
Cena pojedynczego egzemplarza 10 groszy^

A M I :  „O P IE K U N  M Ł O D Z IE Ż Y “ , „N A S Z  P R Z Y J A C IE L “ i „R O L N IK “
.Drwęca’  wychodzi 8 razy tygodn. we wtorek, czwartek i sobotę rano. — 

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

______  Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet

Drak i wydawnictwo ^Spółka Wydawnicza* Sp. z o. odp. w Nowemmieście.

Cena ogłoszeń; Wiersz w wysokości 1 milimetra na stronie 6-łamowej 15 gf, 
na stronie 3-łamowej 50 gr, na 1 stronie 60 gr. — Ogłoszenia drobne: Napisowe 
słowo (tłuste) 30 gr każde 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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Jak należy przeprowadzić 
w przemyśle

jak n a jda le j idące upowszechnienie 
w łasności p ryw a tn e j ?

Pierwszy etap antyźydowskiejtakcji gospodar
czej Stronnictwa Narodowego : organizowanie naj
drobniejszego, detalicznego polskiego handlnt jest 
jnż w niektórych okolicach Polski — wykonany, 
a mnie] więcej w c8łej Polsce poważnie rozpoczęty.

Ale — to nie wszystko. Po spolszczeniu han
dlu detalicznego, spolszczenia straganów i sklepów 
— rzeczą konieczną jest spolszczenie hurtu, spol
szczenie handlu zagranicznego (importu i eksportu), 
a także spolszczenie produkcji.] I

Polskie sklepy i stragany domagają się pol
skiego towaru. Jak im go dostarczyć ?

Czy mamy pozakładać polskie fabryki ? —- 
Wszak na to nie mamy pieniędzy! Na założenie 
fabryk potrzeba wielkich kapitałów — a tymi ak
cja Stron. Naród, nie rozporządza.

Ale te towary, których potrzebują "nasze skle
py i stragany, nie wymagają dla swego wyprodu
kowania fabryk. Nikt w straganach nie sprzedaje 
parowozów, samochodów, armat, okrętów, mostów 
żelaznych — a i w sklepach jedynie w małym 
stopniu sprzedaje się produkty hardziej skompli
kowane.

Główne towary, na które jest zapotrzebowanie 
w naszych sklepach i straganach, to jest sukno, 
to jest płótno, to jest perka], to są nici, to jest 
mydło, to są gwoździe, to są kłódki, to są podko
wy, to są garnki, to są buty, to są czapki, to są 
łopaty — to są jednym słowem rzeczy, które moż
na produkować i w małych warsztatach.

Nie potrzebujemy więc budować fabryk. Wy
starczy, byśmy (w tych dziedzinach, w których 
dotąd polskich wytwórców brak) pozakładali małe, 
m ałego kapitału  w ym agające w arsztaty.

Co więcej — zakładając małe warsztaty, je
steśmy w zgodzie z naszym teoretycznym gospo
darczym programem. Bo jest przecież rzeczą wia
domą — że rozdrobnienie (o ile to możliwej wy
twórczości przemysłowej jest postulatem, o które
go urzeczywistnienie Obóz N a rod ow y  w a lczy  
od dawna.

Potrzebę rozdrobnienia przemysłu propaguje 
jeden z najoryginalniejszych i najbardziej — jeśli 
idzie o myśl gospodarczą, — twórczych ‘ umysłów 
w Polsce, inż. Z. Raczkowski. Twierdzi on po 
pierwsze, że rozdrobn ien ie  przem ysłu  je s t 
n ieuchronną koniecznością; tak jak wynalazek 
maszyny parowej prowadził nieuchronnie do kon
centracji przemysłu i do wypierania małych war
sztatów przez wielkie fabryki, tak wynalazek mo
toru elektrycznego i motoru spalinowego prowadzi 
nieuchronnie do ponowego zwycięstwa wytwór
czości drobnej.

A  po wtóre — to rozdrobnienie jest faktem 
zbawiennym, należy je więc przyśpieszać i ułat
wiać. Pozwala ono na odrodzenie się w arstw y 
ludzi ś redn ie j zam ożności, pracujących fizycz
nie, ale będących „na swoim*. Pozwała na usu
nięcie wielkiej rozpiętości nierówności społecznych 
między wielkimi kapitalistami, a najemnym prole
tariatem fabrycznym. Pozwala tym sposobem 
znacznie złagodzić wrzenie socjalne, usuwając jego 
podstawy i stwarzając silną warstwę ludzi, zado
wolonych ze swej sytuacji życiowej — a także 
i przed rzeczywistymi proletariuszami, otwierając 
perspektywy poprawy losu (bo proletariusz może 
w ten sposób realny myśleć o dorobienia!się ma
łego warsztatu, jeśli jest na takie warsztaty ko
niunktura — ale trudno mu realnie myśleć o wy
zwoleniu się ze swej sytuacji najemnika w ustroju, 
w którym panuje wielki przemysł).

Obok tego rozdrobnienie przemysłu może 
z czasem doprowadzić do jego przesiedlenia 
na prowincję, do jego rozrzucenia po całym 
krają — a tym samym do likwidacji nieszczęs
nych zagłębi przemysłowch, okropnych — i z 
punktu widzenia higieny i z punktu widzenia 
moralności i z punktu widzenia fermentów socjal
nych — oraz do przeniesienia mas robotniczych 
ze środowiska wielkomiejskiego w zdrów*'

sze i bardziej sprzyjające'ludzkiemu szczęściu wa
runki prowincji.

Wreszcie — rozdrobnienie przemysłu byłoby 
faktem bardzo pomyślnym z punktu widzenia za
gadnienia obronności kraju. Bo wielką fabrykę 
może unieruchomić jedna celnie rzucona bomba 
lotnicza. Ale rzeszy drobnych warsztatów nie 
sposób unieruchomić inaczej, niż drogą^dokonania 
okupacji kraju.

Wspaniała procesja eucharystyczna 
na Dunaju.

W ie lk i k rzyż go re ją cy  na cze le .
Drugi dzień Światowego Kongresu Euchary

stycznego w Budapeszcie odbywał się przy maso 
wym udziale węgierskiego ludu wiejskiego, a zwła
szcza młodzieży, która przybyła do stolicy Węgier 
z różnych okolic krsju. Barwne i piękne kostiu
my ludowe ściągnęły powszechną uwagę, W ran- 
nych godzinach na Placu Bohaterów przy ołtarza 
kongresowym odbyła się Msza św. dla młodzieży, 
która następnie w liczbie około 65.000 osób przy 
stąpiła do Stołu Pańskiego.
““  O godz. 4 po poł. z udziałem Legata Pap. ks. 
ka.d. Pacelli’ego odbyło się pierwsze plenarne po
siedzenie Kongresu, na którym prof. Toth wygło
sił referat pt. „Eucharystia — jako związek miło
ści z Bogiem*. Po referacie nastąpiły krótkie 
3-minutowe przemówienia przedstawicieli 13 na
rodów.

Kulminacyjnym punktem była w godzinach 
wieczornych procesja eucharystyczna na Du
naju. Całe wybrzeże miasta, gmachy i mosty 
były z wielkim przepychem i okazałościę ilumino
wane. Miliony jarzących się lamp tworzyły wspa
niałą symfonię, której symbolem hył Kielich, spo
wity w światłach, a nad nim Hostia. Po nabożeń
stwie wieczornym procesja z N. Sakramentem 
wyruszyła z bazyliki św. Stefana do przystani 
na rzece, gdzie zajęła miejsca na statkach, Na 
czele procesji posuwał się statek, na którym wi
dniał w ie lk i krzyż gorejący , a po bokach świece. 
Na następnych statkach znajdowało się duchowień
stwo świeckie i zakonne, potem N. Sakrament w 
otoczeniu kardynałów i biskupów, a na dalszych 
statkach władze państwowe, goście zagraniczni, 
przedstawiciele poszczególnych zawodów i warstw 
społecznych.

Setki tysięcy ludzi asystowało tej procesji po 
obu brzegach Dunaju. Procesja udała się w górę 
Dunaju i po okrążeniu wyspy św. Małgorzaty za
wróciła w kierunku bazyliki.

Przed wylądowaniem wystrzał armatni zwia
stował chwilę, w której kardynał legat udzielił 
błogosławieństwa Eucharystycznego. Następnie 
procesja, pieszo już, udała się do bazyliki.

Niebywały widok procesji wieczornej na Dunaju,
I śpiewy i nastrój nabożny wywarły niezatarte wra- 
| żenie na wszystkich obecnych.

Nuncjusz Cicognani Ambasador
_  . Yanguas y Messia
Wskutek ostatnich zwycięstw gen. Franco Watykan 

nznal oficjalnie rząd narodowy. W tym celu mianowany 
został noncjnsz Castano Cicognani reprezentantem Watykanu 
w Salamance. Gen. Franco mianował swym ambasadorem 
przy Watykanie Don Jose de Yangnas y Messia.

Nasi drodzy pobratymcy bawili 
____ wśród nas.

^Czechosłowację tworzą dwa bratnie nam naro
dy — Czesi i Słowacy. Czechów jest przeszło 
6 mil., Słowaków 2 mil. Aczkolwiek tak Czesi, 
jak i Słowacy są nam bliscy językiem i pobratym
czym pochodzeniem, to jednak szczególnie drodzy 
są nsm Słowacy, nie tylko dlatego, że ich język 
jest jeszcze bardziej zbliżony do polskiego, niż 
czeski, ale dlatego, że i duchowo naród ten, 
a zwłaszcza też dla jego szczerego przywiązania 
do Kościoła kat., jest nam szczególnie podobny. Przy 
końcu wojny światowej, kiedy już klęska Niemiec 
i Austrii była widoczna, przedstawiciele Czechów 
i Słowaków w Ameryce, a między nimi i późniejszy 
prezydent Czechosłowacji — Masaryk, zawarli mię
dzy sobą umowę w Pittsburgu w Stanach Zjedno
czonych, mocą którego postanowili utworzyć wspól
ne państwo, ale na podstawach zupełnego równo
uprawnienia obydwóch narodów, tak, iż Słowacy 
mieli miećswój własny sejm,swe własne sądownictwo 
swą własną administrację i język w szkołach i u- 
rzędach. Kiedy jednak po rozpadnięciu się Austro- 
Węgier — doszło do realizacji tych postanowień 
i Słowacy, którzy aż dotąd byli pod panowaniem 
Węgrów, przystąpili do państwa czechosłowackiego
— Czesi złamali tę uchwałę pittsburską, włączając 
Słowację całkowicie w obręb swej własnej państwo
wości, obsadzając wszystkie prawie urzędy Czecha
mi, zaprowadzając język czeski tak w szkolnictwie 
jak i we wszystkich urzędach, a o sejmie słowac
kim, o sądownictwie słowackim, oczywiście, Czesi ani 
słuchać nie chcieli. To naturalnie rozżaliło i obu
rzyło Słowaków do głębi i całkiem zniechęciło do 
Czechów.

Nie przestali też oni ani na chwilę walczyć o swe 
prawo. Ich wodzem jest ks. prał. Hlinka. Ponieważ 
Czesi nawet przeczyli istnieniu takiej umowy, 
obecnie delegacja Słowaków przywiozła oryginał 
umowy do kraju, aby namacalnie wykazać słusz
ność swych postulatów ze strony słowackiej. De
legacja ta przybyła na polskim okręcie „Batory* 
do Gdyni. Na jej powitanie przybyła wycieczka 
parlamentarzystów słowackich, posłów i senatorów 
z obozu ks. Hlinki pod przewodn. ks. Budaja i po
sła Sidora.

