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Z DODATKAMI: „OPIEKUN MŁODZIEŻY“, „NASZ PRZYJACIEL“ 1 „ROLNIK“
JDrwęca* wychodzi 3 razy tygodn. we wtorek, czwartek i sobotę rano. — 

Przedpłata wynosi dla abonentów miesięcznie z doręczeniem 1,20 zł. 
Kwartalnie wynosi z doręczeniem 3,59 zh

Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet 
Druk J wydawnictwo »Spółka Wydawnicza* Sp, z o. odp. w Nowemmieście.

Cena ogłoszeń; Wiersz w wysokości 1 milimetra na stronie 6-łamowe] 15 gf, 
na stronie 3-łamowej 50 gr, na 1 stronie 60 gr. — Ogłoszenia drobne: Napisowe 
słowo (tłuste) 30 gr każda dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100% więcej.

Numer t e l e f o n u :  N o w e m i a  s t o  8.
Adres telegr.: .Spółka Wydawnicza* Nowemiasto-Pomorze,
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Słowa a czyny.
Obserwujemy stale jedeu i ten sam objaw, 

a mianowicie, że przy rozmaitych okolicznościach 
ze strony rozmaitych czynników sanacyjnych nas 
Pomorzan czy Wielkopolan obsypuje się pochwa- | 
łami za nasz patriotyzm, nieugiętość we walce 
z przemożnym naporem germańskim, za naszą pra
cowitość, za naszą rzędność i zmysł oszczędno
ściowy i wyrobienie obywatelskie. A najwięcej 
nam się tych pochwał dostaje, gdy ktoś z mini
strów lub innych wysokich dygnitarzy przemawia 
na Pomorzu lub we Wielkopolsce. Wtedy dygnitarze 
ci aż się rozpływają w  zachwytach nad nami, 
nad naszymi cnotami i zaletami obywatelskimi.

Ostatnio znów w Poznaniu naprawił moc kom
plem entów  gen, Skwarczyński, szef Ozonu, kiedy 
przyjechał do stolicy Wielkopolski, aby zdobyć 
serca jej mieszkańców dla swego obozu.

Takie są słowa, czyny po większej części 
stoją w jaskrawej sprzeczności do tych słów. 
Jak nas często traktowano, jak się z nami 
obchodzono pod względe o politycznym, 
obywatelskim, społecznym za minionej ery, 
to ludność pomorska ma jeszcze w dobrej, nieza
tartej pamięci. A jak wygląda troska i opieka sa
nacji dla Pomorza na jego odcinku gospodarczym, 
dow odzi jego stałe cofanie się, obniżanie się jego 
poziomu gospodarczego, jego za3tój gospodarczy, 
uwydatniający się na całym jego obszarze z wy
jątkiem cbyba Gdyni i całego wybrzeża, niepoko
jący stan bezrobocia, wielka pauperyzacja szero
kich warstw ludności polskiej, znaczny wzrost siły 
gospodarczej Niemców, a jeżeli chodzi o Gdynię, 
to znaczne opanowanie bardzo ważnych arteryj go
spodarczych przez element żydowski. Nikt z nas 
Pomorzan nie może zrozumieć, jak można było, 
głosząc stale, że Pomorze to najważniejszy ob
szar Polski, gwarantujący jej mocarstwowe stano
wisko w świecie, dopuścić do takiego stanu rzeczy, 
do takiego osłabienia jego potencjału gospodarcze
go. Na dowód, jak popierano Pomorze w dziedzi
nie gospodarczej, niech posłuży choć taki może 
niewielki, ale bądź co bądź charakterystyczny 
przykład :

Na ostatnim zjeździe Zrzeszania Właśc. Drukarń 
ezyli Zw. Graf. stwierdzono, że za r. 1937 zapotrze
bowanie na druki instytucyj rządowych i samorządo
wych województwa pomorskiego wynosiło 5 mil. 
200 tys. zł. Tymczasem okazało się, że cały ob
rót roczny wszystkich prywatnych drukarni na Po
morzu za rok 3 mil. 750 tys. zł. A przy tym na obrót 
ten złożyło się 96 proc. zapotrzebowania prywat
nego, a tylko 6 proc. zapotrzebowania instytucyj 
rządowych i samorządowych. Innymi słowy, za 
4 800000 zł druków, spotrzebowanych na Pomorzu, 
wykonanych zostało poza Pomorzem, a głównie w 
Warszawie, a tylko 400 tys. dano zarobić drukar
niom pomorskim i to oczywiście tylko tym kilku 
wybranym wydawnictwom san., a blisko 5 mil. po
wędrowało poza Pomorze. I to jedynie za druki, 
a czy na innych odcinkach życia gospodarczego 
jest o wiele lepiej? I jakże tedy ma być gospo
darczo dobrze na Pomorzu, które co do ciężarów 
podatkowych zajmuje czołowe miejsce, jeżeli się 
tak dzieje. To też na nic nie przydadzą się szumne 
deklamacje pod naszym adresem i piękne komple
menty.

My chcemy widzieć czyny, któreby wykazały 
niezbicie ich całkowitą zgodność z tym, co się 
nam prawi i co się o nas g ło si! __________

Marsz. Sm igly-Rydz na uroczystościach  
20 lecia  b. żołnierzy na wschodzie.

W niedzielę ostatnią reprezentacja b. żołnie
rzy polskich na wschodzie obchodziła we Warsza
wie 20 lecie swych walk na polach bitew pod 
Pękosławiem i Komowem oraz 20 lecie powstania 
I polskiego korpusu i 4 dywizji gen. Żeligowskie
go. W uroczystościach wziął udział marsz. Rydz- 
Smigły i prezes b. „naczpolu*, woj. Raczkiewicz.

Chile w ycofuje s ię  z Ligi Narodów.
Republika południowej Ameryki Chile wystą

piła z Ligi Narodów z powodu niespełnienia przez 
nią wymaganych od niej żądań.

Hołd Królowej Korony Polskiej I
złożyło kuplectwo z całej Polski. !

KAP donosi z Częstochowy:
W niedzielę, dnia 15 bm., z rana zgromadziło 

się w Częstochowie ok. 10 tys. przedstawicieli ku- 
piectwa z całej Polski, by wspólnie złożyć hołd 
Najświętszej Pannie, Patronce narodu polskiego.

O godz. 4.45 przed dworcem kolejowym ufor
mował się pochód, na czele którego kroczyło kie
rownictwo pielgrzymki, władze Naczelnej Rady 
Kupiectwa Polskiego i poczty sztandarowe kupców 
polskich z całego kraju. Przed pochodem niesio
no votum z wizerunkiem Bożej Matki i napisem: 
»Tobie, Matko Boża, w opiekę oddaje się i o bło
gosławieństwo w pracy ku chwale Syna Twego, 
Jezusa i ku pożytkowi Ziemi Polskiej, której kró
lujesz, prosi Kupiectwo Polskie*.

O godz. 9.45 powitał pielgrzymkę przed klasz
torem Jasnogórskim generał Paulinów, O. Pius 
Przeździecki. Nabożeństwo przed szczytem cele
brował JE. ks. biskup Antoni Zimniak, kazanie 
zaś wygłosił O. Pius Przeździecki. Po nabożeń
stwie nastąpiło poświęcenie votum i uroczystość 
jego złożenia. Następnie poszczególne grupy piel
grzymów przystąpiły do zwiedzania Klasztoru.

Po południu o godz. 16, przedstawiciele ku
piectwa polskiego zgromadzili się ponownie przed 
Szczytem na uroczystą akademię, podczas której 
prezes Bag. Herse z Warszawy wygłosił przemó
wienie pt. „Nsjśw. Maria Panna w dziejach Polski", 
a prezes Eugeniusz Wencel mówił nt. „Podstawy 
duchowe kupca polskiego*. Akademię zakończo
no odśpiewan em „Boże coś Poiskę*. Odjazd ucze
stników obchodu częstochowskiego rozpoczął się 
już o godz. 19.

Częstochowa na dzień pielgrzymki kupiectwa 
'polskiego przybrała wygląd b. uroczysty. Nastrój 
całej pielgrzymki bardzo poważny i uroczysty. Ko
mitet pielgrzymki stwierdza, że pielgrzymka przy
czyni się znakomicie do podniesienia duchowego 
kupiectwa polskiego, przyspieszając odbudowę 
gospodarczą Polski przez żywioł czysta polski.

