę 
objeżdża rowerem wsie powiatu lubawskiego. Kaufman 
hołduje widocznie zasadzie: „Nie przyszedł Mahomet do góry, 
góra przyszła do Mahometa", nie zadawalając się bowiem 
nielicznymi klientami źydoftlaml, wyjeżdża np. do Szwarce- 
aow i,  skąd go z jednej oberż energicznie wyproszono. Po
mysłowy Abram radzi oberżystom robić zamówienia, po 
czym towar chce przesłać do nich, by ich nazwisk „Drwęca9 
ale mogła zamieścić.

Apelujemy do tych nielicznych oberżystów, którzy je
szcze nie zerwali z Kaufmanem, by i oni przestali z nim 
uprawiać Interesy i przyczynili się do unarodowienia handlu. 
Kaufman bowiem obok Ratnemere jest najbardziej bezczel
nym Żydem w Nowym Mieście. Po jego emigracji niewąt
pliwie i inni Żydzi wyniosą się z naszego miasta, które 
otrzyma wtedy czysto chrześcijański charakter. A może 
1 Urząd Skarbowy się tym zajmie ?

Jeszcze w  sprawie niesłychanej napaści 
Żyda Ratnemera ua spokojnych, poważnych  

obyw ateli Polaków.
Nowe Miasto. Jeden z trzech obywateli Polsków -  ze

lżonych przez Żyda Ratnemera, urzędnik i do tego ostatnio 
odznaczony Krzyżem Zasłogl, przedstawił nam jeszcze od sie 
ble, pełen oburzenia na bezczelność Żyda Ratnemera, stan 
rzeczy, z którego wynika, że Zyd ten bez jakiejkolwiek 
przyczyny zaczął l£yć spokojnie idących chodnikiem — 3 ech 
obywateli Polaków. Tak chyba nie może być w naszym mie 
ecie, żeby spokojny obywatel Polak miał być narażony na 
podłe wyzwiska ze strony Żyda. Ten wyczyn owemu Żydo
wi żadną miarą nie powinien ujść bezkarnie.

Lista żydofilów w następnym  num erze.
Otrzymaną lłstę żydofilów z ostatniego targu dla braku 

miejsca odłożyć, niestety. Jesteśmy zmuszeni do następnego 
numeru.

Mimo optymistycznych opinii nlo 
odczuto poprawy.
Z zebrania kupiectwa.

Nowe Miasto. W poniedziałek, dn. 9 bm., przy udzia
le  przedstawicieli władz: pp starosty mgr Kowalskiego
1 burmistrza Wachowiaka oraz ks. proboszcza dr Pry by 
odbyło się w Hotelu Centralnym zebranie miejscowego 
Tow. Kapców Samodzielnych, na które przybyli +akże 
przedstawiciele centrali* pp, pos. Marchlewski i mgr Micha
lik, który mówił o pracach władz Z . Tow. Kup. na Pomo
rza. wspominając o sprawa h dostaw wojskowych, sprawach 
spółdzielni, podwyżki kredytów udzielanych przez KKO., 
rozkładach jazdy, które są obecnie tylko 2 razy do roku 
zmieniane, buteleczkach wódki t. zw. dziesiątkach, oplniowa 
ci a rozporządzenia o wprowadzenia ryczałtu od podatku 
obrotowego ttp.

Następnie zabrał głos pos. Marchlewski, który wygłosił 
obszerne przemówienie, ujęte bardzo optymistycznie, je
żeli chodzi o ocenę sytaacji gospodarczej kraju. Mówca k ry 
tykuje „lokalny sposób myślenia9 i dowodzi, iż po raz 
pierwszy istnieje w Polsce jasny plan gospodarczy, wykony
wany przez wicepremiera Kwiatkowskiego Mówiąc o zjeździe 
kupiectwa w Bydgoszczy, podkreśla, II zjazd ten miał wyka
zać, że realizacja planu tego (sprawa COP) nie powinna 
osłabiać gospodarczo Polski zachodniej. Przytacza też pos. 
M. odpowiednie cyfry, dotyczące podniesienia się liczby 
ludności, oorotów, handlu zagr., które dowodzą, zdaniem je 
go, poprawy gospodarczej.

Po omówienia sprawy spółdzielczości, którą da się po
dzielić na zdrową spółdzielczość zachodnią i radykalną, re
prezentowaną zwłaszcza orzez Zw. Spółdz Spożywcz «Spo
łem “, mówca przytacza szereg ustaw, które ograniczają ol
brzymi w d y w  Żydów na życie gospodarcze kraju: o pozba 
wienlu praw obywateli, pozostających poza granicami pań 
stwa, o ustroju adwokatury, zakazie handlu dewocjonaliami 
przez Żydów, a także handlu winem mszalnym, o zupełnym 
zniesieniu uboju rytualnego. Wyraża też przekonanie, iż 

, prędzej nie będzie w Polsce dobrze, dopóki nie będzie ustawo 
dawstwa wyjątkowego dla Żydów i w zakresie praw wybór 
czycb, (Pan poseł nie podaje tu wcale nowego programu — 
jest to bowiem zasadniczy postulat Str. N aród ,  stale i kon 
sekwentnie walczącego z żydostwem — przyp. red.). Dalej 
p. M. krytykuje politykę min. roin. Poniatowskiego, porusza 
kwestię komercjalizacji portu gdyńskiego Itp , noweli prawa 
przemysłowego, przyznającej cechom pełne, dawniejsze p ra 
wa, Insty tu tu  Wiedzy Handlowej, którego kursy odbędą się 
na całym Pomorzu, wyborów do samorządu gosp. (chodzi 
o  niewpuszczonie po utworzeniu Wlelk. Pomorza Żyda do re 
prezentacji tegoż samorządu) i apeluje w końcu do obecnych, 
by wspierali polski handel importowy, który ostatnio wzrósł 
o 3 firmy (Hnkol, Britkol, Banan Import), ilość odbiorców 
z gdańskich firm jest bowiem jeszcze zawsze wielka.

W dyskusji poruszono szereg bolączek, trapiących ku- 
plectwo, przy czym głos zabierali pp. Jabłoński, Ewertoweki, 
Jankowski, Br. Jentkiewicz, Olszewski. Opowied lano się 
stanowczo za zniesieniem 1|101 buteleczek wódki, obniżeniem 
o kilkuset proc. za wysokiej ceny drożdży, krytykowano 
szkodliwą9 działalność9 syndykatów np. w handlu żelazem, 
domagano się podwyżki zarobków monopolistów (na pudeł
ku zapałek zarobek wynosi „aż9 2|10 gr). Omówiono też 
rozpaczliwą sytuację miejsc, przemysłu drzewnego (tartaki 
miejscowe, które zatrudniały dużą ilość bezrobotnych, wsku
tek  utrudnień im dziś robionych — są nieczynne.

P. borna. Wachowiak przedstawił m. In. katastrofalne 
położenie bezrobotnych w Nowym Mieście (razem z rodzinami 
jest Ich ok. 1300 osób, a niektórzy panowie z Fund Pracy 
chcieliby liczbę 3 dni pracy w tygodnia jeszcze ograniczyć), 
a także sprawę bezrob. młodzieży, jarmarków i opowiedział 
się za stworzeniem prawa osiedleńczego w celu stw rżenia 
tamy przeciwko napływowi Żydów. Wywody p. Burm. o roz
paczliwych nastrojach ochotników wojny polsko—bolszewic
kiej, obecnie bezrobotnych, wywołały duże wrażenie wśród 
obecnych ibyły niej ako zimnym tuszem spuszczonym na za
pal P- pos. Marchlewskiego, dowodzącego poprawy gospod. 
w Polsce. Po wyjaśnieniach prezesa Marchlewskiego p. 
Jentkiewicz podziękował obecnym za przybycie i obrady 
zamknął.

Zebranie Stron. Narodowego j
w Mikołajkach odbędzie się w niedzielę, dn. 15 hm. po : 
nieszporach w stałym lokalu zebrań. Przybędą delegaci i 
z Nowego Miasta. Szczegóły w afiszach.

Zw. Zaw. .Praca Polska*.
Nowe Miasto. W niedzielę, dnia 15 bm. o godz. 20 

odbędzie się w lokalu „Drwęcy9 zebranie ZZ „Praca Polska9. 
Na porządku obrad m. in. sprawa zgromadzenia (zebrania 
publicznego), które ma się odbyć w dniu 22 bm.

Wyniki zaw odów  sportowych
w Nowym M ieście w dniu 8 maja 1938 r.

A. Nowe Mlrsto Lab.
Trójbój żeński

1. Klinlewska Ursznla — 4,5 pbt ZHP
2. Dembkówna Gertruda — 6 pkt ZHP
3. Pawska Wanda — 7,5 pkt 

Siatkówka żeńska
1. Z. H. P.
2. Gimnazjom

Trójbój męski przedpoborowych
1. Maliszewski — 6,5 pkt Gimnazjum
2. Kowalkowski — 7 pkt „
3. Piotrowski — 9 pkt „

Trójbój męski rezerwistów
1 Spanili Zbigniew — 3 pkt K. S. «Pogoń9
2. Szwarc Kazimierz — 9 pkt Sokół
3 Kłosowski Jan — 10 pkt Z. S.

Sztafeta 4 x 100
1. Gimnazjum
2. Sokół
3 K, S. «Pogoń9 

Siatkówka męska
1. Gimnazjum
2 K. S. «Pogoń9.
B. Gminy w iejskie Nowe Miasto w ieś, M arzęciee, 

Kurzętnik, Mroczno.
Trójbój żeński

1. Llpigórska Elżbieta — 7 pkt Bratlan
2. Kuczorska Marta — 9 pkt „
3 Jelonkówna Helena 16,5 pkt „

Siatkówka żeńska
1. K. S. Tereszewo I.
2. K S. M. Niem. Brzozie
3. K. S. Teieszewo II
4. K. S. M. W. Bałówki 

Trójbój męski dla przedpoborowych
1. Widomski Zygfryd — 10 pkt Tereszewo
2. Kruk Alojzy — !6 pkt Mroczno
3. Markuszewski Alfons — 18 pkt Bratlan
4. Zagórski Jan  — 18 pkt Mroczno 

Trójbój męski rezerwistów
1. Jabłoński Alojzy Kurzętnik — 4 pkt
2. Zagórski Adolf Mroczno — 8,5 pkt
3. Mówłński Bolesław Mroczenko 22 pkt
4. Józefowicz Józef Kurzętnik — 23,5 pkt 

Sztafeta 4 x 100 m
1. Mroczno
2. Kurzętnik
3. Tereszewo.