We Warszawie witano wycieczkę słowacką 
z wielką serdecznością tak samo w Poznaniu, do
kąd przybyła. W Gdyni delegację słowacką powi
tano równie serdecznie i manifestacyjnie tak ze 
strony słowackiej jak i polskiej.

W imienia tej ostatniej przemawiał senator 
Gwiżdż.

Nasi bracia słowaccy w swych przemówieniach
— ujawniali szczerą miłość i sympatię dla Polski 
i Polaków.

P ięk n y  dar i potężna m anifestacja.
W Krakowie odbyła się ostatnio podniosła 

uroczystość wręczenia 22 ciężkich karabinów ma
szynowych, 2 granatników i 3 koni, ufundowanych 
przez powiat krakowski dla pułku ziemi krakow
skiej, która zamieniła się w potężną manifestację 
społeczeństwa ziemi krakowskiej.

P rzed s taw ic ie le  lu dow ców  w  Spalę 
na aud iencji u P. P re zyd en ta  R. P.

W Spalę przyjął P. Prezydent R. P. Jana Ma- 
dejczyka i Franciszka Wójcika, przedstawicieli lu
dowców. Tak więc po socjalistach i ludowcy po
szli coprawda nie na Zamek, a do Spały.

Znamienne uchwały zjazdu „Zarzewia".
Daże wrażenie wywołały uchwały, powzięto 

przez delegatów „Zarzewia* ziem zachodnich i po
łudniowo-wschodnich, zawierające mocne akcen- 
ty, dotyczące konieczności nawiązania współ
pracy z młodym pokoleniem narodow ym .

Ambasador RumnulI przybył do Warszawy.
Ostatnio o godz. 22,33 przybył do Warszawy 

pociągiem z Bukaresztu, serdecznie powitany, no
wy ambasador romański Ryszard Franassowici.



Mimo niepogody, połączonej z zawiejami powstańcy idą na
przód. Główne oddziały idą od gór Gudaru w stronę Su- 
ganto i Walencji, a część wojsk przesłania Tortezę, dokony- 
wojąc również wypadów. Po zaciętej walce narodowcy zajęli 
wsie Villafranca deł Cld 1 Castelfort. Na zdjęciu białe bloki 

przedstawiają front wojśk powstańczych.

Major Makowski wylądował w Rio de Janeiro.
Major Makowski w swym olbrzymim locie 

z Ameryki przez Afrykę do Europy i Polski przy
był dnia 26 bm. o godz. 16 min. 10 do Rio de Ja
neiro, gdzie pozostaje dzień lub dwa dia przeglądu 
maszyny.

P. Jerzy Rutkowski utworzy! Narodową 
Organizację Radykalną.

Po zerwaniu z ozonowym Związkiem Młodzieży 
Polskiej p. Jerzy Rutkowski postanowił utworzyć 
z tych kół i członków, którzy ma pozostali wier
nymi organizację p. n. »Narodowa Organizacja Ra
dykalna“.

Braterstwo uczuć.
W «Małym Dzienniku” czytamy:
«W  tym samym czasie, kiedy w Poznaniu wy

głaszał swe przeciwżydowskie przemówienie szef 
OZN gen. Skwarczyński, inny wybitny wojskowy 
gen. Berbecki, mając mowę tegoż dnia w Warsza
wie, oświadczył przedstawicielom młodzieży ży
dowskiej :

«wspólne walki Polaków i Żydów, walki wśród uczuć 
braterstwa i zgody pozwalają przypuszczać, "że braterstwo 
i zgoda zapanują także podczas pokoju*.

Jeszcze o sejmiku oddłużeniowym 
rolniczym w Poznaniu.

Poza tym, co umieściliśmy w dziale rolniczym,
uzupełniająco podajemy jeszcze osobno

o sejmiku oddłużeniowym, jaki odbył się 
iostatnlo w Poznaniu.

Dnia 21 maja rb. zwołały Pom. Tow. Roln." 
liW . T. K. R. prezesów powiatowych Tow. Rolni
czych iiznawców oddłużeniowych oraz posłów i se- j 
natorów rolników do Poznania, by omówić zagad-; 
nienie oddłużeniowe rolnictwa polskiego. '

Zebranie zagaił prezes W. T. K. R. Mikołajczyk.
Referaty wygłosili p. Maringe, dyrektor biu- 

ra^ekonomicznego, p. Lech Czarliński, prezes PTR. 
p. Mikołajczyk, prezez W. T. K. R.

Do dyskusji zapisało się 18 przedstawicieli 
rolników z Ziem Zachodnich, którzy mówili imie
niem kilkutysięcznej rzeszy rolnictwa zorganizo
wanego.
— Jako pierwszy zabrał głos p. poseł Mirski, 
który złożył w imieniu Koła rolników w Sejmie 
projekty ustaw oddłużeniowych. P. poseł M. za
znaczył, że sfery rządowe zachowują się tak, jak 
gdyby grały na zwłokę i nie chciały dopuścić do 
uchwalenia projektów. Słowa jasne i niedwuznacz
ne p. posła Mirskiego wywołały nastrój podnie
cenia wśród zebranych, co się uwidoczniło w prze
mówieniach wszystkich następnych mówców. Pa
dały słowa mocne, dobitne i niedwuznaczne. Mó
wiono o tym, jak to w Niemczech oddłnżono 
rolników, bo tam uważa się silne rolnictwa jako 
podstawę, bez której nie może istnieć silna armia. 
Wskazywano na to. że rząd w Rzeszy z tych sa
mych przyczyn, niezwłocznie po przejęciu Austrii, 
przystąpił do oddłużenia rolnictwa tamtejszego. —
U nas natomiast gada się o mocarstwowości, gdy 
poborowy syn małorolnego jest zagłodzony i nie
dorozwinięty.

Jeden z mówców z odznakami wojskowymi na 
piersiach, podrażniony wołał z mównicy: Wstyd 
nam po prostu mówić o tym, co się dzieje na zie
miach zachodnich Rzeczypospolitej. Z jednej stro
ny ekspansja niemiecka — z drugiej strony zupeł
na obojętność naszych czynników miarodajnych. 
Upadek kultury rolnej — obniżanie się pozioma 
stopy życiowej ludności tubylczej — systematycz
ne pomijanie przy parcelacji rządowej — rozrost 
bezrobocia doprowadzają do takich zajść gorszą
cych, jakie miały miejsce w Grudziądzu.

Przedstawiciel Kaszub, p. Kunkel, stwierdza, że 
panowie z Warszawy «znają” położenie ludności 
redzennej z przyjemnego pobytu na plaży mor
skiej i z wycieczek turystycznych po Szwajcarii 
kaszubskiej. - Pyta, na jakiej podstawie zali
czono Kaszuby do II okręgu ekonomicznego ? 
Może dlatego, że wybudowano tam parcelnikom 
szereg kurników (— poprawia się szereg will?)
O wszystkich pociągnięciach rządu t. zw. oddłu
żeniowych można będzie niebawem powiedzieć: 
»operacja się ndała, bo pacjent je »dół”.

Dalej twierdzi, że zadłużenia powstały nie 
z winy rolników, ale z winy tych, którzy fabrykują 
w Chorzowie i Mościcacb »bankrotpulwer”.

Na koniec dodaje, że w Polsce nie można dziś 
uzyskać pieniędzy, a w Gdańska tak, trzeba tylko 
podpisać akces do nich — Kaszuby jednak nie są- 
zdrajcy, ale dalej bujać się nie pozwolą.

Chcemy oddać...
Przedstawiciele powiatu lubawskiego, brodnic

kiego i delegat województwa łódzkiego przedsta
wiają cyfrowo, jak wygląda »oddłużenie“ :

1) fakt: Trudno podać wszystkie przykłady. 
Np. dług, zaciągnięty w r. 1929, wynosił 11.000 zł, 
spłacono 11.500 zł, gdy przyszło do konwersji, 
okazało się, że pozostało jeszcze 11.000 zł.

2) Inny przykład : kupiono stodołę za 5.000 zł, 
spłacono 8,000 zł. Trzeba było skonwertować 
mimo to 7 tysięcy zł. Nabywca chce stodołę 
z powrotem oddać i ponieść koszty rozbiórki.

3) Wykup z rąk niemieckich w r. 1928 2100 
mg po 336 zł; w r. 1937 parcelacja przynosi w 
rencie ziemskiej 71 zł za 1 mg. Po odliczenia

Szef Żelaznej Gwardii Codreanu skazany na 
10 lat ciężkich robót.

Trybunał wojskowy w Bukareszcie skazał b. 
przywódcę Żelaznej Gwardii, Cordeanu, na 10 lat 
ciążkich robót za zdradę i za usiłowanie wywoła
nia przewrotu przy pomocy państwa obcego oraz 
za uzbrojenie oddziałów.

Zmiana rządu japońskiego.
Niespodziewanie zgoła nastąpiła zmiana rządu 

w Japonii. Największą sensacją jest zmiana na 
stanowisku ministra Spraw Zegr. Na miejsce min. 
Hiroty powołany został gen. Ugaki.

Olbrzymie powodzie w Styrii.
Wiedeń. Górną Styrię nawiedziły powodzie 

wielkich rozmiarów. Na skutek ciągłych ulewnych 
deszczów wystąpiły z brzegów rzeki Mur Murz, 
zalewając okoliczne pola.

Również uszkodzony został tor kolejowy na 
znacznej długości, jak również zniszczona została 
droga górska na przestrzeni 15 km. oraz wszystkie 
mosty w tym okręgu.

—  Powieść. — :— ......

22) (Ciąg dalszy).
Chcąc nie chcąc musiał się Włodzimierz 

zgodzić.
Bal był wspaniały; wszystko, co Paryż miał 

najznakomitszego, nagromadziło się w paradnych 
pokojach margrabiego. Włodzimierz nie czuł się 
onieś nielonym wśród tego bogactwa i zachowy
wał się skromnie, ale pewno i z godnością w 
kole bogatych i możnych ludzi. Miał zresztą 
przy boku zawsze swego serdecznego przyjaciela, 
dr Romberka, który ułatwiał ma znajomości 
i zapoznawał z każdą osobą, która coś znaczyła.

Wtem serce zabiło żywiej Włodzimierzowi, 
bo w tej chwili weszła do sali piękna, bogato 
przybrana dama, hrabianka Helena! Wpatrzył się 
w nią tak bardzo, że nie słyszał nawet, co ma 
dr Romberk szeptał do ucha. Ogarnęło go takie 
wzruszenie, że oprzeć się musiał o słup. Hrabian

Hrabianka spo- 
a uśmiechnąwszy 
Włodzimierz czuł

kapitan Ekuson;

ka, która szła w towarzystwie ojca i kapitana 
Ekusona, musiała przechodzić tuż obok miejsca, 
gdzie Włodzimierz stał. Z drżeniem serca ocze
kiwał tego momentu, 
strzegła go, poczerwieniała, 
się, skinęła głową uprzejmie, 
się szczęśliwym.

Mniej szczęśliwym był 
spostrzegł on bowiem, że hrabianka Helena z wiel 
ką serdecznością rozmawiała z młodym lekarzem, 
a do niego tylko kiedy nie kiedy obojętne słówko 
wyrzekła. Domyślił się, że tych dwoje łudzi wiąże 
silniejszy węzeł ani sama przyjaźń; ogarnęła 
go przeto złość wielka, bo czuł, że bogata panna 
wysunie ma się z ręki, a z nią i miliony, o które 
mu przede wszystkim chodziło. Gdy o tym po
myślał, drżał jak w febrze; całą przyszłość, 
życie swoje stawił na kartę; gdyby przegrał, 
natenczas wszystko się skończyło. Na balu był 
w złym bumorze, choć uśmiech miał na twarzy. 
A  gdy się hrabianka z balu oddaliła, udał się 
i on do domu, ciągle medytując Dad tym, jakby 
przeciwnika swego z drogi mógł usunąć.

