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„Drwęca* wychodad t rasy tygodniowo w* wiomK
oarwmrtsk i nobot$ ramo* — Przedpłat* wynosi dla
abonentów 1,5# zł « óoręownism 1,13 al mieaięcsiHe.
Kwartalnie wynosi 4*5#
s deręczenkin 4,95 zł.
Przyjmuje się ogłoszenia de wszystkich faset

Oena ogłoszeń: Wierss w wysokości 1 milimetra na
stronie Mamowej II fr, na stronie 3-łamowej 3i gr,
w tekście na 8 i 8 stronie 40 gr, na 1 stronie 50 gr,
przed tekstem #• gr* —Ogłoszenia zagr. 100% więcej.
Nnmer telefonu: Nowemiasto 8.

D rak i wydawn^two ^Drwęca** Sp, s a a wNewexnmieécie,

▲dres telegra Jhrwęca** Nowemi a*to-Pomorze.

Nowemiasto-Pomorze, Czwartek, dnia 2 6 kwietnia 1928.

Czy ku wieczystemu
pokojowi ?
W sprawie amerykańskiego projektu
pokojowego.

t

Cena

Ostatnia wojna światowa ujawniła ohydę wojny
w tak jaskrawo przerażających kolorach, swój krwawy
pochód zaznaczyła tylu niezatartemi śladami zniszcze
nia i spustoszenia że widmo jej — choć ona sama
już zniknęła z powierzchni, jeszcze zawsze pokutuje
po świecie i napełnia ludzkość obawą i lękiem przed
jej powrotem.
I stąd nieustanne wysiłki, zabiegi,
projekty, aby uniemożliwić jej powrót i uchronić świat
w przyszłości przed powtórzeniem się tego, co ostat
nio przeżył. Starań, zabiegów i dążeń w tym kierun
ku mamy już do zanotowania bardzo dużo i ze stro
ny powołanego ku temu organu międzynarodowego,
jakim jest Liga Narodów, jako i poszczególnych państw,
tylko że skutki i owoce tych wysiłków aż dotąd są
nikłe i daleko niewystarczające dla zażegnania po
nownej pożogi wojennej. A czemuż tak jest, czemuż
kiedy ogólne jest przekonanie o tem, że wojna jest
hańbą cywilizacji, jednak świat nie może się zdobyć
na stanowczy wysiłek w kierunku jej ostatecznego
zażegnania ? Bo poszczególne państwa zbyt nieszcze
rze do sprawy tej się odnoszą. Pragną niby pokoju, ale
hardziej, by zobowiązaniem do niego skrępować raczej
innych, inny naród, inne państwo, niż siebie, a dla siebie
trzymać furtkę otwartą, któraby im jednak pozwalała
wrazie korzystnym dla siebie bezkarnie chwycić za
broń. W szeregach narodów, rzekomo zabiegających
0 uszczęśliwienie świata pokojem, znajdują się też
1 Niemcy. A jakąż wartość może mieć ten ich pacyfizm,
skoro potajemnie zbroją się całą parą i nic wiedzieć
nie chcą o lokarneńskim pakcie wschodnim. Albo cóż
za wartość ma pacyfizm Rosji, gdzie bolszewizm nie
ustaje w zamiarach przeniesienia pożogi rewolucyjnej
na cały świat. Liga Narodów od wielu miesięcy, jak
wiadomo, dyskutuje nad sprawą wiecznego pokoju
i ustanawia różne komisje dla badania tego wzniosłego
problematu.
Ale wszystko kończy się na słowach,
Ra czczych frazesach, a uchwytnych rezultatów brak.
Ostatnio przecież Stany Zjednoczone, zrażone bez
płodnością wysiłków Ligi Narodów i innych poszcze
gólnych państw, wystąpiły obecnie z nową inicjatywą, :
z nowym wnioskiem pokojowym — z pominięciem i
Ligi Narodów.
Przed mniejwięcej dwoma tygodnia
mi amerykański sekretarz stanu dla spraw zagr. Kellog
wystosował notę do pięciu wielkich mocarstw świata,
a mianowicie Anglji, Niemiec, Japonji, Francji i Włoch,
wzywając ich, aby wraz ze Stanami Zjednoczonemi pod
pisały układ, w którym potępiając wojnę, zobowiązują
się załatwiać wszystkie sprawy wyłącznie środkami
pokojowemi. Amerykański projekt pokojowy zawiera
trzy artykuły.
Art. 1. Wysokie strony, zawierające traktat, oświad
czają uroczyście w imieniu swoich ludów, że potępia
ją uciekanie się do wojny dla rozwiązywania między
narodowych sporów i że wyrzekają się jej, jako na
rzędzia polityki państwowej w stosunkach wzajemnych
między sobą.
Art. 2. Wysokie strony, zawierające traktat, uma
wiają się, że uregulowanie czy rozwiązywanie wszel
kich sporów czy konfliktów jakiegokolwiek rodzaju czy
jakiegokolwiek pochodzenia, któreby pomiędzy niemi
powstały, nie będą nigdy osiągane inaczej, jak za po
mocą środków pokojowych.
Art. 3. Zawiera punkt, dotyczący ratyfikacji po
wyższego traktatu.
Według tego projektu amerykańskiego przeto
umowę miałyby podpisać Stany Zjednoczone, Anglja,
Francja, Niemcy, Japonja i Włochy, a wszystkie inne
państwa miałyby się do tej umowy przyłączyć.
Podpada jednak, że Ameryka, wysuwając ten pro
jekt układu pokojowego, nie zwróciła się również do
Polski, jako państwa, które w koncernie światowym
stanowi ważny czynnik ładu i porządku i pokoju na
wschodzie oraz mocną zaporę przeciw bolszewizmowi.
Ten błąd pragnie naprawić rząd francuski, który wy

stępuje z własnym projektem paktu, który włącza do
układu pokoju Polskę i Czechosłowację, a prócz tego
wysuwa jeszcze i inne żądania i propozycje. Z tego
wynika, że sam projekt nie jest jeszcze ostatecznie
uzgodniony. A mimo to projekt ten umowy pokojo
wej — przedłożony ze strony Ameryki — jest waż
nym i stanowczym krokiem naprzód na drodze ku
zabezpieczeniu powszechnego pokoju wśród narodów
świata. Właśnie okoliczność, że z tym projektem wy
stąpiła Ameryka, ma szczególnie doniosłe znaczenie.
Dotychczasowe bowiem projekty paktów pokojowych
miały ten wielki błąd, że nie obejmowały Ameryki,
która od Ligi Narodów stroniła. Tymrazem jednak
Ameryka sama występuje z projektem pokojowym.
Nie jesteśmy do tego stopnia optymistami, żebyśmy
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byli przekonani, że krok ten Ameryki już dokona te
go, co dotychczasowe odnośne projekty dokazać nie
mogły, a mianowicie sprowadzi na świat wieczysty
pokój. Jeszcze stosunki do tego nie dojrzały.
Pro
jekt amerykański też zbyt jest ogólnikowo ujęty, aby
mógł stanowić niewzruszoną podwalinę pod pokój
trwały i uniwersalny. Złośliwi nawet twierdzą, że projekt
ten piękny amerykański pozostaje w związku z biiskiemi wyborami w Stanach Zjednoczonych, mające
stanowić atut w kampanji wyborczej.
Bądź co bądź jednak, aczkolwiek projekt ten nie
oznacza jeszcze pewnej zapowiedzi zaprowadzenia i usta
lenia wieczystego pokoju wśród narodów świata, to
jednak jest on napewno stanowczym i wielkim kro
kiem naprzód na drodze do jego urzeczywistnienia.