Siatkówka męska
1. Tereszewo.
2. Mroczno.
3. Mikołajki.
Mimo przenikliwego zimna stawiła się na boisku po

kaźna ilość ponad setkę licząca zawodniczek i zawodników. 
W najbliższych dniach zostanie podana imienna lista zawod
niczek i zawodników, którzy zajęli na powyższych zawodach 
lepsze miejsca i startować będą na zawodach w dniu 
29 maja rb. o mistrzostwo powiatu.

Groźny pożar.
Marzęciee. W dn. 7 bm. wybuchł pożar w zabudowa

niach rolnika p. Ant. Orzepowsklego. Skutkiem tego spłonął 
dom mieszkalny, połączony z chlewem, szczyt stodoły i jej 
przybudówka. Szkoda wynosi ok. 4 tys. zł. Poszkodowany 
był ubezpeczony.

Ogień przeniósł się potem wskutek silne 
go wiatru na zabadowania p. Ant Jastrzębskiego, któremu 
spalił się dom mieszk. z cegły oraz część sprzętów domo
wych ogólnej wartości 1200 zł, Synowi p. J. — Alojzemu 
spłonęły również sprzęty domowe.

Następnie ogień przeniósł się na dom p. Marty Ćwikliń
skiej, kryty słomą. Szkoda wynosi ok. tys. zł, C. ubezpieczo
na nie była. Spaliły się także sprzęty dwu lokatorów, za
mieszkałych w domu p. C., którzy ponieśli szkody po kilka- 
setjzł. Pożar powstał wskutek zapalenia się sadzy w komi
nie domu p. Orzepowsklego.

R U C H  T O W A R Z Y S T W
Uwaga ! D ruhow ie KSM m. oddział 

N ow e Niasto.
Plenarne zebranie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Męskiej odoędzie się w niedzielę, dnia 15 maja bm. o godz. 
1330 po poi. w „Ognisku9. Panktualne przybycie wszystkich 
druhów jest konieczne, ponieważ będą omawiane bardzo 
ważne sprawy, Kierownictwo Oddziała.

Związek powstańców wielkopolskich kolo 
Nowe Miasto Lub.

Uprzejmie zawiadamiamy wszystkich członków, że w 
niedzielę, dnia 15 bm. o godz. 13-tej odbędzie się plenarne 
zebranie tut.  koła w świetlicy PW. w Nowym Mieście Lub.

Z powodu omówienia bardzo ważnych spraw związko
wych przybycie wszystkich członków na zebranie jest ko
nieczne.

Porządek obrad podany zostanie na miejscu zebrania .
„Za Wolność!9 Zarząd.

Chór Kościelny.
Nowe Miasto. Uwiadamia się członków chóru, że 

lekcje odbędą się dziś, tj. w piątek na chór mieszany. Przy
bycie wszystkich członków konieczne. Zarząd.

ZEBRANIA KOŁEK ROLNICZYCH 
Kółko R olnicze Nowe Miasto.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Kółka Riln. Nowe Miasto 
odbędzie się w piątek dnia 13 maja 1938 r. o godz. 10, 
w lokalu p. Seroźyńskiego, celem założenia Związku Koła 
Hodowców Owiec.

P rogram : 1. wybór Prezesa i zastępcy oraz sekretarza,
2. referat o Hodowli owiec, odczyt z „Kłosów9,
3. odczyt Biuletynu PTR na miesiąc maj,
4. Kontraktowanie bekonów na II półrocze i inne.
5. Wolne głosy 1 zamknięcie.
O jak najliczniejszy odział wszysklch członków prosi

Zarząd.

Kto
wHenko
wieczorem

bieliznę
namocz/

W Y R Ó B  Z A K ł A D Ó W P O L S K I E J  S P . A K C . * P ER S Il" w  B Y D G O S Z C Z Y  |

G I E Ł D A  ZBO
Płacono w złotych kg 

Poznań, 12. 5.
Żyto
Pasanie*
JęczmHt
Owies
Mą&a żytnia 65 proc. 
Mąka pszenna 65 proc 
Otręby żytnie 
Otręby pszenne grube 
Koniczyna biała 
Koniczyna czerw, sur 
Groch Viktoria 
Groch Folgera

20 25— 20,50 
25 03— 25 5U 
17 75— 18 00 
16.75— 17 25 
28 75— 29 75 
37 75— 38 75 
13 25— 14 25
15.50— 16.00 

200 00—230.00
90 00—100 00 
22.00— 24 50
23.50- 25.00

Z O W A
za 100

— Bydgoszcz, 11, 5.
20.50— 20.75
24.00— 24 50 
17 25— 17,50
17.50— 18.00
30.50— 3 .00
38.50— 39.50
13.50— 14.00 
15.25— 16 00

210 00—230.00
130.00- 140.00 
21 00— 25 00
23.50— 25.50

Za radakcję odpowiedzialny: Józef Zieliński w tfowym Mieście Lub. 
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.

W razie wypadków, spowodowanych silą wyższą, przeszkód m 
zakładzie, strajków itp^ wydawnictwo nie odpowiada za dostarczeni# 
pisma, a abonenci nie mają prąwa domagania «tą niedo«tare«o*y#* 
B l a i r ó w  lab odszkodowania

w ielk i wybór
na J a o wszy ch ̂ deseni

Farby
Pokosty
Lakiery
Pendzle
Szablony

K r e d ę
poleca

Nowa Drogeria
właśc.

W acław Truszczyński
LU B A W A , ul. Zamkowa 

Telefon 37

w a w p w i f i
Modne materiały

ubraniowe, paltow e  
w pięknych [deseniach  
W szelkie inne bławaty  
I towary krótkie
najtaniej 1 w wielkim wyborze 

poleca

f-m a  Bronisław S riile s iip
Skład bławatów.l tow, krótkich
LUBAWA, Zamkowa 17

im iM iiiu m a ik

J. Cieszyński
Drogeria i Skład Farb 
Nowe Miasto, Rynek 

poleca
T apety  

Farby
P ok osty  

Kredę

W apno
„Piechclńskie9 

Papa — Smoła 
Żelazo sztab. I obręczow e  
Osie w ozow e — bednarki 

[blachy
L em iesze — podkładał© 
Łańcuchy pastw iskow e  
Narzędzia - okucia bodowi. 
Porcelana - Fajans - Szkło 
Sprzęty kuchenne
poleca po najniższych cenach

Wł. Wyżlic
dawn. Fa WI. Czajkowski 
L U B A W A ,  Rynek 12

S i e j ę  przez cały rok 
truciznę.

Horny, Lubawa

W szelkie

roboty dekarskie
wykonuję

St. Świątkowski
dekarz

Pacółtow o, p. Nowe Miasto
Nowy dom

bez lokatorów w Nowym Mieście 
Lub. ul. Łąkowska do sprze
dania.
Gdzie? wskaże eksp, „Drwęcy* 
Nowe Miasto Lub.

Dnia 15 maja br. o godz.
15 urządza

Przysposobien ie  
Rolnicze  

zespól Pacoltow o

zabawę taneczna
w ogrodzie p. Kurowskiej.

O liczny udział prosi 
__________ ______ Zarząd

Pomocnika
kominiarskiego

młodego 1 pracowitego poszu
kuje od zaraz lub później

Stanisław Górny 
cechmlstrz kominiarek! 

Łasln-Pomorze

s ię  z Nowego Miasta

do Pokrzydowa
pow. Brodnica i proszę o dalsze 
poparcie

Barański Bronisław
kołodziej

Młodszy
pom ocnik rybacki

potrzebny
Grzemski, Nicwałd

pow. Grudziądz

Kupujemy
ziemniaki

fabryczne
każdą ilość do gorzelni.

Gwiździny 
Henryk Modrow

Poszukuję

od 1 0 0 -2 0 0  m órg.
Zgłoszenia do eksp, „Drwęcy9 
Nowe Miasto Lub.

S i e j ę  na moim polu przy 
cegielni przez cały rok

truciznę
Roman Dembiekf 

Lubawa
Sprzedam 8- m orgow e

p i t a
od zaraz. Cena według ugody 

R eichel, Mała W ólka 
pow. Lubawa

Rzeźnictwo
z mieszkaniem, składem i rzeź
nią w Pol. Brzózią, obok 
kościoła, 18 mórg zKmi lub 
bez, zaraz wydzierżawię.

P. Różańska, Brodnica 
Grunwaldzka 12



Dni« 12 maja 1938 r. zmarła po długiej chorobie, kilkakrotnie opatrzona Sakramentami św., nasza najukochańsza matka, teściowa i babka
ś. p.

Emilia z Majewskich Łambertowa
przeżywszy 86 lat.

dziecko Marii
w dow a po prezydencie Sądu K rajow ego

O czym donoszą w ciężkim smutkn pogtążeni synowie, synowe, wnuki i rodzina
Jakóbkowo, dnia 12 meja 1938 r.
Wyprowadzenie zwłok do kościoła parafialnego w Tylicaeh odbędzie się w niedzielę, dola 15 maja o godz. 5 po południu. Pogrzeb w po 

niedziałeb, dola 16 maja o godz. 10 rano.

