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T W O J A  C Z E Ś Ć ,  C H W A Ł A . . .
Uroczystość Bożego Ciała należy do najpięk

niejszych świąt w całym roku kościelnym. Jakże 
wspaniałą i majestatyczną jest procesja z Najświęt
szym Sakramentem, w czasie której, ukryty pod 
podstacią chleba Chrystus — jak mówi polska 
pieśń kościelna — «zagrody nasze widzieć przy
chodzi i jak się Jego dzieciom powodzi”.

Jak na całym świecie, tak i w Polsce w dzień 
Bożego Ciała we wszystkich miastach i wioskach 
naszych wychodzi z kościołów wielka i uroczysta 
procesja. Pod złocistym baldachimem idzie ka
płan, niosąc w drogocennej monstrancji Hostię 
świętą. Wszędzie, gdzie są urzędy, najwyżsi przed

stawiciele ich'kroczą obok baldachimu, podpiera, j 
jąc celebransa, począwszy od najwyższej Głowy 
Państwa w stolicy kraju. Za klerem, za dygnita
rzami świeckimi idą bractwa z obrazami i cho
rągwiami i niezliczone tłumy wiernych.

Na całym obszarze katolickiej Polski biją ra 
dośnie rozkołysane dzwony 'kościelne, w złotych 
blaskach słonecznych chylą się głowy ludzkie, jak 
te łany zielone pod ożywczym wiatru podmuchem, 
a pod niebiosa ulata piękna i rzewna pieśń polska: 
„Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie!“.

I błogosławi Chrystus ziemi polskiej, aby na
sza gleba ojczysta bogate rodziła plony, błogosła

wi całemu narodowi, aby nigdy już więcej nie za
znał niewoli i poniżenia za to, że przez wieki 
trwał przy wierze świętej, że broni ziemi ojczystej 
i zawsze stał wiernie na straży swych najdroższych 
ideałów.

Procesja Bożego Ciała to najwspanialsza ma
nifestacja naszych uczuć katolickich, to najdosko
nalsza okazja publicznego zamanifestowania naszej 
Wiary św. kat. Niech w dniu tym naród polski, 
wszyscy katolicy, znów dowiodą dobitnie, że Pol
ska jest z ducha i serca naprawdę krajem katolickim.

Uchwały I-go Synodu Polskiego
wchodzą w życie w  dniu B ożego Ciała.
W dniu 16 bm. wchodzą w życie i zaczną obo

wiązywać wszystkich katolików w Polsce uchwały 
Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego. Jest 
rzeczą konieczną, aby uchwały Synodu, które głę
boko wkraczają w życie duchowe społeczeństwa, 
stały się regułą sumienia, a zarazem drogowska
zem w dziedzinie wielu pojęć i zagadnień — były 
dostępne i znane szerokiemu ogółowi. Zadaniem 
więc duszpasterzy, organizacji katolickich i prasy 
będzie spopularyzowanie tych uchwał tak, aby nie 
tylko inteligencja, ale i lud polski mógł zapoznać 
się z ich treścią.

Sokół we W łoszech i w Polsce.
M ussolini Sokołowi oddał do dyspozycji 

boiska organ, faszystow skich,
Rzym. Wiceprezes polskiego Tow. Gimnastycz

nego »Sokół” w Rzymie, p. Teodor Gałka, zwrócił 
się do Mussoliniego z prośbą o zalegalizowanie 
tej placówki polskiej i o pomoc w przeprowadze
niu zadań «Sokoła” w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu.

W odpowiedzi Duce nie tylko polecił wygoto
wać dekret legalizacji >  bardzo życzliwym tonie, 
ale nadto oddał »Sokołowi” do dyspozycji boiska 
organizacji faszystowskich.

W tyra samym czasie w Polsce odwołano ogól
nokrajowy zlot Sokoła ze względu na... nieprzy- 
znanie zniżkowych przejazdów kolejowych dla ucze
stników zlotu.

Min. Beck w  stolicy Estonii.
Tallin. Ostatnio o godz. 17.16 wedle czasu 

wschodnio-europejskiego przybył samolotem do 
Tallina min. Beck.

Na lotnisku, przybranym polskimi i estońskimi 
flagami, ministra m. in. powitali: minister Selter, 
minister komunikacji Witaak, wiceminister spraw 
zagranicznych Oepik, członkowie poselstwa polskie
go z min. Przesmyckim na czele, attache wojskowy 
pułk. Strzegocki, poseł estoński w Warszawie — 
Markus, prezydent m. Tallina gen. Sootc.

Min. Beck w towarzystwie min. Seltera udał 
się samochodem do apartamentów w pałacu mini
sterstwa spraw zagranicznych.

94,7 proc. dzieci zapisanych do szk ół 
polskich na G. Śląsku.

Katowice. Ostateczny wynik wpisów szkolnych 
w bieżącym roku na terenie województwa śląskiego 
przedsiawia się następująco:

Do szkół z polskim językiem nauczania zapi- j 
sano w rb. 94,7 proc. ogółu dzieci (w r. ub. 
94,5 proc.). Pozostała ilość, tj. 5,3 proc. dzieci, 
zapisana została do szkół z niemieckim językiem 
nauczania.

D uchow ieństw o katolickie n ie  z łoży ło  
przysięgi na wierność Hitlerowi.

Wiedeń. Dnia 31 maja upłynął termin skła
dania przez duchowieństwo katolickie w Austrii 
przysięgi na wierność i posłuszeństwo »wodzowi 
Rzeszy Niemieckiej i narodu niemieckiego, Adol
fowi Hitlerowi”. Przeszło 3 tysiące księży odmó
wiło złożenia przysięgi, oświadczając, że obowią
zuje ich tylko przysięga, przewidziana przez prze
pisy kościelne. Według ogólnego mniemania 
wszyscy ci kapłani zostaną pozbawieni swych 
stanowisk i przewiezieni do obozów kon
centracyjnych.

Los byłego kanclerza Sehuschnigga.
D osta ł pomieszania zm ysłów

Nowy Jork. Organ katolików niemieckich w 
St. Paul podaje ze źródła bardzo pewnego, że b. 
kanclerz Austrii dr Schuschnigg został doprowa
dzony przez ostatnie wydarzenia i »opiekę” na
zistów do zaćmienia umysłu. Zdaje się to potwier
dzać również komunikat władz niemieckich o po
nownym odłożeniu procesu przeciwko" b. kancle
rzowi. Organ Niemców amerykańskich skierowu
je apel do Kongresu Stanów Zjednoczonych, by w 
imię sprawiedliwości i humanitaryzmu poruszył 
sprawę tę publicznie, domagając się wyświetlenia 
losu b. kancl. Sehuschnigga i zamiarów władz nie
mieckich wobec niego na przyszłość.

Brat cesarza japońskiego książę Hlgashlknni w otoczenia 
sztaba zwiedza front chińsko-Japoóski.

Niem ieckie brow ary w Polsce 
łoży ły  na dozbrajanie Niem iec.

Przedrsądem okręgowym w Poznaniu został 
zakończony proces, toczący się od kilku tygodni 
przeciwko prezesowi Związku Restauratorów, p, 
Stanisławowi Jóźwiakowi z oskarżenia browaru 
Kobylepole i browaru Hirscha w Ostrowie.

Przyczyną oskarżenia był artykuł, zamieszczo
ny w jednym z pism poznańskich, w którym p. Jó- 
źwiak zarzucał browarom niemieckim w Wielko- 
polaes oddaw anie części zysków  na dozbra
janie Rzeszy. Gdy browary te wytoczyły p. Jó 
źwiakowi proces, podjął się on przeprowadzenia 
dowodu prawdy. Proces ten, kilkakrotnie odracza
ny, dla przesłuchania coraz to nowych świadków, 
podawanych przez osk. prezesa Jóźwiaka, wreszcie 
zaaończył się uw olnieniem  prez. Jóźw iak a  or 
zarzutu znieważenia (browarów K obylepole  
i Hirscha w O strow ie.

