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^Drwęc*“ wychodzi 8 rasy tygodniowo we wtorek, czwartek i sobotę rano. —
Przedpłata wynosi dla abonentów 1*50 zł i doręczeniem
miesięcznie.
Kwartalnie wynosi 4*50 zł z doręczeniem

Cena ogłoszeń: Wiersz w wysokości 1 milimetra na stronie 6-łamów ej 15 gr,
na stronie 8-łamoweJ 50 gr, na 1 stronie 60 gr. — Ogłoszenia drobne: Napisowe
słowo (tłusto) 80 gr każde dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100% więcej.

Przyjnmje się ogłoszenia do wszystkich gazet
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BifrłgMRfega

Po zamknląciu sesji.

j całych dziedzin gospodarczych. Ponadto cdrznccno ^szjsikie
poprawki Klubu Narodowego, zwrócone przeciwko cijgciszjm
postanowieniem zfnsieizoc>ch ustaw. Przejęta pod naciskiem
Klubu Narodowego poprawki w sprawie religijnego wychowania
lub w)łączenia spraw waluty z ped pełncmocoictw dowodzą
tylko siły nacisku apinji publicznej, ile nie zmieniają istotnego
stm n rzeczy. Nie mógł Kltb Narodowy zmienić uchwał więk
szości, ale zicfeił wszystko, fby kraj wiedział, co się uchwaliło,
Jak w czasie iesji sejmowej Klub Narodowy cpicnł się
o społeczeństwo, tak i tembardziej cbecnie wraz ze społeczeń
stwem toczyć fcęd2ie dalszą walkę oprowadzenie spraw Państwa
zupełnie inacztj, niż to czynią rządy majrwe: w duchu dążeń
moralnych, politycznych i gospodarczych Narodu.
Tjłko rządy, które wierzą w Naród i w które N ućd wierzy,
megą przywrócić zaufanie, spokój, staleśó prawrą ! gcspcd&rczą.
P a r l a m e n t a r n y Kl ub N a r o d o w y .
Warszawa, 18 marca 1932 r.
:

W piątek, dnia 18 marca, zamknięte sesję bcdletową Sejmu i Senatu. Msrszsłkcwie cbu hfe w cy
frach przedstawili pleń prac i pcdkraliili sprawność
większości rządowej w uchwalania urtaw. A w
szczególności Marszałek Senatu podkreślił, ż*
w ciigu czterech i pół miesięcy Senat rozpat
rzał 192 projekty ustaw, w tem 161 w brzmie
nie, przyjęte® przez Sejm, zaś do 51 projek.
iiw wniósł poprawki. Jeżeliby śmy chcieli okres mi
nionej sesji failtmtntaruej oceniać wedłeg ilości
uchwalonych nztzw i tempa cbiad, to rzeczywiście
moglibyśmy przyjść do przekonania, ii owoce obrad
aą dodatnie. Przecież w minionej sesji Izby uchwa- I
lity szereg nowych podatków, dęty rządowi
ręki i
nstawę o ustroju arkclnictwa i szkolnictwie prywatnem, zmianę ustawy o emerytach, ustawę o uposaże
niu urzędników państwowych i samorządowych, nsta- I
wę o zgromadzeniach, a wreszcie ustawę skarbową, kttra jest jednem pełnomocnictwem dla rządu i ze
zwala mu n i zupełną swe bodę w gospodarowaniu !
tym deficytowym budżetem.
Rząd od Sejmu otrzymał ustawy, jakich tylko za- :
żądał. A jednak nąd mimo takiego obrotu rzeczy :
nie poradził aebie z trsdccściami gcspodarczemi.
Wprost przeciwnie — trudności te z dnia na dzień i
się zwiększają. Pełnomocnictw rząd zsiąćał od swo
jej więkizcści, bo uważa, iż trudnośjci aą tak olbrzy
mie, iż trzeba będzie jeszcze bardzie szybkiego ogła
szania nowych ustaw, niż to byłby zdcleu n bić na
wet posłuszny Sejm. W rzeczywiste ści jedntk rząd
zaczął się bać o swoją większeść i nie chcąc jej nara
żać na piłby, uciekł od niej — do pełnomocnictw.
Pełnomocnictwa te jednak nie zastąpią rządowi ani
progu mn ani idei, których nie widrć w obozie rzą
dowym. Jeżeli przez sześć lat prawie że dyktatury
i zupełnej swobody rządy sanacyjne nie znalazły środ
ków na naprawę sytuacji, te nie zrobią też tego za
pomocą pełnomocn., które już kilkakrotnie posiadały.

Znów rekcnsfrukcja
Rządu.