Przem ów ienie Prezydenta RP.
Warszawa. W niedzielę Pan Prezydent Rzpll- 

tej bawił we wsi Zawady-Majówko na Polasiu, 
gdzie wygłosił przemówienie w związku z poświę
ceniem kopca, usypanego ku czci marsz. Piłsud
skiego. Przemówienie omawiało udział Ziemi Po
dlaskiej w pracy niepodległościowej i Stwierdzało 
konieczność zjednoczenia wewnętrznych wysiłków 
i działań zbiorowych.

10 czołgów  dla armii.
Warszawa. Onegdaj odbyła się w Warszawie 

uroczystość przekazania armii 10 czołgów, zaku
pionych z dobrowolnych ofiar przez wszystkich 
pracowników Państwowych Zakładów Inżynierii. 
Na uroczystość tę przybył wiceminister spraw woj
skowych gen. Litwinowicz.

Po kilku przemówieniach poświęcenia czołgów 
dokonał ks. dziekan de Viłle, a następnie czołgi 
przedefilowały przed gen. Litwinowiczem. Uroczy
stość zakończyła się wspólnym żołnierskim 
obiadem.

M etryka gen. Zagórskiego znalazła s ię .
Warszawa. W sądzie Okręgowym złożono 

odpis metryki zaginionego generała Włodzimierza 
Zagórskiego. Odpis nadszedł z Francji z miasta 
Saint Martin, gdzie generał Zagórski urodził się 
w 1892 r. Wobec złożenia 'tego dokumentu usu
nięto trudności uznania przez sąd zaginionego ge
nerała za zmarłego.

Zwolnienie żyda z w ięzienia .
Warszawa. W procesie przytyckim został ska

zany jeden z uczestników zajść, niejaki Lejb Leng, 
na 18 miesięcy więzienia. Po odsiedzeniu 2|3 ka
ry przez skazanego obrona jego zwróciła się 
o skrócenie czasu kary. Leng został istotnie zwol
niony.

Słowa, a czyny.
Z powodu zjazdu OZN w Poznaniu zamieszcza 

„Głos Narodu* takie uwagi:
„W ub. niedzielę katolicki 1 narodowy Poznań gościł 

n siebie aż dwóch »wodzów* tego ugrupowania 1 wysłuchał 
Ich mów na zasadnicze tematy... Gen* Skwarczyński mó
wił bardzo po antysemicka, a p. major Galinat zapewniał* 
»jesteśmy nacjonalistami i katolikami*.

Niestety, nie o mowy chodzi już dzisiaj. Chcemy wi
dzieć czyny. A tych, jak nie było w przeszłości, tak niema 
i teraz.

Jakież się to OZN zachował, gdy p. premier Skład- 
kowski załatwiał sprawę »Związku Nauczycielstwa Polskie
go”? Dlaczegóż to wtedy p. major Galinat nie wysuwał 
swego «katolicyzmu* i »nacjonalizmu*?

Obecnie »Związek Młodej Wsi*, popierany przez pana 
min* Poniatowskiego, prowadzi gwałtowną walkę z Episko
patem i pozwala sooie «piętnować* wystąpienie ks. arcy
biskupa Teodorowlcza przeciw antykatolickiemu wychowa
niu, uprawianemu przez jeden z uniwersytetów tego Zw. 
Szefowie OZN jednak tolerują tę kampanię, a p. min. Po
niatowski dalej należy do OZN.

Jakie więc wierzyć w szczerość słów, rzucanych przez 
szefów tego obozu ?*

Spóźnił się  o 20 lat...
Lwowskie *SIowq Narodowe” pisze, co na

stępuje :
*P. gen. Skwarczyński spóźnił się ze swą zachętą o lat 

prawie.., 20, gdyż owa pionierska robota Wielkopolan za
częła się zaraz po powstania państwa. Ale szczególny po
smak ma dzisiaj ta zachęta w ustach członka obozu, który 
od 12 lat rządzi w Polsce i który dotąd sprawę spolszcze
nia mieszczaństwa traktował jako przejaw «endeckiego* 
partyjnietwa. Pochód wielkopolskich kapców na Wschód 
przybrał w ostatnich latach ogromnie na tempie, jest on 
częścią ogólnej, przez obóz narodowy prowadzonej akcji 
gospodarczej w miastach i... doskonale się dotąd obchodzi 
bez tych «sposobów realizacji*, które okręg poznański «0- 
zonu” ma kiedyż opracować. Chodzi tylko o to, by «ozo- 
nowcy* akcji tej nie przeszkadzali. Chodzi o to, by. stojąc 
na czele różnych instytucyj, które utrzymywane są z fun
duszów publicznych, nie wyróżniali Żydów w zamówie
niach 1 nie zwalczali ruchu bojkotowego.*

Legion Młodych wraca do OZN.
„Legion Młodych* postanowił wrócić do „Ozo

nu*. Zachowawcze „Słowo* wileńskie tak wita to 
postanowienie:

«Legion Młodych jest jedną z tych licznych, 
papierowych organizacyj, bez znaczenia, bez wpły
wów i co najważniejsze bez autorytetu moralnego 
a zatem bez żadnej siły atrakcyjnej. Ale w oczach 
opinii publicznej pozostał, czym był, żywym sym- 
bólem bariero wiezostwa, oportunizmu, demagogicz- 
nej błagi, pozostał Legionem Młodych, na który 
biskupi pilscy wydali wyrok potępiający — Legio- 
nem Młodych, od którego odwrócili się plecami 
najbliżsi współpracownicy Józefa Piłsudskiego.

Dziś Legion Młodych powraca znów do Ozonu, 
skąd został usunięty przez płk Koca. Jakież to 
charakterystyczne dla zmian, zachodzących w O- 
zonie przy akompaniamencie ciągłej nacjonalistycz
nej deklamacji*.

Nadużycia w ZNP.
Warszawa. Przy pierwszej reorganizacji Zwiąż- 

ku Nauczycielstwa Polskiego przez kuratora Mu- 
sioła zaangażowano m.in. dwóch pracowników Je
rzego Grunerta i Antoniego Dziadka. Pracowali 
om w wydziale wydawniczym.

Przy następnej reorganizacji okazało się przy 
kontroli buchalterii, że p. Grunert nie może się 
wyliczyć z 5 tys. zł. Tłumaczył się on, źe jest to 
wina Dziadka,

Obaj zostali zwolnieni ze stanowisk i sprawę
oddano do prokuratora*

Bilans handlu zagrań, za miesiąc kwiecień 
zamknął się saldem ujemnym w wysokości 20 mil. 
796 tys. zł. Przywieziono towarów 290.592 ton. 
y.a_rt?ścl 420 tys. zł, a wywieziono 1 mil.
145 tys. 633 ton wartości 93 mil. 624 tys. zł. Na 
ujemne saldo bilansu handlowego wpłynął w części 
przywóz towarów z Niemiec z tytułu likwidacji na
leżności za tranzyt kolejowy przez Polskę. Przy-
woz tych towarów nie powoduje odpływu walut 
z Polski,



O ptym istyczne nastroje w  Pradze.
Praga. Koła czeskie uważają, iż rozmowy w 

Londynie doprowadziły do złagodzenia napięcia 
między Pragą, a Niemcami sudeckimi. Henlein 
podobno zgodził się, ażeby statut o miejszościach 
był podstawą dyskusji, co oznaczałoby, że partia 
rezygnuje z postulatu autonomii i z katastru na
rodowego.

Hodża ma prowadzić bezpośrednie rozmowy 
z Henleinem, choć nie jest on członkiem parlamen
tu. Rząd szybko chce rozwiązać zagadnienie de
centralizacji administracji, ażeby uspokoić autono- 
mistów słowackich, z którymi trwają meoficjalne 
rozmowy, wykazujące możliwość dojścia do poro
zumienia.

K rw aw e zajścia w  Czechosłowacji.
Na drodze do Nikolsburgu zgromadziło się 

około 250 osób, które manifestacyjnie chciały się 
udać do Eisbrab, aby wywołać konflikt z Czecha
mi. Przed miastem patrol policji i oddział żan
darmerii chciał manifestantów zatrzymać, którzy 
zaczęli rzucać kamieniami. Jeden policjant został 
ciężko ranny. Aresztowano 15 osób.

Słow acy żądają odrębnej armii.
Bratisława. W parlamencie praskim w dysku

sji nad nowymi projektami ustaw o służbie woj
skowej przemówił w imieniu Słowaków poseł Ha- 
szik, który wysunął postulat utworzenia osobnych 
pułków słowackich ze słowacką komendą, odręb
nej administracji wojskowej, zapewnienia Słowakom 
odpowiedniej ilości miejsc w korpusie oficerskim.