W uzasadnieniu wyroku sąd okręgowy przyjął 
dowód sprawy za przeprowadzony.

Sąd przyjmuje za stwierdzone, że browar „Ko
bylepole* przez grudziądzki browar K untersztyn  
należy do gdańskiego koncernu „Danziger Aktien- 
Bierbrauerei”, ten zaś pozostaje w ścisłym związku 
z koncernem berlińskim «Schultheiss-Patzenhofer”, 
który z kolei oddaje część dochodów na do
zbrojenie Rzeszy.

Jeśli chodzi o oskarżyciela Hirscha, to uznano 
jego antypolskie nastawienie również za udo
wodnione.

To, że zarząd skarżącego browaru jest polski 
— ma, zdaniem sądu, podrzędne znaczenie, a głów
nym jest osoba właściciela browaru, którym jest 
obywatel gdański, Niemiec Ziahm. Niewątpliwe 
jest, że Zietam pozostaje w ścisłym  kon takcie  
z N iem cam i i przez swój koncern łoży na d o 
zbrojenie 111 Rzeszy, a więc pośrednio czynią 
to tą drogą także browary K obylepole i Kun
tersztyn .

P. Prezydent Rzplitej
b ęd zie  przyznaw ał, zam iast zapom ogi p ie 
n iężnej, srebrne m edale pam iątkow e, obcho

dzącym  z ło te  gody m ałżeńsk ie .
Jak podaje »Dzień Pomorza”, ,w  zachodnich 

województwach Polski utrzymywał się dotąd zwy- 
{ czaj, iż jubilaci t. zw. złotych godów małżeńskich 
. (50-leci a zawarcia związku małżeńskiego) zwracali 

się do Głowy Państwa z prośbą o przyznanie im 
I zapomogi pieniężnej, a niewielki dar pieniężny nie 
\ stanowił jednak wydatniejszej pomocy materialnej 

dla jubilatów, podczas gdy z drugiej strony nie 
miał charakteru pamiątki honorowej, uświetniają
cej rzadką uroczystość rodzinną, dlatego też 
sprawa ta została ostatnio inaczej unormowana, 
a mianowicie — małżeństwom o nienagannej 
przeszłości moralnej, obchodzącym jubileusz 
50 letn. pożycia — przyznawany będzie przez Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, zamiast kwot pienięż
nych, srebrny medal pamiątkowy.



Z krwawej Hiszpanii.
Castellon w ręku powstańców
Z a d ęte  w alki na bagnety na ulicach m iasta.

Saragossa. Wczoraj po południa wojska gen* 
Franco wkroczyły do miasta Castellon.

Wojska gen. Franco jeszcze w godzinach ran* 
nych otoczyły całkowicie miasto, a po południu 
ruszyły do szturmu na umocnione domy przed
mieść. Przed zmierzchem wojska gen. Franco do
tarły do przedmieścia, walcząc zaciekle z rządów- 
cami, którzy rozpaczliwie bronią każdej ulicy, każ
dego domu.

33 proc. głosów polskich J § 
więcej

w ostatnich wyborach w Czechosłowacji.
Mor. Ostrawa. W niedzielnych wyborach 

gminnych Polacy wystawili własne listy w 12 
gminach powiatów czesko-cieszyóskiego oraz 
frysztackiego. Mimo terroru i nacisku, Polacy so
lidarnie głosowali na listy polskie i odnieśli 
niewątpliwy sukces.

Ogółem Polacy, zgrupowani w Związku Pola
ków i Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej 
oraz Polacy tzw. Slązakowcy, uzyskali 117 man
datów i 7.061 głosów, tj. o 20 mandatów (czvli 
25 proc.) więcej, niż w wyborach w roku 1932. 
Wzrost głosów polskich wynosi 2.222 czyli 33 
proe. więcej.
O jciec św. przyjął rezygnację biskupa gdań
skiego ks. O’Rourke. — Nowy biskup gdański.

Citta del Vaticano. „Osservatore Romano” 
donosi, iż Ojciec św. przyjął rezygnację biskupa 
gdańskiego ks. O’Rourke, mianując go tytularnym 
biskupem w Safene (Mezopotamia). Równocześnie 
Papież zamianował biskupem gdańskim proboszcza 
katedry gdańskiej ks. Karola Maria Spletta.

Program w ielkich uroczystości toruńskich  
w  dniu 19 czerwca przekazaniu wojsku 

w darze sprzętu w ojennego.
Dnia 19 czerwca: Godz. 8,10 powitanie na dwor

ca dostojników państwowych.
Godz. 9.15: przegląd oddziałów oraz naboźeń-^ 

stwo na lotnisku.
Godz. 11.30: poświęcenie gmachu Aeroklubu 

Pomorskiego oraz pokazy lotnicze, akrobacje, sko
ki ze spadochronami it.d.

Godz. 13.30: defilada oddziałów przed gma
chem Dyrekcji Kolejowej.

Godz. 17.10* widowisko historyczno-regionalne 
na placu Rewii pt. „Gryf w służbie Orła Białego”.

Godz,21.45 raut w Dworze Artusa.
Sejm ik T. C. L.

Poznań. W ub. niedzielę obradował w Pozna
niu przez cały dzień doroczny sejmik Towarzystwa 
Czytelń Ludowych (T. C. L ). Obrady w obecno
ści licznych delegatów ze wszystkich województw 
zachodnich, tj. pomorskiego, górnośląskiego i po
znańskiego zagaił przewodniczący, prezes zarządu 
głównego senator Adolf Biliński, Po wysłuchaniu 
przemówienia bibliotekarza biblioteki uniwersytec
kiej p. Posadzego na temat księgozbiorów czytelń 
T. C. L. i referatu ks. Turzyńskiego o zadaniach 
T. C. L. na Pomorzu nastąpiły sprawozdania. Ks. 
dyr. dr Milik przedstawił obraz działalności TCL 
w zakresie oświatowym, a mecenas Wlazło mówił 
o sprawach gospodarczych, po czym wywiązała 
się dyskusja. Po referacie komisji rewizyjnej zgro
madzenie uchwaliło absolutorium zarządowi, po 
czym dokonano wyboru uzupełniającego 5 u człon
ków zarządu głównego. Popołudniowe obrady 
wypełniły referaty na temat programu 60 lecia 
T. C. L. oraz udziału młodzieży w pracach towa
rzystwa.

Szykany wobec Polaków 
w Niemczech.

Memoriał Z w. Polaków w Niem czech  
do ministra Frlcka.

; ’<” Zarząd Związku Polaków w Niemczech przesłał 
na ręce ministra spraw wewnętrznych Rzeszy, dr 
Fricka, w dniu 2-go czerwca obszerny memoriał, 
obrazujący ciężkie warunki, w jakich — mimo de
klaracji listopadowej rządu Rzeszy z ub. roku, 
wydanej w związku z przyjęciem delegacji ludności 
polskiej w Niemczech przez kanclerza Hitlera, na
dal żyją Polacy w Niemczech.

Memoriał stwierdza, iż od czasu wydania de
klaracji i przyjęcia delegacji przez kanclerza Hit
lera, położenie ludności polskiej w Niemczech po
gorszyło się znacznie.

Poniżej przytaczamy treść memoriału w obszer
nym streszczeniu.

W dziedzinie szkolnictw a
udzielono coprawda po długoletnim czekaniu ze
zwolenia na otwarcie gimnazjum polskiego w Kwi
dzynie i gimnazjum to dnia 10 listopada 1937 r. 
zostało otwarte.