Propozycje francuskie paktu przeciw wojnie.
Paryż, 22. 4. Prasa paryska zajmuje się dzisiaj
żywo francuskim projektem paktu przeciw wojnie.
Sauerwein wskazuje w „Matinie* na to, że rząd fran
cuski ma, jak się zdaje, zamiar polecić prawnikom
państw, należących do Ligi Narodów, opracowanie osta
tecznego tekstu, w Którymby były uwzględnione za
strzeżenia poszczególnych narodów. Bez zajęcia sta
nowiska Belgji i Małej Ententy, Francja nie mogłaby
zrzec się działań wojennych, gdyż takie stanowisko
Francji sprzeciwia się zobowiązaniom jej względem
tych państw. Poza tern Sauerwein wskazuje na to, iż
artykuły 42, 43 i 44 traktatu wersalskiego zawierają
postanowienia, według których budowa przez Niemcy
jakichkolwiek fortyfikacyj w rozbrojonej strefie nad Re

nem albo przygotowania wojskowe Niemiec, muszą
być uważane za atak nieprzyjacielski i ponieważ Anglja
i Włochy zobowiązały się w Locarnie do niezwłócznej
interwencji w tym wypadku.
St. Brixe w „Journalu“ oświadcza, że propozycja
amerykańska żąda najpierw podpisania przez sześć mo
carstw i po wejściu paktu w życie, dopiero przedłoże
nia go innym państwom, podczas gdy propozycja
francuska żąda uprzedniej zgody wszystkich państw.
Propozycja francuska przewiduje trzy odcinki : 1. po
rozumienie między sześciu mocarstwami; 2. trzy mie
siące czasu do przystąpienia innych państw; 3. zbada
nie położenia po upływie roku.

Wielki sukces prawicy we Francji.

W wyniku wczorajszego głosowania wybrano ogółem 175 deputowanych. — Z listy tej przypada
126 mandatów na prawicę, a 49 na lewicę. — Ostateczne wyniki wyborówJzależne są od
przyszłej niedzieli.

Paryż, 23. 4. Ministerstwo spraw wewnętrznych li. W ciągu bież. tygodnia rozgorzeje zacięta wałka
ogłasza za pośrednictwem agencji Havasa komunikat między lewicą a prawicą — walka, która zależnie od
o w)nikach wczorajszych wyborów, obejmujący wyni swego wyniku, może potwierdzić lub zupełnie zmienić
ki z 602 okręgów na ogólną liczbę 612 okręgów. Bra obraz wyborów z dnia 22 kwietnia. Przy dokładnem
kuje jeszcze wyników z Korsyki oraz z 9-ciu okrę studjowania list kandydatów na prźyszłą niedzielę łat
gów w kolonjach.
wo można stwierdzić, że wszystko zależy od tego, czy
Na 602 175 wyników jest ostatecznych, to znaczy, stronnictwa lewicowe uzgodnią swój front przez wza
że dotyczą cne kandydatów, którzy przeszli w pierw- jemne wycofanie kandydatów w poszczególnych okręgach
szem głosowaniu. W pozostałych 427 okręgach na oraz od tego, czy zwolennicy stronnictwa radykalnego
stąpi głosowanie ponowne w przyszłą niedzielę.
w tych okręgach, gdzie nie będzie kandydata radykała,
Z dotychczasowych 175 mandatów rozdziela się rzucą swe głosy na socjalistów, czy też na zwolenni
między poszczególne stronnictwa następująco: Z ugru ków Poincarego. Pod tym względem nie można po
powań prawicowych skrajna prawica uzyskała 13 man wiedzieć nic pewnego wobec różnic politycznych, ja
datów, republikanie prawicowi (grupa Louis Marina) kie istnieją w łonie stronnictwa radykalnego.
72, republikanie lewicowi 41, razem więc prawica 126
W przeciwieństwie do znacznego przyrostu głosów
mandatów. Z ugrupowań lewicowych prawica radykal stronnictw narodowych, nietylko radykałowie, ale tak
na, popierająca Poincarego (grupa Loucheura), uzyska że socjaliści i komuniści ponieśli wczoraj ciężką klęskę.
ła mandatów 15, stronnictwo radykalne 16, republika Jak wielkie jest niebezpieczeństwo dla socjalistów
nie socjaliści 4, socjaliści 14, komuniści 0. Razem przy drugiem głosowaniu, wykazują alarmujące głosy
więc lewica uzyskała mandatów 49.
prasy socjalistycznej.
Przywódca socjalistów Blum otrzymał w swym
Jeszcze trudno wnioskować o ostatecznym
okręgu mniej głosów, niż kandydat komunistyczny.
wyniku.'
O los jego panują poważne obawy. Być może,
Paryż, 23. 4. Wysnuwanie jakichkolwiek dalej że zrezygnuje on także z kandydowania w przyszłą
idących wniosków z wyników wczorajszego głosowa niedzielę, przez co partja socjalistyczna zostałaby po
nia jest niebezpieczne, wobec tego, że ostateczne wy zbawiona swego przywódcy parlamentarnego.
niki zależne są przedewszystkiem od przyszłej niedzie

Przed otwarciem Targów Poznańskich.
Przedstawiciele prasy wielkopolskiej, pomorskiej, wygłosił p. dyr. Krzyżankiewicz, który udzielił również
małopolskiej i z b. Kongresówki zebrali się w sobotę szczegółowych informacyj na liczne zapytania.
21 bm. w salach targów Poznańskich na konferencję
Gremjalfty udział przemysłu francuskiego
poprzedzającą corocznie otwarcie Targów.
w Targach PoznaAsklch.
Zwiedzono najpierw nową wspaniałą halę o po
wierzchni 4500 m. kw., tworzącą czworobok dookoła
Przed kilku dniami do dyrekcji Targów Poznań
placu, na którym wystawiono maszyny rolnicze.
Do skich wpłynęło zawiadomienie o gremjalnym udziale w
czworoboku tego przylegają dalsze niewykończone hale, Targach przemysłu francuskiego. Będzie to wystawa
przeznaczone na Wystawę Krajową.
zbiorowa, która obejmuje jedwabie fabryk w Ljonie,
Konferencję w sali reprezentacyjnej zagaił w za wina i inne artykuły. Jedna z grup obejmuje syn
stępstwie p. prezydenta Ratajskiego p. radca Robiński, dykat kauczukowy, wystawiający surowiec i jego prze
przedstawiając rozwój targów i ich znaczenie oświato twory. Francuska grupa zbiorowa zajmuje połowę pa
we. Dalszy szczegółowy referat o obecnych targach
wilonu handlowego, na przestrzeni 400 mir. kw.

Niech tedy wszystkie okna domów polskich roz
błysną w uroczysty dzień Trzeciego Maja iluminacją

