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Nowemiasto-Pomorze, Czwartek, dnia 7 czerwca 1928.

Przemówienie posła prof.
Rybarskiego (Z. L. N.)
Podaliśmy ostatnio przemówienie wicepremjera
Bartla w plenum sejmu, broniące stanowiska rządu, do
magającego się nowych podatków z specjalnem prze
znaczeniem ich na podwyżkę poborów urzędniczych.
Obecnie podajemy przemówienie, choć w skróceniu
tylko — ze względu na szczupłość miejsca — posła
Z. L. N. Rybarskiego, jednego ze stronnictw, które
jest zdania, iż podwyżki poborów urzędniczych doko
nać można przez poczynienie oszczędności we wyda
tkach państwowych. Otóż jego słowa :

w każdym razie jest wydatek na 15 proc. podwyżkę
urzędniczą z pokryciem wątpliwem, przynajmniej w
sformułowaniu samej komisji.
Mojem zdaniem, niema wątpliwości, że te pienią
dze znajdą się, ale nie jest rzeczą wskazaną w ten
sposób tę rzecz formułować w ustawie skarbowej.

25 procent dla urzędników.
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Funduszem dyspozycyjnym nazywamy fundusz,
z którego rząd nie zdaje nikomu sprawozdania.
Je
żeli chodzi o inne kraje, to wiele jest takich, które
wogóle nie mają funduszów dyspozycyjnych i jakoś
żyją, r. zwijają się i robią nie mniejsze postępy od nas.
Następnie muszę stwierdzić, że w obronie wydat
ków, różnych wydatków, był wysuwany często argu
ment, że takiego, a takiego wydatku wymaga godność
państwa, że to jest rzecz konieczna i musimy to zrobić.
Otóż, mojem zdaniem, godność państwa wymaga
przedewszystkiem oszczędności.
Nie będzie nam
uchybiało zagranicą, gdy poselstwo będzie się mieści
ło w wynajętym domu, że nie będzie się stawiać w tym
roku paru gmachów dla naszych poselstw. Ta wielka
»godność“ przypomina nasze nie najlepsze stare tra
dycje : zastaw się, a postaw się. Myśmy już dużo po
zastawiali i nie powinniśmy w wydatkach państwowych
zanadto się stawiać.