Poza tym jednak dotąd jeszcze nie zostało 
udzielone zezwolenie na budowę liceum żeńskiego 
w Raciborzu, Śląsk Op. Ponieważ zaś chodzi tu 
o jedyny wyższy zakład naukowy dla polskiej 
młodzieży żeńskiej w Rzeszy, rodzice polscy, jak 
dotąd, tak i nadal są zmuszeni — z powoda od
mownego stanowiska władz — wysyłać córki swoje 
do odpowiedniej szkoły w Polsce, jeżeli pragną 
zapewnić im wyższe wykształcenie w ducha wła
snej kultury. Tutaj jednak natrafiają znowu na 
trudności ze strony władz, ponieważ według roz
porządzeń wymagane jest u dzieci w wieku szkol
nym zezwolenie ministra Wychowania Rzeszy do 
uczęszczania do szkół zagranicą, wnioski zaś o ze
zwolenie załatwiane są ze znaczną zwłoką albo 
nawet całkowicie odmownie. Dochodzą do tego 
trudności paszportowe, gdyż paszporty, względnie 
u dzieci poniżej łat 15 wykazy dziecięce wystawia 
się tylko na krótki okres czasu, częstokroć nawet 
tylko na miesiąc, a niemieckie władze konsularne 
w Polsce odmawiały odtąd przedłużenia ważności 
paszportu.

Nie udzielono również dotąd zezwolenia na 
budowę polskiej szkoły powszechnej w Wielkiej 
Dąbrówce w po w. międzyrzeckim.

Nie ma dotąd zezwolenia na powtórne otwarcie 
polskich szkół powszechnych w powiecie bytom
skim na Pomorzu, a mianowicie w Złotowie, Raba- 
cinie i Osławionej Dagrowie.

Nie udzielono jeszcze zezwolenia na przebu
dowę dla celów stworzenia polskich przedszkoli 
względnie polskich klas powszechnych w Olsztynie. 
— Lokale w domu, przeznaczone na pomieszczenie 
polskiego przedszkola, zostały przez miejscowe 
orgaoy policyjne dla celów mieszkaniowych — 
obecnie dla rodziny żydowskiej — obłożone aresz
tem i mimo ponawianych interwencyj dotąd nie 
zostały uwolnione.

W Nowymkramsku, w Szkicu na Pograniczu 
przedszkola polskie zostały urzędowo zamknięte.

Szkolaictwo polskie zwalczane jest dalej przez 
to, iż rodzice polscy, którzy posyłają dzieci swoje 
do szkół polskich albo polskich przedszkoli, nie 
otrzymują żadnych zapomóg dla dzieci, za wyjąt
kiem nielicznych pojedynczych wypadków. To 
samo dotyczy także pomocy zimowej i innego ro
dzaju wsparć oraz pracy. Zauważono natomiast, 
że polscy rodzice wtedy uzyskują wymienione 
wsparcia, skoro odbiorą dzieci swoje ze szkoły 
polskiej i oddadzą je do szkoły niemieckiej.

Przenoszenie dzieci do szkoły polskiej jest nadto 
w ostatnich czasach ze strony władz utrudnione.

Rodzice polscy, którzy oddali dzieci fswoje do 
Polskiego Gimnazjum, poddawani byli także w 
ostatnich czasach policyjnym i innym urzędowym

przesłuchom, które w ogólności działają na ludność 
polską zastraszająco i utrudniają jej swobodną 
‘działalność w zakresie własnej kultury.

Przyciąganie polskich nauczycieli z Polski pod
lega przede wszystkim- trudnościom natury dewi- 
zowo-prawnej. Nauczycielom polskim, pochodzącym 
z Niemiec, w licznych wypadkach zostało odebrane 
bez rzeczowych uzasadnień zezwolenie nauczania, 
tak że regularność nauki szkolnej w szkołach pol
skich wskutek braku nauczycieli nie jest zapewnio
na; dochodzi to, że polski wydział przy Akademii 
Nauczycielskiej w Bytomiu, Si. Op. zostanie z koń
cem semestra letniego urzędowo zamknięty, przez 
co lndność polska w Niemczech zostanie pozba
wiona jedynej instytucji kształcenia swego narybku 
nauczycielskiego na terenie Rzeszy Niemieckiej. 
Polskim nauczycielom, którzy posiadają obywatel
stwo niemieckie i zamieszkali są w Rzeszy Nie
mieckiej, a wykształcenie otrzymali w polskich 
Seminariach Nauczycielskich, odmawia się ostatnio 
zezwolenia na nauczanie. Z jak wielkimi trudno
ściami o charakterze miejscowym muszą nauczy
ciele polscy w działalności swej walczyć, można 
wnioskować z takich wypadków, jak np. ten, że 
nauczycielowi szkoły powszechnej odmawia się w 
restauracjach podawania potraw.

Dla maturzystów polskich jest wybór i dostęp 
do uniwersytetów w niektórych miejsc, częściowo 
bardzo utrudniony. Ostatnio otrzymują oni także 
legitym acje studenckie i zaszyty  studiów  w  
żółtym  kolorze. W ten sposób są postawieni 
w życiu towarzyskim na tym  samym poziom ie  
co studenci Żydzi, którzy otrzymują legitymacje 
studenckie i zeszyty studentów w tym samym ko
lorze. Przez to zaś studenci polscy natrafiają na 
poważne trudności w życiu codziennym.

Znowu straszliwa k lęska gradobicia w woj. 
kieleckim . — Zniszczone zasiew y  i m artwe 

kuropatwy na polach.
Kielce. Kielecczyznę już po raz dragi w bież. 

roka nawiedziła straszliwa klęska gradobicia, wy
rządzając olbrzymie szkody w zasiewach, ogro
dach i sadach.

A udycja P o lsk ieg o  Radia w  W arszaw ie.
C zw artek, 16 VI. 7.15 Andycja poranna. 7.20 Płyty.

8.00 Dzień, poranny. 8.15 Koncert 3 chórów, nagrodź, w ra
diowym Konkursów Chórów Region. 9.00 Tr uroczystości 
Bożego Ciała ze Spały. 12.03 Muzyka hiszpańska z płyt.
13.00 Audycja dla dzieci. 13 20 Muzyka obiadowa. 15.00 
Andycja dla wsi: „Na polanie” zabawa KMM. 1 Oj siano- 
siano — aud. region. 16,15 Muzyka tan. z płyt. 17.15 Wy
korzystajmy lato dla zdrowia — pogad. z Poznania. 1730 
Reportaż z życia. 17.50 Wybieramy sygnał stacji radiowej —
I aud. konkursowa. 18.00 Koncert solistów z Katowic. 19 00 
Oryg. Teatr Wyobraźni: Karabela dziadunia — słuch. 19 45 
Wiosna i miłość — koncert rozrywkowy z Wilna, w przerwie 
skecz „Wiosna i miłość”. 20 45 Dzień, wlecz. 20 55 Pogad.
aktualna. 21.00 Wiązanka melodii z „Jadzi Wdowy” 1 „Da
my od Maksyma”. 21.40 Wiad. sport. 22.00 Polska muzyka 
kameralna — aud. II. 23.00 Wiad. ostatnie.

P ią tek , 17 VI. Dj godz. 11 jak wyżej (z wyjątkiem 
nabożeństwa). 11.00 Audycja dla poborowych. 11.15 Aud, 
dla szkółt „Na wakacjach”. 11.40 Dyrygent Piero Coppola 
jako kompozytor — płyty. 12 03 Audycja południowa. 1515 
Nieznani sprzymierzeńcy 1 wrogowie — cz. II — pogad. dla 
dzieci. 15.30 Rozmowa z chorymi — ks. Rękasa ze Lwowa. 
15 45 Wiad. gosp. 16 00 Ork, rozrywkowa z Łodzi. 16.45 Hi
giena odżywiania — pog. z Krakowa. 17.00 Muzyka tan.
18.00 Perfumy ze smoły — pogad. 18,10 Recital fortep. — 
z Krakowa, 18.45 Kronika literacka. 19 00 6 piosenek dla 
dzieci. 19.15 Pogad. aktualna. 19.25 Na polską nutę — kon
cert rozrywkowy z Katowic. 20:45 Dzień, wlecz 20 55 Pogad. 
aktnalna. 21.00 Andycja dla wsi. 21.10 Niebezpieczna kon
kurencja — wodewil humorystyczny * Poznania 21.50 Wiad. 
sport. 22 00 Pięć wieków dawnej muzyki — III aud. 23.00 
Ostatnie wiad.