Ogłoszenie.
Zarząd Miejski w Lubawie

podaje niniejszym do publicznej wiadomości, źe z powoda wy* 
gsśoięcla pryszczycy w powiecie lubawskim przypadający

JARMARK na bydło i konie
w dniu 4 maja br. przekłada się

na środą, dnia 18 m a ja  rb.
Lubaws, dnia 10 maja 1938 r

W ojciechowski, burmistrz

Nr akt * m. 359|38
Obwieszczenie o licytacji 

ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lubawie Wacław Szatek 

mający swą kancelarię w Lubawie, ulica 19 Stycznia Nr 4 na 
podstawie srt.  602 k. r .  c. podaje do publicznej wiadomości, 
źe dnia 19 maja 1938 r. o godz. l i  w Gryźlinach pow. 
Lubawa o d b ę d z i e  się I. licytacja ruchomości, należących do Dra 
Adolfa wan Huellen a w Gryźlinach, składających się z 
1 biurka dębowego, 3 fo teli klubowych, 1 kanapy klu
bow ej, 1 kanapy pluszowej z obudowaniem, 1 biblio 
teki, 1 dywanu 6 x 5  m tr , 1 zegara stojącego i sto łu  
okrągłego oszacowanych na łączną sumę zł 1 950*

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu 
i czasie wyżej oznaczonym.

Labaws, dnia 11 maja 1938 r.
(—) Szatek, komornik.

Wydział Powiatowy
pow. lubaw skiego

wydzierżawi

a l e j e  c z e r e ś n i o w ą
na drodze Łąki—Szwarcenowo — odcinek 3 km. (360 drzew ) 

Oferty do dnia 20 maja rb. składać do Wydziału 
Pow iatow ego w Nowym M ieście Lub.

Kupuję po eonach dziennych

ziemniaki
J a d a l n e  I f a b r y c z n e

wagonowo i na skład.
P łacę natychm iast przy odbiorze gotów ką

A. BIELECKI — ziem iopłody — LUBAWA-Pom,
Codziennie świeżo palona kawa 
na maszynie najnowszego systemu

Najwyborniejsze gotowe mieszanki

kaw y ziarnistej:
Popularną
Domową
Ekonomiczną
Mokka

zł 1.00 
zł 1.10 
zł 120
zł 1.25

0LECA
a S T A N I S Ł A W  R O S T

ilefon 36
NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Rynek 23

PilJit-Cistrilir
Olej samochodowy

o wybitnie wysokim gatunku i wyjątkowej odporności na 
wysokie temperatury.

Średnio g ęsty  t
Blaazankl V, galL amer. zl 8,25

». u -  u 14,50
* 1 „ » » 2700

Garaiówftd sta low e 5 120,00
Lzi/A
i S T A N I S Ł A W  R O S T

zastępstwo na
Nowe Miasto Lub. (i okolice)
Próżne naczynia Patant Castrol napsłnis aię oryginalną 

i gwarancją oliw ą Pa tent-Castrol. _ ^

Mam zaszczyt zawiadomić moich Sza
nownych Odbiorców, źe fabryka zegarków

O M E G A
oddała mi

autoryzowaną sprzedaż
światowej sławy zegarków 

O M E G A
Wielki wybór najnowszych modeli może 
zadowolić najwybredniejszy gust każdego, 
Zapraszam do oglądnięcia bez obowiązku 

kupna.

J A N  K R A S I Ń S K I ,  LUBAWA,  Rynek 4

.[TL,
E L p Na sezon wiosenni) polecam

pom niki, nagrobki
według najnowszych modeli

po cenach przystępeych

O i Zakład kamieniarsko- 
rzetblarski

M. H a r e m b s k i
Lubawa

ul. Grunwaldzka 18

TAPETY
po cenach zniżonych

w 3 0 0  deseniach  
p o c z ą w s z y  od 40 gr  

oraz

wszelkie
przębonj

malarskie
POLECA
D R O G E R IA  pod „A N IOŁEM 4
R. CHYLEWSKI nast.

właćc.
R. Kaszubowski

LUBAWA, Warszawska 14

Ż e la z o
obręczowe

I gat. papęwapno, i sm ołę  
Cement, Saturn i Wysoka 
Siatki do ogrodzeń  
Łańcuchy pastw iskow e  
Konwie do m leka 0 40 Itr 
Centryfugi do m leka  

(Vega l W estfalia) 
Aparaty na czystość «Mifi* 
O ziębiacie
do śm ietanki 100*300 Itr

poleca po cenach niskich

A. Truszczyński
Lubawa, tel. 94

F-a JAN KRASIŃSKI
Lubawa, Rynek

poleca po niskich cenach

obrączki ślubne, zegarki k ieszonkow e  
I ręczne, zegary ścienne i budziki, arty
kuły optyczne, p łyty gram ofonowe oraz 
przybory do Instrum entów muzycznych.
Obsługa rzetelna. Fachowe wykonanie wszelkich reparacy) 

Wstąp i przekonaj się!

(L w A

P O L E C A M
z p i e r w 8 z o r i ę d n y e h  F i r m

Wódki Wina
Francuskie
Reńskie
M ozelskie
W ęgrzyny w ytraw ne  

„ słodkie

Koniaki 
W iuiaki 
Przepalanki 
Likiery
oraz wina krajowe różnego gatunku

L U D W I K  S T I E N S S ,  LUBAW A-Pomorze
Towary kolonialne — Restauracja 

Hurtownia piwa — Wytwórnia wód mineralnych 
Telefon nr. 84,

Przyjm uję na zielone pastwisko młode wypierzone

• P R Z E N I O S Ł E M
przedsiąb. dachówek cementowych

z Łąk do Pacółtow a
Jan Rudnicki, Pacółtow o

Polecam  się  Szan. Obywatelstwa miasta Nowego  
Miasta I okolicy do przeprowadzania prac dekarskich, 
które wykonywuję po cenach przystępnych i pod gwarancją. 

Specjalność: krycie papą bitumiczną.
Prosząc o łaskawe dalsze poparcie, kreślę się z poważaniem

Władysław Olszewski
dekarz

Nowe Miasto Lub., ul. 19 Stycznia 8,

G ospodarstw o
30*morgowe sprzedam

Józef Anzel, Kazan! ee

Potrzebni dwaj
~ueznfowle m alarscy

B. W llewskl, mistrz malarski 
Działdowo, Rynek 24

gęsi
Warunki wedle ugody.

Zarząd leśn y  maj. R akowfce

POLECAM
sta le  na składzie

Wapno la  
Cement »Wysoka*
Okucia do drzw i 1 okien  
Gwoździe 
Żelazo obręczow e  
Siatki do płotów

Alfons Leski
L U B A W A -  Pomorza

Grunwaldzka 10.
Skład żelaza - narzędzi • Art. 
budowlane - Sprzęty kuchenne 

Porcelana - Szkło - Fajana

W ypożyczam
*

osobow y
o każdej porze dnia — po ce
nach najniższych.

Proszę o łask. poparcie 
K olecki, Nowe Miasto 

ul. Kazimierza 1

Uczeń
kraw iecki [może się zgłosić 
od zaraz*

Pokojskl Józef
mistrz krawiecki 

Łnbawa, Warszawska 10
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NASZ PRZYJACIEL
DODATEK ŚWIĄTECZNY

EWANGELIA,
Na N iedzielę IV. po W ielklejnocy. 

napisana u św. Jana w rozdz. 16, 5—14.

Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: Idę 
do tego, który mnie posłał, a żaden z was nie py
ta mię: dokąd idziesz ? Ale iżem to wam powie
działy smutek napełnił serce wasze. Aleć ja praw
dę wam powiedział: pożyteczno wam, abym ja od
szedł. Bo, jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyj 
dzie do was, a jeśli odejdę, poślę do was. A on, 
gdy przyjdzie, będzie karał świat z grzechu i z 
sprawiedliwości i ze sądu. Z grzechu, mówię, iż 
nie wierzą we mnie. A z sprawiedliwości, iż do 
Ojca idę, a już mię nie ujrzycie. A z sądu, iż ksią- 
że tego świata już jest osądzony. Jeszcze wam 
wiele mam mówić, ale teraz znieść nie możecie. 
Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, nauczy was 
wszelkiej prawdy. Bo nie sam od siebie mówić 
będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i co 
przyjść ma, oznajmi wam. On mnie awielbi, bo
wiem z mego weźmie, a wam opowie.

Potrzeba nam Ducha św., 
jako przewodnika naszego.

Człowiek jest stworzony poto, by P. Boga po
znawał i Jemn służył. Musimy więc znać P. Boga 
i nasz stosunek do niego, musimy wiedzieć, na jaki 
koniec stworzony jest człowiek, musimy znać te 
środki, które nas prowadzą do osiągnięcia tego 
końca czyli szczęścia wiecznego, iżbyśmy u P aja  
Boga w niebie wieczne znaleźli mieszkanie. A cho
dzi ta tu o poznanie najważniejszych i najtrudniej
szych rzeczy i że nam przeto w tej mierze potrzeba 
niechybnego mistrza, albowiem przyrodozony ro
zum ludzki na najrozmaitsze gotów puścić się ma
nowce, tak, iż bez nieomylnego przewodoika ani 
prawdy znaleźć ani jej utrzymać nie jest zdolay. 
Wspomnijmy sobie tylko, jakie to dziwne nieraz 
mieli ludzie pojęcia o Bogu, o jego przymiotach,
0 jego stosunku do ezłowleka ? Jedni wyznawali 
jednego Boga, drudzy znów czcili bałwany i jedni 
wystawiali sobie Boga tak, drudzy inaczej, jedni 
wierzyli w św. Jego Objawienie, drudzy nie i jed
ni wierzyli w Opatrzne Jego rządy nad światem, 
drudzy przypisywali wszystko ślepemu losowi. —
1 tak od czasu wieży babilońskiej aż po dziś dzień 
widzimy jak największe zamieszanie pojęć religij
nych; spostrzegamy najrozmaitsze drogi, a raczej 
bezdroża, po których ludzie, puszczając się, popada
ją w końcu w taki zamęt, iż już z niego wydobyć 
się nie mogą. A jednak musi być jedna droga 
prosta — i jedna niechybna prawda, jako że 
prawda być może tylko jedna.

Otóż ten, który nam oświeca umysły, wskazu
je drogę nieomylną do zbawienia, uczy nas naj
wyższych prawd i nauk — to Duch św. Idąc za 
jego natchnieniem i wskazaniami nigdy nie zbo
czymy z właściwej drogi — z drogi prawdy, nie
chybnie dojdziemy do przeznaczonego nam od 
Boga celu.
Zamordowanie m isjonarza w puszczy Peru.