W polskim domu,
polskie serce.
Od dawien dawna, jak tylko sięga tradycja polska
i jak podają źródła historyczne — przeznaczano zawsze
pewne dni w roku, w których specjalnie starano się
◦ to, aby myśl każdego mieszkańca kraju zwracała się
ku rzeczom niecodziennym, podnoszącym duszę w
zwyź, zmuszającym ludzi do poważnego zastanowienia
się nad sobą i życiem.
Z biegiem czasu, kiedy świadomość przynależno
ści do jednego narodu rozpowszechniła się, kiedy
każdy mieszkaniecjkraju zdawał już sobie sprawę, co
to jest Ojczyzna i jakie są wobec niej obowiązki —
poczęły wchodzić w zwyczaj uroczyste dni narodowe.
Były to zazwyczaj rocznice zwycięstw sławnych, rocz
nice niezwykłych zdarzeń w narodzie.
Dni te świę
cono jaknajuroczyściej, aby pokazać na zewnątrz, że
się czuję cząstką wielkiego narodu, że jedne klęski
bolą wszystkich, i jedne triumfy radują.
Z czasów tych pozostało sporo wskazówek, jak
święcili takie narodowe święta nasi ojcowie. Taki był
żar miłości Ojczyzny, tak bardzo każdy chciał pokazać,
że potrafi godnie uczcić wielkie święto narodowe, iż
dni te zamieniały się w pochody pełne przepychu,
barw i kolorów, pełne jasnych żarzących się świateł,
pełne hojnych i szczodrych darów na cele szlachetne,
a narodowi całemu korzyść przynoszące.
Dziś i my potomkowie owych wielkich patrjotów
mamy swoje święto narodowe. Innej jest ono rocznicy
wspomnieniem, nie bitwy zwycięskiej, nie triumfu wspa
niałego. My, Polacy odrodzonej Ojczyzny po stulet
niej niewoli czcimy pamięć nie głośnego czynu, który
jednak bohaterstwem i poświęceniem przewyższał
wszystkie orężne czyny naszych Ojców — rocznicę
zwycięstwa nad własnemi wadami, rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3. Maja.
I jak dawniej w święceniu
rocznicy wielkich zwycięstw czczono zasługi, położone
około sprawy narodowej, tak dzisiaj w tern naszem
święcie czcimy wysiłek wielkich Polaków około na
prawy chylącej się ku upadkowi Ojczyźnie. Jak
dawniej, tak i obecnie w tem jednem święcie skupia
się symbol największego skarbu każdego Polaka —
Polski.
Nic więc dziwnego, że i dzisiaj każdy, jak tylko
może, chce uczcić najlepiej to wielkie święto. Aleć
już inne czasy.
Nie w bogactwach, nie rzęsistych
światłach leży treść i wyraz naszej czci. Wszak na
uczyła nas długa niewola, że nawet przy największych
uroczystościach, żaden grosz nie powinien iść na marne,
ani jedna rzecz nie powinna być zmarnowana.
Bo
wszystko to przydać się może na inny cel, większą
korzyść przynoszący całej Ojczyźnie.
Więc jakżeż, zupełnie nie uczcić Święta Narodo
wego???
Przeciwnie, czcij je jaknajuroczyściej, tylko rozum
nie, jak przystało na tvch, którzy wychowali się w za
sadach Konstytucji 3. Maja. Zamiast więc wszystkich
kosztów na upiększenie pochodów, zamiast wydatków
na stroje uroczyste, świece, sztuczne ognie, — niech
wszystkie pieniądze idą do szkatuły narodowej, i miast
sztucznych blasków, na dzień jeden starczących, niech
mecą w sercach obywateli przez oświatę — światło
prawdziwej wiedzy i prawdziwego poświęcenia i pracy
dla Ojczyzny.
Ale przecież musi być jakiś zewnętrzny wyraz te
go uczucia, które przepełnia serce, musi być na ze
wnątrz widać, że sercem całem, duszącałą radzioyśmy
byli wszystko oddać Ojczyźnie.
Słusznie! Niech idący ulicami naszych miast, dro
gami naszych wioslk wiedzą, w którym domu Polak
mieszka, niech z daleka omijają domy te ci, którzy
w nieszczęściach naszej Ojczyzny największą radość
cpatrują.
EMI L R I C H E B O U R G .
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nalepek narodowych, niech na ciemnych tłach

Iluminacja okien, manifestacja ducha
patriotycznego.
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L E T A R G U .
(Ciąg dalszy)

— Nie, nie! powtarzam. Chcę, żeby cały wypa
dek, który tu się zdarzył, pozostał tajemnicą, li między
sami dwoma. Nikt więcej nie powinien wiedzieć, że
śmy panią de Borsenne z trumny wyjęli. Wytłumaczę
ci później, dlaczego tak być musi. Dokończmy sami,
mój przyjacielu, dzieła wspólnie zaczętego i pamiętaj
o mojej obietnicy: Uczynię cię bogatym.
— Obecnie myślę jedynie o uratowaniu życia tej
kobiecie.
— Czy masz klucz od bramy cmentarnej ?
— Nie mam. Ale przecież pan powiedziałeś, że
wydostaniesz się nazad przez mur.
— Zapewne... tędy, którędy wszedłem.
— A później, gdzież chcesz się pan z nią udać?
— Gdziekolwiek... do pierwszego lepszego hotelu.
— Do hotelu ? — stróż wzruszył miłosiernie ra
mionami. — To już byłoby stokroć prościej zbudzić,
lak jak ja chciałem, tutejszego dozorcę. W Montmartre
n wylotu ulicy Maistre, zamieszkuję sam jeden malu
tki domeczek. Z«prowadzę tam pana. Nie wiem, czy
czynię źle, czy d<>brze; nie mam czasu nad tem się
zastanowić Pomyślę jutro dopiero. Chodźmy panie,
wiem, gdzie jest schowana drabina.
Burza szalała w najlepsze w tej chwili; wicher dął
wściekle i jęczał przeróżnemi głosami, niby dusze po

uMc roztęczą slą okna barwami, biało-czerwoną,
niech z każdego domu widnieje godło Polski
— orzeł biały!

Pieniądze za nalepki idą na cele oświatowe, a więc
idą niecić to światło prawdziwe, które pozostaje i trwa
— a same nalepki doskonale potrafią zamanifestować
zewnętrznie o polskości danego domu, o chęci przy
czynienia się do uroczystego obchodu Święta Narodo
wego.
A kiedy przeciągać będą ulicami uroczyste pocho
dy w dzień 3. Maja, oby me było ani jednego okna
polskiego domu, z któregoby można wyczytać: wróg.
Dzień ten będzie bowiem sprawozdaniem polskoś :i
i siły miłości Ojczyzny miast naszych i naszych wiosek.
Nalepki, oraz chorągiewki narodowe są do naby
cia we wszystkich Komitetach T. C. L., Sekretarjacie
T. C. L. Grudziądz, Lipowa 28, oraz niektórych skła
dach papieru.

Powiatowy zjazd Młodych Obo
zu Wielkiej Polski w Lubawie.
Lubawa. Przed kilku dniami odbył się w na
szym prastarym grodzie ziemi lubawskiej zjazd ludzi
młodycb, od których wymaga się wielkiego wysiłku
myśli i pracy twórczej, ażeby znaleźć i wejść na wła
ściwą drogę, po której powinien kroczyć naród wielki.
Z tej to potrzeby zrodził się ruch .Młodych*, obejmu
jący wszystkie warstwy młodego pokolenia. Trzy za
dania musi wypełnić ten ruch: musi wytworzyć real
ną myśl polityczną, patrzącą w przyszłość i któraby
ją potrafiła urzeczywistnić, a po trzecie: musi wytwo
rzyć nowy typ Polaka, którybj w tak zmienionych
formach życia i w pracy twórczej musiał sprostać
oczekującym go zadaniom.
Otóż pod powyższem hasłem zgromadziło się
z całego powiatu około 300 delegatów nie poto, aże
by słuchać pustych frazesów i oniecanek partyjnych
lub też dla łatwo mijaiącycn korzyści materjalnych dla
siebie, ale po to, by nabrać nowycn sił duchowych do
wytężonej i nieustającej pracy dla doora Narodu i wiel
kości Państwa.
Zjazd rozpoczął się nabożeństwem, odprawionem
0 godz. 8.30 przez ks. prałata Kasynę. O godz. 11-tej
rozpoczęły się obrady, które zagoł jędrnem i pełne m
wiary w przyszłość przemówieniem przewodniczący
wydziału powiatowego O. W. P. p. Ssrgot, oddając
głos p. red. Jerzemu Dębnikowi z P «znania. Rid.
Drobnik powitał zjazd imieniem władz Obozu W elk ej
Polski i odczytał liczne nadesłane depesze powitalne.
W przemówieniu swojem p. red. Dr >bnik nawiązał do
działalności Jana Ludwika Popławskiego, tego pion era myśli politycznej polskiej z czasów niewoli u schył
ku 19 wieku. Już wtedy wykreślił on m' no powszech
nego zobojętnienia dla spraw narodowych granice, w
jakich Polska powinnaby powstać i state pracował nad
uświadomieniem narodu i pouczał go, czego ma żądać
1 czego ma się domagać. Popławskiego współpracow
nikiem, a później następcą jest R 'man Dmowski któ
ry w przygotowaniach swych i w pracy dla narodu
osiągną! cel wymarzony, albiwiem będąc członki«-!»
Komitetu Narodowego w Paryżu, wysreślał i wywal
czał granice, w jakich PoLki dzisiaj się znajduje.
Przynależność Pomorza do Polski to sukces i zasiuga
Romana Dmowskiego.
Po krótkiej orzerwie rozpoczęły się dalsze obrady.
Przemawiał p. Borowski z Torunia, wskazując na nie
bezpieczeństwo niemieckie i konieczność obrony przed
niem i zwracając się przeciwko komunid >m, oraz p
Sergot kreśląc zadanie, domagają:e się urzeczywistnię