P r e f r i n  Poiekleg* Radia 8. A. Rosgtaśnla 
Pom orska w f o r n a l a .

Fala 304,3 m. 986 Ko. 16—24 Kw.
P iątek , 17 VI. 8.10, 11.40, 13.00, 17.05, 22.85 Płyty.

8 55 Wiad. z Pomorza. 17 00 Dokąd jechać w święto? 17.25 
Decyzja — obrazek słuchowiskowy w-g Londona. 21.00 Roz
mowa z radiosłuchaczami. 22.00 Wiad. sport, z Pomorza. 
22.05 Rozmowa z ORP. „Iskra*.
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— Nie przyjeżdżamy do pana hrabiego -  
odrzekł jeden z podróżnych — lecz do jego 
odźwiernego; jesteśmy z Czech.

— Do mnie panowie przyjeżdżają? — zadziwił 
się Broda — z Czech ? Ależ ja nie mam żadnego 
znajomego w tym krają.

— Może być — odrzekł przybyły — ale my 
jednak do was przybywamy i prosimy was o chwi
lę rozmowy.

Gdy weszli do izby, żona Brody powstała 
i chciała wyjść z izby, ale jeden z przybyłych 
panów zatrzymał ją, mówiąc, że jej obecność 
bardzo im będzie miłą.

— Wy przyjęliście przed laty pewnego chłop
ca za syna, nieprawda ? — odezwał się jeden 
z podróżnych.

— Tak jest — odpowiedział Broda.
— W jaki sposób dostał się ów chłopiec 

do waszego domu ?
Broda spojrzał na żonę, gdy to pytający 

spostrzegł, rzekł:
— Odpowiedzcie spokojnie, jak było ; chodzi

tu bowiem o szczęście tego, któregoście za syna 
przyjęli.

Broda zaczął tedy opowiadać, jak hrabianka, 
zdjęta litością, przyprowadzić go kazała do zamku, 
jak chłopiec nie miał gdzie podziać się, więc 
go odźwierny przygarnął.

— Nigdyśmy tego nie żałowali — wtrąciła 
żona Brody, — bo chłopiec sprawiał nam wiele, 
radości, ponieważ był dobry i w szkołach dobrze 
się uczył.

— A więc posyłaliście go do szkół ? — zapy
tał drugi podróżny.

— Tak jest, a dziś jest doktorem medycyny 
w Paryżu.

— A czy wy wiecie, poczciwi ladzie — za
wołał przybyły — kim wasz syn przybrany jest?  
Oto jest jedynym synem księcia Łagosty i nazywa 
się prawdziwym nazwiskiem: książę Włodzimierz 
Łagosta.

— Czy podobna ? — zawołała żona Brody 
i zalała się łzami, podczas gdy Broda stał, słowa 
nie mogąc przemówić.

Wtedy przybliżył się jeden z przybyłych 
i podając im rękę, rz ek ł:

— Dziękuję wam serdecznie, poczciwi ludzie 
w imienia nieszczęśliwej matki, która od dawnych 
lat śmierć-syna swego opłakuje i bądźcie przeko
nani, źe was nie minie wielka nagroda — tak koń
czył Jan Ublik, gdyż to on właśnie był tym, * 1 * * * * * * 8

który przed laty do wywiezienia chłopca dopo
mógł.

— Nie wspominajcie mi nic o nagrodzie — 
odparł Broda. — Najlepszą naszą nagrodą będzie 
to, jeżeli Włodzimierz będzie szczęśliwy.

— Ale opowiedzcie mi, panie — zapytała 
żona Brody — jakim sposobem dziecko tak wyso
kiego rodu...

— To powiem wam później — przerwał jej 
Jan — aż się od was o wszystkim dowiem.

Tak Broda jak i żona jego opowiadali długo 
i obszernie, a nawet dali Janowi do czytania dwa 
ostatnie listy Włodzimierza. Potem opowiedział 
im Jan, jak Włodzimierz został wykradziony, ale 
ani słowem nie wspomniał, źe on właśnie za gra
nicę go wywiózł.

— Teraz dajcie mi papieru i pióro. Muszę 
zaraz napisać list.

— Do Włodzimierza ? — zapytał Broda.
— Nie, do księżnej, jego matki. Do Paryża 

pojedziemy wszyscy i my i wy i wasza żona.
— Do Paryża? — zawołała żona Brody — 

a toć to tak bardzo daleko.
— Jakto? Czyż nie chcecie być pierwszymi, 

którzy Włodzimierzowi radosną nowinę przywie
ziecie ?

— A jakże, a jakże!
W wielkiej radości gotowali się wszyscy do 

dalekiej drogi. (C. d. n.)



R O D A C Y !
Czy pamiętacie o uroczystości wręczenia 

karabinów maszynowych w dniu 26 czerwca ? 
Ofiarujcie chętnie jakiś datek na ten ce l!

Odbiór bekonów w  Nowym M ieście
odbędzie się w poniedziałek, dnia 20 bm. o godz. 4,30 rano 
Jak następuje: Gwiździny, Mroczno, Nowe Miasto, Marzęcice, 
Kamionka, Tylice, Zajączkowo, Rakowice, Bratian, Mikołajki, 
Wielkie i Małe Bałówki, Wawrowice, Sampława, Xnrzętnik, 
Bagno, Radomno, Nowy Dwór, Niem. Brzozie, Jamielnik, 
Skarlin, Gryźliny, Lekarty.

Odbiór bekonów w Lubawie
odbędzie się w poniedziałek, dnia 20 bm. o godz. 4,30 rano, 
jak następuje: Zwiniarz, Lubawa, Sampława, Targowisko,
Byszwałd, Kazanice, Zielkowo, Gierłoż P., Roźental, Czerlin, 
Lubstynek, Złotowo, Wałdykl, Grabowo, Ramienica, Rumian, 
Ostaszewo, Kiełpiny, Jeglia, Zajączkowo, Swiniarc, TuSzewo, 
Grodziczno, Omule, Prątnics.

Spęd w Lubawie duży dla f-my Cartens, proszę zatem 
o jak największy dowóz. Instr. Hodowl. PIR.

w Nowym Mieście Lub.
Odbiór świń  ciężkich w Nowym  M ieście

odbędzie się w poniedziałek, dnia 20 bm. Dowozić można 
świnie o wadze 105 kg i wzwyż«

Instruktor Hodowlany.

Stacje knurów zarodowych w Sampławie, 
Targowisku, Gryźllnach 1 Z ielkow ie.

Pomorska Izba Rolnicza ustanowiła w ostatnim tygodniu 
następujące stacje knurów zarodowych :

1) w Sampławie u p, Przeczewskiego Hipolita,
2) w Targowisku u p. Maliszewskiego Antoniego,
3) w Gryźlinaeh u p. Krajnika Bolesława,
4) w Zielkowie u p. Wierzbowskiego Alfonsa.
Ze stacji knurów zarodowych należy korzystać w jak 

najszerszej mierze celem polepszenia materiału hodowlanego 
1 bekonowego, Zwraca się przy tym uwagę, że wobec obo
strzonych przepisów standaryzacyjnych, bekony posiadają złą 
formę i są za krótkie, należy z?tem dążyć do wydłużenia 
materiału bekonowego, korzystając z knurów stacyjnych ty 
pu bekonowego.

Instruktor Hodowlany PIR w Nowym Mieście Lub,

W I A D O M O Ś C I
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15 czerwca 1938 r. 

kalendarzyk. 15 czerwca, środa, Wita, Modesta.
16 czerwca, czwartek, Boże Ciało.!