Ks. Sarasola, dominikanin, wikariusz apostol
ski z Urumbaba y Mądre de Dios (w Peru), zawia

domił nuncjaturę w Limie o tragicznej śmierci 34 
letniego misjonarza, ks. Józefa Arnoldo, zamordo
wanego przez baadę Indian ze szczepn Inapari. 
Ks. Arnoldo zadawano straszne totury, a kawałki 
jego ciała rozrzucono nad rzeką Mądre de Dios.

Matka Boska — patronką Lirowa.
Daia 3 maja główne uroczystości we Lwowie 

odbyły się w nowej świątyni Matki Boskiej Ostro
bramskiej. Pontyfikalną mszę św. celebrował 
J. E ks. arcybiskup metropolita lwowski obrz. łac. 
dr Twardowski.

Po mszy św. nastąpiło złożenie Matce Bożej 
4 wotów, mianowicie zarządu królewskiego miasta 
st. Lwowa, mieszczaństwa lwowsziego, Związku 
Obrońców Lwowa i Zjednoczenia robotniczego. 
Ślubujący powtarzali słowa roty, przyrzekając, że 
w obronie Lwowa i całości Państwa Polskiego 
zawsze czuwać i walczyć będą, zaś Najświętszą 
Marię Pannę obierają za szczególną Patronkę 
Lwowa.

Po nabożeństwie odbyła się defilads, która 
trwała dwie godziny.

27 m ilionów  katolików w Niemczech.
Rząd niemiecki ogłosił statystykę ludności 

Niemiec według wyznań. Dotychczasowa liczba 
21 milionów katolików niemieckich wzrosła o 6 
milionów katolików. Zatem ogólaa ilość katolików 
w Niemczech wynosi obecnie 27 milionów wobec 
41 milionów ewangelików.

Biskup wyświęci! swego ojca na kapłana.
Ks. biskun Ortello ze Strassbnrga wyświęcił 

swego ojca (65-letniego) na kapłana. Ojciec ks. 
biskupa O. owdowiał przed pięciu laty i oddał się 
studiom teologicznym, by przygotować się do sta
no kapłańskiego. 65 letni neopresbyter objął obc» 
wiązki kapłana wojskowego na linii Maginot*«.

Staniol utrzym uje szp ita le londyńskie.
Większość szpitali w Londynie utrzymywana 

jest z funduszów prywatnych i z dobrowolnych 
składek i darów publicznych. Przeciętnie co ty
godnia otrzymują one np. 5000 kg. uzbieranych, 
papierków staniolowych. Staniol ten sprzedaje się. 
a dochód z niego przynosi rocznie około 2 miliony 
złotych.

ArtyBtagcyrkowy wJHamburgu zaprzągł do wózka strusia.

Chleb dla Polaków.
W zagłębiu naftowym jest do sprzedania za

prowadzony skład bławatów.
W C. O. P. potrzebny jest ekspedient lub 

kasjer do składu bławatów, konfekcji lub delika
tesów. Tylko dla członka Stronnictwa Narodo
wego, który poprowadzi tamtejszą placówkę. 
Tamże potrzebny wspólnik do sprzedaży konfekcji 
z gotówką 3—4 tys. zł., faehowiec z branży wędlin 
z gotówką 1—2 tys. zł. oraz ekspedient dekora
tor do składu bławatno galanteryjnego.

W powiecie opoczyńskim potrzebna je s t : 
hurtownia spożywczo-kolonialna, sklep z gotowym 
obuwiem, wyrobami gumowymi, ubraniami, lokal 
zapewniony, sklep żelaza, cholewkarz ze składem 
skór i przyborami, czapnik rymarz-tapieer.

W woj. stanisławowskim potrzebny jest skład 
bławatów. Lokal wolny, właściciel domu przystą
pi jako wspólnik (ewentualnie).

Na Wołyniu jest do wydzierżawienia nowo 
wybudowany hotel, częściowo nie wykończony. 
Posiadamy bliższe szczegóły.

W woj. tarnopolskim potrzebni są nauczyciele 
rzemiosła do szkoły rzemieślniczej, poza tym 
wspólnik do składu zboża.

W C. O. P. potrzebna jest konfekcja męska, 
konfekcja damska, przybory do krawiectwa i przy
bory wojskowe, dobry krawiec wojskowy (kilka 
pułków wojska;, tapicer, skład kapeluszy, skład 
rowerów z warsztatem, owocarnia, rozlewnia 
piwa.

W Radomin potrzebne są następujące placów
k i: 10 jatek z mięsem wołowym, większe składy
z materiałami budowlanymi, 5 dobrych krawców 
damskich i męskich.

W Krakowie potrzebna jest hartownia galan- 
teryjno-bławatna. Poparcie zapewnione.

Na Wołyniu potrzebne są następujące pla
cówki : bieliźniarka (t. j. szwaczka do szycia
bielizny), czapnik (cywilny i wojskowy), dekarz 
(krycie dachów dachówką i gontami), drzewo 
(budulec i materiał meblowy), farby i przybory 
malarskie, futrzany sklep, garbarnia, hotel, hurto
wnia kolonialna, bamasznik, konfekcja damska 
i męska, kuśnierz, krawcowa, meble gotowe, 
my^larnia, olejarnia, przewozowe przedsiębiorstwo, 
rybny skład, rękawicznik, skup : drobiu, nabiału,
zboża, szczeciny, włosia, żelaza starego, szmat
1 odpadków, pierza, skór, skład kołder i bielizny, 
szkło szybowe i porcelany, tokarz, wytwórnia 
napojów gazowych, zbożowy sklep i zegarmistrz.

Wydział Gospodarczy Stron, Narodowego 
w Poznaniu.

M ordercze d z ie ło  szaleńca.
W Norwegii, w Wallera, 27 letni rolDtk w na

padzie szaleńczym rzucił się na swego ojca, któ
rego zarąbał siekierą. Zaalarmowany żandarm 
został też poraniooy, jak i szofer autobusu. Potem 
szaleniec pobiegł do domu swego przyjaciela, 
któremu odrąbał głowę, a wreszcie zabił jeszcze
2 żandarmów i lekarza, którzy chcieli związać 
szaleńca. Obawiając się dalszych zbrodni, miesz
kańcy wsi zastrzelili obłąkanego.

815 żydow skich — 403 polskich kas 
______  bezprocentowych.

Stan chrześcijańskich kas bezprocentowych na 
25. 4. rb. wynosił 403 kas, co oznacza przyrost 
o 31 od początku roku. Stan żydowskich kss na 
tenże dzień — 851 wobec 847 w dniu 1 stycznia 
tak, że przyrost za 4 miesiące wynosi tu 4 kasy.

W r. 1936 było kas chrześcijańskich tylko 6, 
z początkiem r. 1937 — 158, na 1 stycznia rb. 372.

■

Młodzież faszystowska zapoznaje się z konstrukcją najnowszych dział. Obrazek z „Campo 
MasioUnt” w Rzymie, gdzie zgromadzona Jest młodzież z całych WłochPinoiifil hotelu Easibonrn nrządził po ulicach 

pochód w maskach i z transparentam i domagając 
•ię podwyższenia płac.

Królową Straży Pożarnej w Sheffield w Anglii 
obrana została panna Hamphries.
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Cudowny widok roztacza się z piramidy Cbeopsa, który jest sensacją wszystkich wycieczek,
przybywających do Egiptu.

M ąi porąbał io n ę  
tasakiem .

Będzin. 52-letui 
emerytowany dróż
nik Marcin Skuza 
zdradzał od niedaw
nego czasu silne zde
nerwowanie, wskutek 
czego często docho
dziła do sprzeczek z 
żoną jego Marią. O 
□egdaj uległ Skuza 
w czasie takiej 
sprzeczki atakowi 
szału. Chwyciwszy 
za tasak, zarąbał żo
nę, po czym powiesił 
się na szafie. Marię 
Skuzową udało się 
uratować — Skuza 
natomiast nie żył. 
Skuzowa została ra
niona 40 razy ude
rzeniem tasaka.

Zbrodniarz zastrzelił matkę i córkę.
Samosąd tłum u nad mordercą.

Warszawa. W tych dniach na Powąskach 
rozegrał się krwawy dramat miłosny, którego 
ofiarą padły dwie kobiety.

Otóż do przechodzącej ulicą 56-letniej żony 
piekarza Błaszczakowej wraz z 25 letnią córką Ja
niną podszedł 27-letni robotnik Józef Tomaszczuk, 
zatrudniony w tramwajach miejskich i po wymianie 
kilku słów wyjął rewolwer i zasypał kobiety gra
dem kul. Strzały były celne. Obie kobiety 
upadły nieżywe. Wówczas zbrodniarz szybkim 
krokiem oddalił się.

Na miejscu zbrodni zebrał się tłum, który ujął 
Tomaszczuka i dokonał na nim samosądu, bijąc 
go dotkliwie, tak, że stracił przytomność, Poste
runkowy dopiero wyrwał T. z rąk rozwścieczonego 
tłumu.

Jak się okazało, Tomaszczuk, Ukrainiec, po
znał Błaszczakównę przed półtora rokiem i miał 
z nią dziecko. Rodzice przypuszczali, że Tomasz- 
czuk poślubi ich córkę, lecz on postawił jako wa
runek zapisanie mu w posagu domu. Ponieważ 
rodzice nie chcieli się zgodzić na to, doszło do 
zerwania i Tomaszczuk odgrażał się przez dłuższy i 
czas. aż dokonał strasznej zbrodni.

Tomaszczuk został tak ciężko pobity przez j 
tłum, że będzie musiał przebywać w leczeniu przez , 
kilka tygodni.

W idm o g łodu w Sow ietach.
Według urzędowego zestawienia, obsiano w 

Sowietach ok. 20 mil. ha moiej niż w ub. roku, 
a więc o jedną trzecią. Rolnik sowiecki nie chce 
pracoW8Ć, bo cały plon zabiera rząd, pozostawiając 
mu tyle, by nie umarł z głodu.