Przypadek sprawił, że nawinął mu się czło

kosztów pomiarowych i sprzedaży papierów otrzy
mał właściciel 28 zł za morgę, kiedy dziewięć lat 
terno płacił sam za tę samą morgę 336 zł. I to 
jest sprawiedliwość ?

Ostro atakowano «naród wybrany” i przywileje, 
którymi się Żydzi obecnie w Polsce cieszą.

Z całego przebiegu wynikało zgodne potępie
nie obecnej polityki. A byli na sali i Witosowcy 
i narodowcy i ozonowcy. Wszystkie głosy można 
streścić w słowach: »Precz z taką polityką stró
żowania urojonych i fikcyjnych sam nieściągalnych. 
Chcemy oddać to, cośmy pożyczyli, a nie dwa 
albo trzy razy tyle.

Ultimatum dla Ozonu.
Jako ostatni z przedstawicieli sfer rolniczych 

przemawiał p. Fr. Hiłłar z powiatu tczewskiego.
Zdaniem p. H. języczkiem n wagi będzie w tym 

wypadkn Ozon, który rozporządza przecież więk
szością głosów Sejmie. Jeżeli Ozon zechce, to 
projekty staną się ustawą — jeżeli nie, to daremne 
wszelkie gadanie. Ozon na przyszłej sesji sejmo
wej zadecyduje o »oddłużeniu rolnictwa’  i o swej 
własnej egzystencji. Na wypadek nieuchwalenia 
postulatów posła Mirskiego i tow. rolnicy całej 
Polski przyjść muszą do przekonania, że ozono
wym posłom milsza jest dieta poselska, aniżeli 
ratowanie rolnictwa, a co zatem idzie — obron
ność krają.

Jeżeli posłowie nie uchwalą tych ustaw od
dłużeniowych, przyznają się, że boją się rozwiąza
nia Sejmu.

Rolnicy w tym wypadku winni opuścić na znak 
protestu w całej Polsce O. Z. N. To jest ultima
tum — po którym może nastąpić tylko wojna 
między rolnictwem a Ozonem na całej linii.

Po p. Hillarze w sposób bardzo treściwy i'p e 
łen lekkiej ironii naświetlił z ramienia związku Izb 
i Organizacyj rolniczych w Warszawie p. Rusinek, 
politykę »stróżowania gruzów”.

Zaleca p. Rusinek więcej realizmu, a mniej 
fantazji.

Na tym p. Prezes Mikołaczyk zebranie zam
knął. Obecny.

W I A D O M O Ś C I
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 30 maja 1938 r. 

&«leadar%ylc. 30 maja, poniedziałek, Felikaa I pap.
31 maja, wtorek, Anieli, Petroneli.

Wschód słotom g 3 — 24 mu Zachód słońca, g. 19 — 42 m. 
Wschód księżyca g 4 — 35 m. Zachód księżyca g. 21 — 09 m.

Z miasta i powiatu
Kandydaci do szkoły podoficerskiej 

dla małoletnich.
N ow e Miasto. Komenda Powiatowa PW podaje de

wiadomości :
Przyjmuje się zgłoszenia do szkoły Podoficerskiej Pie

choty Nr. 2 w Śremie dla kandydatów, mających następu
jące warunki:

1. cenzus naukowy — 7 oddziałów szkoły powszechnej 
(szkoła powszechna III stopnia).

2. Wiek — ukończonych 17 lat w dniu 1 IX. br. do 19 lat 
nieprzekroczonych w dniu 1. IX, 1938 r.

3. Odpowiednie walory moralne i fizyczne.
4. Wzrost nie niżej 160 cm.
Kandydaci, odpowiadający powyższym warunkom, winni 

wnieść podanie własnoręcznie napisane z załącznikami: 
świadectwo obywatelstwa, oryginalne świadectwo szkolne, 
metryka urodzenia, świadectwo moralności, własnoręcznie 
napisany życiorys.

Wzór podania znajduje się w Pow. Komendzie PW. —* 
Nowe Miasto. Zgłoszenia przyjmuje Powiatowa Komenda 
PW. do dnia 2 czerwca 1938 r. do godz. 12 tej.

Komendant Pow. Przysp. Wojsk. ( —) Dulęba, kapitan.

Posiedzenie Sekcji Imprezowej KWB.
W piątek, dnia 27 maja pod przewodnictwem p. mgr* 

Malika w obecności przewodniczącego Kom. Wyk. p. burm* 
Wachowiaka odbyło się posiedzenie Sekcji Imprezowej Kom. 
Wręczenia Broni.

Sekcja Imprezowa przygotowuje bardzo bogaty program 
rozrywkowy, np. festyn ludowy, zabawy taneczne, kwiatowe 
korso, premiowanie okien wystawnych itp.

Komunikat.
Inspektor Szkolny w Nowym Mieście Lubawskim do

nosi, iż egzamin dla dzieci, pobierających naukę domową, 
odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz. 9-tej w publicz
nej szkole powszechnej w Nowym Mieście Lubawskim.

wiek, który mu w jego przedsięwzięciu mógł do
pomóc.

Gdy bowiem do domu przyszedł, powiedział 
mu służący, że od dwóch godzin czeka na niego 
jakiś nieznany człowiek i odejść nie chce.

Kapitan zły i zniecierpliwiony zawołał!
— Wyrzuć go za drzwi!
— Ho! ho! To jakoś ostro — odezwał się w 

tej chwili głos z za drzwi, a tuż zaraz wszedł 
mężczyzna w nędznym ubrania, o dzikim wej
rzenia.

— Wynoś s ię ! — zawołał tenże na służącego, 
który z osłupieniem patrzał na kapitana. Ten 
skinął ręką, aby wyszedł. Służący oddalił się, 
potrząsając głową.

— Nie poznajesz mnie, kochany kolego ? — 
rzekł teraz przybysz.

— Tyś Hieronim Brantin! Skąd przychodzisz?
— Wprost z Tulońskirgo więzienia!
Ta odpowiedź uderzyła w kapitana jak 

piorun.
— Co ? Jak ? — zawołał.
— Z więzienia Tuloóskiego — powtórzył

przybyły. (C. d. n.)



Kursy żeńskie Wych. Fizycznego.
Komenda Powiatowa P W. i W. F. powiatu lubawskiego 

podaje do wiadomości:
Okręgowy Urząd W. F. i P. W. organizuje w bielącym 

okresie wiosenno-letnim następujące kursy w. f. kobiet:
1. 3-tygodniowy instruktorski kurs III stopnia pływania 

w czasie od 13. VI. do 2. VII. 1938 roka w Toruniu,
2. 4 tygodniowy kurs wstępny ćwiczeń radiowych od 

1. VIII. -  28. VIII. 38 r. w Garczynie.
3. 2*tygodniowy kurs instruktorski III stopnia gier spor

towych od 22. VIII. do 2. IX. 1938 roku w Garczynie. 
W arunki na karat

ad. 1 a) Ukończony kurs wstępny ćwiczeń ruchomych. 
W ubiegłym rokn ten kurs ukończyły z terenu powiatu: 
Kltniewska Urszula i Czarnotówna Gen. ZHP Nowe Miasto 
Łub., Szczepańska Wiktoria KSM. Lubawa i Szydłowska M. 
KSM. Grodziczno

b) Wykazanie zamiłowania do pływania.
c) Minimum 7 klas szkoły powszechnej oraz ukończone 

18 lat tycia. Ponadto mogą być przyjęte kandydatki, nie 
umiejące pływać, a mające ukończony kurs wstępny ćwiczeń 
ruchomych lub nie mające tego kursu, a umiejącej dobrze 
pływać.

Ad. 2, Ukończenie szkoły powszechnej lub średniej, co- 
aajmniej 17 lat tycia, dobry stan zdrowia.

Ad. 3. Warunki jak pod ad. I.
Opłatę za wyżywienie i przejazd uiszcza Powiatowa Ko

menda PW. **
W yek w ip ow an ie  t T

Na kurs ad. I. Pożądane dwa kostiumy kąpielowe, 
płaszcz kąpielowy, czepek, strój gimnastyczny, długie spodnie 
flanelowe, granatowa spódniczka, biała bluzka, buciki białe 
gimnastyczne, dwie pary bielizny osobistej, dwa przeście
radła, jasiek, przybory do jedzenia, pisania, szycia, mycia 
aię I czyszczenia,

Ad. 2 I 3. Jak wyżej oraz cztery pary bielizny osobistej, 
cztery białe bluzeczki, ciepły swetr, kostium lek^o atletyczny 
I ciepły treningowy, przybory do jedzenia oraz kubki 
t talerze.

Zgłoszenia na powyższe kursy oczekuje Powiatowa Ko
menda PW na kurs I szy do dnia 2 czerwca rb., na kurs II 
i  III do dnia 2 iipca rb.

Komendant Pow. Przysp. Wojsk, J. Dulęba, kapitan.

Z uroczystości „Święta Matki”.
N ow e Miasto. Dnia 22-go bm o godz. 16 tej odbyła 

się uroczystość z okazji «Święta Matki*, staraniem kół PCK, 
przy gimnazjum i przy szkole powszechnej. Uroczystość 
ta zgromadziła wielką liczbę matek oraz gości tak, iż sala 
szkoły powszechnej była wypełniona całkowicie.

Piękny napis: „Niech żyją nasze mateczki* witał
wszystkie przybyłe mamusie radośnie 1 serdecznie.

Program tej uroczystości był bardzo obfity i urozma
icony :

1. Przemówienie (KIszelewska uczeń. głmn.)
2. Wiersz „Do Matki* (Draniczarkówna ucz. szk. pow.)
3. Obrazek sceniczny pt. „Żywa laurka* (uczniowie 

szkoły powszechnej.
4. Taniec Haneczki Witkowskiej,
5. Wiersz pt. aMatka*|(Łazowska ucz. gimn.)
6. «Zachwycenie* Lenartowicza (obrazek sceniczny w 

wykonaniu uczennic gimn.)
7. Pieśń «Dobrej Nocy* (chór uczeń, szkoły pow.)
8. Fortepian „Wiązanka pieśni ludowych* (Rostówna 

ucz. gimnazjum).
9. Taniec Haneczki,
10. Pieśń (Nie ma dzisiaj smutnych dzieci* (w wykonaniu 

uczeń, szkoły pow.)
11. Obrazek sceniczny „Miała matka troje dzieci* (ucz. 

szkoły pow.)
12. Wiersz pt. «List żołnierza do matki* (Turowski 

szk. pow.!
13. Fortepian „Kołysanka* (Rostówna).
14. Obrazek sceniczny „Dla Mateczek* (szk. powsz.)
15. Taniec Hanki.
Piękne wiersze, śpiewy i obrazki, wykonywane przez 

małoletnich artystów dla swych drogich matek, zachwycały 
mamusie i wzruszały do łez.

Atrakcją tej uroczystości był występ maleńkiej Haneczki 
z Torunia, która ślicznie tańczyła przy akompaniamencie 
awego tatusia. Toteż w stronę maleńkiej artystki sklero 
wały się liczne brawa oraz posypały się na scenę z rączek 
jej rówieśniczek 1 rówieśników wiązanki kwiatów.

1 tak na zmianę to śpiewem lub wierszem, obrazkiem 
scenicznym lub muzyką czy tańcem dzieci okazywali swą 
gorącą miłość i przywiązanie do swych najdroższych ma* 
tek. W połowie tej uroczystości maleńkie dziewczynki w 
krakowskich strojach rozdawały kwiaty — tak, Iż każda 
mamusia otrzymała piękną wiązankę.