Wschód słońca g 3 -  15 m. Zachód słońca, g. 19 —■ 58 m. 
Wschód księżyca g 21 — 43 m. Zachód księżyca g 6 — 02 m.

Z m iasta i  powiatu
Komunikat.

Wydział Powiatowy powiatu lubawskiego w Nowym 
Mieście Lubawskim podaje niniejszym do wiadomości, że 
dotychczasowe konto czekowe w PKO Poznań Nr 210.579 
uległo likwidacji, otwarte natomiast zostało nowe konto cze
kowe w oddziale PKO Gdynia Nr 808.501.

Wszelkie wpłaty na rzecz Lubawskiego Wydziału Powia
towego w Nowym Mieście Lubawskim należy odtąd usku
teczniać na konto PKO Gdynia Nr 808.501.

Uroczystość Bożego C iała
w Nowym  M ieście Lubawskim  dnia 16 bm.

Suma rozpocznie się o godz. 10, zbiórka przy kościele 
.o gods, 10« Nad ustawieniem i porządkiem procesji czuwać 
będzie Straż Pożarna,

Porządek procesji:
1. Krzyż, 4 latarnie, 4 małe chorągwie
2. Szkoła powszechna
3. Harcerstwo
4. Organizacje PW. i WF.
5. Kolejowcy
6. Sokół
7. To w. Samodz. Rzemieślników
8 Stronnictwo Narodowe i Praca Polska
9. Kółko Rolnicze

10. Związek Inwalidów
11. Stowarzyszenie Weteranów
12. Policja Państwowa
13. „Harmonia*
14. K. S. M. m.
15. K. S. M. ż.
16. Towarzystwo Robotników św. Józefa
17. Katolickie Stów. Ludowe
18. Chorągwie
19. Trzeci Zakon i Tow. Matek Żywego Różańca
20. Narodowa Organizacja Kobiet
21. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia
22. Krzyż
23. Dzieci Marii
24. Rada Parafialna
25. Dzieci sypiące kwiatki
26. Siostry Miłosierdzia
27. Księża Asystenci
28. Dwie latarnie
29. Baldachim
30. Marszałkowie kościelni
31. Chór Kościelny
32. Orkiestra
33. Straż Pożarna czuwająca nad porządkiem i bezpiecz.
Uprasza się o zachowanie podczas procesji należytego

spokoju i skupienia oraz o nieurządzanie sobie lóż z okiea.
Ołtarze zaofiarowali się urządzić * I. na rynku p. Sero- 

iyński, II. przy ul. Kościuszki p. rejent Domagała, III. na 
rynku p. Gęstwickl, prezes AK., IV. przy kościele Stów. 
Dzieci Marii. Proboszcz.

Ceny bekonów  w da. 1S bm.
Z . bekony płacono w Łnbawle 38 zł, a w Nowym Mieście 

39 zł za ctr.

Z Urzędu Stanu Cywilnego.
Od l.IV. 1988 do 31 m aja 1988 r.

N ow e M iasto. U r o d z e n i a :  Dreszler Jan. robot, c, 
Sadowski Nikod rob, c, Kobosiński Leon, emer. urz. c, Dą
browski Bron. rob. c, Karczewski Frań. stolarz c, Olszewski 
Zyg. czel. szewski s, Kroplewski Alfons, rob. s, Sznej Henoch, 
szewc c, Kołodziejski Jan instr. TRP s, Rodziński Wiktor, 
kupiec s, Rau Wład. mistrz druk. s, Kłosowski Bron. rob. s,  ̂
Wardowski Jan, emer. naucz, c, Wachowiak Sew., bur. miasta 
s, Zawacki Kaz. rolnik s, Zieliński Józef, drukarz s, Malinow
ski Frań. siodlarz s, Jankowski Jan, czel. stoi. c, Góralski

Rodacy Ziemi Lubawskie]
W dniu 26 czerwca 1938 r. odbędzie się w 

Nowym Mieście Lubawskim uroczyste w ręcze
nie w ojsku 8 karabinów m aszynowych, ufun
dowanych wspólnym wysiłkiem społeczeństwa po
wiatu lubawskiego.

Z okazji tej uroczystości Macie zdać egzamin 
z Waszego przywiązania do Armii Polskiej i dać 
wyraz Waszym głębokim ncznciom patriotycznym.

Stańcie więc wszyscy do apelu i powitajcie 
jak najserdeczniej naszych żołnierzy I

W tej zbiorowej manifestacji na cześć Wojska 
Polskiego nie może zabraknąć nikogo.

Niech Dostojnicy Państwowi i Przedstawiciele 
naszej Wielkiej Armii doznają serdecznego i entu
zjastycznego przyjęcia!

Rodacy 1 Pamiętajcie, że zamieszkujecie po
wiat najbardziej polski w Rzeczypospolitej !

Wykażcie więc przez jak najliczniejsze przy
bycie na uroczystość w dniu 26 czerwca 1938 r., 
że serca Lubawiaków biją w jeden rytm, w jeden 
takt marszu ku potędze uKochanej naszej Ojczyzny.

Komitet Obywatelski Uroczystości Wręczenia 
Wojsku Karabinów Maszynowych 

w Nowym Mieście Lubawskim.

Józef, rob. c, Topolewakl Leon, czel. s, Jackowski Jan
młynarz, c, Małkowski Jan, rob. s, Błaszkowski Jan rob. s, 
Tessmer Leon rob. s, Borkowski Maks. rob. s, Schultz Kaz. 
kler. oddz. Ubezp. Społ. c, Werner Bron. dr med. c, Cieśle 
wicz Stan. rob. s.

Ś l u b y ;  St. post. PP. Kowalski Jan i Jankowska Wan
da; małorolny Czepek Kazimierz i Małecka Wanda Wiktoria.

Z g o n y :  Żona rest. Strehlowa Waleria, lat 65; Stefan 
Olszewski, 5 minut; Kroplewski Bogumił, 20 godzin; Góral
ski Stefan Józef, 58 dni, Osmańska Agnieszka wdowa 82 1; 
Pawski Jerzy 7 i pół mieś.; żona rob. Rykaczewska Helena 
29 lat; rob. Laskowski Franc. 88 lat; Bnrkiewiczówna Jadw. 
23 lat; mistrz cegl. Wiśniewski Antoni 86 lat; wdowa po em. 
naucz. Malinowska Maria 81 lat; czel. cuk. Łożyńskl Celest. 
22 lat; córka m. stoi. Nehring Janina 13 lat; żona rob. Zofia 
Waslelewska, 32 lat.

W spaniały okaz łodygi iy ta .
Now© M iasto. W dniu 14 bm. przybył do nasze] re

dakcji p. Franc. Szczepański, cieśla z Nowego Miasta, przy
nosząc wspaniały okaz łodygi żyta, wysokości 2,10 m„ a*której 
kłos ma ok. 70 ziaren. Okaz ten znalazł p. Szczepański na 
polu p. Kamińskiego w Mszanowie.

Zydofile z dnia 10 bm*
N ow e M iasto. Na targu w ub, piątek Żydów popierali: 

córka przekupnia Kurzawy — Kurzętnik (zwracamy p. K. 
uwagę, by nie narzekał na Żydów, lecz pouczył lepiej o nie
bezpieczeństwie żydowskim swą żonę i córkę, gdyż znowu po
pierały one we wtorek 14 bm. Żydów), Krasińska z córką — 
Otręba, Ćwikliński, muzykant z córką — Tomaszewo, Danie
lewski, Radomskie ^siostry) — Pacółtowo, Wiśniewski — mu
zykant — Mroczno, Lukasowa (Niemka), Zielińska (ul. Ja 
gielońska), Jan Metkowski, szewc (ul. Tylicka) — wszyscy 
z Nowego Miasta.