Żądania Polaków w Czechosłowacji.
Praga. Komitet porozumiewawczy polskich 

ugrupowań politycznych w Czechosłowacji powziął 
uchwałę w sprawie uregulowania kwestii polskiej.

Ugrupowania polskie domagają się: 1. przy
wrócenia polskiego stanu posiadania z przed roku 
1918; 2. zasadniczej zmiany struktury prawnej; 3. 
bezpośredniego wpływu na politykę socjalną oraz 
na działalność urzędników; 4. pełnej autonomii 
kulturalnej i narodowej.

P oseł angielsk i w Meksyku odw ołany.
Po wycofaniu posła meksykańskiego z Londy

nu obecnie nastąpiło ustąpienie posła angiel
skiego w Meksyku. Tak więc stosunki dyploma
tyczne między Anglią, a Meksykiem zostały całko
wicie zerwane.

Nuncjusz Cortesi u p. Prezydenta.
P. Prezydent RP przyjął dn. 14 maja JE Nun

cjusza Apostolskiego Cortesi w towarzystwie p. o. 
dyrektora protokółu dyplomatycznego, p. A. Łu
bieńskiego.

Szczęśliw y kraj.
Tallin. W związku z wyczuwającym się w 

Estonii brakiem rąk do pracy «Zjednoczenie Estoń
czyków”, zamieszkałych na obczyŹDie, wystosowało 
do swych członków odezwę, w której nawołuje do 
powrotu do kraju wszystkich Estończyków, którzy 
na emigracji nie zdołali zdobyć sobie dostatecznie 
korzystnych warunków egzystencji.

W odpowiedzi na to zgłosiło gotowość po
wrotu 300 Estończyków, zamieszkałych w Ame
ryce Południowej. Na razie przybędzie 130 Estoń
czyków z Brazylii.

Socjalista na czele  rządu belgijsk iego.
Bruksela. Nowy rząd belgijski został sformo

wany. Na czele stanął socjalista Henri Spaab. 
Poza tym do rządu weszło jeszcze 3 socjalistów.
400-tysięczna arm ia chińska otoczona przez  

Japończyków pod Suczou.
Tokio. Bitwa o posiadanie kolei lunghajskiej 

(pogranicze prowincji Szantung, Kiangsu i Honan) 
toczy się w dalszym ciągu. Komunikaty japońskie 
donoszą o dalszym powodzeniu manewru oskrzy
dlającego zgrupowanie wojsk chińskich w Suczou. 
Korespondenci wojenni pism japońskich stwierdza
ją, że pierścień wojsk jakońskich, otaczający 400 
tys. armię chińską pod Suczou, zacieśnił się i po
łożenie Chińczyków jest bardzo niebezpieczne.

5 ) z v e d u > .
— Powieść.

17)
(Ciąg dalszy).

Na to odrzekł Włodzimierz:
— Słuchaj, Karolu! Popraw się, zawróć 

z drogi złej, wejdź na dobrą. Ja ci chętnie podam 
rękę. Jutro wyjeżdżam do Paryża; jeżeli chcesz, 
zabiorę cię z sobą i będziesz mógł u mnie prze
bywać, aż sobie jakiego miejsca nie znajdziesz. 
Gdy wybrniesz z nędzy, w jakiej pozostajesz 
i staniesz się innym człowiekiem, wtedy możesz 
powrócić do rodziców. Czy chcesz być moim 
bratem, Karolu?

Karol własnym uszom nie wierzył; czyż go 
słuch nie zwodzi? Nazwano go bratem, jego, 
zbrodniarza i złodzieja? Czyliż podobna? Ogarnę
ło go takie wzruszenie, że padł na kolana przed 
Włodzimierzem i zawołał:

— Panie! toć ze mnie skazaniec, złodziej, 
zbrodniarz!

— A jednak chętnie cię za brata uznam,

Ju ż minął 15-ty maja
więc można już z a p i s y w a ć

! „ D R W Ę C Ę “
na następny miesiąc u listo
noszy, na poczcie, w agenturach 
i ekspedycjach naszych.

Wspaniale zwycięstwo
Stronnictwa Naród, w wyborach do 

Sejmiku Wojewódzkiego na 
Kaszubach.

K ościerzyna. Sanacja nie zgłosiła nawet 
swej własnej listy kandydackiej. Bez głosowania 
wybrani zostali narodowcy pp. Michał Gruba i Le
onard Pozorski.

Kartuzy. Wybrani zostali jednogłośnie ks. 
kan. Łosiński, prezes powiatowy Str. Naród, oraz 
p. Poćwiardowski.

Chojnice. Wybrano tu dwóch członków 
Stron. Naród.: inż. Krefta i p. Nieboraka oraz 
tylko jednego z listy „Ozonu”: p. Alojzego

Chełmno. Chełmińska rada powiatowa wy
brała dwóch narodowców: pp. Floriana Buczkow
skiego, prezesa pow. Str. Naród, oraz Józefa
Potyrałę. . _

Tuchola. Wybrani zostali: pp. Stanisław Ra
kowski i Jan Roszczynialski.

Sw iecle. Wybrano tu pp. rejenta Czesława 
Gauzę, Feliksa Kikulskiego i Karola Sapletę.

Inowrocław. Ponieważ po przerwie, którą 
zarządził przed głosowaniem wiceprezydent Juengst 
wpłynęła kandydatura członka „Ozonu” Spalonego 
radni narodowi opuścili ponownie salę obrad. 
Z braku quorum zebranie nie mogło się dalej 
odbywać. Z urzędu pojadzie na Sejmik prezydent 
miasta Jankowski.

„Przed walną rozgrywką 
z żydostwem“.

Pod powyższym nagłówkiem pisze «Kurier 
Bydgoski”:

«Od kilku tygodni mamy powiększoną o czte
ry powiaty woj. łódzkiego Wielkopolskę i o taką 
samą ilość powiatów woj. warszawskiego rozsze
rzone Pomorze. Do obu tych rdzennie polskich
województw zachodnich przyłączono obszary 
o w ysokim  odsetku najgorszej i najniebez
pieczniejszej mniejszości narodowej, tj. iydostw a. 
Zwłaszcza miasta tamtejsze są skandalicznie za
nieczyszczone przez synów Izraela. O nich to 
powiedzieć można, że polskie są w nich ulice, 
a żydowskie kamienice. Polakiem jest tam ro
botnik, najczęściej bezrobotny — Żydom natomiast 
wiedzie się dobrze, jak w ogóle i wszędzie najle
piej wiedzie się pasożytom.

Wspomniane obszary b. Królestwa otrzymali 
nie tylko wojewodowie poznański i pomorski celem 
administrowania. Otrzymało je również społe
czeństwo Wielkopolski i Pomorza — otrzymało 
dla zdania egzaminu swej prężności naro
d ow ej, otrzymało, by wykazać, że w ielki talent 
organizacyjny mieszkańców Polski Zachodniej w 
krótkim czasie będzie mógł zaofiarować Polsce 
nowe terytorium wzorowo zagospodarowanej 
ziemi, polskiej nie tylko z nazwy, ale polskiej 
naprawdę z tytułu własnośei”.

«Iskra” udała s ię  w  daleką podróż.
W niedzielę odpłynął w 5 mieś. podróż 

ćwiczebną statek szkolny marynarki RP. „Iskra”, 
mając na pokładzie wychowanków szkoły pod
chorążych marynarki wojennej w Toruniu.

jeżeli się poprawisz — odpowiedział Włodzimierz, 
podnosząc go z ziemi.

Rozmawiali jeszcze długo w noc; wreszcie 
nad ranem wyszedł Karol tą samą drogą, jaką 
wszedł. Ale jakże inaczej wyglądało teraz w jego 
duszy!

Włodzimierz nie położył się już wcale, tylko 
przesiedział do rana na krześle. Potem udał się 
do mieszkania odźwiernego, aby się z swymi 
opiekunami pożegnać. O przygodzie nocnej nie 
powiedział ani słowa.

W godzinę potem bryczka pocztowa zajechała 
przed bramę. Włodzimierz uściskał czule rodzi
ców przybranych i znajomych i wsiadł do bryczki. 
Wyjrzał jeszcze raz oknem, a oko jego pobiegło 
w tę stronę zamku, gdzie mieszkała hrabianka. 
Stała ona w oknie i powiewała chusteczką. „Do 
widzenia*. , _  t .

Za wsią kazał Włodzimierz stanąć. W tej 
chwili też zjawił się przy bryczce Karol i wsiadł 
do niej. W najbliższym mieście kupił mu Włodzi
mierz nowe ubranie, w którym nikłby nie poznał 
włóczęgi Karola. Zewnętrzna jego postać zmie
niła się na lepszą; a czy wewnątrz także zmiana 

1 w nim nastąpiła?