Ustąpienie ministrów L. Janty-Pełczyńskie go,
Kozłowskiego i Netigtbauera. — Teki rolnictwa
I reform rolnych objął prezes Ludkiewicz, rot ót
publicznych — min. Kiihn.
Warszawa, 21. 3. Przeprowtdtcna znów zcsisls
cząiiicwa rcktntiickcjs gabinetu prtmjera Piyitcr*.
Ministrowie rolnictwa J s n t a - P o ł c z y ń s k i , refcim rilsych K o z ł o w s k i i rcbćt pntl «znych
N o r w i d - N e n g e b t u e r igłesili w ręce premiera
prośbę o dymisję. Pan Prezydent zgłoszoną djmisję
przyjął i na wniottk prerejera Prystoia misnewsł Se
weryna Ludkiewicza, dotychczasowego prezesa P.
Dzień kupiccttta polskie go.
Barka Rolnego, ministrem ielrsiciwa i ministrem re
Wielka htnfeieteja w ministerstwie
form rolnych, a ministra kcmnmkicji Knehna mini
przemy sin i btndln.
strem rcbćt publicznych, z iem, że min. Kaehn za
Ped pnewcdBiciwcm mis. dr. Zarzyckiego cdbyła trzyma jednocześnie piaatewiną dotychczas teką mi
się ketfeieneja, mająca ua celu «mówieni* sytnseji nisterstwa komunikacji. Ponadto p. Prezydent miabtsdiu eriz ipercbn przyjścia kcpicctwu polakiem* aewał dotychczasowego pcdstkrcisrza stanę w Mini
z pomocą.
sterstwie ;Skaibn pref. Władysława Zawadzkiego
Kapicctwo reprezentowane było f rz e z 80 delega ministrem bez teki.
tów wszystkich crgtnisacyj kupieckich,
Pcdstswą
Nsmintcja min. Zawadzkiego kc mestowara jest
cbrsd kctftUKtji był picgrsm, cpiaccwsay ptztz w kolach politycznych jsko ncminacja wictf rem jera,
Radę Zrzeszeń Icpicctwa p oh ki« go.
którego spccjalnem zadaniem będzie prowadzi nie
Zagajając, p. minister Zarzycki zaznaczył, że po- . kccidynscji prac rządn w dziedzinie gespednezej.
stula ty nie megą iść w kieracie ucwcgo obciążenia
My oczywiście i po tij lekenatickcji nie cczcknakatbu państwa, niemniej miniateratwo przemysłu jemy zmiany na lepsze. Przynieść ją — peditg na
i handlu mc że forsować na terenie rządu usunięcie szego zdania — mc że jefynie całkowita zmiana łeb
zastdniczyth bcłączek handlu.
likwidacja obecnego systrmn.
g:[
Przemówienia wstępne wygłosili pp. B. Herse,
poseł W. Wiślicki oraz prezes Związku lib Przemy*
słowc-Hatdl. też. KUrner, który zapreponowsł pcwoW ładie niemieckie organizują zjazd
łsnie przy ministrze przemyśla i handlu kc misji mie
antypolski g
szanej dla greekwnego opracowania ostatecznych
wuiesków ua podstawie matetjalu, jakiego doataresy
i szukają niemieckiego landrata w poUkich
konferencja.
Tarnowskich Górach.
Na zakcćczenie wygłoszone kilka fachowych
Katowice. Starosta w Taraowskich Górach otrzy
referatów.
mał od landrata w Elbląga piżmo, wzywające go do
Walka o rząd zaufania
współdziałania w propagowaniu wyjazdu do Elbląga
Pdlska chce pomóc innym, sama w ciężkiej na zjard tcwarzystwa »Venin fût das Oentscktem im
narodowego.
Auslandt" (stowarzyszenie dla popierania niemczyzny
znajdując się biedzie.
Deklaracja Klubu Narodowego
z zgranie ą). Zjazd ten c dbędzic się w Zielone Świątki.
W irsz a w * . Po posiedzeniu Sejmu odbyło się posiedzenie
W sim w i. Kanclerz suiifjscki Bartach zwrócił Ma en być „żywą manifestacją niemczyzny przeciwko
Klubu Narodowego. W wynika cbrad uchwalono ogłoszenie ntsię <te skiedjtowsiych przy rządzie aastijsckim cbecnej granicy wstkodniej Niemiec”, Manifestacja
stępującej enuncjacji:
w Wiedniu przedstawicieli dyplomatycznych obcych ta, zdaniem landrata z Elbląga, jest cbecnie tem ko
Zwyczajna sesja Sejmu i Senatu 1931-32 dobiegli końca.
nieczniejsza, że „Peltk ciłgie jeszcze chciwie wyciąga
Wśtód biedy w kraju, jakiej nigdy dotąd nie było, zdołała więk i państw z apelem, aby państwa ich azńalj konieczneść
szość rządowa w Sejmie i w Senacie uchwalić budżet deficyto j wyjątkowych zarządzeń gtipcdaiczych, wynikających rękę* po ziemie niemieckie. Pismo landrata z E blaga,
wy i powiększyć cięźaiy podatkowe. Gdy w innych kiajach | z ciężkiego półcienia ekonomicznego Austrji.
jak wynika z treści i z doćtncj awagi „do rąk wła
przeprowadzono w myśl szerzej zakrojonych programów donio
W związku z tym spelem poseł pilski w Wiedniu snych”, ma charakter potfuj; skierowane zostało do
słe uchwały celem sprostania trudnościom, a nas rząd i jego
większeść przebyły także i tę półroczną sesję zwyczajną ¿.spełnić ! Łtkssiewicz złożył w imienin rządn polskiego cświad- starosty w Tarnowskich
Górach, prawdopede bnie
bezpłodnie. Nie zdobyto się na szereki plan gospodarczo finan I cienie, ie Pilska chętnie ofiarowuje swoją współ- wskutek pomyłki lindtaia, który w 10 lai po pediltle
sowy i oparte na nim jednolite ustawodawstwo, lecz ograniczono | pracę Ok ulżenia ciężkiej sytuacji Austrji. W zawsrSląaka nie etjentnje się jeszcze, że pewist tsrnogórski
się do bezładnego uchwalania ustaw, nie związanych źadrą my
należy do Pelskj, a nie do Niemieckiego Śląska.
ślą przewodnią, a w ktńcu zadowolono się daniem pełnomoc ] tym w dnia 6 litego prowizorycznym ukkdzie gesponictw ni dalsze pół roku temu rządowi, który nie umiał przed \ diiczym z Austrją Polska uczyniła na rzecz swego
Landrlt pisze p. t„ że „chodzi o wyrażenie wier
stawić żadnego programu i żadnej myśli gcspcdarczej w chwili, ] kontrahenta szereg nstępstw w dziedzinie wzajemnej
ności dla wschodu niemieckiego, a mianowicie dla tej
gdy ich żądał.
wymiany towarów, itzygnsjąc z przyznanych jej części marchji wschodniej, która jest spcślcdzons
Ożywioną działalność rozwinięto natomiast w kierunku usta
uprzednio przez Aastiję uprawnień. Polaka gotowa z powedn „krzywdzących” pcstsncwień TrtkUtn Wer
wodawstwa, wymierzonego przeciwko swobodom życia obywatel
skiego, jak np. o zgromadzeniach lub dające rządowi bezprzykła
jest poprzeć prace polsko*austrjackiego komitetu stu salskiego, dla odciętego od Rzeszy obczarn Pme
dną dowolność działania, między innemi w dziedzinie szkolnictwa
diów, mające na celu uwzględnienie interesów prze Wachcdnicb, który nietylko specjalne cierpi wskutek
S wychowania młodzieży.
mysłowych Austfji«!
oddzielenia go przez korytarz od Rzeszy, lecz no
W zakresie polityki zagranicznej okres ten dał tylko stwier
który Polak wciąż jeszcze „wyciąga” chciwie twoją
dzenie, że cała polityka poprzedniej sesji, to jest ratyfikowanie
rękę«.;
na gwałt umów z Niemcami, jest zupełnie przekreślona,
Biskup berliński e stosunkach
Pełnomocnictwa o niebywale szerokim zakresie mają dać
Orędzie landrata elbląskiego świadczy dobitnie,
rządowi nieograniczoną niemal swobodę ustawodawczą w dzie
że manifestacje antypolskie są organizowane planowo
polsko-niemieckich.
dzinie rozporządzeń. Niema jednak w obecnym rządzie żadnej
myśli przewodniej. W łonie obecnego rządu ścierają się usUwiK>MZ Schreiber, arejbiskep berliński, odzieli! przez niemieckie władze państwowe.
eznie zupełnie sprzeczne zdania. Kraj w ciągu blisko lat sze
ściu przekonał się, że obóz ten nie wie, jak dzialić. Pełnomoc przedstawicielowi , Petit Jonrntl* wjwiado, w którym
«świadczył, że widzi konieczność porozumienia frannictwa w takich warunkach są tylko zwiększeniem niepewności,
Oto po stronie rządn i większości bilans półrocznej sesji:
cnskc-Bicmicckicfo, które stanowił«by „epokę pokoje*. P. m inister Papce n p. Wojewody Pomorskiego.
Niedola gospodarcza zaciężyła nad wszystkie»i warsztatami
W dnia wczorajszym Komisarz Generalsy Rzeczy
W dalszym ciąga wywiada dodał on: „Pracnję z całym
I m d każdem ogniskiem domowemu Rolnictwo jest powalene,
pospolitej Polskiej w Gdańska P minister Pif ee zło
wysiłkiem
nad
zbliżeniem
Niemiec
z
Polską.
Jesteśmy
przcmyił, handel i rzemiosło popadły w zastój. Wycieńczenie
sąsiadami, a ze sąsiadami trzeba żyć w zgodzie. żył oficjalną wizytę p. wojewodzie Kirtiklisowi.
goipcdarcze jest ostateczne. Jutro zapowiada się tylko jeszcze
Polski patrzeboje naszej współpracy, zwłaszcza ze
gorzej.
Klub Narodowy po wyborach w roku 1930, które były za wzglądu na bliskie jej sąsiedztwo z Sowietami. Pol
Nominacja p. Kozłowskiego.
przeczeniem prawa i czystaści wyborów, pracował w tym Sejmie
ska
ma
wprawdzie
zapewnioną
pomoc
Francji,
ale
Warszawa.
Pan Prezydent mianował posła Leona
bez złudzeń. Wie jednak, że wola wyborców nałożyła nim obo
Pozostaje niestety kwestja Kozłowskiego podsekretarzem stanu w ministerstwie
wiązki jako największemu ugrupowania opozycyjnemu. Nie za* I Francja jeat dsltko.
nieć bał tych obowiązków ani w dążeniach do ścisłej kontroli | Gdańska, tak przykra dla ncznć niemieckich. Polska Skarbn.
mad rządową gospodarką groszem publicznym ani do oświetle 5 peirztbsie porta, tle czy nie byłoby możliwe znaltźć
nia każdej sprawy, znajdującej się w ciałach ustawodawczych.
Obniżenie stopy dyakontówej we Włoszech.
Większość rządowa odrzucała wszystkie wnioski Klubu Narodo I rozwiązania, które, uwzględniając drażliweść interesów,
Rzym. Stopa dyikontewa wt Włoszech zortsłn
wego, zmierzające do kontroli nad gospodarką państwową, c w doprowadziliby do sspokejenia — a to jest mojem
szczególności szereg wniosków, żądających ścisłego określenia
najgerętizem pragnieniem*.
z dniem 21 bm. obaiżoaa z 7 na 6 procent.
*
*Ife-*
•aaśiLi« . Sutego

Hitler zdefraudował mil
iony, przeznaczone na
akcję wyborczą?
Lipsk. Tutejszą prasa socjalistyczna ujawnia
coraz t j aa we rewelacje o przygnębiających nastra| ach hitlerowskich i podaje dalsze sensacyjne wiadsmai:i, pochodzące ze i ódeł narodowych socjalistów,
it negatywny wynik wybarów na prezydenta Rteszy
wywołał we wszystkich kotach partji zroznmiale roz
czarowania. Liczono się powszechnie ze zwycięstwem
H lisia.
Specjalnie jadnak powodem dyapaty była aylnecja
finansowa, w jakiej partja aię“ obecnie znaj daje.
H litr ma się wyliczyć, ce zrobił z kilkn miljonimi
marek, zebranych podczas akcji wyborczej. Wiajemaiczeai twierdzą. Ze przeszło 3 miljoay H tier zdeponowił w jednym ze szwajcarskich Panków, na co brak
jedaśk wszelkich dowodów.
W wynika tych nieoczekiwanych zarzntów ze
strony najbliższego otoczenia Hiilsr popadł w pra
wdziwy ss*ł wściekłości. Gsebelsowi groził spoliczkowaniem.

Minister Reichswehry ostania hitlerowców.
R«ąd pruski wystąpił energicznie przeciwko hitlm•
rowcom i Korzystając z ujawniania przygotowań do
marun na Bsrlia, chciał nznać oddziały aztarmowe
za organizację nititgtiną, lecz sprzeciwiał się tema
minister Riicaswthry, co wymownie świadczy
o wpływach, jakie H tier, posiada w obozie Hindenhargi. H tiarowcy do tego stopnia byli pewni zwy
cięstwa, żs jat mieli nawet gotową lisię gabiaeta, —
jak donosi ,Neue Mostsga-Zeitung*. Kanclerzem
miał zostić Sirasstr, min. spraw wawa, głośny F/ick,
min. spr. zagr. Rrseabłrg, min. Reichawthry gen.
Eyp, mis. f naasów osławiony Schscht.
Bsilin, 21 III. Rsąl pruski ogłasza komanikat,
stwierdzający, Ze w noey z 14 na 15 ba. na obszarze
całego pińitwt zmobilizowano oddziały sztnrmowe
hitlirowców pid hasłem miraż na Be:lia. Rswizja,
przeprowadzona w koszarach i lokalach hitlerowskich,
wykazały, Ze aztsrmowcy byli wyekwipowani i ztprowiaatowsai d> diutszago mśrszu
Z pile.«n a H Utrą poseł Goeriag przyjął przed
stawicieli erasy zagranicznej i oświadczył im, że j
akcja trąla praskiego przeciwko oddziałom sztarmo- j
wym jsst manewrem wyborczym.
Narodowi socjali- j
ś:i spodue eają i ę nzyskać przy wyborach do j
Stjxu pruikiiga 40 proc. głosów. Po ttm zwycię
stwie gitowi będą utworzyć »raz z inaemi stron
nictwami nacjoaalistycznemi rząd koalicyjny.

Wymowna interpelacja.
Daje ona „tadny“ obrazek o współczesnych
Istosunkach w Polsce.
Ni piątkowe n posiedzenia Sejmu Klub Narodowy
zgłosił nutępajątą interpelację do miniatra spraw
wewaętrfajch:

Komunikat T. C. L.
Wypożyczalnia książek
miast w piątek —

otwarta będzie

za

w czwartek, dnia 24 bm.