O ile chodzi o kwestję płac urzędniczych, prag
nąłbym podkreślić, że nasze wnioski nie idą bardzo
daleko. One chcą urzeczywistnić tylko to, co już rok
temu zapowiedział pan wicepremjer, mianowicie doda
tek 25 proc. Od tego czasu niewątpliwie drożyzna
wzrosła.
Dlaczego ta podwyżka jest konieczna?
Otóż przypomnijmy sobie czasy z przed 2Vg roku,
gdy kurs złotego był zachwiany, gdy trzeba było prze
Komisja nie rozporządza tym materjałem, prowadzić gwaltownemi środkami naprawę tego kursu.
którego rząd na podstawie dotychczas obowią- Wówczas osiągnięto ten efekt, ale jakim kosztem?
zujących ustaw był zobowiązany dostarczyć.
Kosztem zmniejszenia poborów urzędniczych. W owym
Komisja miała otrzymać bilanse, sprawozdania ró czasie niewątpliwie urzędnicy uratowali swoją ofiarą
W pożyczce amerykańskiej Jest fundusz
żnych przedsiębiorstw. Tego nie otrzymała. Następnie walutę polską.
kredytowy, przeznaczony na Inwestycje.
komisja powinna była rozporządzać zamknięciami ra
Ale wszyscy, bo i nasze stronnictwo, w tern
Następnie zaatakowano nas z tego powodu, że
chunków. Nasza konstytucja — może ten wyraz jest uczestniczyło, zaciągnęli zobowiązanie, że te zmniej proponujemy obrócić na ogólne wydatki państwowe
nieprzyjemny — w art. 7 głosi: »Rząd przedstawi szenia płac są to zmniejszenia przejściowe, czasowe, 50 miljonów zł. z zysków kolei żelaznych, przeznaczo
corocznie zamknięcie rachunków państwowych do par że one będą w przyszłości wyrównane. — Jest mo nych na inwestycje i wypowiedziano obronę tych inlamentarnego zatwierdzenia“. Niema zamknięcia ra ralnym obowiązkiem wszystkich pracować nad tern, westycyj, jako rzeczy koniecznych. Ja nie kwestjonuchunków. Co gorzej — rząd w r. ub. przekroczył
żeby to przyrzeczenie było spełnione. (Głos: Zwła ję potrzeby inwestycyj, będę o nich mówił, ale w tej
budżet o 512 miljonów. Rząd na podstawie zeszłoszcza przed wyborami). Oczywiście, nie kosztem na chwili chciałbym zwrócić uwagę na to, że z pożyczki
locznej ustawy skarbowej był obowiązany postarać się ruszania równowagi budżetu. Ale postaram się wyka amerykańskiej mamy fundusz kredytowy, przeznaczo
e zatwierdzenie tych kredytów, a raczej uzyskać uprze zać, że nasze propozycje, które ten wniosek o do ny na inwestycję. Ten fundusz wynosi w tej chwili
dnią na nie aprobatę.
datku 25 proc. łączą ściśle z szukaniem pokrycia, na 93 miljony i zupełnie od paru miesięcy nie jest reali
To się nie stało i znaleźliśmy się w tej sytuacji, sze propozycje tej równowagi bynajmniej nie naru zowany. Płacimy 10 proc. od tych funduszów, leżą
le mamy uchwalać nowy budżet, a me wiemy, na co szają.
cych w Banku Polskim, a natomiast z pieniędzy po
zostały obrócone nadwyżki budżetowe, wynoszące ta
datkowych
z dochodów publicznych, chce się robić in
Oszczędności są do zrobienia.
ki drobiazg, jak 500.000.000 zł. Jest w ustawie skar
westycje.
Proponujemy najpierw 123 miljony oszczędności.
bowe) powiedziane, że za ścisłe przestrzeganie tego
przepisu ministrowie są osobiście odpowiedzialni, ale Jakie są to oszczędności i z czego one się biorą ?
Proponujemy zwiększenie dochodów.
nawet ta sankcja, choć mogłaby się wydawać dziwa Oczywiście, że komisja budżetowa, jeżeli chodzi o pro
Dalej proponujemy pewne zwiększenie dochodów.
ponowane oszczędności, nie ma tych materjałów, tych
czna, nikogo nie wzruszyła.
P. minister skarbu z godną uznania ostrożnością kwedanych,
żeby
mogła
zawsze
w
każdym
wypadku
wy
Usłyszeliśmy argument, że te rzeczy długo trze
szukać najlepsze oszczędności. Rząd ma lepsze pod stjonuje nasze cyfry, w szczególności kwestjonuje nasz
ba zestawiać, że dopiero w zamknięciu rachunkowem
tym
względem dane, ale pragnę stwierdzić, że, o ile wniosek o podwyższenie dochodu z ceł o 50 miljonów.
one się uwidocznią.
Otóż rzecz się w ten sposób przedstawia. Cła w ro
Jest to nieporozumienie. Czem innem jest spra poprzednich lat, gdy na komisji budżetowej ujawniały ku zeszłym dały 372 miljonów. Preliminuje się 280
wozdanie z użycia kredytów, a czem innem jest otwar się tendencje oszczędnościowe, to przedstawiciele min. miljonów. My proponujemy 330 miljonów, opierając
cie kredytu. Kredyty dodatkowe otwiera się na pod skarbu przyjmowali je dosyć chętnie, dziś rząd tej się już na wynikach kwietniowych, które powinny być
stawie uchwały Rady Ministrów i nie było rzeczą trud- skłonności do oszczędności bynajmniej nie objawia. dużo mniejsze od wyników marcowych, bo w marcu
Nasze wnioski idą w kierunku zmniejszenia pew
aą przedstawić listę tych uchwał Komisji budżetowej
był olbrzymi przywóz na zapas.