Na zakończenie była wspólna fotografia matek i małych 
artystów.

Piękny plon pracy miejsc. Ochotn. 
Straży Pożarnej.

N ow e Miasto. W własne] świetlicy odbyło się w dn. 
25 bm. walne zgromadzenie Ochotn. Straży Poi., które zagaił 
prezes p. Nowaczyk, witając gości 1 członków. M. in. obecni 
byli pp. star. mgr Kowalski, bnrm. Wachowiak 1 ks. yrof, 
Dembieński. Protokół z ostatn, waln. zgromadzenia, odczy
tany przez sekr. p. Chudzińskiego, został przyjęty bez «przę
śl w u. Przewodniczącym waln. zgrom, wybrano jednogłośnie 
p. Starostę, który wygłosił najpierw przemówienie, w którym 
m. In, podkreślił wzorową postawę strażaków w czasie uro
czystości.

Nastąpiły sprawozdania członków zarządu. P. prezes 
Nowaczyk zaznacza, i! w roku sprawozdawczym liczba człon
ków czynnych wynosiła 34, wspierających 133, Straż obcho
dziła również jubileusz 50-lecia istnienia, zdołano także 
uzyskać świetlicę. Drużyna pod kierownictwem nacz. p. 
Bron, Jentklewicza jest świetnie postawiona pod względem 
technicznym, za co też wyrażono jej uznanie w zawodach 
wojewódzkich.

Następnie zabrał głos p. Naczelnik, który poprosił p. 
IStarostę o wręczenie dyplomów uczestnikom kursów prze
ciwgazowych, odkażania Itp. Najdłulej czynnymi w Straży 
są pp.: Kowalski 35 lat, Lendzlon 25., Bron. Kokoszyński 201., 
Czarkowski, Gorzkiewicz, Demski i Krasiński po 15 L, Józ. 
Kokoszyński 1 Urbański po 10 1. Straż nowomlejska posiada 
członków przeważnie 2 stopnia wyszkolenia. Pożarów było 
9, w tym 3 miejskie.

W czasie obrad otrzymał również p. St. Szudziński dy
plom za dobrowolne i szybkie dostarczanie koni w czasie 
pożarów. Oddział samarytański liczy ok. 34 ćwiczących. Na
stępnie przyjął p. Naczelnik 3 nowych członków przez poda
nie tęki do Straży. Po złożeniu sprawozdań przez sekr. p. 
Chudzińskiego i skarbu, p. Kujawskiego gosp. p. Józef 
Ko&oszyński zanalizował obecny stan sprzętu, który uległ 
gruntownej reperacji i potrzeby, które czekają na zrealizo
wanie. Sprawozdanie komisji rewizyjnej złożył p, Wałdowskl, 
absolutorium zarządowi udzielono bez dyskusji. Skład za 
rządu pozostał na rok przyszły bez zmiany, dookoptowano 
jedynie p. Lewandowskiego. Po wyborze komisji rewizyjnej 
uchwalono budżet, który w dochodach i rozchodach uchwa
lono w ramach 915 zł.

Po zreferowaniu przez p. Kokoszyńskiego planu dzia
łalności na rok 1938 9 p. Starosta złożył przewodnictwo w 
ręce p. prez. Nowaczyka. Następnie ogłoszono decyzję 
zarządu, który mianował pp. Stan. Lendziona i Br. Koko-

koszyńskiego członkami honorowymi, wyżej wymienieni 
bowiem z powodu podeszłego wieku złożyli uprzednio 
na ręce zarządu prośbę o zwolnienie ich z obowiązków 
członków czynnych. Decyzję zarządu przyjęto do wiadomo
ści z żywym zadowoleniem i oklaskami, podobnie też fakt 
mianowania przez p. Naczelnika obu członków honorowych 
oficerami.

Zakomunikowano również m In., Iż w 2 święto Zielo
nych Świąt odbędzie się poświęcenie świetlicy i godła stra
żackiego i p. przewodniczący zebranie hasłem „Czołem* 
zamknął.

Z ekranu.
' Kino Dźwiękowe wyświetli w poniedziałek, 30 bm. w Lu
bawie, 31 bm. zaś w Nowym Mieście 2 filmy* 1. „Ogród 
Allacha* daje widzowi zaklęte w barwy naturalne przepięk
ne sceny pustynne, na tle których rozgrywa się najbardziej 
czarowny romans. Gra Marleny Dietrich i Charles Boyer 
reprezentują wysoki poziom.

2 Świetny film szpiegowski pt. „Linia Maginota*, rozgry
wający się wśród potężnych fortyfikacyj, wzniesionych we 
Francji nad granicą niemiecką. Oglądamy podziemne kory
tarze, całe żelazo betonowe miasto. Popełniono podwójne 
morderstwo wśród b. tajemniczych okoliczności. Widz z za
interesowaniem śledzi akcję, toczącą się żywo i ciekawie. 
Wykonawcami roi czołowych są francuscy artyści dramatycz
ni wysokiej klasy.j

Święto gminne p. w. 1 w. f.H 
w Krotoszynach w dnia 22. V. 1938 r. dla gmin Kro 
tyszyny, Łąkorz, i Nowy Dwór Bratiaiiski. — Wyniki 

zawodów sportowych.
1. Siatkówka żeńska.

I. miejsce — KSM. Xrotoszyny I*
II. „ — KSM. Łąkorz.

III. „ — KSM. Krotoszyny II.
2. Trójbój żeński.

I. m. — Kozakowska Marianna KS. Jamlelnik 10 pkt.
II. m. — Zalewska Halina KS. Jamlelnik 13 pkt. \ ̂

III m. — Kozikowska Agata KSM. Krotoszyny 13,5 pkt.'
IV. m. — Nałkowska Jadwiga KSM. Szwarcenowo 14,5 pkt

3. Siatkówka męska.
I. miejsce — KSM. Krotoszyny.

II. „ — KSM. Łąkorz.
III. „ — ZS. Szwarcenowo.

4. Sztafeta 4 X 100.
I. miejsce — ZS. Jamlelnik.

II. „ — KSM, Krotoszyny.
III „ — ZS. Szwarcenowo.

5. Trójbój dla młodszych.
I, Pęsbi Mieczysław KSM. Krotoszyny 5,5 pkt.
II, Krajewski Jan KS. Radomno 10,5 pkt.

III Dekarski Edmund KSM. Krotoszyny 12,5 ftkt.
IV. Kozłowski Franciszek KSM. Krotoszyny 17 pkt.

6. Trójbój dla starszych.
I. Łątkowskl Kazimierz ZS Szwarcenowo 6 pkt.
II. Klimaszewski Stanisław ZS Szwarcenowo 7 pkt.

III. Podsędek Wacław KSM. Łąkorz 7,5 pkt.
IV. Górski Marcin KSM Łąkorz 13 pkt.
Poziom zawodów wysoki. Walka była bardzo zacięta, 

widać było dobre przygotowanie zawodników i zespołów 
oraz zdrową rywalizację.

Zebranie Stron. Naród.
Zwiniarz. W niedzielę, dnia 22 bm. odbyło się w 

Zwiniarzu zaraz po nabożeństwie zebranie Str, Nar. w lokalu 
p. Sroki. Na zebraniu tym przewodniczył prezes SN. p. 
Kikul, który zebranie zagaił i oddał głos sekr. koła kol. 
Wiergowskiemu. Ostatni odczytał referat pod tytułem 
„Zatarg polsko litewski*. Do referatu tego nawiązał kilka 
zdań prez. obwod. Leon Szulc i poruszył kwestię organi
zacyjną naszego Stronnictwa, zachęcając do prenumerowa
nia „Warsz. Dziennika Naród.*. Skutek był ten, że koło 
Zwiniarz jako pierwsza placówka wiejska zaabonowała 
sobie tenże organ, z którego korzystać będą wszyscy człon
kowie tegoż koła. W dyskusji zabrali głos prezes koła 
Str, Nar. z Hartówca i prez. Akcji Kat. w Zwiniarzu. podno  ̂
sząc potrzebę większego zespolenia i zorganizowania 
się szczególnie teraz, gdy komuniści pozwalają sobie już 
na kradzieże świętokradzkle. Następnie zabrał jeszcze głos 
prezes p. Kikul zachęcając do intensywniejszej, współ« 
nej pracy. Na zakończenie zaśpiewano „Hymn Młodych*.

Z  Pom orza*

Przykładna kara za lekceważenie.
Działdowo. Majer Eryk z Płośnicy został ukarany 

przez Starostwo Pow. w postępowaniu karno-administracyj
nym grzywną 200 zł. z zamianą na 10 dni aresztu za nie- 
wy wieszanie flagi państwowe! w dniu święta narodowego. 
Jest to już drugi przypadek kary za lekceważenie czy też 
pewnego rodzaju opór okazywany przez mniejszość nie
miecką z okazji uroczystości państwowych.

N A D E S Ł A N E .
Senator uległ jako kandydat przy wyborze 

sołtysa,
Lefcarty. Pan Serotyński, posiadający w naszej wsi go

spodarstwo 70 mórg. i w sąsiedniej wsi drugie takiej wiel
kości, jest senatorem i wójtem gminy Nowydwór-Bratian, 
gdzie jest bardzo rzadkim gościem, a urząd ten sprawuje 
podwójci p. Brzeski ze Skarllna; jest też agitatorem w dal
szej okolicy do Ozonu, gdzie podobno kiepskie plony zbiera, 
a może jeszcze 1 gdzieindziej, ale to wszystko widocznie mu 
jeszcze nie wystarcza. Ponieważ dotychczasowy sołtys 
p. Szramka wyprowadził się z naszej ^ei, dlatego w tych 
dniach odbyły się wybory sołtysa i słuchajcie, p. Seroźyński 
zgłasza swoją kandydaturę, a tu klapa, za bardzo jest zna
ny. Sołtysem wybrany został małorolny, porządny człowiek, 
p. Meierski. gki

KOMUNIKATY P .I.R .
Zbiorowe szczepienie trzody chlewnej.
Komunikujemy Kółkom Roln., że zbiorowe szczepienia 

tnody chlewnej przeprowadza p. dr, Roszczak w Lubawie«
Zasadnicza cena przy zbiorowym szczepieniu trzody 

chlewnej waha się w granicach od 75 gr do 1,50 od jednaj 
sztuki trzody chlewnej.

Biorąc pod uwagę to, że różyca trzody chlewnej powo
duje rok rocznie duże straty w trzód/Je chlewnej, a szczepią* 
nie samą surowicą trwa zbyt krótko i jest dość kosztowna, 
zaleca się Kółkom Rolniczym przeprowadzenie zbiorowego 
szczepienia świń za pośrednictwem lekarza weterynarii su
rowicą 1 kulturami.

Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do lekarza 
weterynarii. TRP.

Zamówienie nawozów sztucznych.
Centrala rolników spółka akcyjna w Poznaniu zawiada

mia nas, że w okresie od 1 maja 1938 r. dostarczać będzie 
tomaaówkę belgijską o zawartości 14—19 proc. kwasu fosfo
rowego rozpuszczalnego w 2 proc. kwasie cytrynowym w na
stępującej cenie — w miesiącu *

maju 0,485 zł
czerwcu 0,495 zł
lipcu 0,5075 zł
sierpniu i wrześniu 0,515 zł

za 1 kg proc. kwasu fosforowego franko wagon stacji kole
jowej Gdynia-Port.

Zamówienia należy kierować za pośrednictwem Spół
dzielni „Rolnik* w Luoawie i oddziału w Nowym Mieście, 
gdzie można też otrzymać bliższe warunki dostawy.