*Da. 10 usirci rb. w Sierpca aa zebnaio sprawozdawcze
po«. Str. Nir. Włidysliwi Rutkowskiego i Andrzeja Ratki, do
od godziny 5 ,3 0 .
konano nipada pod wodzą urzędnik* miejscowego ssmorządn
powiatowego Stanisława Łęskiego, znanego z bandyckiego na
pada na posła Wroną.
Łęski ni oczach policji strzelał z rewolweru do okien sali
kinematografu, gdzie się odbywało zebranie, woźny starostwa,
Czerwiński, wraz z miejscowymi kryminalistami, Boczkiem
i Tomaszewskim, wybijali szyby w oknach, raniąc odłamkami
Aatoii Ainiz n* ntćzelaem miejsca głównego
szkła \ kamieniami znajdującą się na sali publiczność.
Działo
pism i obaiu rządeweg* stisri* zagadnienie (.G izeti
się to wszystko pod wodzą nrzędniki sejmowego Łęskiego, który
wraz z woźnym Czerwińskim w godzinach urzędowych dokonał
Poliki* ar. 79):
tego baadyckhgo napada.
•*— Ciekawe jest w tej mierze zestawienie rezultatów,
Policja, w liczbie sześciu uzbrojonych policjantów, przy
osiągniętych przez Napoleona 1 Piłsudskiego*.
glądała się ze spokojem demolowania sali. Gdy po rozbiciu
P«* dłagim wywodzie dochodzi p. A ihjz eczywidrzwi wejściowych bojówka Łęiklego wtargnęła na salę, starając
się krzykami nnletiiołliwić dalsze prowadzenie zebrania, komen ś:ie do wnioika, t t Napoleon wobec p. Piłsadskiege
poprosta ji*l małym człowiekiem
dant policji powiatowej wraz z dworni policjantami, cza wał nad
tern, by się nie stała jakaś krzywda zbirom Łęskiego, a wkońcn
W insem znowui pilenie pojawiły się pod nagłów
zażądał zamknięcia zebrania.
kiem: „Z rozmyślań stad Wielkim Człowiekiem* takie
Podpisany pod interpelacją poseł Władysław Rutkowski,
zdania (.Karier Poranny* nr. 79):
zamieszkały w Krzykosach, p, Bolkowo, pow. Płock, może
•— Józef Piłsudski jest Wielkim Człowiekiem szczęścia,
wskszać świadków n* pstwierdzenie powyższych faktów.
Powodzenie stało się Jego towarzyszem i dało granit jako pod
Wobec tego nowego napadu politycznej bojówki n i zebranie
stawę dla Jego wielkości, Zyskało Ma zwolenników nawet
poselskie podpisani zapytują p. ministra :
pośród tych, co wczoraj Jego byli wrogami !*
1 Czy zim erza na przyszłość
zapobiegać podobnym
— Za tyle udręczeń 1 cierpień Polska wydała z siebie
napadom ?
2.
Czy pociągnie do odpowiedzialności służbowej I karnej Józefa Piłsudskiego, Za tyle poniewierki, cierpień, poniżęei
i obelg. Piłsudski doznał najwyższego gatunku szczęścia:
biorących w napadzie udział fuikcjonarjnszów urzędu sejmiko
wskrzesił Polskę. Należy On do nielicznej w Ludzkości rodzi
wego w Sierpcu, jak również powiatowego ¡komendanta policji
ny Tytanów, który pomieścił w sobie duszę całego narodu,
państwowej.
którego jest wielkim ojcem*,

Wszelka przesada razi.

Pfalekt iowel ustny o arłspick
3 praco wników w przemyśla I handlu.

T m balwacasnlci* przesidt ma to do siebie, te
osiąg* ikatek wręcz przeciwny od z»mierzsnego.
Mi*łt przesoaywsć, wyw»łuje tem większą Jateafaolć.

Stan zdrowia ks, biskupa Dominika.

Projekt ustawy w sprawie zmian w ustawie z dufa 16 maja (
W związku z wiadomościami o chorobie ks. bi1922 r. o urlopach dla pracowników, zurudoioaych w przemyśle,
•kaps laftigias diecezji cbełmińikiej D uniaika napły
i handlu, pozostaje w ścisłym związku z wuoszouerai obsenie
do S?jmu projektami ustawy o ubezpieczeaiach społecznych. W wają t Pelplinr wiadom3ś:i, zasięgnięte aa podstawie
oświadcz*»!* lekarza specjalisty, pod którego opieką
uzasadnienia projektu rządowego, mówi się, że ze względu na
to, iż projekt ten o ubezpieczeniach społecznych przewiduje nowe ks. B ikap obecnie się zaijdsje, ta jest uzastdaioas
obciążenia socjalne, jeśli chodzi o obszary b. zaborów rosyjskie
aaiziej* przywróceni* Doiłojnsma Pacjentowi zdrowi«.
go i austrjackiego, zachodzi potrzeba zmniejszenia innych cięża
Cooraba poieg* na wieikiem osłabienia serc* i płac
rów socjalnych. W zakresie ustawodawstwa o urlopach, znmiejprze?r*cow*ais, wszelkie i*ne pogłoski
srenie to rns nastąpić przez nowelizację prae^lsów ustawy z dnia l skateiem
16 maja 1922 r. o urlopach dli pracowników, zatrudnionych w i przypnszczem* co do przyczyny choroby okazał«
przemyśle i handlu.
j się,jak stwierdził lekarz sptcjalista, nieprlwdziwemi. '
Projekt przewiduje, że piawo do korzystania z płatnego
czterodniowego urlopu (dotąd 8 dni), przysługuje pracownikom,
0 ile ich praes trw* bez przerwy rok w dauem przedsiębior Uslłowany zamach ba ubawy w Eglpcis na pranijars
stwie, Do 8 d iłowego urlopu ms pracownik prawo,, jeżeli praca
Sidki-pasz«.
w tem samem przedsiębiorstwie trw* bez przerwy trzy lata (do
tąd 15 dni). Rozszerzeniu ulega tri. 4 ustawy % 16 maja 1932
Loadyn. W Kiirze dokoaato ztmtcha bombo
Powiększono obieg pieniężny.
r, o nowy ustęp 3, w którym tsai*l* się, że pracownicy, korzy wego ni premjera rząia Sidki-ptszę. BjmO* eksplostający z urlopu w myśl ustawy, mają prawo do wynagrodzenia j dowal* ns jtdntj z g órnych alic, ai# psczyaiwssy
8 mllj fałszyw ych marek wyprodukowała
przypadające w czasie urlopu dii niedzielne i świąteczne.
„fabryka* fałszyw ych banknotów w Stntgarcie. 1 za Zasadniczej
zmiania ulega a rt 6., który w projekcie osUwy ] większej szKody. Samochód, którym jechił premjtr,
Bsilie, 22 3. Pcl eja kryminalna wykrył* w Stat- został ujęty w ten sposób; w wypidkich, spowodowanych ko- i nie jest nizkodzany i nikt szweaka nie poniósł.
Premie* powracał z bmkieta w pilica rzędowym
■gardsie f <brykę f -łszjwych banknotów 100-markowycb. nieczuośeiarai panstwoweml lub gospodarczenai, minister pracy
społecznej może w drodze rozporządzeń, wydawanych i Zifitsn. Istnieje przypaszczeń;#, te zimtcb był de
Stwierdzon», ;ż fibryk* wypr jdukawsła dotychczas ipoopieki
zasięgnięciu opinji izb przemysłowo*handlowyefe oraz orgaf shyf kalóir ni ssmę 8 sailj. mirek,
czego znaczną nizacyj
zawodowych pracowników 1 pracodawców, zawieszać wy- monstracją polityczną w cela zaprotssłowaai* w twiąskc
eręść poi cjs zdołała afcorf tk-ować. Fabryki, mieszczą koaywanie przepisów ustawy o urlopach dla pracowników, zatru i t toczącym się obecnie procesem przeciwko 17 rewo
ca aię w jednym z domów w śródmieścia, zaopatrzone dnionych w przemyśle i handlu na określony przeciąg czasu, lucjonistom. Oskirtani należeli do organizacji terodłuższy jednik, niż rok kalendarzowy lab ustalić wyjątki od
rystyczaej, która poałagśwal* się bombami. Sidkfbyła w nowociesse maszyny drukarskie i litograf czte. nie
przepisów artykułów 5. ust 3. (Mowa tam o obowiązku wyko p*sza otrzymywał w ostatnich czasach 1 sty, grożące
W -z zń i w
cnor zynnych była dwóch litografów.
rzystania urlopu przez conijmniej 50 proc. ogólnej liczby praco
Areszt )w?ao 8 osób, wśród nich rzekomego kapce wników, zatrudnionych w danem przedsiębiorstwie w czasie 1 ma śmiercią, o ile proces nie będzie przeprowadzony
w dach* przychyliym dli otkirżonych.
meia do 1 przybył
wrześni*). Rozporządzenia te mogą dotyczyć poszcze
Sihtotders, który przed
dm
iesiącami
Sprawców zamacha nie udało się ująć, jednakie
z Ameryki Poła4«. Polej* przypsszcza,
ftlsyflkaty gólnych gałęzi pracy Iud kategoryj zakhdSw pracy n* obszarze
państwa lub na obszarach poszczególnych okręgów ad policji przeprowadził* szereg rewieyj i dokenał*
mrgly być wywie/ioas n* pokłidzia sterowe* „Hr. całego
ministracyjnych,
sreaztowłń osób, podejrzanych o ntle ze sic do orga
Zeppelin*. W związku z ts® dwó-h zgeatów policji
Do art. 9 dodaje się nowy artykuł 9 a w takiej redakcji:
bezpośrednio przed startem ,H \ Zepp T a ” bawiło w umowy zbiorowe, regulujące warunki pracy i płacy pracowników, nizacji rewelacyjnej.
zawarte z organizacjami pracowników, mającemi przeważające
Fiiedrichshsiea, g* zie badali zawartość bagażów zaiczenie
w danej gałęzi pracy, mogą zawierać postanowienia,
sterowe».
Zagadkowe zniknięcie 2 i pól kg. złota.
wyłączające stosowanie urlopów, przewidzianych w ustawie o ur
lopach ula pracowników w przemyśle 1 handlu, na czas ściśle
W.lao. Pomiędzy kartem zlata w Warszawie
Sprawa Gorgonowej.
określony, ule dlsźszy jednak niż czas trwania zawartej umowy a kortem zlot* w Wdnie jest pewaa rótoic«, ns któ
zbiorowej.
Projekt
przewiduje
rozszerzenie
mocy
obowiązującej
Lwów. „Gszcts Wieczorna* ddiosi, że ostate ustawy z 16 msja 1922 /. na obszar górnośląskiej części woje rej speknloją gieidziarze.
czny termin rozprawy przeciwko Gorgonowej wyzna wództw*
Przed paroma dniami wydano z Wrrtzswy de
śląskiego, co wymaga oczywiście zgody Sejmu śląskiego.
czony zotisł na 25 kwietnia br. Rozprawę rozpiaaao Termin wejścia w życie ustawy o urlopach ma ustalić rada mi Wilna 2 i pół kg złotych rabli, jedaakawot, ażeby
as 6 dni. Dzlean k oświadcz*, ż* powództwo cywilne nistrów drogą rozporządzenia w związku z wejściem w życie zaoszczędzić na koszcie przesyłki, złoto umieszczono
ustawy o ubezpieczeniu śspołeczaem, przyczem termin ten może
ze strony architekt* Zaremby nie zesłał® wniesiona, być
wcześniejszy od terminu, od którego pracodawcy będą obo w paczce z gilanłerją i przeiłaso bsgażtm kolejowym.
G rgoaowa, j*k wiadomo, przebywa w szpitala wię wiązani uiszczać przypidającą na nich część składki ni ubezpie
Po przybycia przesyłki do Wiła* okezsło się, te
czenie emerytalne robotników.
zień aj m.
jest om lżejsza o 2 i pół kg i że złoto znikło.