Straszne uderzenie pioruna
Portugalię nawiedziła ostatnio fala gwałtow

nych burz. W okolicy Vilafranco uderzył piorun 
w grupę, złożoną z 13 osób, raniąc ciężko 10 spo
śród nieb. Na południu Portugalii zginęły też 
3 osoby od pioruna.

Daiecko o 4 oczach.
W Turcji przyszło na świat dziecko o 4 oczach, 

z których dwa znajdują się nad brwiami, druga zaś 
para normalnie pod brwiami. Dziecko to żyje.

Instynkt psa uratował 3 ludzi.
Bydgoszcz. W Starzewie pod Bydgoszczą w 

mieszkaniu rolnika Nowakowskiego w izbie na po
dłodze spali 2 synowie rolnika i parobek. Wie
czorem napalili w piecu i w czasie snu ulegli za
czadzeniu. Żaden z nich nie miał tyle sił, aby 
dostać się do drzwi i wezwać pomocy. Wiedziony 
jakby instynktem pies zaczął wyć i zbudził gospo
darza. Nowakowski, przypuszczając, że to zło
dzieje, udał się, by zbudzić parobka. Zastał pokój 
przepełniony wonią czadu. Dzięki natychmiastowej 
pomocy lekarza zdołano wszystkich trzech zacza
dzonych uratować.

Oswojone w ilczyce zagryzły  
chłopców .

WilDO. Na grupę wychowanków sierocińca 
wypadła z pob iskiego lasu wilczyca, chowana przez 
niejakiego Karniekiego. Wilczyca dopadła 11 letn. 
Ryszarda Grydziuszkę, przegryzła mu krtań 
i odźarła szczękę. Chłopiec poniósł śmierć na 
miejscu.

Wilczyca uciekając, po drodze pogryzła jesz
cze dwie kobiety.

Natychmiast zarządzono obławę, narazie je- 
dnakże bezskutecznie.

Kilka dni temu w Warszawie prowadziła żona 
iaż. Widzicka oswojoną 3-letnią wilczycę. Nagle 
wilczyca zerwała smycz i rzuciła się aa idącego 
nlicą 6 letniego Majaka, wbijając kły w ciało. 
Dziecko w szpitalu zmarło.

Autobus runął w 200-m etrową przepaść.
Stambuł. Samochód ciężarowy, który wiózł 

40 robotników i włościan z Trebizondy do Kalkuty, 
spadł do wąwozu z wysokości 200 metrów. Wszy
scy pasażerowie z wyjątkiem 1 kobiety i 2 dzieci, 
utracili życie.

Polak bije m istrza św iata  w szabli.
W Katowicach odbyły się międzynarodowe za 

wody szermiercze pomiędzy nieoficjalną repre
zentacją Śląska. Szabliści węgierscy odnieśli nowe 
zwycięstwo w stosunku 11:5.

Sensacją zawodów było zwycięstwo Paszka 
nad mistrzem świata Węgrem Koacssm w sto
sunku 5 : 3.

Koszary dla wojska — czy... stajn ie?
Żołnierze armii czerwonej w wielu okręgach 

znajdują się w fatalnych warunkach. Zła strawa 
żołnierska, brudne jadłodajnie, niehigieniczne ko
szary, brudne i zawszone łaźnie są na porządku 
dziennym.

W jednej z miejscowości w okręgu białoruskim 
jadłodajnia żołnierska przypomina stajnię. Dziury 
w dachu przepuszczają śuieg i deszcz. Często 
bcudne krople z dziur w dachu spadają do zupy. 
Na stołach niesłychany brud. Zabrudzone szyby 
nie przepuszczają zupełnie światła. Zołaierze skar
żą się na brsk naczyń do jedzenia. Herbata przy
pomina pcmyje itd.

Analogiczne opisy podaje „Krasnaja Zwiezda* 
z Ukrainy. W koszarach jednego z pułków ukraiń
skich na cały pułk jest... 5 ręczników.

„O rlęta“ dwutygodnikiem .
W tych dniach ukazał aię nowy numer czasopisma Pol

skie] Młodzieży Szkolne] — .O rlę ta” na miesiąc ma]. Numer 
ten poświęcony Jest zagadnieniom komuniz
mu 1 bolszewlzmu. Mówią o tym artykuły: .Komunizm I jego 
zwolennicy”, .Dola dziecka w Rosji Sowieckiej*, .Słońcem 
w oczy”, wiersz .Wołanie ziemi* i inne. W związku z nimi 
pozostają: .P a tron  Wielkiej Polski — św. A. Bobola”, nowel
ka .Dzieclobójcy”, .Antysemityzm* it.p. kontrast stanowi 
artykuł wstępny o Matca Boskiej — Królowej Korony Pol
skiej Prócz tego w numerze znajdziemy jeszcze dwa artykuły 
* teki dawnych współpracowników, wiersze młodych poetów, 
.Obserwacje”, .Z  terenu szkolnego”, .Z  dni i miesięcy”, 
.G adk i”, .Kącik humoru* i parę innych.

Zwracamy uwagę na konkurs sportowy wytwórni rakiet 
tenisowych .F rem a’ ogłoszony przez Redakcję.

Z prawdziwą radością notujemy jeszcze wiadomość, że 
.O rlę ta” mające za sobąchłnbną, dziesięcioletnią działalność 
wychowawczą wśród młodzieży, od przyrzłego roku szkolnego 
z miesięcznika stają się dwutygod^feiem. Podajemy nowe 
warunki prenumeraty* abonament roczny — 4,50 zł, półrocz
ny — 2.50 zł, kwartalny — 1.50 zł, egzemplarz pojedyńczy 
30 gr. Prenumeratorzy roczni, którzy wpłacą należność przed 
1 czerwca br. otrzymają premię kalą*kową. Na żądanie 
Administracja .Orląt* Poznań AL Marcinkowskiego 22 — wy
syła numery okazowe bezpłatnie.

A więc czymprędzej zaprenumerujcie .O rlę ta”. Jeszcze 
czas z tym pismem zapoznać się i wpłacić aoonament na 
konto PKO — 212884 łub konto rozrachunkowe Nr 36 w 
Poznaniu.

Ze swej strony życzymy tak pięknie rozwijającej się pla
cówce .Szczęść Boże* 1

W parku Hsgenbeeka w Stellfngen przy Hamburgu słonia na wolności.
Poraź pierwszy mogą w pierwszorzędnym dla nich parka używać wolności. W parku tym 

olbrzymim mają one 1 wielki basen, w którym mogą używać kąpieli.
Czas kwitnienia wisien jest wielkim świętem Japończyków. Ambasador Japoński w S ta
nach Zjednoczonych udaje aię wraz z rodziną do ogrodu wiśniowego, ażeby uczynić zadość 
tradycji narodowej. Ambasador nałożył strój europejski, a rodzina jego ubrana jest

w japoński strój narodowy. ggLJS j J ś iŚ



Anioł Stróż s trz eg ł dziecko.
Z drugiego piętra na bruk spadło 18 mieś. 

dziecko.
W Chełmnie zdarzył się niecodzienny wypadek.
Wskutek nieuwagi służby domowej z mieszka

nia na drugim piętrze wypadło na ulicę 18 mie
sięczne dziecko prof Kificzyka, bawiącego obecnie 
zagranicą. Dziwnym trafem mimo upadku na ka
mienny chodnik, dziecku absolutnie nic się nie 
stało.

Chodnik runął na  7 górników .
Katowice. W podziemiach kopalni «Dąbrówka 

Śląska* w Małej Dącrówce, na głębokości ok. 110 
m zawalił się chodnik, przy czym 7 robotników 
odciętych zostało od wyjścia. Akcja ratunkowa 
doprowadzła jut po godzinie do szczęśliwego ura
towania wszystkich..

Zmarł ntosąe trumnę.
Łódź. Na cmentarzu ewangelickim w Dołach, 

w czasie transportowania trumny z nieboszczykiem, 
zmarł nagle na udar serca jeden z niosących trum
nę pracowników zakładu pogrzebowego, 58-letui 
Julia Schmidt.

Trsy siostry tancerki zaangażowane zostały do wielkiego 
amerykańskiego filmu.

P oran ił całą rodzinę, podpalił dom 
1 pow iesił się.

W Tiirkheim pod Monachium podczas ostrej 
sprzeczki rodzinnej o sprawę spadkową 29-letni 
Ignacy Schilling wystrzelił kilkakrotaie do swej 
70 letniej matki oraz do 27 letniego brata, 25-letn. 
siostry i znajomego rodziny.

Potem złoczyńca pobiegł na strych, gdzie wy
lał większą ilość benzyny i podpalił dom, który 
spłonął doszczętnie. Sam Schilling powiesił się 
następnie w sąsiednim budynku.

Siedm loraezkl na Kubie.
W Bayamo na Kubie urodziła Rafaela Casano- 

wa, żona jednego z białych kolonistów, siedmioro 
żywych i zdrowych dzieci.

Straszna śm ierć motocyklisty.
Chojnice. Pod Chojnicami, wracając motocy" 

kłowym rowerem w stanie nietrzeźwym do domu« 
przedsiębiorca budowlany, 56 letni Józef Rokita 
z Chojnic, około majątku Jeziorki wpadł na przy
drożne drzewo i doznał pęknięcia czaszki. R., nie 
odzyskawszy przytomności, zmarł.

71-letni profesor uniw ersytetu w stąpił 
do zakonu.

Profesor uniwersytetu w Lowanium, Jules Ha" 
vet, mając lat 71, wstąpił do zakonu, aby całko
wicie poświęcić się zagadnieniu medycyny misyj 
nej. Sędziwy uczony odznaczał się zawsze głębo
ką religijnością. Czynił bardzo wiele dobrego jako 
wieloletni prezes Konferencji św. Wincentego 
a Paulo, którą sam stworzył, celem niesienia po
mocy dia studentów medycyny.