tępieńców, księżyc zaś schował się zupełnie za ciężcie
czarne chmury.
Wydostali się obij z cmentarza po drabinie z wszel
ką łatwością, a w chwilę późnej, stróż cmentirny
wprowadził nieznajomego do swego domku.
Młody człowiek złóż ł na nędzny taoczan swój
słodki ciężar, najostrożniej w święcie. Okrył ciał) naj
pierw kocem, wziętym z tapcza ia, potem swoim wła
snym płaszczem, aby rozgrzać jak najprędzej czło iki
skostniałe w trumnie pani de Borsenne.
Starania te okazały się skuteczne, krew bowiem
zaczynała krążyć po żyłach, a pod dłonią młodego
człowieka serce słabo jeszcze, ale jednak uderzało.
Zanim zresztą wszedł do domku stróża, młody
człowiek nie wątpił, że tuli do łona, nie zimne zwłoki,
ale istotę żyjącą.
Przez drogę pani de B irsenne drgnęła była kilka
razy; z piersi jej wyszło lekkie westchnienie. Podnio
sła była nawet głowę, ale opuściła ją nazad bezwładnie
na ramię niosącego.
Dotąl jednak leżała na tapczanie, z oczyma zam
kniętym’, blada t nieruch ma, jaką była w trumnie.
Stróż spytał po cichu nieznajomego:
— Czy mam sprowadzić lekarza?
— Po co? — ten odp >wiedział po chwili waha
nia. — Cóż on może więcej uczynić od:mnie? Masz
ocet pod ręką?...
— Jest trochę w flaszeczce.
— To dobrze.
— Czym panu jeszcze potrzebny?
— Dlaczego pytasz mnie o to?
— Bo muszę wrócić na cmentarz. Mam jeszcze

nia, oraz rzucając program najbliższej pracy w powie
cie, poczem głos zabrał p. Edward Borkowski z Po
znania, który dał obraz organizacji Obozu i obszernie:
omawiał sposoby propagandy i organizacji. W Obo
zie — mówi referent — obowiązuje posłuch władzo»
organizacji i żołnierskie wykouywanie obowiązków
i rozkazów. W Obozie niema wyborów ani dyskusji»
kierownictwo sprawują mianowane władze.
Upodab
nia to całą organizację do armji, walczącej w imię
jednej idei. Taką armją są istotnie wszyscy członko
wie Obozu, w szczególności Młodzi. Najlepszą pro
pagandą Obozu, która może porwać cały Narol polski
do twórczego czynu i prowadzić do zwyciętwa, to wy
soka wartość osobista poszczególnych członków Obo
zu. Wielki charakter, czystość intencji członków
wielkiego już dziś ruchu Młodych, to najlepsza gwa
rancja zwycięstwa tego ruchu. Zebranie zakończono
odśpiewaniem .Roty*, oraz okrzykiem na cześć Ro
mana Dmowskiego. Wzorowy spokój, rzeczowość
obrad i liczne oklaski są dostatecznym dowodem, że
duch Narodu u nas w zakątku lubawskim tuż pod
twierdzami krzyżaków jest zdrowy i silny, trzeba go
tylko wzbudzić do pracy i to do wytężonej pracy.
Sala udekorowana była barwami narodowemi i tran
sparentami o napisach: .W imię Boga naprzód!” —
.Bierność to zdrada Narodu!* — ’ Walczymy o pra
worządność i ład społeczny*, — .Przez zorganizowa
ny neród do potęgi Państwa* itd.
Deklaracja uchwalona na zjeżdzle w Lubawie.

My, młode pokolenie powału lubawskiego, zgro
madzeni na Zjeździe Młodych O. W. P. w Lubawie
w dniu 15 kwietnia 1928 r. w liczbie 300 delegatów
z wszystkich warstw społecznych, oświadczamy:
Dzisiejsza chwila dziejowa w polsce wymaga od
młodego pokolenia wielkich wysiłków i ofurowań dla
budującego się państwa, tem większych, iż nad Polską
piętrzą się poważne niebezpieczeństwa, ze strony taj
nych związków międzynarodowych, komunizmu i jaw
nych wrogów zewnętrznych. W szczegół lości widzi
my groźne niebezpieczeństwo we wzmożeniu się niem
czyzny na Pomorzu, która zdąża wyraźnie do ponow
nego wydarcia Polsce Pomorza.
W obliczu piętrzących się trudności i niebezpie
czeństw, grożących Narodowi, ślubujemy poświęcić się
ofiarnie służbie Narodu, ochronić go przed wrogami
zewnętrznymi i węwnętrznymi, walczyć z tem wszystkiem, co nam Naród i Państwo osłabia, a za cel
swego życia stawiamy sobie wybudowanie Wielkiej
Polski, zgodnie z programe n O. W. P.. przez dopomożenie do zwycięstwa idei narodowej i zasad Chry
stusowych w życiu naszego kraju, przez walkę z anar
chią, a budowanie posłuchu dla jrava, wreszcie przez
złożenie na ołtarzu Ojczyzny swoich młodych sił dla
dobra całego Narodu.
Uczestnik.

W i a d o m o * o i.
Nowemiast», »im* 25 kwietaia lltl ra
Kaleadarzyk. 25 kwietnia, Środa, Opieki św. Jóiefa UL UL
26 kwietnia, Czwartek, Kleta i M areełkaa ^
Wtohód «Jońca g. 4 - 17 m ¿aehotl «Jońca g* 18 - St al,
W«chód kaieśyeag. IX -21 aa ¿«ono i fciięiyoa g. 23 —#2 m .

Z miasta t u<» 0*ału.
Kredyt siewny dla małorolnych.

Powiatowa Kasa Oszczędno! i w miejscu, komu
nikuje nam:
Ministerstwo Rolnictwa przyznało dla małorolnych
powiatu lubawskiego kredyt Siewny w wysokości at_
60.000.
Wnioski o udzielenie pożyczek należy nadesłać
najpóźniej do dnia 30 hm.
tej nocy roboty po same uszy!
Nieznajomy spojrzał na niego badawczo, jakby ■«•
nie dowierzał.
— Obi — stróż machnął ręką — nie myślę prze
cież zdradzać pana, skoro raz sprowadziłem go do me
go pomieszkania. Jeżeliśmy popełnili coś karygodne
go, jestem obecnie pańskim wspólnikiem. Bądź jak’
bądź, trzeoa zatrzeć wszelkie śtady po sobie. Otw®rzyłiśmy trumnę, muszę ją zamknąć nazad.
— Prawda... zupełnie o tem zapo nmałem...
— Dlatego też, ja myślę za pana.
— Dziękuję ci. Czy wrócisz wkrótce?
— Wybiła czwarta... o siód nej rano stawię się te
na pewno.
— Będziesz mi jeszcze potrzeony. Zresztą, zanim
powrócisz, los mój rozstrzygnie s ę, tak.. lub inacze
Stróż postąpił ku drzwiom, ale nagle zawrócił #
progu.
— Przysięgnij mi pan, że o k Jwiek się stanie:
czy ona ożyje czy też umrze na prawdę, nie zabije»«
się przed moim powrotem.
— Czyś oszalał? — młody człowiek zżymnął nie
cierpliwie ramionami. — N e przyrzekam niczego t
— W takim razie, nie ruszę się stąd ani krokiem.
— A ślady, które trzeba zatrzeć ?
— Co mię one obchodzą?
— Chcesz więc zgubić nas obu?!
— Nie mogę naprzód przewidzieć, co z tego wy
niknie. Postawiłeś mię pan i tak w dość draźliwemi
położeniu. Nie popełniajże przynajmniej nowefp«
szaleństwa. Jeżeli pragniesz, żebym odszedł, przysię
gnij, że się nie zabijesz.
(C. d. nuj

Komitet Lokalny Budowy Samolotów
Sanitarnych na Pomorzu.
Lubawa. W ślad za apelem Powiatowego Ko
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Ostatnie

w ia d o m o ici

Posiedzenie sejmowej komisji budletowej.