i Wysokiemu Sejmowi do zatwierdzenia. Tak się nie nych kosztów administracji, t. zw. wydatków rzeMówi się o tem, że sytuacja gospodarcza się po
stało i to dowodzi, że nie wszystko jest w porządku czowo-administracyjnycb, które w budżecie, w garsza, ale zdajmy sobie sprawę z faktu, że pogarsza
z prawem budżetowem i wogóle z prawem. Jeżeli porównaniu z zeszłym rokiem, są proponowa nie się sytuacji gospodarczej nie wpływa bynajmniej
budżet mamy rozpatrywać w sposób należyty, musimy ne o 40 proc. wyżej.
na zmniejszenie się dochodów z ceł, nawet przeciwnie,
Uwzględniamy wzrost cen, uwzględniamy jeżeli
na przyszłość mieć inne materjały i w inny sposób
bilans handlowy będzie się pogarszał, bę
różne potrzeby, ale w każdym razie byliśmy dziemynasz
ta cała sprawa powinna być traktowana.
mieli
większe dochody z ceł. Toteż tam, gdzie
Przechodzę jednak do samego budżetu, do cyfr. zdania, że na nlejednem możnaby naprawdę ta konjunktura może się obrócić na naszą niekorzyść,
Na Komisji budżetowej ujawniła się wielka różnica oszczędzić.;
nie proponuję zwyżek, ale tam, gdzie jest rzecz nie
zdań między rządem a stronnictwami, między innemi
Na czem możnaby zaoszczędzić ?
wątpliwa, proponuję te zwyżki. Oczywiście trzeba się
i stronnictwem, do którego ja należę.
Myśmy stali
Fundusze dyspozycyjne.
liczyć z gorszą konjunkturą, ale zła konjunktura gospo
na tern stanowisku, że wszystkie wydatki państwowe,
Suma funduszów dyspozycyjnych wynosi okrągło darcza nie odbije się natychmiast ujemnie na wpły
które nas czekają w bieżącym oitresie budżetowym,
20.000.000 w propozycji rządowej. Są one rozrzuco wach skarbowych.
powinny być objęte, że budżet powinien być zupełny. ne po pięciu ministerstwach, gdy przecież zwykle te
Już w tym okresie budżetowym, mianowicie za
Jest to elementarna zasada, bez której niema prawi fundusze koncentrują się w jednem.
Te 20.000.000 miesiąc kwiecień i pierwszą dekadę maja dochody
dłowej gospodarki budżetowej.
dyspozycyjnych stanowią 0,8 proc. całego skarbowe wynosiły więcej o 21 proc. aniżeli dochody
leżeli się nie szukało pokrycia dla podwy funduszów
budżetu, tymczasem w budżecie Rzeszy Niemieckiej, w tym samym czasie roku zeszłego. Więc tutaj licze
żek urzędniczych w obecnym budżecie, to się na który się często powołujemy, fundusz dyspozycyj nie się z pewnemi możliwościami utrzymania tych cyfr
nie chciało dać tych podwyżek w bieżącym roku. ny
jest zupełnie usprawiedliwione.
wynosi 1l'a na tysiąc.
Zrobiono wyłom w ustawie inwestycyjnej, ale —
co gorsza — wyeliminowano z budżetu jedną ważną
bardzo sprawę, sprawę podwyżek płac urzędniczych,
Znów ataki lewicy na Kościół kat. i duchowieństwo.
odkładając ją do nowych źródeł podatkowych. Po
Warszawa, 3. 6. Sejm przystąpił wczoraj do bu był atakowany zarówno przez niego, jak i p. Kalinow
zwolę sobie stwierdzić, że jeżeli się nie szukało po
krycia dla podwyżek urzędniczych w obecnym budże dżetu Ministerjum Oświaty, który przedstawił pos. skiego (Wyzwól.), który pozatem wygłosił bardzo ob
cie, to się nie chciało dać tych podwyżek w bieżącym Stypiński (B. B.) przyczem poruszył przedewszystkiem szerne przemówienie, przedstawiając pogląd Wyzwole
roku dlatego, że te nowe przedłożenia podatkowe bez sprawę odbudowy szkół powszechnych, rozbudowy nia na sprawy naszego szkolnictwa.
względu na to, jaki los by je spotkał, nawet w wy szkół średnich i odpowiedniej ilości nauczycieli.
Pierwszy w dyskusji przemawiał pos. Czapiński
padku, gdyby komisja i sejm przyjęły je skróconym
Napad bojówki litewskiej na kościół.
sposobem, bez dyskusji, w tym roku nie mogły dać (P.P.S.), który, zgodnie ze swą tradycją, poświęcił
Warszawa. Do kościoła w Pierwiatach (Litwa)
efektu finansowego i nie mogły stanowić pokrycia dla 9/10 swego przemówienia walce z duchowieństwem.
Usiłował udowodnić konieczność dokonania roz podczas odprawiania nabożeństwa w języku pol
wydatków na cele urzędnicze.
To też trzeba było od początku szukać tego po działu Kościoła od państwa, przekonać, że nasz kon skim przez ks. Malinowskiego wpadła bojówka li
krycia i trzeba było unikać tej ewentualności, że w kordat nie jest dogodny dla państwa, zgłosił wniosek tewska pod wodzą agitatora Stefanowicza i zmusiła
projekcie ustawy skarbowej, przyjętym przez większość o skreślenie 10 zł. z uposażenia duchowieństwa, tra księdza do przerwania modlitw, usiłując go pobić w
zakrystji. Policja nie dopuściła do tego i aresztowała
komisji budżetowej i zaaprobowanym przez przedsta ktując to jako demonstrację przeciwko klerowi.
Okólnik p. Bartla w sprawie praktyk religijnych Stefanowicza.
wiciela rządu, wstawia się wydatek niewątpliwy, jakim