Ks. Michał Radziwiłł jest w Anglii.
U ciek ł przed p. Suchestow  do Brighton.

Londyn. Jak donosi „Daily [Herald*, Michał 
Radziwiłł przebywa obecnie w małym hoteliku w 
Brighton w Anglii. P. Suchestow znajduje się w 
Paryżu.

Według cytowanego dziennika ks. Radziwiłł 
miał ją opuścić pod pretekstem, że udaje się do 
Anglii dla otrzymania należnych jakoby pieniędzy, 
aby móc ją poślubić i już nie powrócił.

Działający rzekomo w imieniu ks. Radziwiłła 
jego przyjaciel Anglik, mjr Dawson, oświadczył 
przedstawicielowi «Daily Herald", że przyjechał 
właśnie z Warszawy, gdzie konferował z adwoka
tem księcia w sprawie wydostania pewnych fun
duszów z wielkiego majątku na zapłacenie długów 
jak również zaspokojenie pretensyj materialnych 
Suchestow.

Pisma donoszą także, że ks. Michał Radzi
wiłł zbadany był przez czterech wybitnych leka
rzy angielskich, a wyniki tych badań zostały prze
kazane do Warszawy.

WI ADOMOŚ CI
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 18 maja 1938 r.

18 maja, środa, Feliksa Kap.
19 maja, czwartek, Piotra, Celest.

Wschód slotca g 3 — 39 nu Zachód słońca. g. 19 — 24 m. 
Wschód księżyca g 23 — 11 m. Zachód księtyca g. 7 — 11 nu

Pow rót pielgrzym ki KSMż % Częstochowy.
Odjazd z Częstochowy dnia 20 maja o godz. 20,50« 

Przyjazd do Torunia GL dnia 21 maja o godz. 4,13, do 
Chełmży 5,00, Kornatowa 5,23, Grudziądza 5,57, Laskowic 
6,48, Smętowa 7,44, Pelplina 8,09, Tczewa 8,34.

Ostrzegamy przed żydowskim  wydawnictwem.
W tych dniach wypościło żydowskie wydawnictwo 

Przeworskiego na rynek swe dzieła na sprzedaż ratalną. 
Wobec tego przestrzegamy naszą inteligencję i inne warstwy 
przed nabywaniem powyższych dzieł, ponieważ niektóre 
z nich, jak np. «Małżeństwo doskonałe* oraz «Zniechęcenie 
w małżeństwie*, można śmiało zaliczyć do dzieł ponograficz- 
nych choćby ze względu na ilustracje, jakie znajdują się w 
powyższych książkach. Przez to samo wydawnictwo jest 
również wydana encyklopedia powszechna w 2 tomach 
za 33 zł (również na raty).

Jeżeli przewertojemy tę encyklopedię, to przekonamy 
się, jak w niej potraktowano sprawy polskie.

Przestrzegamy zatem przed bezwartościowymi żydow
skimi wydawnictwami.

Z m ia sta  i  pow ia tu
Spraw ozdanie z Waln. zebrania Banku 

Ludowego w Lubawie
z powodu nawału materiału zamieszczone zostanie w przysz* 
łym numerze.

Wyjaśnienie.
Lubawa. W związku z cgłoszeniem w numerze 55 

czasopism: «Drwęca*, Głos Mazurski* i «Głos Lidzbarski*
z dnia 7. V. 38 r. na stronicy 3 wyjaśnień p. Wojciechow
skiego, na podstawie § II ustawy prasowej z dnia 7.V.1874 
r., proszę o ogłoszenie w najbliższym numerze wspomnia
nych czasopism stosownie do wymogów ustawy prasowej 
sprostowania treści następującej:

«Nieprawdą jest, że p. Wojciechowski uzyskał w Kura
torium koncesję na otwarcie gimnazjum miejskiego w Lu 
bawię, natomiast prawdą jest, że kiedy ja robiłem starania 
w gabinecie Kuratora w Poznania o uzyskanie koncesji, 
którą też z ust p. Kuratora Pollaka otrzymałem, p. Wojcie
chowski czekał na mnie w korytarza i Kuratora nawet nie 
widział.

Nieprawdą jest, że p. Wojciechowski oddał do mojej 
dyspozycji «gotowy warsztat*, natomiast prawdą jest, że 
kiedy ja montowałem cały warsztat gimnazjum od podstaw, 
p. Wojciechowski był na ośmio-miesięeznym urlopie; nawet 
gmach przy ulicy Gdańskiej nr 25 oddany został na użytek 
gimnazjum na skutek moich osobistych starań u p. Woje
wody Pomorskiego wbrew nawet woli Zarządu Miejskiego, 
który na użytek gimnazjum przeznaczył gmach przy ulicy 
Poznańskiej nr. 6.

Nieprawdą jest, że ja sam chwalę się owocami swojej 
pracy, natomiast prawdą jest, że o mojej pracy wydały 
najlepszą opinię czynniki miarodajne : władze szkolne
(protokóły powizytacyjne są znane Zarządowi Miejskiemu), 
Korporacje miejskie i Koło Rodzicielskie, czym nie mole 
pochwalić się p. Wojciechowski.

Nieprawdą jest, że p. Wojciechowski był nieobecny w 
chwili składania sprawozdań Komitetu Pomocy Zimowej w 
lipcu i sierpnia 1937 r., natomiast prawdą jest, że te fikcyj
ne sprawozdania robił w lipcu i sierpnia p. Wojciechowski 
i sam je podpisał, (mam je u siebie).

VII.
W jednej z najładniejszych piwiarni Paryża 

siedziało pewnego dnia wesoła towa
rzystwo, składające się z oficerów przy stole, 
na którym stało wiele butelek z winem szampań
skim, a jeszcze więcej próżnych. Widać, że już 
wiele wypito, bo wszyscy uczestnicy tej biesiady 
byli nietrzeźwi; niektórzy siedzieli niedbale 
na krzesłach i zwiesiwszy głowy, drzemali; inni 
położyli głowę na stole, bo im już zanadto ciążyła; 
kilku natomiast jeszcze do kieliszków się brało 
i gadając jeden przez drugiego, wielką wrzawę 
sprawiali.

W środku siedział blady człowiek w mundurze 
kapitana; był to znany nam kapitan Ekuson. 
Zdawało się, że on był najtrzeźwiejszy i najspo
kojniejszy ze wszystkich, a jednak łatwo było 
można poznać, że jest główną osobą w tym to
warzystwie, bo do niego zwracali się wszyscy. 
Kapitan był smutny i miał powód do tego; przed 
godziną może grano tu w karty; on był bankie
rem i przegrał wszystkie pieniądze, jakie posiadał. 
Dlatego nie brał udziału w wesołej rozmowie, za
sępił czoło i patrząc na stół, gdzie karty i butel
ki leżały, rozmyślał nad sobą i swoim położeniem.



Nieprawdą Jest, Se oświadczenie radnego było tylko 
złośliwą uwagą*, natomiast prawdą jest, Se jeden z pp. 
radnych na publicznym posiedzeniu Rady Miejskiej złożył 
w imieniu wszystkich radnych oświadczenie (nikt z obec
nych radnych temu nie zaprotestował) o gotowości udzie
lenia p. Wojciechowskiemu dwurocznego płatnego urlopu, 
byleby p. Wojciechowski natychmiast Lubawę opuścił; 
a może złośliwą uwagą nazwie p. Wojciechowski i fakt 
przesłania na ręce p. Wojewody votum nieufności dla p. 
Wojciechowskiego, podpisanego przez większość pp. radnych ?