WROGI PAŃSTWA.
49
(Ciąg dalszy).
— Niiw d s jeszcze zyskaliśmy, M irka! Świąty
nie rychło odbudować możas. •— Zagłada chrześcijan
nastąpi dopiero wtedy, gdy zabraknie ostatniego.
— Powoli, ctzsrze, — powali, a mądrzeI — Do
wieidch celów trzeb* woleym postępować krokiem.
— Drwi się także teść mój, te ty, zaufany do
radca jego ani słówk em nie wspomniałeś ma o wtbarzena lido.
Oioowiedziałem mn na to, te i ty
jesteś chrześcijaninem !
— Wybornie. — Rida, której «dzielę przeciw
swym prifjadotoffi, tem większe będzie miała z l i 
czenie. Dziś jeszcze watae zajdą wypadki, — i wąsa
pogłtdził łysy minister, dając maślom folgę.
— Cóż zamierzasz ? pytał Gtierjasz po chwili.
— Z* dwie g »dżiny iadtić będę z cesarzem
o sprawach psńst#*, odrzekł Mirek. — O wzburzenia
przeciw chrześcijlaom nie wspomnę ani słówkiem.
Potem będę udawał zaniepokojonego, przestraszonego,
zairtwionego wielce. Cesarzowi będzie się zdawało
nsjniezawodaiej, że amatek mój pochodzi z przyjaźni
dii chrześcijan, których obronić nie umiem przed

słusznym zarzutem. Broniąc pozornie chrześcijan,
tańskim uśmiechem wpatrywał się w szpetną twarz
będę coraz głębiej zattpfsł w serce cesarza żądła cezara.
podejrzenia, przyczem nie zapomnę zwracać uwagi a«
W tern odezwał się jęk jakiś. Obaj ze zdziwieniem
niebezpieczne objswy wzburzenia. — Jeśli zobaczę, przysłuchiwać się poczęli. Tajemniczy głos nie pochoże cesarz niema ochoty zgsdzić się na piaa naaz, dził z jednego miejsca, zdawało się, że w powietrza
wtedy będę usiłował go przekoaać, że koniecznem *ię unosił albo że dachy niewidzialne go wydają.
jest zebras-.e główaej rady państwa, aby gruntownie Równocześnie słychać było podziemny łoszot, powie
rozważyć tak ważaą sprawę.
A jak rada wielka trze stało się dasznem, jakoby przed bnrzą gwałtowną.
usposobiona,
ty wiesz,
— że cesarz
jej
— Cóż to ? pytał Galerjuzz przerażony.
uchwały potwierdzi, nie ulega najmniejszej wątpliwości.
—- Tchu mi brak — odrzekł Merck.
— Krótko mówiąc, — w kilku dniach «każe się
— Czy słyszysz te jęki i wzdychania ?
«dykt, askizający zburzyć wszystkie kościoły
— Słyszę — dreszcze mnie przechodzą — cóż
chrześcijańskie.
się dzieje ?
Potem zmuszą eesarza okoliczności, — mądrze
Gwałtowny wicher zahuczał w komnacie. Drzwi
ułeżoee, do odnowienia dawnych ustaw przeciw na oścież się raz warty. O l portyku dochodził jęk
chrześcijanom.
Porwany prądem pnblicznej opinji, i pisk, jakoby bitych bestyj. W tem wpadł de kom
wydl wyrek śmierci na wszystkich zwolenników naty dziesięcioletni sya Dioklecjana, Pandjon, ale w
Nazarejczyka.
taki* stanie, na którego widok nawet Galerjusz zadrżał.
— Po mistrzowsku uplenowane! Śmierć chrze- Taaika chłopca jakoby zbradzona była w kałuży.
śeijlnom, lwom chrześcijan, na stosy z nimi, w Twarz trapi® blada, wykrzywiona, oczy, otwarte szero
merze 1 — zawołał Gtierjasz z zaiskrzonemi oczyma. ko, ikrzyły się strs szli wie, a z ust piana wydobywała
— ,B jgowie rozkoszować się będą na widok rzezi się. Gios meaataralay, przeraźliwy, ruchy również
swych niesrzyjtciół. Uszy moje radować się będą nienaturalne. Z la wał j się, te obca jakaś siła kiero
jękemi umierających, • gniew mój, — mój boski giiew, wała wyprę tonem gwałtownie ciałem chłopca, nie teś
plemieniem dziś buchający, zagasi się krwią zniena wola jego własna. - - Stanąwszy we drzsriach, prze
widzonych t"
nikliwe rzucał spojrzenia ns prześladowców chrześcijan.
I w oczach Trebonjuszs piekło gorzało, gdy z sza
(Ciąg dalszy nastąpi).

WIADOMOŚCI.

zi świuie iksperiow« od 36—38 2ł zi ctr,, świnie tłaste ctr. do
40 zł, pąrfcę prosiąt od 8—18 zł, zależnie od wielkości.

N o w e m i u t o , duli 23 wirca 1932 r,
f^aitadatiyk, 23 marca, Środa, Katarzyny kr,
24 marca, Czwartek, Wielki, Marka.
Wachćd słońca g. 5 — 31 ra, Zachód słońca
17 - 53 « .
Wschód księżyca g. 2! — 39 m. Zachód księżyca g. 6 — 21 « ,