Warszawa, 25. 4. (A. W.) Wczoraj oifbylo
mitetu Budowy Samolotów Sanitarnych na Pomorzu
się
posiedzenie
sejmowej komisji budżetowej.
«utworzył się dnia 18. bm. w Lubawie Komitet Lo
Na
początku
posiedzenia
dokonano wyboru w i
kalny, w skład którego wchodzą: p. Dr. Brasse, pre
ceprezesa
komisji,
którym
wybrany został pos.
zes; p. dyr. Kelch, skarbnik; pp. burm. Pater, mec. Wyrzykowski (Wyzw.) Następnie
przystąpio
Suhre, aptekarz Wolski.
no
do
glosowania
nad
budżetem
min.
rolnictwa.
Komitet przystąpił do pracy niebawem przez orga
nizowanie kwesty domowej, oraz wyłożenia puszek Przyjęte wszystkie wnioski referenta powięk
szając snmę przychodów o 3,1 miij. Następnie
^skarbonek) w składach i biurach naszego miasta.
Do wszystkich mieszkańców Lubawy i okolicy przyjęto wnioski pos. Dąbskiego o zwiększe
zwracamy się z gorącą prośbą o ofiary na Budowę nie pozycji na popieranie specjalnych gałęzi
Pozostałe
Samolotów Sanitarnych, na cel tak ważny dla Pomorza. wytwórczości rolnej o 1,6 milj. zł.
Dalej
Pozatem przyjmuje wszelkie datki na powyższy wnioski pos. Dąbskiego odrzucono.
przyjęto
wnioski
pos.
Siernika
o
zwiększenie
cel skarbnik komitetu, p. dyr. Kelch w Banku Kupie
pozycji na meljoracje rolne oraz pos. Kalinow
ckim w Lubawie.
skiego o podwyższenie pozycji na instytut
Za Komitet Lokalny Budowy Samolotów Sanitarnych meteorologiczny i wreszcie pos. Rataja o
na Pomorzu
zmniejszenie sumy dochodów z lasów pań
Dr. Brasse, prezes.
stwowych o 1 zł.
Wniosek pos. Rataja
spowodowany
został
wyłnszczonem
na wczoZawody kolarskie.
rajszem przemówienia tego posła przewi
Nowemlasto. W niedzielę, dnia 22 bm. odby dywaniami, że ministerstwo prowadzi, zdaniem
ły się zawody kolarskie rejonu P. W. i W. F. 67 p. p., tego posła rabunkową gospodarką leśną.
Po
w których przeszło 80 zawodników z powiatów Brod przerwie komisja przystąpiła do obrad nad
nicy, Lubawy i Rypina współudział brali. Miejscowe budżetem ministerstwa przemysłu i handlu.
Stów. Kat. Młodzieży Polskiej z 6 zawodnikami stanę
ło do startu.
Stafeta Nowemiasto—Brodnica mimo groźnych
przeciwników i trudności technicznych zdołała się
utrzymać na 5 miejscu, zyskując przy ogólnej ocenie
piątą nagrodę dyplomu. Skład zwycięskiej stafety
tworzyli druhowie: Zagórski Wincenty, Grzymowicz
Walenty, Troszyński Jan, Wierzbowski Feliks.

Kredyt Banku Gosp. Kraj. dla miast I paw.
Zw. Komunalnych.

„A. B C.“ donosi, że Bank Gosp. Kraj.
przyznał miastom i po w. Związkom Komunał-

zł. 1.092.642,—, udzielając Zarządowi i Radzie Nad
zorczej prawem przepisanego pokwitowania.
Zysk w kwocie 14 856,— podzielono w myśl pro
Targ tygodniowy z dnia 24 bm.
pozycji
Zarządu i Rady Nadzorczej — uchwalając wy
Nowemlasto.
Na wtorkowym targu płacono płacić członkom
dywidendę w wysokości
następujące ceny: za ft. masła 2.00—2.10, mdl. jaj 6% od udziałówudziałowcom
zapłaconych
za cały rok i od całych
1.60, kury od 4—6 zł, gęsi 10 zł za szt., kartofle dziesiątek złotych.
4.25—5.00, żyto 26.50, jęczmień 24.00, seradela 18.00
Z kolei odczytano sprawozdanie z ostatniej re
za ctr.
wizji, dokonanej przez przedstawiciela Związku Rewi
Włamanie.
zyjnego w Poznaniu, dyrektora p. St. Kucharskiego,
Kiełpiny. W nocy z 20 na 21 bm. włamano się które Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości.
przez okno od ulicy do oberży Teofila Ostrowskiego
Na miejsce wylosowanych członków Rady Nad
z Kiełpin i skradziono papierosy, tytoń, wódkę, sma zorczej wybrano ponownie pp. L. Krzywiń »kiego, J.
lec, kiszki, cukier, herbatę i t. d. ogólnej wartości Mazura, S. Pardona, St. Wawrzyniaka, i K. Wysockie
508 zł.
K.
go z Grudziądza, oraz pp. A. Kokoszyńikiego z Ja
błonowa i B. Gęstwickiego z Nowegomiasta, na miej
Potar.
sce wylosowanego członka p. Feliksa Hassego.
Rynek. Dnia 20 marca rb. około godz. 17 tej
Następnie uchwalono granicę kredytu, jaki może
wybuchł pożar u Władysława Rinkla w Rynku. Spa
być
udz elony jednemu członkowi, określając ją w wy
lił się chlew z kamieni, kryty słomą. Szkoda wynosi
sokości
25.000,—złotych. Granicę zobowiązania jakie
około 3000 zł.
K.
spółdzielnia zaciągnąć może, określono na 2.000.000.zł.
Po wyczerpaniu porządku dziennego i po odczy
7j Pomorz.
taniu protokołu Walnego Zgromadzenia, zamknął prze
Walne Zgromadzenie Banku Związku Towa wodniczący p. L. Krzewiński zebranie, wyrażając na
rzystw Kupieckich na Pomorzu w Grudziądzu« dzieję, że zaufanie, udzielone przez Walne Zgroma
dzenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi, doda otuchy
Grudziądz. Walne Zgromadzenie Banku Związku władzom Banku do dalszej intensywnej i owocnej
Towarzystw Kupieckich na Pomorzu w Grudziądzu, pracy, na korzyść handlu i rzemiosła polskiego na
które odbyło się dnia 12. b. m., zagaił prezes Rady Pomorzu.
Nadzorczej p. L. Krzywiński, który jednogłośnie został
wybrany na przewodniczącego zebrania.
Do pióra
Kronika kościelna.
powołano p. dyr. Wł. Samolińskiego.
Synod diecezjalny.
Imieniem Rady Nadzorczej zdał sprawozdanie p.
Pelplin. W roku bieżącym odbędzie się według
L,Krzywiński, charakteryzując działalność instytucji w
postanowienia Najprzew. Ks. Biskupa Stanisława Woj
roku sprawozdawczym i 927 mym. W tym roku wy ciecha Synod diecezjalny. W ostatnim .Orędownika
kazał Bank Kupiecki dalszy dość szybki rozwój, po Kościelnym“ ogłoszone jest rozporządzenie J. E. Ks.
twierdzając raz jeszcze, że instytucja taka była ko Biskupa, przygotowujące Synod.
nieczną, dla zaspokojenia potrzeb kredytowych średnie
,Od ostatniego synodu diecezji chełmińskiej, tak
go i drobnego kupiectwa oraz rzemiosła.
czytamy w tem rozporządzeniu, upłynęło 183 lat. Pod
Prezes p. T. Marchlewski, jako przewodniczący czas tej długiej przestrzeni czasu zmieniło się wiele.
Komisji Rewizyjnej, zaznajomił zebranych z wynikami Diecezja powiększyła się i znowu zmalała, wcieloną
kilku rewizyj banku, odbytych w ciągu roku i w tern została do obcego państwa i znowu odzyskała wolność,
rewizji jednej niezapowiedzianej. Komisja stwierdziła, narażoną była na dobre i złe wpływy, jakie wstrząsały
że Zarząd banku pracuje sprawnie, w myśl wytycznych przez łat dziesiątki Europę i wychodziła z nich wzmoc
Rady Nadzorczej, udzielając z oględnością kredytów. niona albo też osłabiona. Wiekopomne przepisy Sy
Koszty administracyjne wykazują oszczędną gospodarkę nodu Lubawskiego uległy w części przedawnieniu.
Zarządu.
Nowe czasy nowych domagały się zarządzeń. Potrze
W imieniu Zarządu zdał sprawozdanie dyrektor bom tym zaradził przedewszystkiem Kodeks Prawa Ka
banku p. Michał Pacoszyński, wyjaśniając szczegółowo nonicznego, który jakby słońce roztoczył wspaniałe
odnośne pozycje, umieszczone w drukowanem, obszer- blaski swoje nad światem podczas gwałtownych zma
ntm sprawozdaniu, które doręczono wszystkim udzia
gań się narodów. Do zarządzeń Kodeksu należy do
łowcom. Z szeregu ciekawych cyfr porównawczych, stroić prawo diecezjalne. Mimo to zostaje nadto cały
przytaczamy najważniejsze.
Bank liczy obecnie 892 szereg zagadnień lokalnych, które ująć trzeba w prze
członków, rekrutujących się z Grudziądza, tudzież prawie pisy prawne. Dokonuje się tego najlepiej w synodzie
wszystkich miast pomorskich.
W roku 1926 liczba diecezjalnym. Dlatego postanowiliśmy jeszcze w roku
członków wynosiła 510, w ciągu zatem roku 1927 bieżącym synod taki zwołać“. — Następują rozporzą
przybyło 382 członków.
Obrót ogólny bez uwzglę dzenia o prawach przygotowawczych do synodu.
dnienia obrotów Oddziału w Lubawie, wyraża się w Wszyscy kapłani diecezji otrzymają z początkiem maja
kwocie złotych 21 541.833,—, w roku 1926 obrót wy .Zbiór ustaw diecezji chełmińskiej na tle Kodeksu
nosił zł. 13.700.000,—, czyli powiększył się o 56%. Prawa Kanonicznego" i będą mieli sposobność wy
Kwota udziałów z sumy zł. 109.128,— w roku 1926 rażenia swoich życzeń, za pośrednictwem Księży
wzrosła o złotych 48 671,—, czyli obecnie suma udzia dziekanów — najpóźniej do 15 czerwca rb.
łów wynosi zł. 157.799,—, fundusz zaś zasobowy zł.
10.864,—. Wkłady oszczędnościowe oraz kredytowe,
Ingres ks. biskupa Krynickiego.
iacbunki bieżące uwidocznione zostały w bilansie w
Dnia 22 bm. odbędzie się w katedrze we Wło
kwocie 475.925,—. Skup weksli wyraża się w bilansie
cławku ingres ks. biskupa Krynickiego.
Przygotowa
w kwocie 641.517, —zł.
W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu zabierali nia do tej uroczystości są na ukończeniu. Ks. biskup
głos pp. Wiktor Szulc, L. E Hanczewski, Dyr. St. Krynicki przebywa obecnie w klasztorze Jasnogórskim
Markiewicz, Dr. T. Rzepecki, Cz. Nowacki z Grudzią na rekolekcjach. Powitanie Najdostojniejszego Paste
dza, oraz pp. Alojzy Hejka z Lubawy, B. Gęstwicki rza diecezji włocławskiej przez przedstawicieli społe
czeństwa odbędzie się na piątym Kilometrze szosy ko
% Nowegomiasta, St. Janeczkowski z Tucholi, L. Donarski ze Świecia i inni. Wyjaśnień udzielali członko walskiej o godz. 3,30 po poł., poczem ks. biskup Kry
nicki uda się w powozie do miasta, aby od obcy
wie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
Zgromadzeni jednogłośnie zatwierdzili bilans, wy Warszawskiej w uroczystym pochodzie dokonać ingre
kazujący tak w stanie czynnym jak i biernym samą su do bazyliki katedralnej.