N iezw ykły połów .
Gdynia. Rybakowi Zizewsklemu w Karwi 

udało się złowić w morzu sandacza wagi 7 kg. 
Sandacz jest rybą słodkowodną. Według zspodań 
rybaków połów Bizewskiego jest osobliwością, 
gdyż zabłąkanie się sandacza tej wielkości do tno 
rza należy do wyjątków i nie było na przestrzeni 
lat ostatnich na polskim wybrzeżu notowane.

Zarwał s ię  sufit.
Rypin. W domu przy ul. Kościelnej oderwa

ły się ma parterze dwie deski z sufitu. Zaajdujący 
się w mieszkaniu w chwili katastrofy staruszek 
Niedbalski doznał lekkich obrażeń. — Wypadek 
oberwania jest tym bardziej nie zrozumiały, bo 
podobno wspomniany dom jest.... budynkiem 
nowym.

W Polsce odbyło się 1034 b iegów  
narodowych.

“ Zgodnie z tradycją w dniu święta narodowego 
3 Maja odbyły się w całej Polsce f.biegi narodowe 
naprzełaj o charakterze propagandowym. Ogółem 
odbyło się 1014 biegów narodowych, które zgro
madziły 30 097 zawodników. Liczba startujących 
kobiet wynosiła około 600.

Na Pomorzu odbyło się 113 biegów przy 
ogólnej liczbie 2739 zawodników.

Pow ołan ie na ćw iczenia  p o d lić , i szer. rez. 
w roku budź. 1938-9.

Rozkazem Pana Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 
kwietnia 1938 r. zostały zarządzone w roku budżetowym 
1938 39 ćwiczenia tych podofie. i szer. rez,, którzy otrzymają 
imienne karty powołania.

Do ćwiczeń rez. zostaną powołani także ci podofic. 1 szer. 
rez., którzy z jakichkolwiek powodów nie odbyli ćwiczeń w 
roku ubiegłym.

Czas trwania ćwiczeń zostanie określony w karcie powo
łania« Szczegóły dotyczące zwolnień, przesanięć, odroczeń, 
ćwiczeń itp podane zostały w obwieszczeniach, rozplakato
wanych we wszystkich miastach i wsiach.

Heli Finkenzelier, niemiecka artystka filmowa w karykaturze.
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Powieść. 

(Ciąg dalszy).

— Niegodziwe życie prowadziłem, zbłądziłem ;' 
odpokutowałem za to. Chciałbym się poprawić, inne | 
życie zacząć, ale czy mi się to uda? Któż mi [ 
dopomoże podnieść się z upadku ? Ludzie scho- 
dzą n i z drogi; każdy, do kiórego przystąpię,
a powiem, żem w więzienia siedział, cofnie rękę 
ode mnie, odsunie się ze zgrozą. Ach, któż mi 
dopomoże ?

Uszedł już prawie dwie mile i poczuł, że jest 
znużony. Zeszedł tedy z drogi, usiadł nsdjrowem, 
ażeby wypocząć.

— Do rodziców się zwrócę — myślał — oni 
mi dopomogą. Nie żądam niczego, tylko aby mnie 
przyodziali. W tym ubraniu nigdzie żadnego 
zatrudnienia nie dostanę. Rodzice gniewają się 
na mnie, ale przecież nie odmówią mej prośbie 
teraz, gdy mam stanowczą wolę zerwać z niego
dziwym życiem i w uczciwy sposób pracować.

Dobre dwie godziny leżał Karol, odpoczywa

jąc; wreszcie wstał i ruszył dalej w drogę.
Zmrok już zapadł, gdy ujrzał domek hrabiego 

Arnsteina. Serce mu żywiej zabiło, przyspieszył 
kroku. Gdy stanął przy bramie, spostrzegł ojca 
swego, stojącego tuż obok wejścia. Zdjął czapkę 
i zbliżywszy się, chciał przemówić do niego, ale 
wzruszenie nie dozwoliło mu wymówić ani słowa.

Stary Broda nie poznał swego syna ; sądził, 
że to żebrak. Wydobył tedy grosz z kieszeni 
i rzucił mu go do czapki.

— Masz, a idź sobie; dla takich, jak ty, nie 
ma tu u nas miejsca.

To powiedziawszy, zatrzasnął bramę i odszedł. 
Karol nie ruszył się z miejsca; czapka wysunęła 
mu się z ręki, a grosz otrzymany wypadł na bruk.

Nie zauważył tego, bo był jak ogłuszony 
słowami przywitania, wypowiedzianymi przez 
własnego ojca. ?o chwili porwał się, podniósł 
czapkę i począł biec drogą. Potem znów stanął 
i usiadł na kupie kamieni.

Ciemność coraz większa spuszczała się na 
świat; i w duszy Karola ciemność była. Co 
chwila wstrząsał się, jakby w febrze. Osłupiałym, 
nieprzytomnym wzrokiem patrzał na zamek I mi
gocące światło w oknach. Tam za bramą mieszka
ją jego rodzice; tak blisko, a jednak jaka ogromna 
przepaść dzieli go od nich! Tam za bramą znaj

duje się matka jego, ta matka, która go tak czule 
kochała. Ach! gdyby ona wiedziała, że syn jej 
tak^ blisko, zapewne by go nie odtrąciła, ale przy
tuliła do serca jako marnotrawnego syna, który 
żałując swych przewinień, przychodzi błagać
0 przebaczenie.

W tej chwili obudziła się w jego sercu wielka 
tęsknota za matką i gorące pragnienia zobaczenia 
jej. Przypomniał sobie, że pewien rogowy pokój 
w zamku bywał niezamieszkany. Gdyby się do 
niego dostał i noc w nim przebvł, mógłby może 
nazajutrz matką zobaczyć. Wejść do pokoju nie 
było zbyt trudną rzeczą; z ogrodu prowa
dziły schody do niego. Chcąc się zaś do ogrodu 
dostać, potrzeba było tylko przejść przez mur.

I Chwilę zastanawiał się Karol nad tym czy ma 
j plan swój wykonać czy nie. Wreszcie powstał

1 zbliżył się do muru. Wdrapał się przeto na 
drzewo, stamtąd na mur, skoczył i jnż znajdował 
się w ogrodzie. Stanął i słuchał: dokoła panowała 
cisza. Przeszedł przez ogród i stanął przede 
drzwiami, prowadzącymi do owego pokoju rogo
wego. Drzwi były niezamknięte, więc je otworzył, 
ale na schodach ciemność. Przypomniał sobie, że 
miał w kieszeni zapałki, zaświecił przeto i po ci
chu doszedł do drzwi, prowadzących do pokoju. 
Tu stanął i słuchał: cisza panowała w pokoju.



W I A D O M O Ś C I
Walne zebranie Naród. OrganizaeJI Kobiet.

N o w e  M ia s to .  Dota 1 maja br. o godz. 17 odbyło się 
walce zgromadzenie Narodowe] Organizacji Kobiet w Hotelu 
Centralnym.

Zebranie zagaiła zastępczyni przewodn. p, Praska chrze
ścijańskim pozdrowieniem, witając przybyłego ks. prof. Dem- 
bielskiego oraz członkinie. Następnie p. Gradassewska wy
głosiła bardzo obszerny odczyt pt. »Pielgrzymka do Rzyma 
1 kanonizacja św. Andrzeja Bobołi*.

Na przewodn walnego zgromadzenia wybrano ks. prof. 
Dembieńskiego. Protokół z ost. walnego zgromadzenia oraz 
zabrania zwykłego odczytała zast. sekr. p. Leska.

P. Praska złożyła sprawozdania z działalności w r. 1937, 
z którego m In. wynika, iż NOK. urządziło szereg zebrać, na 
których wygłoszono pouczające referaty, gwiazdkę dla mniej 
zamożnych członkiń itp. Pamięć członkini śp. Radziszewskie] 
uczczono przez powstanie 1 1 minutową ciszę.

Po sprawozdania skarbn. p. Nsjdrowskiej, p. Jontkiewi* 
czowa podała do wiadomości, Ze stan kasy zgadza się i że 
książki są wzorowo prowadzone, prosi zatem o udzielenie 
absolutorium, które Jednogłośnie uchwalono.

Zarząd został ponownie wybrany. Skład jego jest nast : 
Przewodnicząca — J .  Graduszewska z Nawry, zast. — N. 
Praska, z a s t  sekr. — J. Laska, skarbn. — M. Najdrowska, 
ła niczki pp. M.£Wachowska, B. Michczyóska, M. Szwarco- 
wa, J. Wałdowska, A. Jeotkiewiczowa. Kom. Rew. tworzą 
pp. P. Jentklewiczowa, K. Szarszeweka i B. Rogowska. Wy
bór nowej sekretarki nastąpi na następnym zebrania mieś. 
Organizacja liczy 50 członkiń.

P. przewodn. odczytała następnie pisma centrali z War
szawy. Na zjazd wojewódzki pomorski, który odbył się w 
dniu 8 bm. pojechała przewodn. p. Graduszewska. Pamięć 
śp K. H. Roztworowskiego uczczono przez powstanie z miejsc 
i 1-mlnut. ciszę. Następnie ks. prof. Dembieńskt wygłosił 
obszerne przemówienie o 3 majowej konstytucji.

Ks. prof. Dembieńskt podał do wiadomości, ie stara się
0 rentę dla dzieci śp. Radziszewskiej. P. przewodnicząca po 
dała jeszcze do wiadomcścl, li  została zaproszona na 15-lecie 
NOK w Grudziądzu i wysłała od siebie 1 koła telegram na 
ręce przewodn. p. Majowej, iycząc dalszej owocnej pracy.

Na zakończenie podziękowała p. przewodn obecnym za 
przybycie i zakończyła walne zgromadzenie chrześcijańskim 
pozdrowieniem.

Narodowa Organizacja K obiet na Pomorzu 
na progu now ego okresu działalności.

Toruń. W ub, niedzielę odbył się w Toruniu walny 
zjazd delegatek NOK. z woj. pomorskiego, poprzedzony po
siedzeniem Rady Wojewódzkiej. Przybyły delegatki z od
działów n a s t  Bydgoszczy, Grudziądza, Kowalewa, Lipna, No
wego Miasta Lub., Nieszawy, Torunia i Włocławka.