Ku czci gen. Józef % H allera

Lubaw«, Tai. plicówk* O, W, P. w ab, sobotę arządził*
uroczystą tkademję z r*cjt imienin gen. Hiller*, wódz# błękitnej
armji. Wstęp był tyłku di* gości zaproszonych. Mimo to zebrtło
się ponad 3Q0 osób. Na pięknie udekorowanej barwami narodo
wemi scenie znajdowały się portrety Dmowskiego i dostojnego
Solenizanta. O godz. 8 wiecz. kier, wydziału pow. p, Tykarski
Obwieszczenie.
Fr. zagaił akidenłję, poczem p. Iwanosiski wygłosił wiersz p. t.
,Do morza".
Bardzo pięknie i tieśdwie ujęty referat wygłosił
Na podstawie rozpori. Izby Skarbowej w Grudziądzu
kier. wydz. podając zebranym życiorys i działalność gen. Hallera,
z 8 marca 1932 r. Nr. W IV*20018|2 32 ogłasza się o woliera
miejsca detiliczaej sprzedaży napojów alkoholowych w N a g a ■ ' który w czasie zawieruchy wojennej, wałcząc, po stronie alj*n
s i e w i e , pow, La ba wa ,
tów, zdołał w gościnnej Francji skupić pod swym sztandarem
;
Przy nadania koncesji pierwszeństwo mają osoby, nprzywlle- jeńców Polaków armij zaborczych oraz rodaków z za Oceanu
P° m>śll §. 1 rozp. Prezydenta Rzeczplite] z dnia 27. Tworzył annję, która, gdy wybiła godjina świtu dla ukochanej
Ojczyzny, pospieszyła bron ć jej granic, zagrożonych przez haj
XII. 1924. Dz. U. R. P, Nr. 114 poz. 1022.
Podani# o nadanie koncesji należy wnosić w ciąga dni 20*ta damackie hordy. Arraja gen, Hallera była dla powstającej Pol
do izby Skarbowej w Grudziądza.
iki istotnie opatrzuośdwem wprost dobrodziejstwem, Składała
W padania nileży podać lokal, oferowany na sprzedaż na się z 5 dywizyj, licząc przeszło IGO tys. dobrze uzbrojonego
i karnego źcłnierzf, a w r. 1920 objęła Pomorze. Wszędzie wi
pojów alkoholowych (alica, nr. doma) i dołączyć następujące
załączniki:
tano Błękitnego Wodza i jego wojsko z entuzjazmem. Później
1. świadectwo, stwierdzające osiągnięcie pełnoletności fme- armji ta z jtj Wcdzem przyczynił* się pud Warszawą do zwy
iryka urodzin, dekret npcłaoletnienia).
cięstwa nad dzikiem wschodem. System panujący usunął w cień
2. świadectwo przynależności Jab obywatelstwa polskiego, dziś zasługi Błękitnego Wcdza, położone di* Polaki lecz na
ród ich nigdy nie zapomni. Trzykrotnym okrzykiem, na cześć
3. świadectwo moralności, wystawione przez Policję lab
urząd gminny, niedawniej jak przed dwoma raiesiąc#mi.
General#, powtórzonym z entanjazmem przez obrcnych, zakoń
czono wykład, Nastąpiła deklamacja p. Łęskiego p, t. ,Błą4. Plan lokalu, w którym petent na umieszczenie sprzedaż*
kitay generał.’.
napojów alkoholowych proponuje,
5. Dowód, i e petent jest osobą uprzywilejowana po myśli
Jako drugi przemawiał kontroler woj. O. W. IV p, Edward
rozporządzenia Prezydent Rzeczypospolitej z dn, 27, XII, 1924 r. Piszcz, który jeszcze przed rozpoczęciem akademji odebrał raport
Dz. U. R. P. Nr, 114 pcz. 1022.
placówki, My, tak zaznaczył mów^a, imienin
Hilkra nie
6. Podanie podlega opłacie stemplowej a 10,— zł, zaś każdy czcimy na wzór osoby senatorów, lecz ideę, reprezentowaną przez
załącznik do podania a 50 gr.
Htllera. Żyjemy obecnie w czasach, w których cała armji i machina
Zwraca się uwagę, że podania nieudokumentowane i nie- państwowa jest na usługi jednego człowieka. Przeciwko takiemu
ostemplowane nie będą wzięte pod rozwagę.
s \stemowi 90 proc. Polaków protestuje, zdśjąc sobie sprawę, że
Brodnica, dnia 15 marca 1932 r.
sprzectwha gię to zi sadzie sprawiedliwości. Mimo, że gnębi
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych.
się
nas na każdym kroku, prowadzić będiiemy* poli
tykę
narodową, dążąc do skupienia
całego * społe
czeństwa w naszym obozie, O. W. P. nie jest żadną bojówką,
lecz organizacją, stojącą
twardo na gruncie narodowym
Z m ia sta i potuiain
i nie dąży do rewolucji, bo jest oni dis nas niebezpieczna Sa*
nacja nas Pomorzan, którzyśmy tę dzielnicę zschowdi dla Polski,
Już czwarta rozpraw a przoslw „Dniu
cazjw^i antypaństwowymi, a właśnie wpujzezanie żydów do
kraju i otaczanie ich nadmierną opieką jest robotą antypaństwową,
Pomorskiemu“ o oszczerstwo odroczona.
Drogą aswudamiania,
przestrzegania prawa i praworządności
N ow em U sto. Czwarta jnż rozpraw odbyli się przed Są- ofcóz narodowy dąży do objęcia władzy, pozostawiając rękoczyny
.Strzelcom*. Jesteśmy dość silni, aby nie dopuścić do anircbji
i Ofodziira w J jr e a iu w sprawie oszczerstw*, rzuconego na
j®-C,n7utW
0 f / P ‘Nowemiasto ze strony .Daia Pomorskiego* w w razie upadku sanacji. Referat przerywano często oklaskami
Młodych zakończono tę podniosłą
.Wiązka z rozruchami bezrsbjinych przed starostwem w 1931 r. i odśpiewaniem hyrana
uroczystość.
i na tei rozpr. jeszcze s:ę nie skończyło. Na rczpr.tej 21.111 rb
Młodzi, pro eUająe urządzenie tej akademji, już w stycznia
aąd postanowił, aby obie strony zawarły dobrowolną* ugodę i w
rb zamówili salkę w hotelu p Kowalskiego, Mimo to sanacja
PDz?.ńgp0mord,fe!*POdSłyhWarB!lki Cgody’ Zirnaczy^w y^rdj, że
'd l ^ n
o
* ohydny sposób napadał wówczas na zwróciła się do p. Kowalskiego fi wynajęcie salki, dając przytea
do
zrozamienia, iż wrazie odmowy mogą wyniknąć^ dla
członków O.W .i, w Nowemmieście, zarzucając im wywołanie
niego niemiłe konsekweseje, Młodzi, nie chcąc narazić gospo
owych rozruchów 1 to bez jakichkolwiek dowodów winy. Kilka
z nich na słutek tej obrzydliwej naganki przessło dwa miesiące darza na przykrości i doprowadzić do e*tl. zaburzeń, ustąpili
j urządzili swą ikademję w sali p. Zielińskiego, leżącej prawie
rin*rrtVeńnie ł
ł° Z SHrowy!B *re« cie.
.Drwęca* wówczas
na końcu missta. A jednsk ich impreza znalazła wielki oddźwięk
ntrhÓŻ.« .i \
ła 7 <ibi0n!e nawianie spotwarzanych i gnębiąi miała niemałe powodzenie wśród obywatelstwa. Na akademji
nych, ap łając pod adresem .Dala Pomorskiego*, »by zaprzestał
.ich* natomiast prócz nauczycielstwa i urzędników znakowali
ej iiiegoduwei hecy i zaczekał tż do rozprawy sądowej.
gję jedynie uczniowie szkolni.
to, J .d>Ln e sPrswied‘lwe * słuszne stanowisko i .Drwęcę*
spotkała tak* sama napaść ze strony .Dnia Pomorskiego* jak
i członków O SV P.R ozam !e® y,że obecnie
,Dafu
Porno-z
JP o m G m
s kie ma za te wizystkie bezeceństwa tra Ino ponosić kcnsekwencje przed tiybuaihm sprawiedliwe ści.'
Pcż*r.
S u g ajn o . W ab, tygodaiu około wieczór* powstił ooż«r
Komunikat,
w stodołę tut. rolnika Weisgetbera Teofili. Spłonęła stodoła
NowemlsstOr »Stosownie do polecenia Ministerstwa Scraw wraz z maszynami i narzędziami rola. większą ilość siana żvt*
jęczmienia i paszy. Ogólna szkoda wynosi około 10.00D zł
Zfgramczay.h polecił mi Pm Wojewoda wyrazić podziękowanie
Stodoła jak i maszyny rolnicze, zboża były ubezpieczone.
lym Związkom i Stowarzyszeniom Społecznym,
które brały
adział w nchwalenm rezolac^j protestujących “przeciwko rewirtol
| aŹ,f Pawstłi od l*mpy, światłem ittóraj
posłagiwali się domownicy przy
pizenoszenia
młóconego
mstycznym oświadczeniom smsrykańjkiego senatora Boraha
jęczmienia ze stodoły na strych mieszkania. Lampę ’albo prze
Staroata Powiatowy: Cz. Budnik, referendarz.
wrócono przez nieostrożność lub też sama eksplodowała,

Aresztowani pjd zarzutem k t s d z h i j plakatu
portretu Piłsudskiego ‘
t Now em iasto. Pod zarzutem zerwania ze ściauy i kradzieży
plakata marsziłk* Piłsudskiego dniu 18 bm. z poczekalni dworca
jcolejoweg® w Jnnidaiks aresztowano w ub. sobotę Tadeasza
Chylewskiego i Bronisława Brandt* z Nowegomiasti,, Podejrzą
ddzieh
z i d do
i l niedziei
nieCd ^ 1 i0S*fZ09°
W godz,
afeSZCle
przetiewieczorem
11 poczem ichgdzie
zwolniono.
Podejrzani istrtaie byli w tym dnia w restaaracji kolejowe!

Ś p. Aaaa z Brudzkich Karwat>wa.i
J łk ,o ię dowi«d«iemy W Wichalca, w pow. bro
dnickim, zmarła w 78 roka życia śp. Anna z Bsrdzkich Karwa
tów*, aa« * i ceniona poetka i powieściopisarka pomorska. Po
grzeb odbył się w poniedziałek, 21 bm. R. i. p.

Zmarły był właścicielem około IDOmoig, gospodarstwa. Co spo
kojnego i łubianego człowieka do takiego strasznego czynu po
pchnęło, niewiadomo. Sprawą zajęła sic policja.

Spuszczenie na w«*dę okrętu „Lublin*.
G dyni*, Badowauy w stoczni duńskiej w Htlsingoer na
zi mówienie Polsko-brytyjskiego towarzystwa okrętowego parowiec
.Lublin" został spuszczony na wedę. Nowy okręt w najbliższym
cias e przybędzie do Gdyni,

Powrót do kraju „Dam Pomorza*.
G dyni*. Przybycie do Gdyni siatka szkolnego marynarki
handlowej .Dar Pomorza’
spodziewane jest po świętach
wielkanocnych w ostatnich dniach marca lub w początkach
kwietnia.
Po zaginięcia .Daru Pomorza* do portu uczniowie Państw.
Szkoły Morskiej otrzymają nrlcp, siatek zaś poddany będzie
remontowi, koniecznemu po długiej podróży na dalekich mo
rzach Niftępuie w czerwcu rozpoczuie się żeglug* letni* po
Bałtyku, która trwać będzie do końca trześnia. W czasie po
dróży tej .Dar Pomorza* zawinie do Gdyni i zabierze na po®
kł#d, również nowych kandydatów do Państwowej Szkoły Mor
skiej, którzy cdbędą próbne pływanie. W październiku .Dar
Pomorza* znowu wjruszy w długą podłóż zimową z nowymi
uczniami Szkoły Morskiej.