Z targu.
N ow e M iasto. Na ostatnim targu w dn. 14 bm. płaco

no za bekony 37 zł, za 100—115 kg 40 zł za ctr., cięższe 
40—44 zł za ctr , parę prosiąt 28—36 zł, pół kg masła 1,20 zł, 
mdl jaj 90 gr, bryłkę twarogu 30—40 gr, pół kg szparagów 
40—50 gr, kalafior 40—50 gr.

Wypadek k olejow y.
N ow e M iasto. W ub. niedzielę między Szramowem 

a Jajkowem wypadł z pociąga z powodu poślizgnięcia Bię p. 
Fr. Lewandowski, członek miejsc. „Sokoła*, który wracał 
z grupą sportowców z obwodowych zawodów PW i WP. w 
Brodnicy. Odstawiono go do szpitala pow. w Nowym Mieś
cie. Na szczęście poza potłuczeniami dotkliwszych obrażeń 
nie odniósł.

N iem al u ton ęło  dziecko.
N ow e M iasto. W ub. tygodniu zabawiała się nad 

Drwęcą 5 letnia córeczka kupca nabiału p. Ewartowskiego 
z Nowego Miast8. W pewnej chwili wpadła ona do wody 
Obecny opodal ojciec, nieumiejący pływać, zaczął wzywać 
pomocy. Na wołanie ojca przybiegł p. Kazimierz Chyliński, 
który rzucił się w ubraniu do rzeki i dziecko uratował. 
Należy dodać, iż już w zeszłym roku p. Chyliński uratował 
tonące dziecko.

Owa zebrania Stron. Naród.
T ereszew o . W niedzielę, dnia 12 bm. o godzinie 

12 w salce oberży p. Koemera odbyło się publiczne zebra
nie, zwołane z ramienia Stron. Naród., na które zebrał się 
spory zastęp uczestników z Tereszewa i okolicy. Zebranie 
zagaił i jemu przewodniczył prezes powiat, ks. prof, Dem- 
bieóski. Piękne,^trafiające wszystkim do przekonania i serca 
przemówienie wygłosił kierownik Stron. Naród, koło Sampła
wa, kol. Walaszek, uwydatniając przede wszystkim zgubne 
wpływy żydowstwa na życie gospodarcze, jak niemniej też 
inne jego dziedziny ze strony źydostwa. Po nim przema
wiał ks. prof. Dembieńskf, przedstawiając wewnętrzne po
łożenie krają. W dyskusji zabrał głos p. Kosecki. Następ
nie przystąpiono do utworzenia koła Stron. Naród. W skład 
zarządu weszli pp. Leon Kozłowski, zastępca Kosecki, skarb. 
Stefański Franc., sekretarz Jarzembowski Józef. Po wyczer
paniu porządku obrad cdśpiewaniem „Boże, coś Polskę* ze
branie zakończono.

C hrośie. O godz, 5 po poł. odbyło się w Chroślu w 
lokalu p. Bartkowskiego zebranie Stron. Naród, koło Chrośie 
Nowy Dwór, które zagaił i przewodniczył kol. kierownik 
Miecznikowski, a referat wygłosił ks. prof. Dembieński i kol. 
Wartowski z Nowego Miasta. Pieśnią „Boże, coś Polskę* ze
branie solwowano-

Pożar.
N ielbark. Jak już donosiliśmy, wybuchł pożar w zabu

dowaniach roln. p. Haski w Nielbarku. Spłonęły* dom 
mieszkalny 1 chlewy, Szkoda wynosi ok. 8 tys. zł. Poszko
dowany był ubezpieczony.

Pan Marceli K otow icz i Sam uel Bluman.
K rzem ien iew o. Jeden z naszych czytelników z Nowe

go Miasta donosi nam, i i  wpadł mu w ręce oryginalny do
kument, Otóż wynika z niego, iż niestety źydofilstwo nie
których ludzi, mających pretensje do imienia Polaka katolika 
sięga po prostu granic niemożliwości. Otóż taki p. Marceli 
Kotewicz z K rzem ien iew a  pozwala sobie na to, by jego

Z eb ran ia  cz ło n kó w  Stron. N aród.
w niedzielę, dnia 19 bm. odbędą się, jak następuje: 
w południe w Szw arcenow ie zaraz po samie, 
w Lipinkach w południe zaraz po samie, w Kro* 
toszynach po nieszporach, w Su micie o godz. 
4 po południa, w  Rywałdztku o godz. 6 po poi. 

Uprasza się Szan. Członków o liczny udział.
Ks. Józef Dembieński, prez. powiat.

Komunikat
Upraszamy Szan. Członków Stron. Narodowego 

i Pracy Polskiej parafii nowomiejskiej aby jak naj
liczniej wzięli ndział w procesji Bożego Ciała.

Zbiórka członków S. N. i Pracy Polskiej przy 
gmachu „Drwęcy* na ul. Kopernika, skąd nastąpi 
wymarsz do kościoła.
Ks. Józef Dembieński, Władysław Rogoziński, 

prezes Str. Naród. prezes Pracy Polskiej

.doradcą prawnym* byt Zyd S am uel Blum an a i  z Lidz-
barka, (!) który ostatnio odpisał dla K. pewne podanie. 
Podajemy ten oburzający wyczyn żydofilski do wiadomości 
jako swego rodzaju curiosum. Bluman prowadzi — jak wia
domo — biuro porad prawo, w Lidzbarka.

Złodziej .zo sta w ił” sw ój wykaz osobisty.
R yw ałdzik . Roln. p. Stcjce skradziono z pola przednią 

część kultywatora, Złodziej miał pecha, bo zgubił wykaz 
osobisty z fotograffą, który znaleziono na miejscu kradzieży. 
Policja więc łatwo odnalazła złodzieja, który w międzyczasie 
zdołał skradzioną rzecz sprzedać pewnemu rolnikowi. Pod
wozie kaltywatora wróciło rychło do właściciela.

Zyd oszukał kob ietę.
Lipinki. Jedna z mieszkanek nasiej wioski kupiła 

u Żyda na jarLarku płótno, rzekomo 10 gr na metrze tanie{ 
niż w składzie polskim Jak jednak rozczarowała się, gdy. 
udając się do domu, w drodze spostrzegła, że przy zdawania 
pieniędzy została przez Żyda oszukana. Zawróciła, lecz Ży
da już nie zastała na owym miejscu. „Tanie* płótno okazałe 
się więc dość drogie.

Z  Pomorza.
Żałobna kronika kościelna.

Sp. ks F elik s B aniecki.
L lgnow y. Dnia 7 bm. po długiej chorobie, zaopatrzony 

kilkakrotnie Sakramentami św., rozstał się z tym światem śp. 
ks. Feliks Baniecki, proboszcz w Ligaowach, w 55 roku ży
cia, a 27 roku kapłaństwa. Eksportacja zwłok odbyła się w 
piątek, dnia 10 bm., a pogrzeb w sobotę o godz. 10.

Sp. ks. prób. Baniecki był w latach przełomowych wi
kariuszem przy kościele pokatedralnym w Chełmży, gdzie 
wspólnie z ks J. Wryczą, dzisiejszym proboszczem w Wielu, 
ofiarnie pracował dla polskości, m. in. prowadząc tajne kur
sy języka polskiego, przez co ściągnął na siebie prześlado
wania «Grenzschutza*. Sp. ks. prób. Baniecki był członkiem 
Powiatowej Rady Ludowej na powiat toruński i jako taki w 
r. 1920 witał wojska polskie, wkraczające do Chełsnży. Za 
czasów polskich był przez długie lata katechetą gimnazjal
nym w Chełmży i jako wychowawca był bardzo labiany 
i ceniony przez młodzież, Czułą swoją opieką otaczał rów
nież organizacje młodzieży katolickiej oraz stowarzyszenia 
robotników katolickich i towarzystwa ludowe.