Zgnilizna w rosyjskim
komuniźmle.

„Jeniec Napoleona“ na scenie w Nowemmłelole.
NowemiastO. W sobotę, dnia 2 bm. wieczorem;

Boże Ciało.

Rozpaczliwy okólnik centralnego komitetu
partji.
Moskwa, 4. 6. Centralny komitet rosyjskiej partji
komunistycznej wydał wczoraj alarmującą odezwę do
wszystkich członków partji, w której zwrócił uwagę
na niesłychaną ociężałość, skostnienie, rozkład i zgni
liznę, jaka przenika rosyjski aparat państwowy, na
wet w najbliżej z nim związanych organizacjach. Ode
zwa zaznacza między innemi, że w partji i związkach
zawodowych napotyka klasa robotnicza na biurokra
tyczne zwyrodnienia, rozpustę, pijaństwo i złośliwą
obojętność dla potrzeb szerokich mas. Tutaj, jak
i w administracji państwa panuje wśród pracowników
chełpliwość, nepotyzm i zarozumiałość, zaś wobec
przełożonych pochlebstwo, uniżoność i serwilizm. W
związku z tern wytworzył się stan rzeczy, w którym
wszelka twórcza myśl oraz każda krytyczna uwaga
uważana jest z góry za herezję.
Celem uratowania sytuacji, komitet centralny partji
nakazuje czemprędzej przystąpić do przeprowadzenia
prawdziwej demokratyzacji partji i związków zawodo
wych, do zabezpieczenia swobody przy wyborze sekre
tarzy i zarządów organizacyjnych, do wzmożenia kon
troli mas i przedewszystkiem do rozpoczęcia stano
wczej, nieugiętej i systematycznej walki z biurokraty
zmem w partji, państwie i związkach zawodowych.

Z ołtarzy świętych, poza świątyń progi
Wkrąg otoczone ludu Swego chwałą
Ubłogosławić idzie świat ubogi
Najświętsze Ciało !
Wśród dzwonów bicia idzie i wśród pieśni,
Drogą kwiatami polnemi zasłaną,
Aby otuchę zyskali boleśni
Przez Boże Ciało.
Z miłości wielkiej dla dobra ludzkości
Sakramentalnie panuje nad światem,
Wyszedłszy z świątyń błędne drogi prości
Swym Majestatem.
Błogosławieństwem dzieci Swe obdarza
I krzyżem znaczy miasta, wioski, pola,
Przez co się łaska w duszach nam pomnaża
I dobra wola.
W blaskach się złotych rozpromienia cudem
I oschłe serca w miłujące zmienia,
Za to niech wszystkie stany nucą z ludem
Hymn dziękczynienia!