Alkohol przyczyną śmierci.
G dynia. Onegdsj w nocy zmarł na Grabówka w mieszka
niu Roman Woźniak, robotnik, pochodzący z Rosji, który powió
cił około godi. 1 szej w nocy z zaręczyn od swego kolegi w
stanie podvhmidouym, położył się do łóżka, a rano gospodyni
znalazła go martwego.
Jak ustalono, Woźniak zmarł z powoda nadmiernego spoży
cia alkoholu.

Z d alszych stron P olski
Czterech radnrch m Bydgoszczy pod
działalności komunistycznej.
Bydgoszcz. Frakcja niezależnych socjalistów Rady Miejskiej w Bydgoszczy znalazła się onegdaj w całości w więzienia
śledczern pod ¿»rzutem propagandy komunistycznej, Aresztowa
no radnych WHiszewskiego, Olszewskiego Wauks i Małeckiego.
Wnuki i Małeckiego wypaizczono z więzienia po 36 godzinach
na wolność.
Dwóch pozostałych radnych zatrzymano w
więzieniu,

Tragiezaa śmierć szefa departamentu
seronm tyki — W eziste &ąpf *11 zatrat się
g«zem z piecyka i ntmąt w *ntafre. *
W arszawa* Dali 21, 3, zmarł ta nagle tragiczną śmiercią,
pełniący obowiązki szefa departamentu aeronautyki M. S. W*isk„
płk.-pilot Jan Seniorek.
Płk. Seniorek powrócił w sobotę z karsa airciarskiego gIb
generałów i pułkowników, który się odbywał w Krynicy i kazał
sobie w niedzielę r*no przygotować kąpiel.
Podczas kąpieli płk. Seniorek zatruł się gazem, wydobywa
jącym się z piecyka i straciwszy przytomność, utonął w waaoi«
fm

N A D E S Ł ANE .
W odpowiedź! p, meo Rozwadowskiemu
w Lidzbarku.
i
!łmie?zczoą e *
35 .Drwęcy*, .Glosa Lidzbarskiegc
i .Gł, Mizar.kiego sprostowanie p. mec. Rozwadowskiego. *
nim odpowiem n* inne psakty, narazie tylko podim dowód a
ten jeden, czy prawdą jest, że p, mec. Rozwadowski przyiłił n
komornika sądowego dla ( 5 g r o s z y .
Jako dowód niezbity} niech posłaży odpis protokołu z*|ec
z dnia 12 marca rb., w którym wyraźnie zaznaczona jest jak
e

« v . r5ą ; d " io "
Inne koszta

15 g r o s z y .

*

oczywiście powstały

dopiero z tjtnłu *tyc

-1

Oto dosłowny tekst protokółu egzekucyjnego :

Szmugiel soli
U w i e r z y t e l n i o n y odpis.
X L id z b irk . Dnia 14 bm. przybyli samochodem cieżara.
L. rej. gł. II. 4058.
Nawra. daia 12 aarca 1932.
.żydzi. do .tut. hnftowni soli 1 zakupili większą ilość
h
.rk,y„S?rłW!t
wi'
rzycie1'
»dwokata
Wł. Rozwadowskiego w Lid;
soli
bydlęcej
w
kruchach,
którą
wydaje
się
na
podstawce
ziCzy
nieCzach0d
T
Y
lPl?faią
1
inne
L
o
b
y.
uzy nie zachodzi ta jakaś prowokacja, aarazie nie usta
ba ka przeciwko dłużnikowi Jaijanowi Blankowi, zamieszkałem
Vl°ir
eC
W
a861
uI
”
Ui*
być
Przeia*czona
dla
ma
j^do\ k czyn.i eaerSiMne dochodzenia w spawie
jątku Leśmówka, woj. warszawskie. Częste zakupy soli wzbudzi w Nawrze, udałem się daia dzisiejszego o godz. 9.30 przed oo
.rzekomej kradzieży małowartościow. pi*k*tu. Dni* 21 bm b\-ła ły
do mieszkania — siedziby za wolowej dłużnika, aby* wskute
podejrzenie tat. kontroli skarbowej wobec ‘tego urzędnicy
podobno Policja śledcza w Jimielaiku ¡dokonywano Uknaa
zlecenia zastępcy — wierzyciela u a nodstawle wykonanego wvpis
i ^ a - V ,i,aSJ,‘ 9 a '*em n* clelc Qd*li Si? w ślad
żydksmf
tdŹ n T Zfc0n° tdiUŻc
dnj ‘ U * 1 1932 wjroku uchw.ły o usti
ó ^ o ^ f 1' d0 Cif ch*tł0w* at podwórze pewnego żyda. gdzie
i i r r i ; si « ł i h ' s : ; b, “ '‘ 't“ yc"
kosztów Sądu Grodzkiego w Nowcmmieście z dnii 22 li
hfonłmh ę l . fh *r*8Zt| m> « sprawę skierowali do tamt. Urzędu
1931
znak
akt.
5.
C
630)31
pisma o obowiązku dania rękojrt
‘« S
£,“ • ............ Kontroli Ssarbowej, Szmuglerów nie minie zasłużona kara,
wierzycielowi
— ś c ią g n ą ć w d r a d z e s g c s k u c j
Zazi.*cz.*?Isr>
,
i
x
sdl
w
sruchacb
żydzi
mielą
na
miał,
a
po
rhl5i
2 tem PrzePr°wadzono rewizję w mieszkaniu p.
zmięszanin tej z solą jadilaą sprzedają zara&isjąc srzyiem kolo
15 g r a s z ;
Chylewskiego, której wynik był negatywny.
P
salne sumy. 1 marny znów jeden dowód więcej, że do takich
Należność adwokacką zazlecenie
4.10 zł
Koszta doręczenia
2.20
zdolnyźyd?h ‘ SZkodłiwych dI* P ińst^
¡ceresów jest tylko
Swięeou&a dla bezrobotnych.
n
.
.
razem
6.45 zł
J ik J “łi Podsl*śmX do wiadomości, Komitet
rocztowa opłata za wręczenie
75 .
Sacharyna czatami szkodliwa
hńłnlm
7 Be,i.r,°Ib atnym uchwalił sprawić nasiym bezroOgółem
7.20 zł
-wrń-fr,« 5 <n k ę ,KW ł7 ? ce!u ?rzez d«leg*tów bezrobotnych
„ „ J Ł W ł b « rt. Niedrwan jeden z tut. fabrykantów lemoniadie
r^ ÓLo"° .*’« d3 obywateli miast* o dobrowolne datki aa ten
ltp. p.L. z* niedozwolony przerób sacharyny został prztz tut sad
Narazie tyle p. mec. Rozwsdowskiemu w odpowiedzi,
uk*r?ay niezbyt dotkliwie, »ie sprawiedliwie
4
1 2 ‘ft R B iteiV ' k^ eS,ly było 133 zł w galówce, słoniny
12 rt., kiełbasy 14 ft,, 3 piłek), mydło 1 cykorje I jeden z*bltv
____ ___
Blank Jgifac
Zwricamy w!ę- uwagę, że sarhtryoa jest środkiem leezaU
b ,r*?' * b^czale 2 iemi zapasami w nataraljach i gotówce któ>-e , Zy®’ ożycie zas tejże dopuszczalna jest lyl*o za zetwoleaiem
komitet jeszcze posiłda, uchwalono na posiedzenia które odbyło
lekarza.
Ponieważ orzemyt i zagranicy, pokuto* fabrvka<-ii
się w r, tasza w dnfn 22 marca rb, pod przewodnictwem u
nniktó*? 1przerób‘fiźe są ustawowo wzbronione, zatem n .h ż y
Burmistrza po przeprowadzonej obszernej dyskusji następniaca"
i
nH ^ ź eg, ° 7 Si yS tueg0< gdyż wPr**dzi4 ss haryaa jest słodszi
*
-święconkę dla bezrobotnych, Na osobę 3 ft. żytaiei
3S ?
od cokro, jednak wbrew temu może czasami bardzo dotknąć
.eszennel mąki 2 fi. grochu, 1 ft. tuszy, kawy p ,l Y jęcimiennel
w kościele p sra f ja ln y u# w Nowem m ieście.
zdrowiu* tyCh’ ktÓfzy dzi*, ł )4 przeciw usta wie, a i zaszkodzić
‘ ft. dla samotnego, 2 ft dla mniejszej rodaiay, 3 ft. dla więk
W śro d ę : spowiedź od godz. 4-tej - 8 mej po południa.
szej rodziny Cykorji dla samotnego pó! fi., dla mniejszej roW c z w a rte k .
,
,
.
7-mej — 9 tej przed poładaien
Śmiertelny wypadek
dżiny ft, dla większej 1 i pół ft® P o zatei po
myo 9 uroczyst* msia św.
Golnskjce, pow. świecki." Dnia 18 bm. młócono u oospo- W W . P ią te k : Cereimnje o 8-raej godzinie, o 5 tej po poi
rid riBvr„dJ Hg°. ncb,f jlorli przydzielić di* każdego członka
rodziay pól ft mięsa wieprzowego. Uskntecznienie tego przydziału darzi Pstrąga zboże. Pod wieczór służąca jego, j27-ietnia Bro.
W w ' ą » h i t. 2 , a ’• “4Z*“ie 1 c*»o»*uii Reiikwij Krzyża św
acbwalono zlecić p. Ladwickiema, Uchwalono również pr/ydzisł
nisława Witkówna z Małopolski, pozostawszy aa chwile sama
W W, R obotę, awięceme ogau i wody o godz 7-mei M*z
■i i^r'
wl*,s d * ^*^d4J rodziny i to bezpłatnie dia tych bezroT a h i t i PrZTbliiyU Si? ni'°P*trZnie d0 tryWw. które .t,rg.” y
św. około godz. 8-mej. Spowiedź od 5-feJ d / 7 mej godz
‘botny.h, którzy nie otrzymują wssarcia z funduszy pańsi-w bezi i . |b i
’ * ił sf tnS J rzuci,y z ‘«ką silą o klepis ;o, że zm.iła
‘?bo,cj I > d!* icny?h Po 70 gr. za ctr. Podział 3 podarowanych
W
I
S
w f f i W U it',*CBn:* p°,traW 0 bćł 5-tei g°dz- w zak ^stj
cyfni°Uk f*?°’ “ ' ,od5ysiCi,wsly . przytomności. Komisj* poiłW L I M « V W i k L R4Z0fckci* 0 6 tej g°dz rano, po ten
placków i rozmanych przez kapców bławatników ofiarowaayctj
cyjno lekarska ze awiecia stwierdziła złamanie czaszki.
p H l i t e j ' ’1 ‘ Msi* ŚW‘ 0 g0dziaii 9 tei- Sama o godi
n ^ h ^ d d .2! eC° f° *i0,*tr2e gaJinneJ z szczególne® uwzględnimbjtn
n.,b.nd.i.j potrzebujących wzgl, chorych, Dzięki przeto zibieN ie iic z ę siiw y w ypadek podczas pogrzebu
W II. Ś w ięto W ielk ; 1. Msza św. o godzinie 8 mej. H. Maz
P elp lin . W czasie uroczystości pogrzebowych śp. N noi°'^iel°k“ n o S e 5ąi ; r w 0. ć ^ ^ ^ ^
Msi be2fobotui fil‘z°konnłmie 9 ieJ' Saai* ° p6ł U ' iei> P° samie ztbrzni
nikt d^ra Rog*li obsunęła się ziemi#, zasypając nidakiego
a I. i II Święto spowiedzi się nie słuch*.
^
S
fi0
z2aj«oionego
wydobyto
z
pod
ziemi
i
edZ łsrga,
_______________
Ks. radca C. Papę, prób.
róuę I
“ & * & gdne niebSWem Zm*rł- Zm‘riy 0Sitf0iił
N uw eniU sto.
Ostatni wtorkowy, a zarazem przedostatni
wie8iitirYertW,,u. 2a,V’, V
b,rdzo obficifi o b ^ h n y f r J cH by
Śmleitć w stadni.
lu itłim , pow, kościerski. Niezwykły wypadek samobóisiwa
nay *3 hm,eS* n <ŚHVy wyP',d*kc.Wydirzył s!? ,a °a«gd*J w nocy
Przym usow a lieyiacj« odbędzie się d n ia 25-go bm .
nl.l'nVb7 ' r 7 . ^ Sp07 SrZ JÓZtf f yusk °P8Śdł uiesoostrzeżettie syw . k 2 ? ‘p,J i k r i d blio1- . r o g ; „ ” K ' .
P!f . ę , cz*Me> 8d¥ wszyscy domownicy byli pogrążeni we śnie
n » S» ^ t d.*7*“ V będ,: 0 godŁ 2 g!e} P° ?oł- w Łaba wie wyba,
w /* ^ r j ' d0W,Sltieg?’ * a 7 t*Pn lea P- W. Adamskiego: 3 kn
na ¿'neo S fud°oiPOnf WÓ^ d° St*dDi- W J«W «¿«Sb d o l T r i i 1«
h ieU .K iaka> IX t 0nJ e’
2 Slie kompletne, wóz
(dri
w t w s / o ’ ^ zdo*,no J?szcze ustalić. Leżał w stadni głow ^ t u d ^ ^ a o gdy rodzina spostrzegł* nieobecność o!ca, udając
wii
L r i ra<qnk Z1k?’ u wi®łaię’ m ,asż’
i ratownik,
broi
się aa poszukiwanie, wydobyto ze stadni martwe zwłoki
^
* w ig* decym*ia» z