Nieprawdą jest, źe ja namawiałem do „przeciwdziałania 
sprawie uzyskania szkoły wojskowej dla miasta* (dlaczego 
p. Wojciechowski nie wymienił, kogo do tego namawiałem), 
natomiast prawdą jest, że ani gimnazjum ani szkoła wojsko
wa nie są zasługą p. Wojciechowskiego, chociaż ku ogólne
mu zdziwieniu właśnie to uważa p. Wojciechowski zafjedyne 
sukcesy swojej pracy w Lubawie, (takiej odpowiedzi udzielił 
p. Wojciechowski na Jednym z posiedzeń Rady Miejskiej 
na zapytanie jednego z ładnych «co Burmistrz zrobił dla 
Lubawy?*)

Nieprawdą jest, że p. Wojciechowski dopiero w 37 roku 
dowiedział się o «niezatwlerdzeniu mnie w r. 1932, na sta
nowisku dyrektora gimnazjum Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Wyższych w Bydgoszczy, natomiast prawdą jest, źe w 
czerwcu 36 r. ja sam w pokoju orzędowym p. Wojciechow
skiego opowiadałem mu szczegółowo o tym fakcie i pokazy
wałem wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego 
x dnia 10. VI. 36 r. L Rej. 1250 33, którym NTA uchylił w 
całości orzeczenie Ministerstwa WR i OP, dając ml pełną 
satysfakcję za wyrządzoną ml krzywdę. Nadmienić należy, 
źe „ze względów pedagogicznych* rugowano w owym
smutnym okresie, zwanym powszechnie „jędrzejewszczyzną*, 
najlepszych ładzi, profesorów uniwersytetów i gimnazjów, 
zaliczenie więc i mojej osohy do owych «nieprawomyślnych” ,
— tylko ml zaszczyt przynosi, czego jednak nie podziela 
p. Wojciechowski. V!eln i z dzisiejszych dygnitarzy ma- 
gistratury szkolnej zaliczóno wówczas do tych «nieprawo- 
myślnych* — niestety ze względu na zbyt wysokie sta* 
nowiska, jakie oni dziś zajmnją, nie mogę wymienić Ich 
nazwisk, (wszystkie akta w tej sprawie — wyrok NTA, 
opinia władz szkolnych, wycinki z pism i td. są do przej
rzenia zainteresowanych w kancelarii gimnazjom miejskiego 
w Lubawie u p. prof. Mikołajczaka od dni 17 maja do dnia 
21 maja.

Nieprawdą jest, że ja kiedykolwiek wprowadzałam w 
błąd władze państwową lub samorządową przez „składanie 
dokumentów osobowych odnośnie małżonki”, w wyniku cze
go, jak twierdzi p. Wojciechowski, moja żona jest w Istocie 
starszą czy młodszą o 2 lata, (co to zresztą ma wspólnego 
ze sprawą moją, jako dyrektora gimnazjum w Lubawie, 
gdzie Rzym, a gdzie Krym?), natomiast prawdą jest, te ja 
żadnych dokumentów osobowych ani swoich, ani tymbar- 
dziej żony swojej nigdy żadnej władzy samorządowej nie 
składałem, Prawdą natomiast jest, źe p. Wojciechowsk 
dwukrotnie wprowadził w błąd p. Starostę w sprawie bar
dzo poważnej, a nie w sprawie lat własnej żony.

Nieprawdą jest. źe Zarząd Miejski przeze mnie „wpląta
ny* został w proces z powodu przedwczesnego zwolnienia 
jednego nauczycieli, natomiast prawdą jest, że Uarząd Miej
ski zwolnił na wniosek dyrekcji gimnazjum *dla dobra szko
ły* w grudnia 1936 r. jednego z nauczycieli \ źe sprawa ta 
została wygrana w I instancji, a przegrana na razie w Ii-ej
— stanowisko dyrekcji zostało w całości zaakceptowane 
przez Kuratorium, a ja po zwolnionym nauczycielu objąłem 
lekcje matematyki, za udzielanie których w ciągu 8 miesięcy 
nie pobrałem jednego grosza, na czym gimnazjum dużo za
oszczędziło.

Zaznaczam, źe w tej sprawie zabieram głos w tutejszej 
prasie po raz ostatni i na żadne dalsze insynuacje więcej 
nie odpowiem. (—) Inź. K. Wolbek.

Ś w ię to  PW. I WF. w Lubawie.
Lubawa. Niedziela 15 maja rb., był dniem sprawności 

fizycznej dla młodzieży Lnbawy i gmin ; Lubawa-wieś, Ro- 
żental, Prątnica i Grodziczno. Zbiórka wszystkich organiza- 
cyj odbyła się na dziedzińca gimn. miejskiego, gdzie też p. 
St rosta naszego powiatu odebrał raport, po którym prze
szedł przed frontem ustawionych szeregów, po czym hasłem 
^Czołem” powitał wszystkie organizacje. Następnie p. Sta
rosta wstąpił na przygotowaną mównicę i wygłosił okoliczno
ściowe przemówienie, a w końcu wniósł okrzyk na 
Rzeczplitej, P. Prezydenta i nacz. wodza Rydza* Śmigłego. 
Po tem ruszył długi pochód ze sztand. oraz org. PW. pod bro 
nią, w którym przygrywały orkiestry wojskowa z Brodnicy 
3 tut. Straży Poż., do kościoła paraf. Na czele kroczyli 
przedstawiciele władz. Uroczystą sumę odprawił ks. Kali
nowski, w czasie której też wygłosił podniosłe kazanie. Po 
nabożeństwie odbyła się defilada, którą odebrali przedstawi
ciele władz z p. Starostą na czele. Najliczniejszymi szeregi 
były, poza Harcerzami, KSM ż. 2 m., potem Och. Straż Poż. 
i Sokół, zaś tak usilnie za dawniejszych czasów protegowany 
Strzelec był bardzo w małej liczbie. Wspaniale reprezento
wał się oddział konny Sokoła z Prątnicy, który pod spręty- 
stem Zarządem na czele z prezesem p. Jakubowskim bardzo 
dobrze się rozwija. Po wspólnym żołnierskim obledzie ru 
szył cały pochód do Parku Wolności, gdzie przez całe po
południe trwały zawody, których dokładny wynik podamy 
dla nawała dopiero materiału w następn, n rze. Po ukończo
nych zawodach p. starosta Kowalski osobiście wręczył za
wodnikom zwycięzcom żetony oraz dyplomy. Wieczorem od
była się w salach p. Kowalskiego i p. Żelaznego zabawa 
ludowa.

Z targu.
Lubaw a. W poniedziałek na targu płacono za: ft ma

sła t.40—1.50, mdl. jaj 50 gr, kurę 1.50—2 zł, sałatka 3 gł. 20 
gr, radyski 2 p. 15 gr, rabarber wiązka 10 gr, kartofle C tr l30.

Tego dnia były odbierane w miejsce bekonów świnie 
wagi ciężkiej, za które płacono kontraktowo 42 zł, a bez 
kontraktu 38 zł za ctr. Dowói mierny,

W sprawie podatku gruntowego.
Nowe M iasto- Zarząd Miejski w Nowym Mieście po

daje do wiadomości, że wyciąg z rejestru wymiarowego płat
ników podatku grantowego na rok podatkowy 1938 r wyło* 
żony jest do wgląda w sali posiedzeń Zarządu Miejskiego. 
Wyciąg ten można przeglądać w c*ąga 14 dni 1 to w czasie 
od 18—31 maja włącznie. Pierwsza rata podatku płatna 
jest w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, zaś druga do 15 li
stopada br. Za Burmistrza (—) Czochralski.

„D zień M atki”.
Cześś i szacunek dla m atki! Co roku poświęcamy dzień 

Jeden dla rozważań, czym jest matka. W tym roku dzień 
ten przypadł na 8 maja. Z różnych jednak powodów uro
czystość ta nie odbyła się w swoim ezasie. Obecnie PCK. 
przy gimnnazjum i przy szkole Powszechnej przyjął na sie* 
ble obowiązek urządzenia tej uroczystości i postanowił to u- 
czynić w niedzielę, dnia 22 maja. Zaprasza się przeto ser 
decznle wszystkie matki do hali gimnastycznej przy szkole 
powsz. na godz. 4 po poł. Program bardzo urozmaicony.

Targ w  dn. 17 bm.
Nowe Miasto. Świnie tłuste (50 kg) 40—45 zł, bekony 

(50 kg) 38 zł, para prosiąt 30—40 zł. masło (kg) 2,60 zł men
del jaj 95 gr, kura 2—2,80 zł, rabarber (kg) 30 gr, liny 
f szczupaki pół kg po 70 gr.

Rodaku - Robotniku!
Robotnik polski widzi dziś, i sprawcą jago 

nędzy nie jest jego rodak, lecz Zyd, tuczący się 
wyzyskiem zbłądzonych rzesz robotniczych.

Zydostwo z Jednej strony w straszny sposób 
wyzyskuje robotników*Polaków przez fabrykantów- 
Zydów, z drugiej strony Żydzi wysyłają do Ciebie, 
Bracie Robotnika, płatnych agitatorów zbrodniczej 
socjal komuny, którzy żerują na Twej nieświa
domości, oszukując Cię haniebnie.