Tak samo korzystniej jest obecnie nabywać nawozy po
tasowe na sezon jesienny,

Wycieczki do Danii.
Równocześnie organizuje Centr. Tow. Org. i Kółek Roln. 

wycieczkę do Danii na wystawę rolniczą. Odjazd z Gdyni 
statkiem „Batory* dnia 23 czerwca rb. Bliższe szczegóły po
damy w następnym numerze.

Wycieczka do Krakowa.
W dniach od 18 do 21 czerwca 1938 r. organizuje Towa

rzystwo Rolnicze Powiatowe w Nowym Mieście trzy dniową 
wycieczkę na „Dni Krakowa*.

W powrotnej drodze wycieczka zwiedzi Warszawę. 
Koszt wycieczki bez utrzymania wyniesie 35 zł., w czym 
mieszczą się już noclegi, wstęp na wystawę oraz zwiedzenie 
miasta, a także zwiedzenie Wieliczki i Sowińca.

Utrzymanie kosztuje w Krakowie w czasię „Dni Krako
wa* dla wycieczek 60 gr za śniadanie, 1 zł za obiad i 80 gr 
za kolację.

Zgłoszenia przyjmuje Tow. Roln. Pow. w terminie do dn. 
5 czerwca br.

Bliższe warunki podane zostaną w późniejszym terminie.
TRP.

R U C H  T O W A R Z Y S T W
Komunikat Związku Weteranów Powstań 

Naród. RP. (stów. zarej). Koło Nowe Miasto.
Wzywamy nasz. członków, którzy jeszcze nie wypełnili 

kwestionariuszy z przebiegu służby w Straży Ludowej wzgl. 
Tajnej Org. Wojsk. Pomorza, aby takowi niezwłocznie zgło
sili się w biurze przy ul. 19 Stycznia 9, celem dokonania 
ormalnośe! drogą służbową, gdyż Placówki Historyczne przy 

fDOK. VII 1 VIII zaświadczenia wydają tylko do 31 XII 1938 
r. Kto do tego terminu nie będzie w posiadaniu zaświad
czenia wzgl. odznaczenia, nie będzie mógł do n. Związku na- 
laźyć. Druhowie, którzy w międzyczasie poświadczenia z D. 
O K. otrzymali, zechcą takowe przedłożyć w biurze dla u- 
zupełnlenia ewidencji. Zarząd.

Komunikat Stów. Właścicieli Nieruchomości 
w Nowym Mieście Łub.

Podaję członkom do wiadomości, że mieś. zebranie od
będzie się we środę, 1 czerwca br. o godz. 8 wiecz. w Hot. 
Centralnym (parter). Wobec b. ważnych spraw jak i spra
wozdania prezesa ze zjazdu Właść. Nieruch. Ziem Zachodu, 
w Bydgoszczy przybycie wszystkich członków jest konieczne. 
Ponieważ w drugiej połowie czerwca odbędzie się w n. mieście 
niezwykła uroczystość wręczenia broni brodnickiemu pułko
wi, wzywam wszystkich Właśe. dom., aby zawczasu przygo
towali chorągwie wzgl. się w takie zaopatrzyli, o ile do tej 
pory nie posiadają, gdyż bezwzględnie na każdym domu po
wiewać musi chorągiew, aby wykazać, że nieruchomość miej
ska naszego miasta jest w 100 proc. w polskich rękach.

(—) Szczerbicki, prezes.

Stów. Pań Miłosierdzia św. Wlncen. a Paulo.
Nowe Miasto. Zebranie miesięczne odbędzie się w 

środę dnia 1 czerwca br. o godz. 20*tej (8-mej wieczorem) w 
Ochronce. Przewodnicząca.

Towarzystwo śpiewu „Harmonia”.
Nowe Miasto. Dziś w poniedziałek lekcja śpiewu w 

auli gimnazjalnej.

Związek powstańców wielkopolskich. Stów. 
zarej. koto Nowe Miasto Łub.

Zawiadamiamy uprzejmie wszystkich członków 
zrzeszonych i nie zrzeszonych Zw. Powstańców Wlkp. oraz 
Powstańców i Niepodległościowców Pomorskich, że w środę 
dnia 1 go czerwca br. wieczorem o godz. 20-tej odbędzie 
się zebranie tut Koła w świetlicy PW (naprzeciw boiska 
sportowego) w Nowym Mieście Lub.

«Za Wolność* Zarząd.

Kółko Rolnicze — Nowe Miasto.
Miesięczne zebranie Kółka Rolniczego odbędzie się w 

piątek, dnia 3 czerwca, o godz. 10 w lokalu p. Seroźyńskiego. 
Na to zebranie przybędzie delegat z Pom. Izby Rolniczej 
z działu hodowli owiec, jak również Instr. Hodowl. p. Gro
chowski z Nowego Miasta. Na porządku obrad bardzo waż
ne sprawy. V szystkich członków Kółka Roln. i Hodowców 
Owiec uprzejmie zaprasza Zarząd.

Hasiem dzisiejszego dnia jest

O T O R Y Z A C J A  KRAJU
Koncesjonowane Kursy Samochodowe i Motocyklowe KAZIMIERZA MIELNIKA

w BRODNICY
rozpoczną się w najbliższym czasie dla amatorów i zawodowych.

UW AGA: Amatorzy mogq uzyskać pozwolenie od 16 lat.
Nauka odbywa się na nowoczesnym samochodzie. Zapisy przyjmuje i informacyj udziela

FIRMA AUTO-STOP A. BIAŁACHOWSKI
BRODNICA, ul. Mazurska 14 — tel. 120



Sytuacja w Czechosłowacji 
ciągle naprężona.

W Czechosłowacji panuje w dalszym ciągu 
naprężenie. Słychać, że powołania do szeregów 
wojskowych odbywają oię nadal. Natomiast Hen- 
iein żąda cofnięcia zarządzeń wojskowych I wyco
fania wojsk z ziem zamieszkałych przez Niemców. 
Zaciąganie do wojska, b. intensywne w okolicach 
zamieszkałych przez Polaków umniejsza 
znacznie liczbę wyborców przy odbywających 
się wyborach gminnych. Bardzo znamienne 
oświadczenie dał sekretarz stanu Stan. Zjedn., że 
wyoueh wojny w Europie zmusiłby Amerykę 
do akcji.

Polski Czerwony Krzyż ofiarował Armii 
7 samolotów sanit.

W niedzielę w ramach rozpoczynającego się 
w dniu 1 czerwca Tygodnia PCK odbyła się na 
lotnisku mokotowskim podniosła uroczystość 
przekazaniu przedstawicielom Armii przez Polski 
Czerw. Krzyż 7 samolotów sanitarnych.

Krwawa zabawa.
Zbąszyn. Na zabawielflatowej młodzieży po

między Godziszewem i Belęcinem niedaleko Zbą
szyna przyszło do bójki, w przebiegu której 2*ch 
zostało zabitych i kilku rannych. Smutne to, że 
młodzież nasza tak się bawi.

Oehrona roślin przed szkodnikami 
i chwastami.

Pomorska laba Rolnicza przesiała do Gminnych Komi
tetów Ochrony Roślin materUły do przeprowadzenia ty* 
godnia walki ze szkodnikami i chwastami roślin.

Wobec powyższego apeluję do Gminnych Komitetów 
Ochrony Roślin, Prezesów Kółek Rolniczych oraz nauczy
cielstwa Sikół Powszechnych, aby w akcji tej w tym roku 
wzięli jak najliczniejszy udział.

Obecnie pojawił się już chrabąszcz majowy, którego 
powinno się jak najenergiczniej tępić. Pomocne przy zbie
rania chrabąszczy mogą być w dużej mierze dzieci szkolne.

Tak samo należy zwrócić uwagę na sady i pojawiające 
się gąsienice tępić. Po opadnięciu listków kwiatowych, 
należy przystąpić do zraszania drzew owocowych i krzewów 
2 proc. roztworem cieczy bordoskiej.

Ciecz kalifornijską stosować należy podczas dni pochmur 
nych i wilgotnych. Cieczą bordoską powinno się oprys
kiwać drzewa owocowe w czasie suchej i słonecznej pogo
dy«

Celem zniszczenia wylęgłych gąsienic dodaje się do 
cieczy kalifornijskiej 20 gramów arsenianu ołowiu, a do cie
czy bordoskiej 20 gramów zieleni paryskiej na 100 litrów 
roztworu.

W razie użycia środków trujących (arsenian ołowiu, 
zieleń paryska) trzeba narządy oddechowe i oczy chronić.

Jeśli pomimo zastosowania środków chemicznych zauwa
ży się liczne wystąpienie mszyc, trzeba przystąpić do oprys
kiwania drzew „Nikotanem*.

Wymienione środki chemiczne można nabyć w drogeriach, 
a takie w firmie ,Azct* w Jaworznie.

Naleiy zwrócić uwagę także na chwasty i osty, jak 
również berberys, które zabierają roślinom pokarm, wodę 
i powietrze. Chwasty naleiy bezwzględnie tępić nie do
puszczając do wydania nasienia.

Do walki ze szkodnikami roślin przystępujcie 
niezwłocznie. (—) Jan Kołodziejski,

Instruktor Ochrony Roślin na pow. lubawski.

Jarmarki w czerwcu.
ls Lubawa bk.
2: Łąkorz krbk,
3: Brodnica bk., Grudziądz bk., Lidzbark bk.
7: Rypin krbk.
8: Nowe Miasto bk., Świedziebnia krbk.

10: Skrwilno krbk.
14: Działdowo bk.
17; Grudziądz bk.
21* Jablonowo-Zamek bk., Dobrzyń n. Drw* krbk., 

Rypin krbk.
22; Kurzętnik bk., Rybno bk.
23: Mroczno bk.
24* Skrwilno krbk.

K Ą O S K  1 A O I O W Y
Audycja Polskiego Radia w Warszawie.

Wtorek, 31 V. 615 Audycja poranna. 11.00 Audycja dla 
poborowych. 11.15 Audycja dla szkół. 11.40 Płyty. 12.03 
Audycja południowa. 15.15 Przygoda Marcelianka Majstra* 
Klepki — and. dla dzieci. 16.00 Koncert rozrywkowy w wyk. 
ork. Rozgł. Wileńskiej. 16.45 Jan Matejko — opowieść bio
graficzna. 17.00 Muzyka tan. 18.00 Z życia owadów — pog. 
z Wilna. 18.10 Koncert muzyki gruzińskiej z Poznania. 19 00 
Recital fortap. 19.30 1000 taktów muzyki — koncert. 21.00 
Audycja dla wsi. 21.10 Gawoty i menuety — koncert. 2200 
Finał kockursu dla pianistów im. Ysaye*a. Tr. z Brukseli.

Środa, 1 VI. 6.15 Audycja poranna. 11.00 Audycja dla 
poborowych. 11.15 Audycja dla szkół. 11.40 Płyty. 12.03 
Audycja południowa. 15.15 Wszystkiego po trochu — and. 
dla dzieci. 16.00 Koncert ork. salon. Rozgł. Poznańskiej. 
16 45 Rola wsi wyżywieniu miasta i wojska podczas wojny — 
odczyt, 17.C0 Muzyka tan. 18,00 Rezerwaty przyrody w 
Polsce ■ odczyt. 18.10 Recital Szaieskiego — altówka. 19.00 
Polskie pieśni ludowe. 19.30 Majowe wspomnienia — koncert 
rozrywkowy. 21.00 Audycja dla wsi. 21.10 Koncert chopi
nowski w wyk. Tarczyńskiego. 22.00 Koncert m. ork. PR.

PregratMi P o lsk ie «« Radie S. A. Rosglećnta 
Pomorska w l o r a n i n .