Niechaj odpoczywa w pokoju!

N A D E S Ł A N E .
 ̂ Spęd b ek on ów  w J a b ło n o w ie  w  dnia  12 bm.

^ O s tr o w ite . Odbiorcą był H. B. Moeller i Ska z Brodnl* 
cy. Jak się okazało, to dużo rolników odstawców narzekało 
na dyferencję wagi, na niekorzyść rolników, a pomiędzy ty
mi ł p. Zabłotoy z Ostrowitego, który jednak nie zadowolił 
się tym, a zrobił doniesienie do Policji Państw,, która na to 
wpłynęła i zarządziła, by wszystkie świnie bekony przewa
żono, przy czym niektóre bekony rano odbierane, wykazały 
jeszcze o godz. 5 po poi. po 2 do 3 k. nadw yżki Dalsza 
sprawa należy już teraz do Sądu, lecz zobaczymy, jakie sta
nowisko zajmie Okręg. Zw. PTCh. w Brodnicy. Z. W.

R U C H  T O W A R Z Y S T W
Harmonia.

N ow e M iasto. Uprasza się o gremialny udział wszy
stkich członków w procesji Bożego Ciała. Zbiórka o godz, 
10 przed kościołem. Zarząd.
Zw. Pow stańców  W ielkopolskich Stów . z a re j. 

kolo Now© Miasto i Powstańców Potn.
N ow e M iasto. W niedzielę, dnia 19 bm. o godz. 14 w 

Świetlicy PW, w Nowym Mieście Lub. odbędzie sio nadzwy
czajne zebranie tut. Koła.

Ze względu na omówienie bardzo ważnych spraw związ
kowych i w sprawie zabawy letniej, która odbyć się ma 
3 llpca rb. w Partęcinach, prosimy o przybycie wszystkich 
członków i sympatyków — Powstańców Włkp. jak również 
Powstańców Pomorskich.

„Za Wolność* Zarząd.

ZEBRANIA KOŁEK ROLNICZYCH
W. B ałów ki. Zebranie Kółka Roln. odbędzie się w nie

dzielę, dnia 19 bm, o godz. 4 po poł. w zwykłym lokalu.
Z powodu omówienia bardzo ważnych spraw uprasza się

0 liczny udział członków i sympatyków. Zarząd.
G rodziczno. Zebranie Kółka Rolniczego w Grodzicznie 

odbędzie się w niedzielę, dnia 19 bm, o godz. 11,30 wolokaia 
p. Januszewskiego

Ze względu na bardzo ważne sprawy prosi się o liczne
1 punktualne przybycie. Zarząd.

GIEŁDA WARSZAWSKA
dolar 5.30 7 8 frank francuski 14.79; frank szwajcarski 121.70 
funt szterling; 26.38; marka niemiecka 102.00; korona czeska 
18 47; gulden gdański 100.00.

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

Poznań, 14 6. — Bydgoszcz, 13. 6.
Zyto 20.75— 21.00 21,00— 21,25
Pszenica 25.00— 25 50 24.75— 25.25
Jęczmień 17.75— 18 00 17.25— 17.50
Owies 18.75— 19 25 18.25— 18.75

Za redakcję odpowiedzialny ; Józef Zieliński w Nowym Mieście Lub.
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.

W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód m 
zakładzie, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarezeala 
plama, a abonenci nie mają prawa domagania się niedostarezoagai 
namerów łab odszkodowania*



Ogłoszenie.
Podaję do publicznej wiadomości, i© z dniem  11-go 

czerw ca  rb. o tw arta  zo sta ła  dla ruchu kołowego £uiica 
D w orcow a.

Brodnica, dnia 13 czerwca 1938 r.
W iceburm istrz: (—) Krzyinlewski.

JARM ARK na bydło i konie
^odbędzie się

w Kurzętniku w środę, dnia 
22 czerwca 1938 r.

W ójt Gm iny K urzętnik

K om ite t Budow y S zko ły  w S a m p ła w ie
ogłasza

przetarg
1. na wykonanie stadni,
2. na rozbiórkę domu starej szkoły poewangePeklej,
3. na dostawę 300 m3 kamieni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerw ca br, o godz. 

10 w budynku szkolnym  w Sam pław ie.
Przewodniczący Kom. Bud. Szkoły

( - )  M arcinkow ski, wójt.

I. POKOS TRAWY
na łąkach plebańskich w R A D O M N 1 E

sprzedaje się na miejscu najwięcej dającemu 
w  p on ied zia łek , dnia 20 bm, o godz. 2 po południu.

Proboszcz

Ostatnie nowości:
Kąpielowe kostiumy

Bieliznę sportową męską
Bieliznę „Bechera“

POLECA w DUŻYM WYBORZE

I. Kolasińska, Brodnica
R ynek 9.

Podaję do łaskawej wiadomości Szan. Obywatelstwa 
Lubawy i okolicy , że w  dniu 10 bm, p rzen iosłem  skład  
artyk . p iśm iennych  z ul. Gdańskiej (od p. Maliszewskiego) 
na R ynek nr, 8 (dom p. Tykarskiego).

O becnie p row adzę w R ynko

drukarnię i księgarnię.
Polecam po cenach niskich w szelki©  druki, form ularze, 
artyk . p iśm ien n e i b lnrow e, ZAPROSZENIA WESELNE, 
w izytów k i itd, K siążeczki i różane© do I-szej Kom. 
św . tanio. — Przyjmuje zamówienia na p ieczątk i oraz 

o g ło szen ia  do g a zet.
Prosząc Szan. Obywatelstwo o łaskawe poparcie, pozostaje

F-a Józe f K aczyński
drukarnia i k sięgarn ia  
L U B A W A ,  R ynek 8,

F „A D R I A“
C uk ie rn ia  — jK aw ia rn ia
w  BRODNICY przy m ałym  m oście.

C odzienn ie  ko n ce rt od godz. 17-teJ.

Koncert i Dancing To w a rzyski^
D obrze p ielęgn ow an e I tem p erow ane

P I WO  D U B E L T O W E
I z aparatu 9

P Ó Ł  n a  P Ó Ł
szk lanka od 20 groszy .

PIWO BIAŁE (B erlin er-W eisse)
z so k iem  m alinow ym

oraz

PIWO G R O D Z I S K I E
P O L E C A

J U R K I E W I C Z  L E O N
R estauracja „ROSTA“

NOWE MIASTO LUB. — Rynek 23 .

Formularze
Ś w iad ectw a  pochodzenia  

zw ierzą t
U m ow y uczniow ski©  
Z aśw iadczen ia  do w n iosk n

0 przyznan ie praw a  
nbogieb

W niosk i o p rzep u stk ę  
W niosk i o n ab ycie  n ieru 

chom ości 
N akazy zap ła ty  
Z głoszen ia  zam ieszk an ia

1 t. d.
POLECA
ks iąg . „O r w ą c a ”

N ow e M iasto Lub.

Zgubiono
trzewik

męski 13. VI. rb. na szosie 
Łasin* Wawro wice.

Znalazca zechce podać swój 
adres do eksp. „Drwęcy" w 
Nowym Mieście.

A L B U M Y
do fo to g ra fii! poezji

poleca w wielkim wyborze

księgarnia «DRWĘCY*
N ow e M iasto Lub.

Hasiem dzisiejszego dnia Jest
OTO f i  Y Z  AC JA K R A J U

K oncesjonow ane Kursy Sam ochodow e i M otocyklow e KAZIMIERZA MIELNIKA
w BRODNICY

rozpoczną się w najbliższym czasie dla amatorów i zawodowych.
UWAGA.: A m atorzy m ogą u zysk ać p ozw o len ie  od 16 lat.

Nauka odbywa się na nowoczesnym samochodzie. Zapisy przyjmuje i informacyj udziela
FIRMA AUTO-STOP A, BIALACHOWSKI

BRODNICA, ul. Mazurska 14 — tel. 120

D rogą p rzetargu  sp rze
daje s ię  du. 18. 6. o godz. 
10 rano I pokos

t r a w y
na łące i groblach.