nym kredyt w ogólnej wysokości 5 milj. ś l i 
na poprawę i budowę nowych dróg bitydfc.
Wysokość kredytu przyznana poszczególnym
powiatom, uzależniona została od potrzeb tych
że. Według danych min. robót pnbl. w rb. wy
budowanych zostanie 1800 km. dróg bitych.
Silne trzęsienia ziemi w Grecji.

W Grecji powtórzyły się w rozmaitych
częściach krają silae wstrząsy, które wyrzą
dziły wielkie szkody. Najbardziej dotknięte
zostało miasto Korynt. 3000 domów ległe w
grozach — 50 ocalało. Zabitych jest 20 osśh
lecz o losie kilkunasto jeszcze brak wiadomemości. Poseł brytyjski w Atenach telefonow i
o pomoc do znajdujący się na wodach morza
egipskiego floty, która też niezwłocznie wysia
ła pomoc sanitarną.
Z Bułgarji doaoszą o nowych silnych
wstrząsach. Wielkie masy ludności by wakują
na polach, cierpią od niepogody i istnieje n ie
bezpieczeństwo wybucha epidemji. W Tllipcpola 3000 domów legło w grozach. 6000 są
niemożliwe do zamieszkania.
*

Berlin. Prasa niemiecka donosi, że w na
stępnych dniach między Niemcami a Aaglją
podpisany zostanie układ rozjemczy i pojed
nawczy.
Marszałek Piłsudski w szpitalu.

Warszawa, 22. 4. Dla przeorowadzenia kilka na
świetlań Marszałek Piłsudski przebywa od dnia wczo
rajszego w wojskowym szpitalu Ujazdowskim.
P. Marszałek wskutek lekkiego przeziębieuia cier
piał na bóle w ręku i webec tego za radą lekarzy
poddał się do kuracji, która potrwa kilka dni. Ogólny
stan zdrowia Marszałka jest pozatem obecnie zapełni«
dobry. Do dyspozycji p. Marszałka oddano 4 pokoje
w specjalnym pawilonie. Nad przeprowadzeniem huracji w należyty sposób czuwa specjalnie przydzielony
pułkownik lekarz dr. Wojciński.
Pos. Byrka ustąpił.

Warszawa, 22 4. W wyniki zatargu, jaki miał
miejsce onegdaj na posiedzeniu sejmowej komisji bu
dżetowej pomiędzy przewodniczącym pos. Byrką (1.
B. Współpr. z Rz) z jednej strony, a przedstawiciela
mi P. P. S., Zw. Lud. Nar. i Piasta z drugiej, pos.
Byrka wystosował wczoraj list do marszałka Daszyiskiego, w którym zrzekł się przewodnictwa. Najbliż
sze posiedzenie komisji budżetowej otworzy marsz.
Daszyński.

Na pogorzelców w Pomierkach
złożyli w dalszym ciąga:
Grono Naneasyeielekle Sikoły Po*

wszet-hnej, Nowemiasto
Wł. Sugajski, Szwaroeuowo
Benedykta 8.. Łąkorz
N. N. .
.
.
•
B. Zimny, Nowemiasto .

a
«

.
.
•
.

5 ,5,—
5 ,-

We f Iji »Drwęcy* w Lubawie złożyli:
Bazar, Montowo .
.
.
.
J u ljtn Truszczyński, Troszczyay
Z. fiburkowski, Lubawa
.

.
.

tS,—
21,5‘ —

W imieniu pogorzelców składamy Szan. Ofiarodaw
com serdeczne »Bóg zapłać“. O dalsze datki uprasza się
Ofiary z Lubawy i okolicy prosimy uprzejmie
składać w filji .Drwęcy" w Lubawie, Gdańska 3.

____

REDAKCJA.

Sprostowanie.

W nr. 48 »Drwęcy” zaszedł błąd zecerski pod ru
bryką skład k na pogorzelców « Pomierkach. A mia
nowicie p Bernard Karpiński z Kulig złożył 20 rf.,
a nie 20 gr.

Ruch towa zystw.
Nowemiasto, Nadzwyczajne walne zebranie Ceetet
stolarskiego na Nowemiasto i okolicę, odbędzie się w mb~
dzielę 6 maja rb. w lokalu p. Strehla, celem rozw iązana
starego, a założenia nowego Cecha stolarskiego i nekwa*
lenia statutu.
Również uprasza się o przybycie wszystkich czeladni**
ków stolarskich, celem założenia nowego W ydziału e lv .
ladniczego. Przybycie wszystkich konieczne. Zarząd,
Ostaszewo. Zebranie Związku Inwalidów Wojennyefe1
Rzplitej P. grupy w Kiełpinach odbędzie się w niedziel#
dnia 29 kwietnia 1928 r o godz. 1 w połud., na które za
prasza się wszystkich inwalidów, wdowy, sieroty i radbn*«
©ów tamtejszej okolicy.
Z a rz ą d

Giełda zbożowa

w Poznaniu«

Notowanie oficjalne i dnia 24. 4,
Płacono w złotych za 106 kg.
Żyto
52 75—54.75
Pszenica
58.00-59.00
Jęczmień przemiałowy
42.00-45.00

War aza w a, 23. 4. Dolar 8.90 nieorięd.
Za 100 zł w Gdańsku 57.57—57.64.
na Warszawę 57.47—57.58.
fta r*te*e*ę tSfświeaiiiij} WUtaę Stewie*! w

PRZYMUSOWA LICYTACJA. L n«"•-'•»'r
ie d z ie lę , dnln

O.