Porządek nabożeństw Wiei, Tygodnia
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Po ¡itiieninaeh«
Jo t dregi ras i rzędo marszałek Piłsudski nie spędził dnia
swych imienin w Polsce, lecz daleko hen za granicą i nie był
świadkiem tych wspaniałych imprez, pirad i obchodów, jakie
się w całym krtjn ku jego czci odbywały.
W rclu ubiegłym,
gdy oa wił u* Madeize, tylko echo tych crocaystcści dotarło do
nieto, ile pod postacią worków, pełnych pocztówek, pomysłn
jakiegoś sprytnego komitetu, który pozwolił kilku uprzywilejo
wanym przedsiębiorczym duchom dobrze na tej sprawie zarobić.
W tym roku od podobnej, misowej imprezy imieninowej
odstąpiono, gdyt prawdopodobnie zeszłoroczne doświadczenie
odstraszyło różne komitety od nowych podobnych dzieł.
Te
goroczny 19-ty mi rzec odznaczył się jedynie tern, że szkoły
i mządy świętowały, odbyły się akademie, defilady, przemówie
nia itd. Wszystko to jednak tak jak dotąd nosiło u nas cha*
raster oficjalny, jakiś narzucony, gdyż ogół zwłaszcza naszego
ludu pomorskiego dla tego rodzaju tupeta imieninowego, na
jaki zakroiła u nas sanacja dzień 19 marca, zrozumienia niema.
Dochodzi jeszcze do tego i obecna ciężka, dla szerokich
mis wprost rozpaczliwa sytuacja gospodarcza, która nie jest
podatnim grantem do objawów radcścl i wesela. Nasz lud po- j
morski nie może też zrozumieć tej nierówności w obchodzie j
imieninowym u nas między 1 lutego a 19 marca.
W dniu l*go lutego obchodzi corocznie swe imieniny P. j
prezydent Rzeczypospolitej, profesor Ignacy Mościcki, Głowa j
Państwa,
Na jego życzenie imieniny te odbywają się |
tkhuino, skremnie i dużo mamy w Polsce osób, które nawet ;
nie wiedzą, kiedy Prezydent Rzeczypospolitej obchodzi swe
imieniny, a tem mniej słyszeli o jakiś uroczystościach i obcho
dach z tej okazji,
imieniny Prezydenta przechodzą rokrocznie cichutko, kilka
chorągwi po\iiew*~na gmachach rządowych i prywatnych, trochę
cfłcialoych życzeń i więcej nic, dlatego, że p, Prezydent nie ży
czy sebie lego. Przeciwnie ma się z dniem 19-go marca, Tutaj
wytęża sanacja wszystkie swe wysiłki w kierunku jak najokazal
szego obchodu,
Szanujemy każdego obywatela uczucia i nic nie mamy prze
ciw oddawaniu czcł temu, kogo ktoś uważa jej godnym, byle
ono było szczere i ze? serca płynące. Gdzie tego nie ma, uwa
żamy wszelkie jej zewnętrzne objawy za bezwartościowe, A w tym
wypadku widzimy dużo nieszczereści. Gdyby nie strach u jed
nych, źe wstrzymanie się od uczestnictwa może im przynieść
szkodę, a nadzieja, źe udział przynieść im może korzyści, to
liczba tych, którzy z własnego popędu to czynią, byłaby u nas
nader nikła.
'-EMMwmiiiKi11)i »im mwwmmmmmmmmmsmm

stał się z tym światem po długich i ciężkich
cierpieniach, opatrzony Sakramentami św,, mój
najdroższy mąż i najukochańszy ojciec
i. p.

Rom an Piosik
prof. gimnazjalny w Nowemmieście
w 50 roku życia,
o czem zawiadamiają w ciężkim smutku
pogrążone

W naszych miastach okolicznych imprezy imieninowe miały
przebieg spokojny. Ograniczały się zresztą do capstrzyku w
przeddzień, do nabożeństw w sam dzień i akademij wieczornych
oraz wywieszenia chorągwi przez więksią lob mniejszą część
ludności, zależnie od okoliczności.
W pochodach dcmincwał
.Strzelec*, a w Działdowie n. p. podpadało, źe w pochodzie
brakowało zupełnie twórców .Strzelca*. Chyba nie wstydzili się
twego dzieła?
W Bydgoszczy i w Poznania natomiast doszło w związku
z imprez* mi imieninowemi do zajść. ł tak w Bydgoszczy, w
czasie capstrzyku, z pośród publiczności «rządzono owację na
cześć generała Józefa Hallera, a następnie obrzucano zgniłem!
jajami plntonik .strzelców*, a w Poznaniu w piątek wieczorem,
po capstrzyku, zgromadziły się w różnych punktach miasta
tłumy publiczności, które ruszyły pochodami przez ulice, śpiewa
jąc pieśni narodowe oraz wznosząc okrzyki na cześć Romana
Dmowskiego, gen. Józefa Hillera i przywódców ruchu narodowego.
Przed pomnikiem Mickiewicza tłum odśpiewał .Boże, coś
Polskę* i »Rotę* i wznosił okrzyki na cześć Dmowskiego
i Hallera,
Poiicja przystąpiła do rozpraszania tłumów, używając pałek
gumowych, Kilka osób aresztowano.

K Ą C I K R A D JO WY.
Audycje Polskiego ttadjn w W a r ts i^ it.

P iątek, 25 bm , 11.45 Przegląd Prasy Polskiej; 12,10 Pły
ty gram. (.Messa di Rcąyiem* Jt YerdPego). 15.25 Odcty
z cyklu dla maturz. (Dział Historja) .Rozwój parlamentaryzmu w
Anglji*. 15.45 Giełda pleu., kom. Cent. Biura Hydr, dla żeglugi
i robaków. 15.50 Transm. ze Lwowa audycji dla chorych. 16.20
Skrzynka pocztowa. 16.40 Płyty gram. 16.55 Lekcja języka
angielskiego. 17.10 .Tańce śmierci w malirrtwie pt lakiem". 17,35
Koncert religijny w wyk. chóru kościoła św. Augustyna w War
szawie.
19,15 Przegląd roln, prasy zagr, (tr, z Wilna). 19 3C
Wiadomości sport. 19.35 Płyty gram, 19.45 Prasowy Dziennik
Radj. 20.00 Feljeton .Wywiad ze śledziem*. 20,15 Polska Mu
zyka Religijna.