Fala 304,3 m. 986 Kc. 16—24 Kw.
Wtorek, 31 V. 6.40 Pleśń poranna. 8.10, 11.40, 13.00, 

17.15 Płyty. 8 55 Wiad. z Pomorza. 17.00 Pod piorunami — 
nowela Weyssenhoffa. 21.00 Wpływ lasu na rozwój roślin 
uprawnych — pogad. 21.55 Wlad. sport, z Pomorza.

Środa, 1. V I. 6 40 Pieśń poranna. 8.10, 11.40, 13 00, 
17.00 Płyty. 8.55 Wiad. z Pomorza. 15.15 Rozmowa 
z dziećmi. 18.35 Płyty dla dzieci. 22.00 Wiad. sport, z Po
morza. 22.05 Bydgoszcz na naszej fali — koncert. W przer
wie: Wśrói jezior pomorskich — pogad.

Poza tym transmisja z innych polskich stacyj.

G I E Ł D A  Z B O R O W A
Płacono w złotych kg za 100

Poznań, 28. 5. — Bydgoszcz, 27. 5.
żyto
Pszenica
Jęczmia*

21.50— 21.75 
25.00— 25.50
17.50— 18 00

21,50— 21.75
24.75— 25.25
17.75— 18.00

p rrnwmßmmummm

Za redakcję odpowiedzialny; Józef Zieliński w Nowym-Mieście Lub. | 
Za oarłosze&ła redakcja nie odpowiada.

W  razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w 
aakładsie« strajków itp„ wydawnictwo nic odpowiada za dostaresasdf 
pisma, a abonenci nie mają prawa domaaania się aiedoetarczoajreS? 
naiaerów lub odszkodowania'

Dnia 30 maja br. zasnęła w Bogu w sanatorium w Otwocku za 
Warszawą, po ciężkich cierpliwie znoszonych cierpieniach, zaopatrzona 
kilkakrotnie Sakramentami św., nasza najukochańsza córka, siostra, ciocia 
i szwagierka

ś. p.

mana Licznersha
w 27 roku życia.

Pogrążeni w nigdy nieutulonym bólu

rodzice i rodzeństwo
Lubawa, w maju 1938 r.
Eksportacja zwłok z domu żałoby do kościoła w Lubawie odbędzie 

się dnia 1 czerwca rb. o godz. 6 wieczorem ; pcurzeb w czwartek, dniapogrzeb w czwartek,
^czerwca rb. o godz. 9 z rana.

Osobnych uwiadomień nie wysyła się

wielki wybór
najnowszych deseni

Farby
Pokosty
Lakiery
Pendzle
Szablony

K r e d ę
poleca

Nowa Drogeria
właśc.

Wacław Truszczyński 
LUBAWA, ul. Zamkowa 

Telefon 37

Maszyny
rolnicze t trawiarkę i żniwiarkę 
oraz ciężki wał żelazny sprze
dam \ wj i. m

Oferty!,Drwęca”, Brodnica

Sygnatura Km. 1G4|38, 254138, 286|38, 256138, 41 [38,

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

skim. Alfons Ligmann, mający kancelarię w Nowym Mieście 
Lubawskim, ni. Pod Lipami Ni 18, na podstawie art. 602 kpc. 
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 1 czerwca 1938 r. 
o godz. 12 w Brzezinach odbędzie się I sza licytacja ru- 
ehomośel, należących do Jana Skarżyńskiego, składających się 
z 4 tuczników po oboto 2 otr, 2 tuczników po około 
2,40 ctr i 2 tuczników wagi po około 2 ctr, oszacowa
nych na łączną sumę zł 660.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 27 maja 1938 r.
Komornik (—) Ligmann

Dzierżawa
plebanki

(roli proboszczowskiej — około 300 mórg) w LIDZBARKU 
odbędzie się drogą publiczne! licytacji

w poniedziałek, dn. 13 czerwca br.
o godz. 3 po południu w hotelu „Pod 3 Koronami*

Licytujący powinien złożyć 250 zł wadium gotówką 
Bliższych warunków dzierżawy można zasięgnąć w

plebanii x  K la tt, proboszcz

Szukasz 
nowości 
galanteryjnej?

nabędziesz Ją w firmie

I. KoiaslAska
BRODNICA, Rynek 9.

4 morgi ziemi
z zabudowaniem sprzedam

Kałwa Alf., Mroezenbo

Drzewo opalowe
drąg! zdatne na koiły I drabie 
gromady — zdatna na płoty 

sprzedaje
Majątek Clborz 

p. Lidzbark

U W A G A !
Polecamy! Polecamy t

Ce ny z n i ż o n e !
Koniaki Wina krajowe
Prz^palenki » zagraniczne
Koniaki frane. Jak : » czerwone
Likiery
Żytnfówki

»
y>

białe
burgundzkie
mozelskle

Żubrówki ji reńskie
Śliwowice węgierskie słód..
Jarzębiak » wytr.

B R A Ü A  JURKIEW ICZ. LU B A W A ,
Warszawska 9

Po gruntownym re
moncie

wypożyczam 
[nadal samochód 
osobowy

Wi. Mówka,
Nowel Miasto Lub«
Kościuszki 6, tel. 82

limuzynę
o każdej porze

do wynajęcia
poleca

Alfons Wyżlic, Lubawa
wymiana mąki

Sprzedaż maszyn rolniczych
maneże,

Firma

sieczkarnie, mlóckaruie różuego gatunku 
wialnie I rowery

po bardzo niskich cenach poleca

J. G A R S T K A ,  Brodnica.
Po zniżonych cenach 

polecam 
oryginalne

OLEJE samochowe
Gargoyle Mobiloil

J. Cieszyński
drogeria

Nowe Miasto Lubawskie
Tel. 62 Rynek 7

W piątek, dnia 20 bm.

zginął
z podwórza

koń (kary)
Łaskawego znalazcę proszę 

o zawiadomienie za zwrotem 
kosztów.

Szatkowski Jan 
Krotoszyny Pons.

Polecamy t a n i o :
S l U a l C C  wieprzowy

M argarinę
M ą ^ ę  pszenną gat. I
Mąkę królewską

Herbaty,nz.;iw 0pak. 
Kaw ę pal.wróigat. 
Kakao
Czekoladę j w wob. 
Konserwy 
Pastę sardel.

w tnbach
Ser szwaj carski 
Ser tylżycki
BRACIA JURKIEWICZ

LUBAW A,* Warszawska 9

Wszelkie

roboty dekarskie
wykonuję

St. Świątkowski
dekarz

Pacółtowo, p. Nowe Miasto

Mieszkanie
3 pokoje z kuchnią wydzier
żawię

Szudzinski, Nowe Miasto
Łąkówska

Stare drzewo
nadające się do użytku i na 
opał — drzewo kańciate, okrą
głe i drągi oraz 1 żelazny 
świder 10 mtr. długi nadają
cy się do poszukiwania torfu, 
gliny itd. na sprzedaż

J. Kozłowski,
Tylfczki, p. Montowo

Pomocnik
malarski potrzebny od zaraz

Teofil Jankowski 
Nowe Miasto Lab

ul. n. Drwęcą

Kto pożyczy
1.000 złotych na 3 lata, solid
nej rodzinie znajdującej się w 
krytycznym położeniu. Jako 
gwarancję otrzyma I (pierwszą) 
hipotekę na nieruchomości 
miejskiej wartości 12000 zł.

Łaskawe zgłoszenia przyj
muje oraz wskaże kto 
^Drwęca* Nowe Miasto.

Cztery podwójne
stare okna

z okuciem i szybami sprzeda 
aptekarz Kycler 

Nowe Miasto Lab.
Kościuszki 13

Znaleziono
torebkę damską — ode
brać można w ekep. „Drwęcy* 
Nowe Miasto

Sprzedaję
flance białej kapusty

„Amager*
Sikorska, maj. Rakowice

Kupię
używany wózik dziecięcy

Kto? wskaże «Drwęca* 
Nowe Miasto.



Nr. 65 „Głos Mazurski“ — wtorek, 31 maja 1938 r.

Dział rolniczo-gospodarczy
Można mieć za darmo dobra, 

treściwa paszą dla drobiu 
i trzody.

Pojawiły się już chrabąszcze.
Jakie znaczenie ma dla rolników tępienie 

chrabąszczy, o tym nie trzeba się rozpisywać. 
Każdy rolnik wie, że zanim chrabąszcz stanie się 
chrabąszczem, przechodzi w ziemi przemiany 
i jako tak zwany pędrak niszczy korzenie buraków, 
marchwi, sałaty, szparagów, nie przepuszcza ko
rzeniom zbóż, traw pastewnych, motylkowych, 
mąka, chmielu, tytoniu. O rozmiarach szkód, 
wyrządzanych przez pędraki, wiedzą rolnicy 
z doświadczenia. Walka z pędrakami jest prawie 
niemożliwa. O wiele praktyczniej jest podjąć 
walkę z chrabąszczami, bo łatwiej zabić jedną 
chrabąszczycę, niż 80 zrodzonych przez nią pędra
ków.

Rójka chrabąszczy trwa zwykle dwa tygodnie. 
W tych 2 tygodniach powinno się przeprowadzić 
walkę z chrabąszczami.

Jedynym skutecznym sposobem tej walki 
jest strząsanie chrabąszczy z drzew, na które się 
rzucają z niesłychanym apetytem. Takie obławy 
na chrabąszcze należy urządzać nad ranem, gdy 
chrabąszcze są nieruchawe. Gdy dzień jest po
godny, trzeba zacząć strząsanie i zbieranie chra
bąszczy o godz. 4 tej rano. W dzień pochmurny 
można to zacząć robić później i robić przez 3 
do 4 godzin. Najpraktyczniej podścielić pod drze
wo płachty albo papier, po czym strząsać długimi 
hakami chrabąszcze z gałęzi. Spadają one ma
sami.

Zbierając w ten sposób chrabąszcze, rolnik
1. uwalnia się od przyszłej walki z pędrakami, 2. 
zyskuje doskonałą paszę treściwą, zjadaną ze sma
kiem przez świnie i przez drób. Tą paszą są właś
nie chrabąszcze, tylko je należy zabić i wysuszyć.

Jeśli zebrane chrabąszcze przeznacza się do 
natychmiastowego skarmienia albo też do użycia 
ich na wartościowy kompost, to zalewa się je 
wrzącą wodą. Jeżeli mamy przygotować z chra
bąszczy trwałą paszę treściwą — i to nic nie 
kosztującą, trzeba zastosować sposób inny: Do 
szczelnego naczynia, objętości 50 Itr, wypełnionego 
zebranymi chrabąszczami, wlewa się 50 gramów 
czyli 5 deka dwusiarczku węgla. Z dwusiarczku 
wydzielają się przez 12 godzin gazy. W tych ga

zach giną chrabąszcze. Następnie wysusza się je 
albo na słońcu albo w piecu piekarskim. Jeden 
kilogram wysuszonych chrabąszczy zawiera 350 
gramów czystego strawnego białka. Przed zada
niem należy je jednak sparzyć lub zagotować. 350 
gr białka w 1 kg to pasza, równająca się z 3 i pół 
kg ospy pszennej i nieomal 1 kg śrutu sojowego.

W dzisiejszych czasach, kiedy rolnik musi 
dobrze zastanowić się, by jak najtaniej produkować, 
należy zwrócić uwagę na ten sposób zaopatrzenia 
się w tanią paszę treściwą, którą, prócz trzody, 
z apetytem zajada i drób.