29«ge
ly sio tn ia urządza się

> i l a 26. I « i« t n f a rb . o g o d zin ie S -tia j po południ«« ]
rpraedam w L ubaw ie złożone na spichrzu G ro s e h a n d e ls s - j
g e s e lls e h a f t za gotówkę najwięcej dającemu:
obchód 3. maja,
122 cti*. w y m ło c o n e j t a r a d e li.
o godz. 2»oj po po łu d n iu .
aaatepnie sprzedawać będę mm m a ją tk u nr Rynku pow iat] O g o d z. 6 -te j w le o so ro m
odbędzie się
L ubaw a o g a d z in ie 4 -te j »o p o łu d n iu za gotówkę naj
więcej dającemu:

przedstawienie
14 cti*. m łó c o n e j s e r a d e li, 2 8 k o p c ó w
p. S k o n le ez n e g o y
(S era k ó w p a s t e w n y c h i 3 k o p c e k a r t o f li. w oberży
a po przedstawieniu
Wolno, sekw. sądu powiatowego.

PRZYMUSOWA LICYTACJA.

zabawa taneczna.
Z onąd.

G rad!

Oddział Poznański

Krakowskiego Tow. WzaJ. Ubezpieczeń
Poznań, ul. 3 Maja L. 6.
Rok założenia 1860.
Rok założenia 1860
przyjmuje ubezpieczenia od ognia, g ra d o b lo l* , kradzieży i na życie, od
odpowiedzialności cywilnej, od wypadków i samochodów, od uszkodzenia
(Autocaseo).
Krakowskie Towarzystwo daje najkorzystniejsze warunki w dziale gradowym,
w którym operuje od przeszło 50 lat.

g g p * Za lata bez gradu przyznaje najwyższe opusty *Wi&

W piątek, dnia 27. 4. 28 r. o godz. 10 przed południem]
Tomaszewo.
kęię sprzedawać w Nowfmmieście przed sklepem p. Bart-I
kowskiego za gotówkę najwięcej dającemu:
W n ie d z le lę 9 d n ia 29 bm .
odbędzie się
2 skrzynki koniaku, 2 skrzynki kawy, 4 skrzynki mydła,]
2 wiadra mydła, pół beczki oleju, pół beczki octu, pół
bosaki śledzi, stoły, ławy, smary do wozów, mydło, her
baty, czekolady, masy do czyszczenia podłogi, koniaku, |
sok«, proszki do prania, tytki, proszek do prasowania,
kawy słodowej, francka, mączka modra, świece, kakao,
•nrkorji, olejki, machorki, papierosy, tabaki, kubaby, o g o d x . 5<tej po p « ł. na
goździki, proszek do pieczenia, rozynki, pieprzu, gutaliny, ] sali p. S c h lm m o lp fo n iilg o p
strychołki i rozmaite inne drobne rzeczy.
na którą uprzejmie zaprasza
Nowemiasto, dnia 25. 4. 1928 r.
Z arząd.

mmmm

Sai «nterf «ld f komornik sądowy.

G ra d !

i daje bardzo dogodne warunki opłaty składki.
Ubezpieczonym wedle systemu „B “ zwraca połowę składki w razie niezgloszenia szkody.
Główne zastępstwo dla powiatów; Rypin, Mława, Sierpc, Lipno, Brodnica,
Wąbrzeźno, Lubawa, Działdowo, Chełmno i Toruń ma

p. Józef Górecki, inspektor w Brodnicy, M rly Rynek L. 4 , Telefon 56.
Zgłoszenia klientów z bliższych powiatów przyjm uje p. Leonard Raszkowski
Nowemiasto, ul. Szkolna.

n ied z ielą ! d n ia 29 bm .

PRZYMUSOWA
LICYTACJA. jo g odz. 6 -te j w ie c z o re m
W s o b o tę y d n ia 28. kisi. o g o d z. I2 4 « j w p o łu d n ia odbędzie się na sali p. Won-

.S|XieiiawŁĆ będę w T a rg o w isk u u p. G re g ie la aa gotówkę d z iń sk le g o
najwięcej dającemu:

1 w ó z r o b c o z y , m a s z y n ą d o s z y c ia , I k a 
n a p ą , 2 f o t e l e , I k o n ia i I ź r e b a k a .
S z u k o lsk li kom. «ądowy Lubawa.

p i

w

S k a rlln lo

na którą uprzejmie zaprasza

L ic y ta c ja

Oberżysta.

NIT B aczność!
na drzewo o p ało w e i użytkowe] Sieję
przez cały rok

"MN
na mo

jem polu
z lo só w m ie jsk ic h odbędzie się d n ia 28. k w ie tn ia rb . j
o g o d z in ie 2 po p o łu d n iu w Bft&gUtraoie L id z b a rk .
Przy sprzedaży drzewa z lasów miejskich obowiązują j
GILGENAST, W. P a c ó łto w o
yrzepisy ustalone dla lasów państwowych.
S o j ą p rz e z c a ły ro k
na mojem polu i ogrodzie

TRUCIZNĘ.

Magistrat, Lidzbark.

TRUCIZNĘ.

Ogłoszenie.

[A ntoni S z y m a ń s k i ,

W y d z ia ł P o w ia to w y w G ru d z ią d z u

R sd n in n o .
ł o j ą p rz e z o a ły ro k
n a m oim o g ro d z ie

p o sz u k u ją

K A M IE N IA R Z Y
*ós wyrobu półbrucsku, brukowca i tłuczenia szabru. Praca
»kordowa. Warunki według umowy. Dla sił wyk *ali iikowa
nych gwarantuje się stałą pracę. Zgłaszać się piśmiennie lub
osobiście do biura Pow. Zarządu Drogom ego w Grudziądzu

Przewodniczący Wydziału Pow.

truciznę.
JÓZEF CYBULSKI, Lekarty
BACZNOŚĆ l

S t a r o s t a P ow iatow y.

Dlatego też winien każdy rolnik nabywać kosy
w firmie
FABRYCZNY SKŁAD RĘCZNIE KUTYCH KOS

\ m m

FR. A D A M C Z A K , P O Z N A Ń , Wały Król Jadwigi 11?
Fabryka istnieje od r. 18*5.

rTele£on 56-75

Adres telegr.: „KOSA
„KOSA“ Poznań.

Kupno hcz ryzyka, Albowiem każdą kosę ręcznie kutą, któraby w użyciu okazała się niedobrą, zamienia
się bezpłatnie i franco na inną. — O dobroci mych kos ręcznie kutych świadczą najdobitniej podane
poniżej 3 z wielu tysięcy listy pochwalne.
SZANOWNA FIRMA.
West Chicago iii.. 3. 11. 27.
Zasyłam podziękowanie za dobre kosy, które
R. R. Easton ave U. S. A.
otrzymałem na zamówienie, które są dobre w uży
SŻAN. JANIE F. ADAMCZAK
ciu, wszyscy którzy otrzymali kosy są zadowoleni,
Niniejszem zasyłam Panu serdeczne podzięko
bo wszystkie 20 dobrze sieka.
wanie za przesłanie mi kos z pańskiej fabryki do
Z poważaniem A. WIŚNIEWSKI
St. Zjedu. Ameryki, które to zamówił mój brat
Prób. Lubanie, pow. Nieszawski d. 18. 9. 27.
dla mnie w Polsce. Jestem b. wdzięczny Panu
SZANOWNY
PANIE,
zato. Są to kosy b. wyborne jak pod wzgl. stali
Zamówione przezzemnie kosy w pańskiej firmie
tak i wykończenia. Tutaj takiej kosy sie ie wi
w
ilości
sztuk
20
to jest 8 kos gatunek II. i 12 kos
dzi w użyciu.)
gatunek C., które w użyciu okazały się bardzo
Życzę Pano dobrego powodzenia i licznych za
dobre, za które Panu składam podziękowanie.
mówień, kreślę się
z szacunkiem
Z szacunkiem JAN KALBARCZYK.
ANTONI JORDANEk. i
Zawady, poczta Telaki pow. Sokołów, IG. 9, 27.
Ceny za rok bież. są następujące :
185
85
9»
95
18»
11«
12#
80
115
78
ejiii
65
A
10,25 11,— 11,75 12,5«
13,25
14,14,75
15,5«
16,25
17.—
17,9«
18.')»
B
8,50
9,— 9,5«
10,—
10,50
11,—
11,50
12,—
13,—
złotych
C
5,75
6,—
6,25 6,5«
6,75
7,—
7,50
8,—
8,58
9,25
za l sztukę
Objaśnienie co do gatónków A, B I C.
A. gatunek kos ręcznie kuiycb z solingenowskiej stall marki „Kosa Poznańska“ lub „Kościuszko“,
B. gatunek kos ręcznie kutych z solingenowskiej stali marki „Bartoszówka“ o wadze lżejszej,
C. gatunek kos lekkich formy wiedeńskiej (fason mniej kolisty).
Przv odbiorze 1 tuz. jednorazowo dołączam I kosę gratis. — Osełki i wszelkie przybory do kos obliczam
korzystnie. Wysyłam za zaliczeniem pocztowera t. zn„ że płaci się za przesyłkę na poczcie. — — —