Maj. Rakowlce

Rozsadkę 
B R U K W I
oddaje

Majątek Tyltce
G raduszew ski

Drzewo opałowe
G rom ady zdatne 

na p ło ty  itp . £
sprzedaje
M ajątek^Cibórz, p. Lidzbark

Części 
do kosiarek

I żn iw iarek  wszelkich typów 
dostarcza po najtańszych

cenach

j r i a M M i a
Dziś he j na ł  
24 godzina!

Chcąc sprawdzić czas,
To obowiązkiem każdego

kupować
ZEGARY — ZEGARKI 

I BUDZIKI
w firm ie ch rześc ijań sk iej
Kaz. Topolewsfciego
Lidzbark, Nowy Rynek 1.

Niskie ceny — Wielki wybór
jak : biżuteria, platery, ślubne 

obrączki, prezenty we
selne i. t. d. Specjalność 
wielki wybór w okularach 
i szkłach zapasowych, tak
że wszelkie przybory mu
zyczne.

F achow y w arszta t
reparacyjny.

we wszystkich rozmiarach 
poleca najkorzystniej

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

w ie lk i w ybór
najn ow szych  d esen i

Farby
Pokosty
Lakiery
Pendzle
Szablony

K r e d ę
poleca
Nowa Drogeria

właśc.
W aeław Truszczyński

LUBAWA, ul. Zemkowa 
Telefon 37

K osiarkę
w dobrym stanie kupi

M arianow o

Sprzedaż maszyn rolniczych
m aneże, s ieczk arn ie , m łockarn ie różn ego  gatunku  

w ia ln ie  i ro w ery
po bardzo niskich cenach poleca

F irm a  J. G A R S T K A ,  B rodn ica .
O statn ie  ceny 'rek lam ow e  

w now o założonym  
in te r e s ie

g a la n te r ii
dam sk ie j

8 m ęsk ie j
jak:
pończochy czy sty  jedw ab  

ręk aw iczk i 
apaszki

b iu sto n o sze  p a ten to 
w an e „B ak”

korzystnie nabędzlesz w firmie
I. K o las ińska

BRODNICA, Rynek 9.
Po zn iżonych  cenach

polecam
oryginalne

OLEJE samochowe 
G argoyle M obiloil

J. C ieszyńsk i
drogeria

N ow e M iasto L ubaw skie
Tel. 62 Rynek 7

Sprzedam tanio
łń ik o  i um ywalkę
L ew alsk a , N ow e M iasto

Mickiewicza 6.
Kupię

row er
damski używany.

Sprzedam
radio (detefon)

Zgłoszenia do eksp. »Drwęca* 
Nowe Miasto.

W ozy robocze
3-calowe z drabiami i helami 
w dobrym stanie sprzeda 
K om unalna K asa O szczędn. 

Powiatu Brodnickiego 
B rodnica, Rynek 5.

60-morgowe, budynki masywne 
z martwym i żywym inwenta
rzem zaraz na sprzedaż.

Jan LtcznerskI 
C hrośle

Sprzedam

126 mrg,, w tym 5 mrg. łąki 
z torfem, ziemia bardzo dobra, 
Budynki nowe, żywy i martwy 
inwentarz w komplecie, kościół 
i stacja kolejowa w miejscu, 
do miasta 5 kim. Cena podług 
ugody.

Zgłoszenia do eksp. „Drwęcy 
Nowe Miasto.

S łużąca
bardzo czysta z dobrymi świa
dectwami potrzebna od zaraz. 

E. K ubacka, Brodnica  
Paderewskiego 12

Poszukuję
kołod zieja

samotnego od zaraz (narzędzia 
na miejscu)

Żuralski, maj. W ałdyki, 
o* Roźental.

Samotny
szwajcar

potrzebny od zaraz.
P lebanka, N ow e M iasto

^Ostrzegam.
Wobec tego, ż* w niektórych 

czesopiemach ukazała się wia
domość, źe niejaki S tan isław  
Ż elazny (miejscowość niepo- 
dana) został na podstawie wy» 
roku sądowego powieszony za 
zabójstwo, stwierdzam, iż n ie  
chodzi tu  o, brata m eg o  
Stan isław a Ż elaznego, za
mieszkałego w Gdyni przy ul. 
10 Lutego 17, a syna Konstan
tego z Małych Bałówek. Rów
nocześnie podaję, źe nieprawdą 
jest, jakoby siostra Helena mia
łaby przebywać u ojców oraz 
jakoby nieruchomości w Miko
łajkach należały do krewnych. 
Ostrzegam także rozsiewają
cych oszczerstwa na pannę 
Jadłow ską, jakoby utrzymy
wała stosunki ze mną, a ro
dzice mieli dlatego wysłać ją 
do Iłowa, a za to miałem jej 
grozić zemstą, co wszystko jeBfc 
nieprawdą. Żądam od oszczer
ców dowodów lub odwołania 
w 8 dniach, w przeciwnym ra
zie zmuszony będę sprawę 
skierować na drogę sądową. 
Za dalsze rozsiewanie takich 
plotek i szkodzenie mnie, ro 
dżinie i p, Jadłowskiej na 
opinii pociągnę do odpowie
dzialności sądowej.

B ronisław  Ż elazny  
M ikołajki, pow, Lubawa

G orzelany
(kawaler) z licencją władz skar
bowych potrzebny na nową 
kampanię z dniem t lipca br. 

M arszałek, B iałagóra  
p. Rakowlce

2 cze ladn ików
na stałą pracę poszukuję od 
zaraz.

Ildefons L ew andow ski
mistrz krawiecki 

Lidzbark

Ucznia
do drogerii poszukuje

Ild efon s K oczw ara
drogeria

B rodnica, D. Rynek 17.

Uczeń
potrzebny od zaraz.

Banacki, mistrz kowalski 
Lubawa

Uczeń
stolarski potrzebny od zaraz.

J ó zef D yuew skI  
mistrz stolarski 

B ratlau

Dnia 19 czerw ca rb. Opieka 
R od zic ie lsk a  w Pacołtow i©

urządza

ZA B A W Ę
S ZK O LN Ą

z urozmaiconym programem na 
łące p. Ćwiklińskiego.

Początek o godzinie 3 po poł.
ZARZĄD.

W n ied z ie lę , dn. 19 czerw ca

wielka zabawa 
leśna

nad jez io rem  W ielk ie  
P artęctn y

Przygrywa doborowa orkiestra 
Bufet z napojami i przekąska
mi obficie zaopatrzony. Strze
lanie o nagrody, amerykańska 

aukcja, siatkówka. 
Początek o godzinie 13 tej.

O liczny udział prosi 
Zarząd

K. S. „T ereszew ianka*
W razie niepogody powyższa 
zabawa odbędzie się do. 29. bm.

Gospodarstwo
94-morgowe od zaraz na sprze
daż. K ołakow sk i

T ylice

Dom
z ogrodem na sprzedaż, wolne 
mieszkanie dla kupującego. 

B rodnica, ul. n. Drwęcą 15

w różnych wielkościach 
w wielkim" wyborze 

poleca
księgarn ia  „DRWĘCA“

N ow e M iasto Lab.

Udzielam lekcyj
g ry  na fortep ian ie .

Zgłoszenia do eksp. ^Drwęcy* 
Nowe Miasto,

2-3111, -  i
poszukuję na I. hipotekę posia® 
dłości wiejskiej.

Ewtl. zgłoszenia do «Drwęcy* 
pod K.

W i d o k ó w k i
N ow ego Miasta
w wielkim wyborze 

poleca

KSIĘG. „ D R W Ę C A “
N ow e M iasto L ubaw skie.

!arty d@ gry
poleca

„ D R W Ę C A *