Niejednego z tych pachołków żydo-komany 
już dosięgła ręka sprawiedliwości. Wskazujemy 
choćby na przykład takiego Wojtyry z Brodnicy, 
agitatora Klasowych (socjalistycznych) Związków 
Zawodowych i ZZZ, wielokrotnie karanego oszusta, 
który nawet biedną wdowę śmiał w podstępny 
sposób poszkodować materialnie. I innych czer
wonych agitatorów czeka karzący wyrok prawa.

Czy pozwolisz, Rodaku, dalej się ogłupiać 
przez socjal-komunę, będącą pod komendą 
Żydów ?

Czy inne związki klasowe spełniły swe za
dania ?

Czy nie działały sprzecznie z interesami 
warstwy robotniczej np. przy wyborach ?

Czy nie ma wyjścia dla robotnika, czy ma się 
on stać igraszką losn ?

Jest rada na to. Zapytasz : jaka ? Trzeba 
się skupić w  związku naprawdę katolickim  
i narodowym , szczerze broniącym Interesów  
robotnika.

Tym związkiem jest „Praca P o l s k a ,
która wysuwa hasło : „Chleb I praca w  Pol»
sce  dla Polaków

Bracie — Robotniku! Chcesz poznać program 
Zw. Zawód. „Praca Polska”, to przyjdź

w niedzielę, dnia 22 bm.
0 godzinie 12 do sali H otelu C entralnego

w Nowym  M ieście Lub. 
na

zebranie publiczne
„Pracy P o lsk iej”. Przemawiać będą kol. kol.: 
Św terczyński, prezes obw odu grudziądzkiego
1 Słom iński, sek retarz obw od. Wstęp dla 
wszystkich Polaków. W dyskusji będzie mógł 
każdy wypowiedzieć swe żale, bóle i swe zdanie.

N iech żyje W ielka, K atolicka 1 Narodo
wa Polska !

Niech żyje narodowy ruch robotniczy!
Zarząd Z w. Zawód.

„Praca Polska” w  Nowym  M ieście Lab.

Z narodowego ruchu robotniczego.
Nowe M iasto. W ab. niedzielę o godz. 20 odbyło się 

w lokalu „Drwęcy” zebranie oddziału Zw. Zaw. «Praca Pol 
ska”. Przewodniczył prezes p. Wład. Rogoziński. Po odczy
taniu protokółu z ostatniego zebrania przez sekr. p. Wład. 
Olszewskiego omówiono rozmaite bolączki miejsc, bezrobot 
nych m. in. sprawę rozporządzenia postanawiającego jedynie 
8 dniową pracę w tygodniu, dla zatrudnionych z finansów 
Fond. Pracy. Zebrani omówili sprawę robotników kwalifi
kowanych oraz postanowiono wytężyć wszystkie siły w kie
runku wzmocnienia organizacyjnego związku.

Aby uświadomić szeroki ogół o zadaniach narodowej 
organizacji robotniczej i rozwiać fałsze przeciwnych «Pracy. 
Polskiej* związków, postanowiono odbyć zebranie publiczne. 
Wydano już specjalną ulotkę o tym zgromadzeniu; przyta
czamy ją na innym miejscu. Po wyczerpania porządku obrad 
przewodniczący zamknął zebranie hasłem „Szczęść Boże*.

Nowy m istrz fryzjerski.
Nowe Miasto. P. Łucjan Biliński (ul. 19 Stycznia) zło

żył przed komisją w Toruniu egzamin na mistrza w zawodzie 
fryzjerskim.

B ezczelność Żydów przekracza granice  
cierpliwości.

Nowe Miasto. Podczas wtorkowego targa jeden z pi
kietujących został kopnięty przez Żyda Ratnem erą.
Po dokonaniu tego „bohaterskiego* czynu bezczelny  Zyd 
schroni! się  czym prędzej do swego sklepiku, nie czekając 
na słuszną reakcję chrześcijan. Również w dniu 17 bm. 
m łodszy R atnem er w ohydny sposób wyraził się do pi- 
kieciarzy o ks. prof. Dembieńskim. I ten „bohaterski* 
raakabeusz natychmiast uciekł. Ta bezsilna wściekłość 
Żydów dowodzi najlepiej, jak im się daje we znaki legalna 
akcja pikietowa.

Spis źydofilów
z targu w dn. 17 bm. dla brakn miejsca podamy w nrze 
następnym.

Przestroga dla row erzystów .
Mikołajki. Przed kilkoma dniami skradziono p. Ja ech i- 

mowi Zawadzkiemu rower męski, który pozostawił przed 
jednym z domów. Sprawca kradzieży ulotnił się z rowerem 
w niewiadomym kisrunku. Kradzież ta niech będzie jeszcze 
jedną przestrogą dla tych, którzy są niepoprawni pod tym 
względem, że zostawiają rowery na ulicach i w ten sposób 
nierozważnie pozbywają się ich.

Zebranie Stronnictw a Narodowego.
Mikołajki. W niedzielę, dnia 15 bm. po majowym na

bożeństwie odbyło się zebr. koła SN, któremu przewodniczył 
kler. kol Ant. Marszelewski. Obecny był również ks, prób. 
Chyliński. Salka, w której odbywało się zebranie, była ude
korowana portretami Romana Dmowskiego, śp. ks. prób. 
Streicha i „mieczami Chrobrego”. Referat o ideologii i tak
tyce komunizmu wygłosił kol. Jan Morenc, zast kier. koła 
SN w Nowym Mieście, a o położenia wewnętrznym i mię
dzynarodowym oraz stanowisku Obozu Narodowego wobec 
aktualnych zagadnień kol. Benon Reichel, sekr. pow. SN. 
Załatwiono także sprawy organizacyjne, przy czym kol. Mar
szelewski apelował do zebranych o gorliwą współpracę w 
szerzenia Idei narodowej. Zebranie zakończono odśpiewaniem 
„Boże, coś Polskę!*

Odbiór bekonów w Lubawie
odbędzie się w poniedziałek, dn. 23 maja o godz. 6 rano, Jak 
następuje: Zwiniarz, Swiniarc, Lubawa, Rakowice, Sampława, 
Targowisko, Rotental, Gierłoż—P., Zielkowo, KazaniceJBy- 
szwałd, «Grabowo, Wałdyki, Złotowo, Lubstynek, Cz rlin, 
Ramienica, Rumian, Rybno, Jeglia, Kiełpiny, Ostaszewo, 
Prątnica, Omule, Grodziczno, Tuszewo, Zajączkowo J

Odbiór bekonów  w Nowym M ieście Lub.
odbędzie się w poniedziałek, dn. 23 maja o godz. 6 rano, jak 
następuje: Lekarty, Gwiździny, Mroczno, Nowe Miasto, Ma- 
rzęcice, Bratian, Rakowice, Zajączkowo, Tylice, Kamionka, 
Mikołajki, Wielkie i Małe BałówkI, Wawrowice, Nowy Dwór, 
Radomno, Bagno, Jamielnik, Knrzętnik, Nlem. Brzozie, Skar- 
lin i Gryźliny.

Instruktor Hodowlany Pomorskiej Izby Rolniczej 
w Nowym Mieście Lubawskim.*

Gminny K om itet PW. I WF. w Krotoszynach.
Jako przewodniczący gminnego komitetu PW i WF zwra

cam się z prośbą do wszystkich organizacji, istniejących na 
terenie gm. Łąkorz, Nowy Dwór Brat. i Krotoszyny o wzięcie 
jaknajliczniejszego udziału w gminnym święcie PW i WF w 
Krotoszynach w dniu 2? maja br.

Spodziewam się, że w dniu tym cała młodzież tych 
gmin skąpi się w Krotoszynach dla zadokumentowania swej 
siły dachowej i fizycznej.

W skład komitetu odchodu gminnego święta PW i WF 
wchodzą* Przewodu, komitetu — Łnkomskl Stanisław (wójt 
gm, Krotoszyny). Członkowie komitetn pp«: Rudnicki (wójt
gm. Łąkorz), Brzeski (wójt gm. Nowy Dwór Bratiański), Fel. 
Sarnowski (sekr. gm. Łąkorz), Edm. Krzyżaniak (rekr. gminy 
Nowy Dwór); Sekretarz komitetu Oczkowski Branon (sekr. 
gminy Krotoszyny); Przedstawiciel Komendy PW i WF — 
podchor. rez. Obarek Bolesław.

Program obchodu W. F. i P. W.
Godz. 9.— Zbiórka organizacji na boisku sportowym w laska

„ 9.49 Raport.
„ 9.50 Wymarsz do kościoła na nabożeństwo.
„ 11.45 Defilada przy Zarządzie Gminnym J
„ 12.— Obiad żołnierski na boiska sportowym.
„ 1330 Zbiórka zawodników na boiska sportowym.
„ 13.45 Defilada zawodników na boiska sportowym

i rozpoczęcie zawodów sportowych.
„ 18.— Rozdanie nagród.
„ 19.— Zabawa ludowa.
Przewodniczący Komitetu Gminnego Święta PW. i WF.