Po wyczerp, sprawozdaniach i nakreślenia dalszych m e
tod pracy z działalności oddziałów przystąpiono do wyboru 
zarządu wojewódzkiego, do którego weszły pp : Doerfferowa 
(Toruń) — przewodnicząca, Dowmuntowa (Włocławek) —
1 przewodnicząca, Piskorska — II przewodnicząca (wchodzi 
z urzędu jako pizew. NOK m Torunia) Łęgowska (Toruń) — 
sekretarka, Szostkowa (Lipno) — zastępczyni, Cieśłabowa 
(Toruń) —• skarbniczka, Graduszewska (Nowe Miasto) 1 Ma
jowa (Grudziądz) — radne.

Po południu odbyło się zebranie Nar Organizacji Kobiet 
m Torunia. Obszerny referat, zilustrowany odpowiednio do
kumentami i cyframi n. t  »Jakie metody działania zakreślili 
aobia komuniści w Polsce” wygłosiła wiceprzewodn. Żarz. 
Główn. NOK p. Cichocka z Warszawy.

Z działalności Kasy Pożyczek  
Bezprocentowych,

Brodnica. Ostatnio odbyło się zebrania walne członków 
Kasy Pożyczek Bezprocentowych, którego marszałkiem wy
brano burm. p. Blokasa. Sprawozdanie z działalności Kasy 
zdał burm. p. Blokus, kasowe p. dyr. Łoś, kom. rew. 
p, Lange, który też postawił wniosek o udzielenie pokwito
wania zarządowi. P. Bielawski jako przewodn. kom. rew. 
zdał sprawozdanie, z którego wynikały, iź Kasa żadnych 
strat nie poniesie, chociaż spłacaluość ra t w stosunku do 
roku ub. zmniejszyła się. Do zarządu wybrano ponownie 
pp. dyr. Łosia ł Llgęzińekieg )• Budżet na rok 38 39 wyraża 
się sumą 1800 zł. Pożyczek w roku ub. udzielono 3000 zł — 
48 członkom. W wolnych głosach skrytykowano postępo
wanie tych członków, którzy nie interesują się sprawami 
Kasy i na zebrania nie uczęszczają. W przyszłości pożyczek 
ezłonkom takim się nie udzieli.

Ze sali sądow ej.
B r o d n ic a .  Sąd Grodzki skazał m. i o . ; Ludwikę Sta- 

thowską ze Szafami sza kradzież na 10 mles. więź, Jana 
Lewandowskiego z Górzna za przywłaszcz, na 3 mieś. ar. 
z zawiesz. na 3 lata, Stan. i Marię Morellów z Brodnicy za 
przeprowadź, samowolnej eksmisji po 3 mieś, ar. z zawiesz. 
na 3 L, Anast. Ziółkowskiego z Szafami za kradz, na 3 mieś. 
ar. z zawiesz. na 3 lata, Czesi. Zamkowskiego t Józefa 
Ludwiczaka ze Swierezyn za zadanie urazu cielesnego po 
1 roku więź, Józefa Gruciszewskiego z N. Bródna i Józefa 
Wiśniewskiego z Michałowa za kradzież 1) na łączną karę 
5 mieś. ar. 2) na 3 mieś. ar. — obu z zaw. na 2 1., Wład. 
Jankowskiego z N. Bródna za kradz. na 5 mieś. ar. z zaw. 
oa 2 L, Franc. Lamparskiego z Jajkowa za znieważenie na 
I  mieś. ar.

Mundury pracowników Z. O. M.
Brodnica. Zarząd miejski, który ostatnio na polu 

upiększenia miasta dużo Już poczynił, wzorem większych 
miast wprowadził obecnie jednolity abiór dla zamiataczy 
ulic. Ci »stróże czystości” otrzymali kombinezony oraz 
czapki okrągłe o zielonym otoku z inicjałami Z. O. M. (Zakł. 
Oczyszcz. Miasta).

Z ruchu narodowego.
Jastrzębie. W dniu 3 maja rb. odbyło się zebranie 

Koła SN. Zagaił je prezes koła p, Józef Stawicki. Następ
nie udzielił głosu sekr. pow. p, Biedowiczowl z Brodnicy. 
Mówca nawiązał do uroczystości 3 maja i dał krótki pogląd 
na historię uchwalenia konstytucji majowej. Przeszedł 
potem do omówienia działalności iydowskomasońekiej 
od czasów dawniejszych do obecnej chwili. Podał dane 
d o t  stanu gospodarczego Polski i porównał stan gospo
darczy w czasie niewoli w b. zaborze praskim a rosyjskim. 
W Kongresówce setki tysięcy naszego ludu musiały co rok 
za pracą wyjeżdżać do Niemiec, gdyż Jej tam brakło, ponie
waż była ona już w tenczas siln ie zażydzoną. W dal
szym ciąga podał referent cyfrowo, w jak wysokim stopnia 
SN. podniosło stan ekonomiczny przez tworzenie straganów 
! polskich warsztatów pracy. Dalej wykazał wzniosłość Jdel 
narodowej, że nawet przeciwnicy maazą jej ulegać, wobec 
czego cały »Ozon” s ię  rozlatuje. W końcu wezwał obec
nych do pracy i szerzenia idei narodowej przez wstąpienie 
do Obozu Naród, i czynną z nim współpracę, a zdobędzie 
on W ielką P olskę dla Polaków. Przemówienie to trafiło 
licznym słuchaczom do serca, o czym świadczyły oklaski. W 
dyskusji przemawiał jeszcze p. Bentkowski, który poparł 
wywody przedmówcy. W dalszej dyskusji poruszono różna 
•prawy, na które odpowiadał sekr. p. Bledowiez. Narodo
wym pozdrowieniem zakończono zebranie.

Z sali sądowej
Działdowo. Przez Sąd Grodzki 6 bm. zaśądzenl zostali: 

Bieńkowski Stefan z Rumiana na 2 tyg. aresztu z zaw. na 2 
lata za nleieg. przekr. granicy, Stan. i Stefania małż. Wer 
nikowle po i tyg. aresztu z zaw. na 2 lata za kradzież 2 

. kubłów wapna z zamku pokrzyiacktego, Kierska Marianna 
z Skarpie na 2 tyg »reszta z zaw. na 2 lata za usunięcie 
prosiaków z pod zajęcia, Kowalski Jan  z Niostoi na 1 tydz. 
aresztu z zaw. na 2 lata kradzież kopalniaków na szkodę 
Bronisława Goericka, Lewalska Leokadia z Wądzyna na 1 
tydz, aresztu z zaw na 2 lata za usunięcie cielaka z pod 
zajęcia.

Likwidacja kolportażu gazet lew icow ych.
Działdowo. W swoim czasie przestrzegaliśmy P. T* 

Czytelników przed nabywaniem czasopism socjalistycznych. 
Dziś możemy zakomunikować z prawdziwym zadowoleniem, 
że apel ten znalazł właściwy oddźwięk i ten skutek, że 

j kolportaż pism folksfrontowych wstrzymano z braku czytel 
i ników, gdyż z pośród 60 egzemplarzy gazet, nadchodzących 

codziennie sprzedawano aż 2 gaze ty ! I Brawo Dzlaldo- 
: wir nie. Dobrą otrzym ali sosjaliśoł nauczkę!

Odczyt o m asonerii.
Działdowo. Dnia 4 bm wygłosił prezes Akcji Katol. 

J p. P. Głowacki aktualny odczyt o masonerii. Prelegent 
zobrazował w obszernych i treściwych wywodach genezę 
ruchu wolnomyślicieli, ich zadania 1 cele z szczególnym 
uwzględnieniem działalności na terenie Polski przedrozbio
rowej i obecnej. Wskazując zwłaszcza na akcję wolnomu- 

{ larską w kierunku oddzielenia religii od państwa tak  w ży 
c ciu publicznym, na tereni* szkół i w życiu prywatnym, 

uwypuklił mówca zgubne skutki szeroko zakrojonych zadań 
masonerii, kończąc odczyt swój słowami t »chęć i wiara w 
zwycięstwo idei katolickiej musi nas całkowicie opanować, 
a niewątpliwie pomoże nam Najśw. Maria*.

Zebranie T-twa Kupców Samoda. 
w  D ziałdow ie

i odbyło się 7 bm. w Hotelu Polskim. Tematem obrad były : 
; sprawa ostatniego jarmarku kramnego oraz sprawa uzyska- 
i nia pożyczek dla członków T-twa, Jak  wiadomo na ostatni 
{ jarmark wykupiono rynek, a mimo to wdarli się Żydzi 1 bez 

przeszkód uprawiali handel. Po obszernej dyskusji powzięto 
szereg uchwał. Znamiennym objawem jest, że w akcji odży- 
dlenia jarmarków postępowało T two ściśle według otrzy
manych ze strony władz wskazówek, jednakże nie obyło się 
bez tego, by właśnie te władze utrudniały wykonanie prze« 
zeń udzielonych zaleceń, czemu ze szczególnym naciskiem 
dano wyraz podczas obszernej i rzeczowej na ten te met dy
skusji. Dłuższe debaty toczono również nad sprawą uzy
skania pożyczki wekslowej spłacalnej w 2 latach przez Bank 
Spółdzielczy w Warszawie. W celo upewnienia się, czy po
życzki te udzielane będą przez instytucję centralną w War
szawie, czy też przez oddział w Mławie, wstrzymano narazie 

i podanie do wiadomości członkom bliższych warunków uzy- 
: skania pożyczki.

Echa obchodu 8 maja w Zabinaeb.
Wzorem lat ub. utworzył się tu komitet obchodu 3 maja 

■ pod kier. p. Radaszkiewicza i przedstawicieli miejscowych 
j organizacyj z udziałem ks. proboszcza Langego z Koszelew, 
| gości z całej gminy Zabiny.