N otow ania kupców zb ożow ych w Toruniu
z dnia 21. 3, 32 r.
Ceny rozumieją się za 100 kg. franco stacja naładow ania
na Pomorzu.
23.25—23.75
Pszenica dworska
22.50-23.00
2yto
23 00-24X0
Jęczmień dworski
19x0-19.75
Owies
37.C0-39.00
Mąka pszenna 65 proc.
37.00—38.C0
Mąka żytnia

Giełda zbożowa w Poznaniu«

i C zw artek, 24 bm .
11.45 Przegląd Prasy Polskiej. 12.15
.Walka z rakiem ziemniaczanym i odmiany rako-edporne. 12.35
Notowani* oficjalne z dnia 21. 3.
14,45 Płyty gram.
15.25 Odczyt z cyklu dla maturz. (Dział
Płacono w złotych za 100 kg.
Histeria) .Litw* przed unją z Polską*. 15.45 Giełda pień. oraz
24.50—24.75
Kom, Ćentr. Biura Hydr. dla żeglugi i rybaków. 15.50 Program
Zfte aewt
24,50—25.10
dla dzieci : *) .Gdy Chrystus chodził po ziemi*, b) Obrazek
Pszenic»
23.75—24.75
p, t, ¿Wszędzie dobrze, w domu najlepiej*, 16,20 Lekcja języka
Jęczmień browarowy
20.75—21.25
Owies
franc. (kurs średni),
6.40 Audycja dla nauczycieli muzyki w
37,00—38,00
Mąka żytnia
szkołach ogólnokształcących. 17.10 .Jak dawne są pisanki’ (tr.
37.50—39.50
Mąka pszenna 65 proc.
ze Lwowa). 17,35 Audycja p. t. .Pieśni Wielkopostne*. 18.05
15.00—15,50
Otręby żytnie
Koncert kameralny, 19.15 Skrzynka pocztowa rola. 19 30 Wia
14.00—15X0
Otręby pszenne
domości sport.
19.35 Płyty gram, 19.45 Prasowy Dzień Radj.
20.00 Słowo wstępne do cr&tcrjcm .Stworzenie Świata* Haydna
20.15 Transmisja z Filfatim. Warsz, Oratorium .Stworzenie świa
U» Ifiiek«!« *€F»wi*dsialnji Wal**ty itawieki w NowtmMieśti»,
ta* Józefa Haydna. W przerwie feljeton lit. Miłaizewskiego pt.
la Ojrłefcsenia radakaja nia odpowiada.
.Misterium Wielkanocne*. 22.50 Transm. z Krakowa par*frazy
takie wypadków, *powod©wa*j#k §iłą wyższą, praeaskód u
na organ, chór i sola, z .Siedmiu słów Chrystusa* J. de la i&kisBalS: itrejki itp.s wydawaiaiwo sie odpowiada aa doat&resemii
Tombelle oraz .Transitus snimse“, wyjątek z oratorjum L. ; fSags&t a *k*K**si ale mają prawa Iswagasia się uiedostaresoay«i
1
i»k aćiekiigw&sla*
Ferosi,ego,

Dnia 22 marca rb. po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Boga, zaopatrzony Sakramentami św.,
nasz kochany brat, stryj i wuj

"

ś. p.

R ajm und Sarzębski
przeżywszy lat 76.
O czem donosi w głębokim smutku pogrążona

żona a dziećmi.
Poznań-Nowemiasto, dnia 21. 3. 1932 r.
Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 23 bm.
o godz, 15,30 z kaplicy cmentarnej w Górczynie. Nabożeństwo żałobne w środę, o godz.
8.30 w kościele św. Marcina.

PRZYHUSOWE LICYTACJE!

Egzekutor przy Magistracie w Lidzbarku sprzedawać bęzie najwięcej dającemu za gotówkę:
$ piątek, dnia 25 bm. w biurze Magistratu o godzinie 15-tej,

9 paczek pierników, 5 książek do nabożeństwa,
7 luster, 24 griebieci, 1 linkę, 1 miotłą.

V piątek, dnia 1 kwietnia rb. o godz, 12-tej na Placu Hallera:

Rodzina.
Krzemieniewo, Tylice, Brodnica, Dąbrówka, Wapno, dnia 22-go marca 1932 r.
Przewiezienie zwłok z domu żałoby w Krzemieniewie odbędzie się dnia 29 bm, o godz. 8 rano, do ko
ściół* parafjalnego w Tylicach, następnie pogrzeb.

POCZTÓWKI

i biurko, 1 szatę kuchenną,

przy ul, 27 Pułku o godz, 16-tej:
J p rasą do o leją.
V sobotę, dnia 2 kwietnia rb. o godz. 10-tej przy ul. Kościelnej:
1 maszynę do k ra ja n ia mięsa
o godz. 12 na Placu Hallera:
1 siafę, 6 palt męskich*
$ poniedziałek, dnia 4 IV. rb. o godz. 12 przy Placu Hallera:

poleca

„DRWĘCA“

1 lustro, 2 nocne stoliki

1 powófkę nieokotą
1 umywalni?, 2 noene stoliki

$ poniedziałek, dnia 11, IV. rb. o godz, 12 przy Placu Hallera:

1 sztfę, 1 biurko, 1 zegar, 1 kanapę, 1 stół, 1 lnstro

/ czwartek, dni* 14. IV. rb. o godz. 12 przy Placu Hallera:
1 lu s tro duże, 2 stoły, 1 kanapę, 1 b i* rk e , 1 urny*
w a ln ie z p ły tą jn arm isrcw ą, 1 szafę żelazną, 1 ma
szy n ę do aiyeia.

M ig iit r it w Lidzbarku.

Błsno %ekse .
podpisany przez
Władysława
Raczyńskiego i z podpisem MACIOŁKA BERNARDA z Czerlina i SZYNAKI FELIK SA
ze Złotow a w v ysokości 1500 zł,
który jest w posiadaniu pana
Jnljana Mejki zLosów, niniejszem
uDieważaiamy.
MACI OLEK BERN. Czerliu
SZYNAKA FELIK S, Złotowo.

Skradziono
mi książeczkę wojskową, którą
unieważniam,
LU D W IK ROM ANOW SKI,
JA M IELNIK, p. Lidzbark.

5 morgowa posiadłość

pod nazwą

JUBILEUSZOWE
który wprowadzony został do sprzed*ży z okazji 60*cio
letniego jubileuszu wytworni piwa S O M M E R A w
GRUDZIĄDZU oraz inne gatunki piwa, jak

Ve wtorek, dnia 5. IV. rb. o godz. 12 przy ul. Mickiewicza:
V środę, dnia 6. IV. rb. o godz. 12 przy Placu Hallera;

mocny specjalny gatunek piwa

D rzew ka
owocowe9
jabłonie i grusze
wysokopienne sztuka 2 zł.,
poleca

Służą&ę
poszukuje od 1 kwietnia rb. *
REIM ER, NOW EM IASTO
wybudowanie.
Potrzebny od zaraz

K ry s z tił Grudziądzki
Śmietanką Pomorską
jasne i ciemne
oraz K a r m e l pastelizcwany,

WALERJ A B Ł A Ż E J E WS K A
HURTOWNIA

NOWEMIASTO,

Tomaoiewo.

PIWA

ul Wjazdowa.
Baczność!

W DRUGIE ŚW IĘTO dn.j W drugie święto Wielkiej nocy
służący
28 bm. odbędzie się ZABAWA j odbędzie się
do bydła.*
TANECZNA. Uprzejmie zapra-!
BURZYŃSKI, LORKI. szam.
SZIM M ELFENIG
oberżysta.
z różnemi rozrywkami. Muzyk«
Uczni
Wolant
pierwszorzędna (jazband), nc
Swinlarc.
,,
nowy sprzedam po korzystnej przyjmie od zaraz
którą uprzejmie zaprasza
W 2-G IE ŚW IĘ T O W1ELcenie
W A TK O W SK I, Skarlfau
N.
DUSZYŃSKI,
Nowemiisto
KANOCNE urządza Kółko Rol
Zgłoszenia pod Nr. 70 do Filji
mistrz ślusarski,
nicze w Swiniarcu na sali
„Drwęcy* Lubawa.
p. Czaplińskiego

DOflSHJUHN0NT0W0

ZABAWA TANECZNA

nadająca się najlepiej dla rze
Umeblowany pokój
przedstawienie teatralne
Chłopak i dziewczyna
mieślnika i deputatnika jest od
z całkowitem utrzymaniem lub
zaraz na sprzedaż.
potrzebni od 1-go kwietnia
F. P IÓ R K O W SK I, RYBNO.
ANDRZEJ NOW IŃSKI, bez go wynajęcia.
BRATJAN,
wybudowanie
GĘSTW1CKA, Nowemiasto
Pr*kt»k*nt
Potrzebny cd 1 kwietnia
ul. Kościuszkowska 17. połączone z zabawą taneczną,
gospodarczy, tylko z ukończoną 1932 r.
Poszukuję
Początek o godz. 7-ej wieesorem
szkełą rolniczą potrzebny od
1 ordynariusz
chłopaki
F O R M U L A R Z E
1 kwietnia rb.
G RA D U SZEW SK I, z 8-ma czeladnikami.
do koni
poleca
M A JĄTEK HARTOW IEC
M A JĄ T E K NAWRA,
A LO JZY KOBYLSKi
powiat Lubawa.
poczta Nowemiasto.
LIPIN K I.
K sięg arn ia .D rw ęca*.

„Niuihi"

Tap ety
w wielkim wyborze
------ p o le c a --------

K sięgarnia „Drwęca'*