(—) Łokomski Stanisław.

Groźny p oiar. — Żona 1 synek  
poszkodowanego poważnie poparzeni.

Św infarc. W dniu 16 bm. o godz. 10 rano wybuchł 
pożar w zabudowaniach rolnika p. Bron. Goldera. Spłonęły* 
dom mieszkalny, stodoła, chlewy, a ponadto 500 zł w gotów
ce, sprzęty domowe, bielizna, obrania, zapasy ziemniaków, 
zboża, źrebię, maszyny rolnicze, bryczka, maciora ok. 150 kg. 
Budynki były ubezpieczone na 4400 zł, przedmioty ruchome 
na 5600 zł. Szkoda wynosi ok. 8 tys. zł. Przyczyny pożaru 
na razie nie ustalono, prawdopodobnie jednak powstał on 
od iskier z komina.

Żona poszkodowanego podczas pożaru dotkliwie się po
parzyła i uległa atakowi nerwowemu Również 3-letni synek 
p Goldera uległ poparzeniu.

Z Pomorza,
K om unikat Związku Inwalidów Woj. RP. 

Kolo P ow iatow e w Brodnicy.
Dowiadujemy się, źe na tut, terenie nowopowstała orga

nizacja inwalidów wojennych wysyła do naszych członków 
ulotki, używając demagogicznych twierdzeń, jakoby Związek 
nasz działał na szkodę swych członków i jakoby ta nowa 
organizacja wyłącznie broniła praw inwalidzkich Przyrze
kaniem bezpłatnego przyjęcia członków i in. sztaczkami chce 
ona powiększyć swój nikły zespół, co jej się jednak nie u- 
daje, bo nasi członkowie nie od dziś nas znają. Przez 20 
lat istnienia Zw. Inw. Woj. w Brodnicy zaskarbiliśmy sobie 
uczciwością, bezinteresowną pomocą i opieką ofiar wojny 
szacunek, poważanie i zaufanie. Opinii Związku naszego 
nie zaszargają nowotwory. Członkowie nasi wiedzą z prze
konania, gdzie ich przynależność Gdyby nie istniał nasz 
silny, bo 130000 członków liczący Związek z jego 12 obecnie 
posłami w Sejmie i prezesem posłem majorem Wagnerem na 
czele nie mielibyśmy tych praw, które obecnie mamy i kto 
wie, czyby połowa obecnie pobierających zaopatrzenie inwa
lidów rentę w ogóle otrzymywała. Nowo utworzona organi
zacja nie liczy w całej Polsce ani 1 proc. członków w porów
naniu do nas, więc wpływy jej są prawie źe żadne. W po
lemikę z demagogicznymi twierdzeniami nie będziemy się 
wdawali, ustalamy natomiast, źe jest fałszem to, co w ulot
ce się twierdzi o naszym Związku Nowe słabe organizacje 
są niepotrzebne, bo celem ich jest rozbijanie tej wielkiej 
jedności, przez co, rzecz jasna, możemy nasze nabyte prawa 
utracić, o co pewnym czynnikom chodzi, a na których ko
rzyść pracuje właśnie nowe stowarzyszenie. Jak długo Pol
ska istnieje, były rozmaite organizacje inwalidzkie nawet 
o dużo silniejsze od tej nowej, a jut ich nie ma, bo dema
gogia i słabe podstawy organizacyjne daleko nie doprowa
dzą, a jedynie szczera koleżeńska współpraca. Zaznaczamy 
jeszcze, źe przewodniczącym Koła Zw. Inw. Woj. w Brodnicy 
jest wiceburmistrz kol. Krzyźniewski, a wiceprzewodniczącym 
radny miejski kol. Wojnowski, członkowie Koła Str. Nar. w 
Brodnicy, którzy dają rękojmię, źe kieruje się odpowiednio 
członkami Związku.

Bliższe szczegóły podamy naszym cżłonkom na zebra
niach miejskich i wiejskich.

Zarząd Związku Inwalidów Woj, RP. w Brodnicy.

Opór w obec policji.
G órzno. W celu zaaresztowania Jana Augustyno

wicza, zam. w M. Leżnie, udał się przód. PP. Filutowski 
dó mieszkania wym. A orząc, na widok przodownika ociekł 
do domu. Przedstawiciel władzy, wypowiedziawszy formułkę 
o aresztowaniu do A., spotkał się z jego strony z oporem 
biernym. A. zażądał furmanki, a gdy ta nadjechała.,, leka
rza. W obronie aresztowanego stanęły matka I siostra. 
Dzięki przybycia post. Potockiego oraz kilku mężczyzn uda 
ło się A. umieścić na wozie, na którym przetransportowano 
go do stacji kol. Gntowo. Obsj policjanci odnieśli pewne 
obrażenia ciała przez zdarcie naskórka na rękach. Sprawą 
tą zajęły się już władze prokuratorskie.

RUCH T O W A R Z Y S T W
Zebranie organizacyjne Zw. Zaw. 

„Praca Polska”.
Lubawa. W czwartek, dn, 19 bm. o godz. 19,30 od

będzie się w świetlicy Stronnictwa Narodowego przy ni. Po
morskie] (lokal p. Szczepańskiego) zebranie organizacyjne 
narodowego Związku Zawodowego „Praca Polska*.



KĄCI K RADI OWY
Audycja Polskiego Radia w W arszawie.

Czwartek, 19 V.f6.15 Audycja poranna. 11.15 Poranek 
mus. dla szkól powsz. 11.40 Płyty 12.03 Audycja P0*“J bIo- 
ws. 15.45 Rozmowa muzyka z młodzieżą, lo. 15 Koncert so 
listów. 17.00 O bibliotece naukowej dla młodzieży. 17.15 lira 
zespół salon. Rozgłośni Poznańskiej. 18 35 Audycja dla mło
dzieży wiejskiej. 1900 Premiera słuch. .Pełną parą na Hong 
kong*. 19.30 Koncert. 20.00 Koncert rozrywkowy ze Lwowa. 
21.45 Portret kard. Newmana — szkic lit, ks. bisk. dra Józ. 
Gawliny 22.00 Twórczość Ksrola Szymanowskiego — VI aua. 
Tr. z konserwatorium warsz. 23.00 Dni Krakowa — odczyt

W ^p 'ią tek!#2 0 'v . 6.15 Audycja poranna. 11.15 Audycja dla 
szkół. 11.40 Płyty. 12.03 Audycja połudn<owa. 15 45 JaK 
pracują nasze mamy: Gospodyni wiejska — and. dla dzieci.
16.15 Toast z pantofelka — lekka aud. muz. 17.15 Zespołowa

muzyka wokalna. 18.10 Płyty. 18.35 Audycja dla wsi. 19.00 
Zrzędnożć 1 przekora — VIII wlecz, komedii Fredry. 20.00 
Koncert aymf. 22.00 Muzyka tan. ze Lwowa.

P r c p n  P olskie«« Rad!« S. A .B osg laśn i«  
Pomorska w I s r a s l s .

Fala 804,3 m. 986 Kc. 16—24 Kw.
Czwartek, 19 V. 11.40, 13.10, 18.30, 23.C0 Płyty. 13.00 

Maj myśliwego — hodowcy — pogad. roln. 14.00 Wlad. 
z Pomorza 1 parę informaeyj. 18.15 Romantyczna przeszłość 
wielkich żaglowców — fel. 18.40 Wlad. sport, z Pomorza.

IM P & t  . . .0  WI.Ł
i p™ord.‘ 'i& .issr i jto5, “1 sb" T o Z
z Pomorza, , _ _ , , x .

Poza tym transmisja * innych polskich stacyj.

żyto 
Pszenica 

fJJęezmlaC 
O wian
Gorczyca 
Wyka jara 
Slemie lniana 
Rzepak zimowy

G I E Ł D A  ZBO
Płacono w złotych kg 

Pozoatt, 17. b.
20.00— 20.25

Z OWA
za 100 

— Bydgoszcz, 16. 5.

25.25— 25 75 
17.50— 18.00
18.00— 18.50
34.00— 36.00
23.00— 24.00
50.00— 52.00 
53 00— 54.00

20.50 
24.00
17.50
17.50 
3200 
20,50— 21,50
48.00— 51.00
51.00— 53.00

20.75 
2450
17.75 
18.00 
35.00

Za redakcję odpowiedzialny: Józef Zieliński w Nowym Mieście Lub.
Za ogłoazeala redakcja nie odpowiada.