Obrady rolników w  sprawie oddłu
żeniowej dla Pomorza i Wlkopolski.
odbyły się dnia 20 bm. w Toruniu w sali Dworu 
Artusa, początek o godz. 5 po poł., przy udziale 
60 delegatów. Zagaił takowe prezes Pom. Tow. 
Roln., p. Leon Czarliński, podając równocześnie 
obecnym delegatom rolnictwa do wiadomości po
wód zwołania zebrania do Torunia jako i dnia na
stępnego do Poznania.

W następnie wyłonionej dyskusji wypowiedzieli 
się pp. Czajkowski przeciw oddłużeniu, a za pod
niesieniem cen na produkty rolne, Górski z Kamie
nicy za oddłużeniem indywidualnym. W tym sensie 
przemawiał również p. Marszałek z Białej Góry. 
Niesłuszność tych poglądów jako pierwszy wyka
zał p. Wałaszek z Osowca z poparciem dalszych 
5 delegatów.

narządzone głosowanie wykazało jednomyślność 
za oddłużeniem. Referaty do wygłoszenia w Po
znaniu zostały przydzielone następującym delega
tom : p. Litwińskiemu uzasadnienie tez rezolucji, 
p. Walaszkowi „Słuszność i konieczność oddłuże
nia roln.” , p. Marszałkowi „Oddłużenie spółdzielni 
i zwolnienie gwarantów“, p. Pakule z Kaszub „Ren
towność gospodarstw” , p. Rząsie prezesowi sekcji 
osadników, „Oddłużenie osadników”.

Do Komisji celem ułożenia treściwej rezolucji 
wybrani zostali pp. Czarliński, Rząsa, Wałaszek, 
Górski, Zielnicki i Litwiński.

O godz. 7-ej (19) solwował prezes p. Czarliński 
zebranie. Komisje ukończyły prace rezolucyjne 
o godzinie 20-tej min. 30.

Dnia 21 bm. w Poznaniu w auli Wyższej Szko
ły Handlowej o godz. 10 tej przy udziale około 
200 delegatów, zebranie zagaił prezes Wielkp. Towa

rzystwa Kółek Roln., Stanisław Mikołajczyk, wita
jąc przedstawicieli rządu, posłów i senatorów.

Treściwe i dobrze ujęte referaty wygłosili pp. 
pp. Mikołajczyk „Potrzeby spółdzielczości woje
wództw zacb.” , Witold MariDga „Obecna sytu»cja 
roln. na Pomorzu i Wielkop ” , L. Czarliński „Rol
nictwo Ziem Zachodnich, a ustawodawstwo oddłuże
niowe”, Rząsa „Osadnictwo na Ziemiach Zachodu”.

Huczne oklaski były nagrodą dla referentów. 
Z pomorskich mówców zostali oklaskam! wynagro
dzeni szczególnie pp. Marszałek i Wałaszek, ostat
niemu w czasie przemówienia przerywały huczne 
brawa. ?o skończeniu złożono liczne powinszowania.

Pan poseł Mirski przedstawił dotychczasową 
pracę Koła posłów roln. w kwestii oddłużeniowej. 
P. Rusinek, prezes Central. Zw. Izb. Rolo., zazna
jomił zebranych o nieżyczliwym ustosunkowaniu 
się rządu do kwestii oddłużeniowej.

Pewien redaktor odczytał list osadników z kie
leckiego, którzy w liczbie 45 (nie pomnę nazwy 
miejscowości) zaciągnęli z Banku Roln. pożyczkę 
w wysokości 181.000 zł, spłacili 183 000 zł, do od
dłużeniu mają do zapłacenia 194.000 zł. Z listu 
biła wprost rozpacz biednych ludzi.

Całość obrad dobitnie wykazała, że bez silnego 
rolnictwa niemożliwe jest podciągnięcie Polski 
wzwyż, usunięcie bezrobocia, uzbrojenie dostatecz
ne armii.

Udowodniono, że zadłużeniu nie winne jest 
rolnictwo, lecz czynniki, które dozwoliły na rap
towny wzrost cen 1928-29 roku, a następnie na rap
towny spadek cen. Mówcy wykazali, że światli 
ministrowie w innych państwach, (Jugosławia, Buł
garia, Rumunia, obecnie Hitler, Austria itd.), rozu
miejąc arcyważne znaczenie rolnictwa dla pań
stwa, w interesie państwa przeprowadzili 50 proc. 
oddłużenie rolnictwa.

Powzięto uchwałę, domagającą się co do oddłu
żenia zrównania instytucyj kredytu zorganizowane
go z wierzycielami prywatnymi. Uchwalono do
magać się szybkiej i radykalnej sanacji spółdziel
czości polskich ziem zachodnich. W ostatnim 
referacie pt. „Osadnictwo na ziemiach zachodnich* 
omówiono problem osadnictwa i jego potrzeby 
w zakresie oddłużenia. Uchwalone rezolucje są 
wyrazem całego zorganizowanego rolnictwa Pomo
rza i Wielkopolski.

Przed zakończeniem obrad oświadczył p. poseł 
Mirski, że koło posłów rolników dołoży wszystkich 
sił celem szybkiego i pomyślnego załatwienia od
dłużenia.

O godz. 15 zakończył przewodn. obrady. W.
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Witaminy normują rozwój 
sil człowieka.

Następujące składniki są niezbędne dla wyży
wienia człowieka: 1. czysta woda, 2. białko dla
budowy nowych i odbudowy zniszczonych tkanek 
organizmu ludzkiego, 3. węglowodany, jak kroch
mal i cukier oraz tłuszcz jako pobudka i materiał 
do ogrzania organizmu i wytworzenia siły, a także 
nagromadzenia się jako zapas, 4. sole mineralne, 
służące do wytwarzania kości, zębów, 5. witaminy 
ciała jeszcze niedostatecznie zbadane, w 
których brak w pokarmach wpływa na zużytko
wanie i przyswojenia pokarmu.

Witaminy inaczej zwane także życiany, wytwa
rzają się tylko w roślinach. Aby je pozyskać musi 
człowiek spożywać te rośliny, które je zawierają, 
pozyskanie ich inną drogą lub wydzielenie z roślin 
jest dotychczas niemoźliwe.Właściwości życianów są 
rozmaite, najważniejsze dla ludzi są następujące:

Witaminy A spotyka się w tłuszczach, w któ
rych one się rozpuszczają, są one niezbędne dla 
wzrostu. Brak ich w pokarmach wywołuje słaby 
rozwój, wrażliwość na zakaźne choroby, chorobę 
oczu, kończącą się często ślepotą. Dzieci matek 
karmiących, które jedzą pokarmy niezawierające 
życianów A  słabo rosną i chorują. Zyciany A znaj
dują się w maśle, jsju, mięsie, w jarzynach, jak 
kapusta, szpinak, pomidory. Zyciany A nie 
niszczeją skutkiem gotowania pokarmów.

Witaminy B, również niezbędne do wzrostu 
i normalnego rozwoju organizmu, zawarte są w ja
rzynach, owocach, pomidorach, w mleku, jajach 
i w drożdżach. Zyciany B rozpuszczają się w wo
dzie, wylewając wodę, w której gotujemy jarzyny 
— tracimy je.

Witaminy C — brak ich wywołuje chorobę 
dziąseł i wypadanie zębów (szkorbut) jest szcze
gólnie szkodliwy dis dzieci. Znajdują się w jarzy
nach i w owocach, rozpuszczają się w wodzie 
i wyługowują przez gotowanie: dlatego jeść nale
ży na surowo owoce i jarzyny, które je zawierają, 
a mianowicie: kapustę, pomidory, sałatę, jabłka, 
poziomki, mleko itp.

Na zdjęcia widzimy ostatni krzyk sezonu — cylinderek słom
kowy damski o wybitnie męskiej linii, do tego woalka, z przo
du agrafa brylantowa. — Najodpowiedniejsza fryzura do tego 
fasonu kapelasza — to loki. Model ten podziwiano na rewii 

mody podczas wyścigów w Longchamp.

Kapelusze.
Moda w dziedzinie kapeluszy wraca do daw

nych, przedwojennych czasów. A  tegoroczny se
zon przynosi niesłychaną rozmaitość w modelach 
kapeluszy. Toteż panie mają wielki wybór 
i swobodę w doborze kapelusza do typu twarzy, 
sylwetki i okoliczności. B. fantazyjny kapelusz 
wygląda ładnie przy strojnej sukni, natomiast nie 
jest dopuszczalny przy. skromnym kostiumie czy 
płaszczu.

Najnowsze żurnale paryskie i wystawy mod- 
niarskie dają najlepszy przegląd różnorodnych fa

sonów. Widzimy małe i duże, podwinięte, noszone 
z czoła i odsłaniające twarz i nasadę włosów, w 
innych znów kryza opada na czoło, zasłaniając 
jedno oko. Główki zbyt wysokie opatrzyły się, 
przeważają płaskie, okrągłe lub kanciaste, sztywne 
(cylinderki), turbany i toczki (całe z kwiatów).

Słomę, filc, jedwab, wstążka gross grain, tiul, 
koronka — oto materiały, z których tworzy się 
kapelusze. Bardzo urozmaicone są przybrania. W 
kapeluszach sportowych i przedpołudniowych prze
waża przybranie z wstążki rypsowej, popołudniowe 
fasony o dużych rondach dźwigają ogród kwietny 
(modne też owoce lub warzywa).

Kwiaty umieszcza się dowolnie, czasem na 
czubku głowy, czasem znów jako girlandę lub bu
kiecik pod kryzą w tyle. W lecie królować będzie 
w Paryżu jasna włoska słomka. Płaskie kapelu
sze stylowe ze wstążkami. Obok tego do komple
tu lub kostiumu angielskiego bardzo modne są 
białe i żółte panamy, zrobione jak męskie kape
lusze, ozdobione szeroką wstążką i dziurkowane 
z boku niby dla wentylacji.

Bardzo modne są wzorzyste' szale z szyfona, 
zwisające z kapelusza na ramiona. Czasem woalka 
kryje tylko główkę kapelusza lub szczelnie zawią
zana na kapeluszu osłania całe oblicze, kiedyin* 
dziej znów kryje tylko oczy i sięga do linii ust 
albo też spiętrzona jest na czubku kapelasza w 
fantazyjną kokardę.

Przepisy gospodarcze.
Sos gorczyczny.

Z 3 łyżek masła, 1 małej cebuli i 6 łyżek mąki zrobić 
zasmażkę, dolać 3)4 1 wody, zagotować zawiesisto, doprawić 
łyżeczką soli, 2 łyżkami gorczycy, trochę cukru, kilku kro
plami Maggi, polać przepołowione, ugotowane na twardo jaja.

Legnmlna kartoflana.
3—4 żółtka rozcierać długo z łyżką miałkiego cukru, tak 

— by żółtka zbielały. Wcisnąć sok z pół cytryny, zetrzeć na 
tarce skórkę cytrynową, wsypać ostrożnie 20 g. mąki kar
toflanej, ubić pianę z białek 1 razem zmieszać.

Wysmarować formę masłem, obsypać tartą Lbuteczką 
I wlać w nią całą masę. Wstawić do gorącego pieca, spraw
dzić patyczkiem czy się upiekło. Po wyjęciu z pieca prze
kroić, posmarować ubitą z cukrem śmietanką, a na wierzch 
również polać śmietanką i podać.
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— Co to ma znaczyć? — pytał p. mr. Alvord. 
Czy 18 ty września to jest ten „ dzień, w którym 
popełniona została zbrodnia ? Pani się przecie 
tak bardzo tą sprawą interesowała.

— To znaczy — odpowiedziałam, '— źe źle 
uczyniłam, pozwalając listy te wysyłać do pańskie
go magazynu wobec tego, że pan jest tak nie
dyskretny !