W sam dzień 3 maja ustawił się długi pochód przy gma-

Ichu gminnym w Zabinach, w skład którego wchodziły karne 
oddziały KSM m. Taczki, Strat Pożarna Zabiny, Koszelewy, 
Nowa Wieś i Rezerwiści oraz ZS. Pizy dźwiękach orkiestry 
pod kierownictwem komendanta obchodu p. Sekulskiego 
l 1 oficerów rezerwy p. Leśniewskiego i Radaszkiewicza pochód 

l ruszył do kościoła paraf, w Koszelewach, gdzie został po
większony przez przełączenie się innych obywateli. Surrę 
uroczystą celebrował ks. prób. Lange, wygłaszając stosowne 
do święta okolicznościowe kazanie, wnosząc długie modły 
za Polskę po zakończenia nabożeństwa Odśpiewano hymn 
aMy chcemy Boga” ł »Boże coś Polskę”. Po wyjściu z koś
cioła ustawił się pochód do defilady. Ustawili się również 
przedstawiciele władz kościelnych i państwowych do odebra
nia defilady, ks. prób. Lange Fr., oficer rezerw, porucz. Leś
niewski prezes komitetu, p. Radaszkiewicz wójt, Hodolski 
i przedstawiciele wszystkich organizacyj. Po skończonej rewii 
pochód ruszył z powrotem do Zabin przy dźwiękach orkie
stry, gdzie przy gmachu gminnym po zdaniu raportu p n y  
ogólnym zdjęcia pochód rozwiązano.

Za ofiarną pracę dla dobra naszej Ojczyzny podjętą 
z okazji tego święta, składamy inicjatorom z tego miejsca 
serdeczne .Bóg zapłać!”

Zarząd KSM m. Taczki.
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Audycja Polskiego Radia w W arszawie.

Sobota, 14 V. 6.15 Audycja poranna. 11.15 Audycja dla 
szkół. 1140 Polonezy symf. 12.03 Audycja południowa, 15.45 
Tajemnica królewskiego zegara — słuch, dla dzieci. 16.15 
Koncert rozrywkowy. 17,00 Tr. nabożeństwa majowego 
z Jasnej Góry. 18.15 Pianistki jazzowe. 18 35 Audycja dla 
wsi. 19CO Audycja dla Polaków zagranicą. 20.00 Muzyka 
popularna z Wilna. 21.00 Aida — opera w 4-ch aktach.

Niedziela, 15 V. 8.00 Audycja poranna. 9.00 Re
gionalna transmisja z Kalisza. 1203 Poranek symf. z Krako 
wa. 13 30 Muzyka obiadowa. 14,00 Tr. z uroczystości prze
kazania Armii * 10 czołgów ufundowanych i wykonanych 
przez pracowników P. Z la t .  14 45 Audycja dla wsi. 16 65 
Mozart: Trio Es Dur. 16 25 Recital śpiew, z Wilna. 16.45 
O ochronie zabytków przeszłości —- odczyt. 17.00 Zapomnia
ny kabaret — podwieczorek przy mikrofonie. 19,00 Tr. 
z Marszu »Sulejówek-Belweder”. 19.20 Brat znajduje brata — 
komedia radiowa, 19 35 Słynni wirtuozi — XXI aud. 21.00 
Wiad. sport. 21.15 Ta joj — wesoła aud. ze Lwowa. 22 00 
Opowieść o Wagnerze — III aud.

P o n ie d z i a ł e k ,  16 V. 6.15 Audycja poranna. 11.15 A u
dycja dla szkół. 12 03 Audycja południowa. 15 45 Z pieśnią 
po kraju. 16.15 Suity — w wyk. ork. rozgł, wileńskiej. 17.15 
Koncert kameralny. 18.10 Płyty. 18 35 Audycja dla wsi. 19.00 
Audycja żołnierska. 19 30 Dyskutujmy: Społeczne i a r ty 
styczne zadania literatury. 20.00 Koncert rozrywkowy z P o 
znania. 22.00 Koncert ork. PR. Muzyka francuska.

U rzędow e spraw ozdanie targow ej Kom isji 
w Poznaniu.

z dnia 10. 5. 1938 r.
W o ł y :

Pełnomięsiste wytoczone nleoprzęgane . . 64— 70
Mięsiste tuczone młodsze. . . . 54— 62
Mięsiste tuczone starsze . . . .  46- 52
Miernie odżywione . . . ~ . 40— 44

B u h a j e :
Wytuczone pełnomięsiste . . . 60— 66
Tuczone mięsiste . . . . .  52— 60

| Nietuczone, dobrze odżyw, starsze . . 46- 50
Miernie odżywione . . . .  40— 42

f
K r o w y

Wytuczone pełnomięsiste . . . 62— 70
| Tuczone mięsiste . . . .  52— 58

Nietuczone dobrze odżywione . . . 42— 48
Miernie odżywione . . . .  20— 30

J a ł o w i c e :
Wytuczone pełnomięsiste . . . .  64— 70
Tuczone mięsiste . . . . .  54— 62
Nietuczone, dobrze odżywione . . . 46— 52
Miernie odżywione . . . .  40— 44

M ł o d z i e ż :
Dobrze odżywione . . . . .  40— 44

C i e l ę t a :
Najprzedniejsze cielęta wytuczone . . #4— 86
Tuczone cielęta . . . . .  62— 72
Dobrze odżywione . . . . .  52— 60
Miernie odżywione . . . .  40— 50

O w c e :
i Wytuczone pełnomięsiste jagnięta ( młodsze skopy 66— 72 

Tuczone starsze skopy i maciorki • , 50— 60
Ś w i n i e  ( t u c z n i k i ) :

Pełnomięsiste od 120 do 150 kg żywej wagi 90— 92
! Pełnomięsiste od 100 do 120 kg żywe] wagi 86— 88

Pełnomięsiste od 80 do 100 kg żywej wagi 82— 84
Maciory i późne kastraty, . . 76— 86

H  U  M  O
^ A SEK U R A CJA
f Wojciech Pigała postanowił ubezpieczyć swą] 

l&grode od ognia. 1
— A są tu  u wae urządzenia przeciwpocaaror 

W9? — «pytał agent.
r-rr A no! od czasu do czasu de&zaz padą,

W  SA DZIE
(Przed sądem zeznaje jako świadek jakiś star-j

czy jegomość, łysy, jak  kolano.
— A kiedy zobaczyłem to — mówi — wszyst

kie włosy stanęły mi dęba na głowie^.
£ — Przypominam panu — przerywa sędzia —i

aeznaje pan pod przysięgą i powinien pan mówić; 
/«zczerą prawdę!
K  REKLAM A W U. S. A.
/  Czemu pan (i) jest tak przywiązany do życia. 
Skoro za skromną sumę 8 doi. może nasza firma 
Rządzić panu (i) pogrzeb I. klasy.

WYSTARCZY
Sublokator pani Materacykowej żali eie swej i 

fcospodyna):
Ą  —  W moim pokoju jest tylko 10-stopnii ciepła.j

— Na taki malutki poikoik — odpowiada panr 
/M ateracykowa — to zupełnie wystarczy...

*  KTÓRY ŚWIAT?
Agent namawia klienta na kupno motocyklu.) 

J Dzięki te j maszynie zobaczy pan świat...
Ten, czy tamten? -----  zapytuje klient.

i  PRÓBA
J' — Drogi chłopcze! Dlaczego prosisz bym po-; 
Sfaskał te psiinke?

— Proszę panu, chciałbym sde przekonać, czyi 
m  nie gryzie...

, W BIU RZE
; — Punie dyrektorze, ożeniłem sie 1 w związku
p  tym proszę o podwyższenie pensji. 
i — R ardzojni przykro, ale nie be de mógł panu

raóc, n&jz^bd/uro nie ponosi odpowiedzialności 
meszcżlfilwe wypadki.

K URACJA  ODCHUDZAJĄCA 
U doktora jest szalony ruch. Nagle z przed- 

%oju ginie futro lekarza, które jeden z  pacjentów 
Jpaibrat na wieczne nieoddanie.

Ą — K to by to mógł zrobić? — pyta lekarz.
— J a  sądzę — mówi1 pokojówka — że to był 

Hen pacjent, który leczył sie u pana doktora naj 
mtyłość

— A łobuz! — -wołu doktor — to on chciał) 
^•chudnąć, bo moje futro było na witego za ciasnej 

PORADA LEK A R SK A  i
ę»— Lekarz zabronił mojej żonie gotować.

Czy jej to szkodziło?

r Je j nie. Tylko mnie.
EKONOM IA W MAŁŻEŃSTW IE 

Nie mogę mego męża oduczyć palenia. r 
J*—• Przecież pani sam a pali?
— No właśnie. Takie palenie we dwoje za dax* 

jio kosztuje .
POM YŁKA PIJA N E G O  OJCA

Pijany mąż przychodzi' do domu i mówi de 3 
4ony: & &\j

— Znalazłem tego malca na ulicy i przyprawił 
Jlziłem. Mamy dwanaścioro dzieci, to będziemy 

Tttieli jeszcze jedno...
i  — Czyś ty zwariował? — odpowiada żona. — 

JjOzy nie widzisz, że tu jest nasz Stacaek?

Pwmgwmm PolsMegm Rad im S. A . R«*z*t®4nlsi 
Pom orska w P o r a n i a .

Fata 304,3 m. 986 Kc. 16—24 Kw.
Sobota, 14 V. 11 40, 13.00, 23.00 Płyty. 14.00 Wiad. 

z Pomorza i parę informacyj. 18.15 Koncert życzeń. 18,55 
Wiad. sport, z Pomorza.

Niedziela, 15 V 8.30 Audycja dla wsi — a) dialog 
w gwarze kaszubskiej, bl kapela ludowa* 1300, 15.45 Zawo
dy konne w Torunia. 16,05, 23.00 Płyty, 20.35 Wiad. sport, 
z Pomoiza.

P oniedziałek, 16. V. 13.00, 18.25 23.00 Płyty. W przer
wie o godz. 14 00—14.10 Wiad. z Pomorza i parę informacyj. 
18.15 Pogad. aktualna. 18.40 Lekcja języka polskiego z Ka
towic. 18.55 Wiad. sport z Pomorza.

Poza tym transmisje z lanych polskich stacyj.

t