W  razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód *3 
aakUdsie, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarewaif 
pia®k, a abonenci nie mają prawa domagania aledostareioaytM 
numerów lab odszkodowania-

Dnia 17 maja 88 r. o godz. 10.45 zasną! w Bogu ^zaopatrzony kil
kakrotnie Sakramentami św., mój najukochańszy mąt, ‘naBZ drogi syn, 
brat, zięć, szwagier i wujek

Antoni Wiśniewski
przeżywszy lat 36.

O czym donoszą w ciężkim smutku pogrążeni
Żona I rodzice.

Nowe Miasto Lub., w maju 1938 r.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 21 bm. o godz. 10 przed poi 

Osobnych uwisdomieó nie wysyła się.

Wszystkim tym, którzy w smutnych chwi
lach śmierci naszej matki 

ś. p.

Emilii Lambertowi
okezall nam współczucie, a przede wszystkim 
Wielebnemu Duchowieństwo, a to ks. p:ob. 
Kicie, ks prób. dr. Prybie, ks. Ossowskiemu,
fes. Jasińskiemu, Szanownym Sąsiadom i Zna
jotnym, p. Organiście w Tylicach i Kółkom 
Śpiewaczym, Kółkowi Rolniczemu w Tylicacb, 
Firmie B. Olszewski w Nowym Mieście za 
bezinteresowną 1 piękną dekorację kapliczki 
pogrzebowej, pracownikom majątku Jakóbko- 
wo oraz wszystkim innym uczestnikom ża
łobnych uroczystości składamy serdeczne

„B ó g  zapiać“
Rodzina Lambertów

Jakóbkowo, w maju 1938 r.

Informacje na budow ie drogi w Kurzętniku.

Codziennie świeżo palona kawa 
na maszynie najnowszego systemu

Najwyborniejsze gotowe mieszanki

kawy ziarnistej:
ł!a l*g

99

99
U

z l  1.00 
zl 1.10 
zł 1.20 
zl 1.25

J. Cieszyński
Drogeria 1 Skład Farb 
Nowe Miasto, Rynek 

poleca
Tapety

Farby
Pokosty

Kredę

Popularną 
Domową
Ekonomiczną 
Mokka

POLECA „
Fa S T A N I S Ł A W  R O S T

NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Telefon 36 — Rynek 23

Kapustą kiszoną
Ogórki kiszone  

Ser szwajcarski, litewski* 
Edamski

P n m p ern lk e l w puszkach
i paczkach po 35 1 50 gr

POLECA
Firma S T . R O S T ,

NOWE MIASTO LUB. 
Rynek 23 — Tel. 36

POMORSKO - POZNAŃSKI

dostarcza
„ - r a i

W a ż n y  od 15  maja 1428

W szelkie

roboty dekarskie
wykonuję

St. Świątkowski
dekarz

Pacóltowo, p. Nowe Miasto

Cena 8 0  gr.
Nakładem Drukarni Toruńskiej S. A.

Śygoatar*: m. 37|38, 89|38, ltl|38. 1005|37, 537[37, 159136.

Obwieszczenie o licytacji ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Nowym Mieście Lubaw

skim Alfons Ligmann, mający kancelarię w Nowym Mieści« 
Lubawskim, ul Pod Lipami Nr 18 na podstawie art. 602 k p c. 
podaje do publicznej wiadomości, ża dola 20 m aja  1938 r.
0 gcdz. 16 w Nowym M ieście Lubawskim, ul. Rynek, 
odbędzie się I sza licytacja ruchomości, należących do Cele- 
lestyna M lłoszew skiego, składających się z: 1 maszyny 
płaskiej pospiesznej drukarskiej, 1 m aszyny drukar
sk iej nożnej, marki Tlp top, 1 m aszyny do cięcia pa
pierń 64 cm. szerokiej, m aszyny do szycia drutem , 
czcionki drukarskie, 1 kom pletu linii m osiężnych dru-

k a r sko^zacoWan!e ruchomości nastąpi przed licytacją,
Ruchomości można oglądać w dniu .licytacji w miejscu

1 czasie wyżej oznaczonym.
Nowe Miasto Lub., dn, 2 maja 1938 r.

Komornik Sądu Grodzkiego  
Mgr Ligmann

Poient-CflstroIJ. S?
Olej samochodowy

o wybitnie wysokim gatunku 1 wyjątkowej odporności na 
wysokie temperatury.

Średnio g ę s t y « ^
Blaszanki V, 8««- «“ er. zl 8,25

« ■> « »  «i  „ ,, » 2700
Garażówki sta low e 5 ,, » ” 120,00

FaCST  A N I S Ł A W  R O S T
zastępstwo na

Nowe Miasto Lub. (i okolice)
Próżne nsezynla Patent Caetrol ntpsłnla się oryginalną 

pod gwarancją o liw ą P a ten t-C as tro l.

Kafle
w najnowszych kolorach 
i d e s e n i a c h  o r a z
eeg lę  szam otow ą  
I okucia do plecy
poleca bardzo korzystnie

T. K O Z I C K I
BRODNICA, H allera 17 do nabycla

Najtańsze źródła w księgarni „ D R W Ę C  A“
NOWE MIASTO LUBAWSKIE, R ynek

zakupu konfekcji 
damskiej 

męskiej
i dziecięcej

oraz różnych materiałów na

kostium y, p ldsics^  
i ubrania

tylko w składzie konfekcji

L. Brzozowska
BRODNICA, Kościuszki 1

Drzewo opalowe
drągi zdatne na kozły 1 drabie 
gromady — zdatne na płoty 

sprzedaje
Majątek Ciborz 

p. Lidzbark

Opełacze
1]|2 metrowe jednokonne na 4 
rzędy buraków odda okazyjnie

„ U N I A ”
Sp* akc. Brodnica.

w ielki wybór
najnowszych deseni

Farby 
Pokosty 
Lakiery 
Pendzle 
Szablony 

K r e d ę
poleca
Nowa Drogeria

właśc.
W acław T ruszczyński

LUBAWA, ul. Zamkowa 
Telefon 37

Potrzebny odjjzaraz
uczeń  kow alski 

Fr. Pokojski, mistrz kowalski 
Prątnlea

Sprzedaż maszyn rolniczych
maneże, sieczkarnie, m tóckarnie różnego gatunkn  

wialnie ! row ery
po bardzo niskich cenach poleca

Firma J. G A R S T K A ,  Brodnica.
Zgubiono

bilet koleiowy
zniżkowy

Nr [246076 oraz B I L E T  
O K R E S O W Y  Nr 044649 
na nazwisko Konrad Jan
kow ski, które unieważniam

Łóżko d z iec ięce
w bardzo dobrym etanie ns 
sprzedaż.

Zgłoszenia do ekep. .Drwęcy* 
Nowe Miasto Lub.

Pomocnika

Sieję na moim ogrodzie ko» 
ło p. Sokowskiej przez cały rok

truciznę
Cieśniewskl, Nagaszew o

DOM
i plac do budowli na sprzedaż 

Zgłoszenia
księgarnia J, Bnlki 

Brodnica

Nowy dom
bez lokatorów w NowymMleścle 
Lub. ul. Łąkowska do sprze
danie.
Gdzie? wskaże eksp. .Drwęcy 
Nowe Miasto Lub.

G ospodarstwo
30-morgowe sprzedam

Józef Anzel, Kazanice
N ow o w ybudow any

dom i plac pod budowę domu 
front blisko głównego rynku 
(opodal łazienki, plaża) wolny 
15 lat od podatku sprzeda

L. Klinger, Brodnica, 
Łazienna 2.

D zie w c zyn a
Z dobrym gotowaniem po
trzebna od zaraz.

Jentklew iczow a, tartaki 
Nowe Miasto Lub-

2 pokoje * kuchnią
wydzierżawię.

Nowe Miasto Lab.
Wierzbowa $

Na sprzedaż

kominiarskiego
H. Łngiewlczowa 

Nowe Miasto Lab.

młodego i pracowitego poszu
kuje od zaraz lub później

Stanisław  Górny 
cechmistrz kominiarski 

Łasin-Pomorze

U czeń
syn uczciwych rodziców po* 
trzebny od zaraz.Pieóczew sk! 

mistrz rzeźnicki, Lubawa

Fortepian
na sprzedaż. Jan Zagórski* 

Mroczno.

F O R M U L A R Z
polsca

Księgarnia .Drwęca.*