Obrażony mr. Alvord oddalił się, spojrzawszy 
nieufnie na mnie.

Zapóźao już Dyło, aby iść szukać sklepu Phi- 
neasa Loxa.

W towarzystwie Leny pojechałam do pani 
Desberger. Wzorowy porządek panował w miesz
kaniu.

Właścicielka była dobrodusznie wyglądającą 
panią. Musiała widzieć prawdopodobnie oczekują
cy na nas na dole powóz, bo uśmiechała się nad
zwyczaj uprzejmie, wreszcie rzekła:

— Panie przychodzą pewnie dowiedzieć się 
o tę biedną panienkę, która niedawno u mnie mie
szkała ?

— Tak — odpowiedziałam — Kuzynka tej 
młodej dziewczyny — tu wskazałam na Lenę — 
niedawno zniknęła. Poradziłam tej panience, aby 
dała ogłoszenie do dzienników w nadziei, źe w 
ten sposób odszuka ją łatwiej. Czy ta pani, która 
tu mieszkała, wyglądała tak, jak to było opisane 
w ogłoszeniu ?

— Tak. Przyszła do mnie 18 września rano. 
Przypominam sobie tę datę, bo właśnie tego dnia 
odprawić musiałam kucharkę. Bardzo mnie zain
teresowała ta nieszczęśliwa pani. A więc to jest 
kuzynka pani ? — zwróciła Się do Leny.

— Tak. O której godzinie przyszła — prze
rwałam jej — ta pani i Jak długo tu bawiła ? Czy 
wymieniła swoje nazwisko ? Czy powiedziała do
kąd się udaje ?

— Mówiła mi, że nazywa się 01ivier. Ale po
dejrzewałam, że tak nie jest. Gdyby nie wygląda
ła tak skromnie, byłabym ją odprawiła z niczym. 
Ale, mój Boże! Nie umiałam nigdy niczego od
mówić młodym dziewczętom, gdy są smutne lub 
też znajdują się w przykrych okolicznościach. A 
ta pani zdawała się być zrozpaczoną. Zresztą mia
ła pieniądze. Czy pani wie, dlaczego była tak 
zmartwioną ?

To pytanie zdów było zwrócone do Leny. W 
głosie jej znać było już nie ciekawość, ale nie
ufność.

Lena jednak miała tak niewinną minę, oczy 
patrzyły tak otwarcie w twarz pani domu, że 
tym rozbroiła ją. Po pewnym wahaniu Lena odr 
powiedziała:

— Nie..,, nie wiem dokładnie co jej dolegało. 
Czy ona pani o tym nie mówiła ?

— Prosiła, abym ją na pewien czas przyjęła. 
Wiedziała, że wynajmuję paniom pokoje. Mówiła, 
że ma dość pieniędzy, aby zapłacić, co żądam. O 
tym nie wątpiłam, bo miała nadzwyczaj strojną 
bluzkę. Tylko jej spódnica była jakaś dziwna i je] 
kapelusz. A twarz była blada, jak płótno, ale tak 
miła, jak twsrz Madonny. Zaprowadziłam ją do 
salonu. Od rana nic jeszcze nie jadła, więc kaza
łam jej filiżankę herbaty przyrządzić, choć mnie 
o to nie prosiła. Wyglądała tak, jakby się czuła 
niedobrze. Gdy wychodziłam z pokoju, aby jej 
przynieść herbaty, rzuciła mi błagalne spojrzenie. 
A gdy wróciłam, leżała bez ruchu, twarzą do zie
mi, z rękami daleko odrzuconymi. To było strasz
ne. Wyglądała jak umarła. Chciałam już wołać
0 pomoc, ale ona się poruszyła i pomogłam jej 
wstać. Pewnie z rozpaczy zemdlała.

Zwróciła się do Leny i jeszcze natarczywiej 
zapytała:

— Nie wie pani, co się jej zdarzyło ?
Biedna Lena nie wiedziała naturalnie, co ma

odpowiedzieć, a ja także myślałam. Gospodyni 
westchnęła głęboko i opowiadała dalej:

— Widzę, że się nie dowiem, co to biedne 
miłe stworzenie przeszło. Kłopotu to z nią miałam 
dość. Godzina pewnie przyszła zanim z  niej 
pierwsze słowo wydobyłam. A le to spojrzenie, 
które mi rzuciła, gdy się wreszcie trochę herbatą
1 bułeczką pokrzepiła, to spojrzenie pełne wdzięcz
ności było mi największą nagrodą.

Potem zaprowadziłam ją na górę i zostawiłam 
samą. Po południu siedziała przy stole i trzymała 
głowę w obu rękach. Widać było, źe płakała ale 
już była spokojna. Rysy jej twarzy jakby 
stężały.

— «0  jakże jestem pani wdzięczna !* — za
wołała, gdy tylko weszłam.

Chciałam jej przerwać, ona mówiła dalej 
gwałtownie, prawie jak gdyby zmysły postradała. 
„Chcę nowe życie zacząć. Mam straszliwe nie
szczęście poza sobą, ale odwagi nie stracę. Chcę 
żyć i aby móc żyć muszę pracować. Czy pani 
ma jaką gazetę, droga pani Desberger? Chcia
łabym ogłoszenia przeczytać“.

Dałam jej „Heralda" i pozostawiłam ją samą.

j Potem, gdym przyszła do niej, była już pogodniej
sza.

— Znalazłam coś! — zawołała. — Właśnie 
to, czego szukałem, miejsce damy do towarzystwa. 
Ale w tej tuaiecie nie mogę pójść się przedsta
wić. Czy mogłaby mi pani innej sukni dostar
czyć ? Dam pani na to pieniądze -r- prosiła prze- 
milając się. (C. d. n.)

W Monachiom zmarł po operacji żołądka w 63 roku życia 
zoany na cały świat odtwórca roli Chrystusa w przedstawię- 
K U  niach pasyjnych w Oberammergau, Antoni Lang.

Rolnicy organizują zbyt inwentarza 
rzeźnego.

W Pomorskiej Izbie Rolniczej w Toruniu od
była się konferencja z przedstawicielami organiza- 
cyj rolniczych oraz spółdzielni, zainteresowanych 
obrotem zwierzętami rzeźnymi, celem omówienia 
z nimi zamierzeń Rolniczej Spółki Mięsnej w War
szawie w zakresie organizacji zbytu zwierząt rzeź
nych oraz uzgodnienia pomiędzy organizacjami 
rolniczymi, a Spółką Mięsną poczynań organiza
cyjnych na terenie woj. pomorskiego.

Na podstawie wygłoszonych referatów i spra
wozdań poszczególnych przedstawicieli organizacyj 
rolniczych powiatowych, konferencja stwierdziła, źe;

a) obecny stan organizacyjny i ilościowy spół
dzielczości, prowadzącej zakup i sprzedaż zwierząt 
rzeźnych na terenie woj. pomorskiego, należy uznać 
za niedostateczny w porównania do istniejących w 
tym zakresie potrzeb rolnictwa,

b) z uwagi na Interes drobnego rolnictwa oraz 
potrzeby organizacyjne obrotu żywcem na rynku 
pomorskim należy uznać za konieczne możliwie 
szybkie podjęcie programowych prac nad organi
zacją i rozbudową spółdzielczego skupu i sprzeda
ży zwierząt rzeźnych,

c) organizacja sprzedaży towaru rolniczego na 
centralnych rynkach zbytu wiana być oparta na 
pełnej współpracy z Rolniczą Spółką Mięsną w 
Warszawie. W tym celu:

1. organizacje rolnicze powiatowe oraz spół
dzielnie rolnicze winny nawiązać kontakt z Spółką 
Mięsną, przy czym tam, gdzie nie ma spółdzielni 
rolniczych, organizacja skupu żywca winna być 
oparta na lokalnych spędach rolniczych, zorgani
zowanych przez Kółka Rolaicze wzgl. Koła Prod. 
Trzody Chlewnej.

2. organizację spędów w pierwszym etapie prac 
należy prowadzić przy pomocy spółdzielni, istnie
jących na danym terenie, w oparciu się jednak 
o fachowo przygotowany personel Rolniczej Spółki 
Mięsnej.

3. w miarę rozwoju spędów lokalnych jednostki 
organizujące te spędy winny przystąpić do utwo
rzenia okręgowej spółdzielni zbytu żywca.

Na terenie powiatów warszawskich, przyłączo
nych do wojew. pomorskiego oraz powiatu brod
nickiego i przyległych do niego, należy utworzyć 
nową spółdzielnię okręgową.

W sprawie zbytu bydła opasowego postano
wiono zorganizować Związek Producentów Opasów, 
który winien się zająć zbytem opasów i nabywa
niem chndźca oraz stworzeniem warunków, umo
żliwiających producentom rolnym podjęcie opasanta 
bydła rogatego, przeznaczonego na rzeź.

Nie będzie czereśni 1 wiśni.
Zbiór czereśni i wiśni w bieżącym roku zapo

wiada się bardzo źle, gdyż niespodziewane mro
zy w końca kwietnia i na początku maja przemro
ziły pręciki i słupki kwiatowe. Skutkiem tego mi
mo pozornie dobrego kwitnienia zawiązki owoców 
zmarniały. Będziemy musieli wobec tego pocieszyć 
się później owocami jabłoni, grusz i śliwek, które 
kwitną obecnie. O ile warunki atmosferyczne bę
dą sprzyjały, zbiór śliwek oraz jabłoni i grasz 
letnich i zimowych zapowiada się dobrze.

Plan objazdu
Komisji Licencyjnej buhajów w roku 1938.
8. VI. 1938 r. O godz. 8 w Nowym Mieście Lu
bawskim : Nowe Miasto Lubawskie.

O godz. 8,25 w Kurzętniku: Kurzętnik, Li
powiec, Nielbark.

O godz. 10 w N. Brzoziu: N. Brzozie.
O godz. 12,05 w Bratnszewie: Bratuszewo.
O godz. 12,40 w Sugajenku: Sugajenko, Krze

mieniewo. - !
O godz. 13,55 w Mrocznie: Mroczno.
O godz. 14,30 w Boleszynie: Boleszyn, Ko

waliki.
O godz. 15,05 w Mroczenku: Mroczenko, Gwi- 

ździny.
O godz. 16,10 w Grodzicznie: Grodziczno, 

N. Grodziczno, Montowo, Linówioc, Lorki.
O godz. 17,40 w Kuligach s Kuligi, Zajączkowo. 
O godz. 18,20 w Tylicach: Tylice.

( O godz. 19,20 w Pacołtowie: Pacołtowo.

; Dnia 9 czerw ca 1938 r, Godz. 8 wyjazd ze 
i Starostwa.

O godz. 8,05 w Bratianie: Bratian.
O godz. 8,30 w Nowymdworze: Nowydwór.
O godz. 9,35 w Chroślu: Chrośle.
O godz. 10,45 w Radomnie: Radomno, Bagno. 
O godz 11,40 w Jamieiuiku: Jamielnik.
O godz. 12,15 w Wonnie: Wonna.
O godz. 12,55 w Szwarcenowie: Szwarcenowo. 
O godz. 13,40 w Krotoszynach: Krotoszyny, 

Czachówki, Fitowo, Bielice.
O godz. 14,25 w Łąkorzu: Łąkorz.
O godz. 16,00 w Lipinkach — Lipinki, Sędzice. 
O godz. 17,00 w Ostrowitem — Ostrowite, 

Osetno.
O godż. 17,35 w Mierzynie — Mierzyn, Sumin, 

Rywałdzik.

„Nerelde", która zwyciężyła w Darbach niemieckich w r. 1936 
1 1937 ze swym pierwszym źrebięciem, liczącym 10 dni, na 

pierwszym spacerze.