AGENCI ZE SFER WŁOŚCIAŃSKICH POŻĄDANI.
j|iijonłiiiiiii»HumiMłHłłiHiłHi«JłmMii!?!iiimiiiiłH!in >itłiimimNiiiiłHit«tiił«nmuttmmi»HuiMHaiUiiifliłmn#B

WZYWA

] Ma naszych polach i ogrodach
Szan. Obywatelom mitita Lubawy i okolicy podaję
rozsiana
się tego p e n » y który przy wy | do łaskawej wiadomości, iż h t w a r i |ł « n i
płacie 2 świń na d w o re u w
N ow em m leśole « d o b r a ł
Tartaki I Handel Drzewa
W y d zia ł P o w ia to w y w G ru d z ią d z u
1 n rz y ulicy K uppnara 3, Pros ę Szan. Obywateli
L id z b ark .;
p o s z u k u je d o sta w y
| Lubawy i oKolicy o łaskawe poparcie mego przedsię1 bioritwa. Ręczę za rzetelną obsługę.
s
MO mtr. sześć, kamienia surowego.
o zwrot takowych do d n ia
K u n sg u n d * K o io iń ik a , L u b a w a ,
i
Tmmień winien być nie mniejszy 10—8 cmtr. średnicy, zdrowy,
i-go m a ja w tej samej miej
ul. Kuppntra 3
=
sśezwietrzały, o ustroju drc bnoziarnktym. Oferty z podaniem |
scowości, gdzie odebrał pie |=
żółte
plamy,
jpj
mmy za 1 mtr. sześć, loco wagon na rtscji załadowania należy]
niądze,
opaleniznę
usu
składać do Wydziału Powiatowego w Grudziądzu.
W przeciwnym razie o d d a
wa pod gwaran
cją aptekarza się sprawę prokuratorji, ponie
waż owa osoba z n a n ę je«t>
Przewodniczący Wydziału Pow.
Jan«
G a d e b u sc łia
R O L N I C Y !
S t a r o s t a P o w iato w y .
JAUGSCH, TORUŃ.
I9AXELAic
C z a s d o s ie w u ju ż j e s t . *W t
krem od piegów. 1/2 słoika S p r z i d i z 4 .0 0 0 ot«*.
2 tO zł. 1/1 sł. 4.50 zł., do tego
Celem dobrego odbytu swoich produktów i dobrych
mydło „AKela“ 1 kaw. 1 2d zł.
żniw, koniecznie p o trz e b n o mą d o b ro
3 kaw. 3 50 zŁ Do nabycia w
następujących drogerjacb
i aptekach :
s a d z o n e k ja d a ln y c h
Józef Cieszyński,
Woltman, Preu*en, bard*®
We wszystkich stacjach doświadczalnych stoją Modrowa
Nowemiasto,
platin e i Alma.
oryg. sadzonki na pierwszem miejscu i przynoszą one
A. Zalewski, Nowe miasto
największe piony.
Majętność
Łąkorek,
Will, Lubawa.
Ażeby W. Panom dać możność, dobrze
poczta Łąkorz, telefon 2

Ogłoszenie.

Itrucizna

PIEGI

2l 28Biele.

ziemniaków

] Słynny Astrolog

s k ła d k o n fitu ro w y

czysto gatunkowe sadzonki

robi wspaniałą propozycję

BEZPŁATNIE
chce Wam powiedzieć

Czy przyszłość Wasza będzie
szczęśliwa i jasna. Jakie osięgniecie powodzenie w miłości, małżeń
stwie, przedsięwzięciach Waszych,
pianach i pragnieniach. Możecie
również otrzymać wytłumaczenie
wielu ważnych zagadnień, które
jedynie A s t r o l o g j a wyjaśnić
jest zdolna,

Czy urodziłeś się pod szczęśliwą gwiazdą?
RAMAH, słynny orjentalista i astrolog, którego
studja i porady astrologiczne wywołać zdołały istny
nawał tysiącznych piśmiennych podziękowań z ca
łego świata, prześle Wam GRATIS, na zasadzie
swej nieporównanej metody, jedynie na mocy,
udzielonego sobie, Waszego imienia, adresu i ścisłej
daty urodzin, astrologiczną analizę Waszej przy
szłości, która łącznie „z osobistemi radam i“ zawie
rać będzie wskazówki, które Was wprowadzą nietylko w zdumienie, ale w zapał i entuzjazm. „Porady
osobiste“ zdolne są zmienić bieg Waszego życia.
Napiszcie zaraz bez wahania w Waszym własnym
interesie — a d re s: RAMAH, Folio 242 PE. 44, Rue
de Lisbonne, PA RIS. Nadzwyczajna niespodzianka
czeka W as! Jeżeli chcecie, możecie w liście załą
czyć zł 1.— w markach pocztowych, które przezna
czone są na pokrycie części kosztów porta i in.
Porto do Francji: zł 9,50.

Sól
b y d lę c ą

SAMOCHÓD
w y p o ż y c z a n a w każdej
p e rz e , po b a r d z o niskich
cenach.

poleca

Truszkowski, Lubawa

[ S e r o ż y ń s k i,

ul. Warszawska 1, telefon 16.

N o w e m ia s to , R y n e k .

P o trz e b n a od I-go maja
porządna

R y d iliP iia .lt ed

ta ra *

SKŁAD

służą ca

z mieszkaniem lub bez.

GESSKOWA, nauczycielowi

Truszkowski, Lubawa

Gwlźdzlny.

ul. Warszawska 1.
P o s z u k u ję

CZELADNIKA

1

P ru sx ak .

I UCZCI* stolarskiego
S t a n is ła w B ie le c k i,
mistrz stolarski,
L id z b a r k , Mostowa 8.

i stosunkowo tanie siewy otrzymać, sprze
dam moje sadzonki od i — 11/2 cal (naj
lepsze do siewu) za cenę 9,00 zł za 50 kg.
z mego podwórza.
Za zwiększony wydatek na dobre sadzonki
nie potrzebują W. Panowie żałować, po
nieważ w stosnnkn do większego zbiorą
ten wydatek jest zupełnie minimalny.

H enryk M odrow y
Hodowla nasion

GWIŻDZINY, p. Nowemiasto n. Drw. (Pom.).

od lat 14—16.

GlSIlIlUlll

Poszukuję od zaraz dzielnego 6 m rg . z iem i o g ro d o w e j
z zabudowaniami masywnemi,
i rzetelnego
kuźnią, żywym i martwym in
wentarzem od z a r a z n a
s p rz iila ż «
na stałą pracę.

Eryk Lewalski, Noweniasts
uł. Jagiellońska 2&.

J A N NEUM AN,
mistrz kowalski.
Z l a t w o , pow. lubawski.

Formularza
poleca

Księgarnia „Drwęcy“.

K A R T Y
do

g ry
poleca

Księgarnia „Drwęty*.