Wiadomości.

Nota polska do sowietów.
Warszawa, 4. 6. Jak się dowiadujemy, w nie
dzielę, 3 bm. poseł polski w Moskwie Patek wręczył
Cziczerinowi notę polską w sprawie zamachu Wojcie
chowskiego na Lizarewa. Dnia 4 bm. ministerstwo
spraw zagranicznych przesłało odpis noty posłowi so
wieckiemu w Warszawie, Bogomołowi.

Porażka Niemiec w Hadze w sprawie
planu Davesa.

H ow am iaato, ta i* 6 czerwca IMI r,
Caleaśarajk. 6 czerwca, Środa, Norberta i Klaudjuśza.
7 czerwca, Czwartek, Boże Ciało, Roberta.
WMk'ó4 tóońaa «. 3 - 18 m. Znehói atoli». * 19 - 5 1 * .
Waakóó kaitśyaa *. 2 2 -1 5 ta, Zaokóś k . i , » / . . c 8 - 54 .

Zm iasta i powiatu.
Uzupełnienie do procesji
Bożego Ciała w Nowemmieide.
NowemiastO. W ostatnim N° pominięto mimo-

Haga. Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości
wydał dziś orzeczenie w sprawie wniosków rządu nie woli w programie uroczystości Bożego Ciała Cech pie
mieckiego, dotyczących interpretacji przepisów wyko karski, który, jak nam doniesiono, będzie również brał
nawczych planu D*vesa. Wyrok ten wypadł dla Nie udział w procesji i to: po tow. Samodz. Rzemieślni
miec niekorzystnie i oddala wszystkie pretensje Niemiec. ków, a przed tow. Inwalidów.
Jak wiadomo, rząd niemiecki zażądał od między
Sprawcy ohydnego napadu w Łąkorzu.
narodowego trybunału sprawiedliwości odpowiedzi na
trzy pytania w kwestji płatności z tytułu planu DaveNowemiastO. Jak donosiliśmy ostatnio, schwy
sa, stojąc na stanowisku, iż dobra skonfiskowane przez tano na dworcu w Nowemmieście dwóch niebezpie
państwa sprzymierzone na podstawie art. 293 traktatu cznych opryszków, podejrzanych o ostatnie sprawki,
wersalskiego, należy zaliczyć na poczet spłat repara- dokonane w naszej okolicy.
Wykazuje się, że i ohy
cyjnych. Międzynarodowy trybunał zdania tego nie dny napad bandycki w Łąkorzu był ich dziełem — jak
podzielił i na wszystkie pytania odpowiedział przecząco. to uznały napadnięte przez nich ofiary z Łąkorza.
Bandyci jednak wszystkiego się wypierają i do niczego
50 sesja Rady Ligi Narodów.
się przyznać nie chcą. Podpada, że nie znaleziono
Genewa, 4. 6. Rada Ligi Narodów zebrała się przy nich ani pieniędzy ani zrabowanych rzeczy, wi
dzisiaj przed południem na posiedzeniu inauguracyjnetn docznie mają jeszcze wspólnika lub wspólników, któ
swej 50-tej sesji pod przewodnictwem delegata Kuby rych jeszcze dotąd nie schwytano. Z.znaczyć należy,
że w napadzie na rodzinę gospodarza Aug. Waltera w
Aguero Bethancourta.
Łąkorzu trzech bandytów uczestniczyło.

Konferencja Nalej Ententy.
Bukareszt, 2. 6. Minister spraw zagranicznych
oświadczył, że wbrew doniesieniom pism, konferencja
ministrów spraw zagranicznych państw Małej Eatenty
rozpocznie się dnia 16 czerwca według następującego
programu :
1. Sprawa propagandy za rewizją traktatu trianońskiego i kwestja przeciwdziałania jej.
2. Stosunki włosko-jugosłowiańskie.
3. Kwestja paktu przeciw wojnie.

Turcy nie będą słę żenić z cudzoziemkami.
Według wiadomości z Konstantynopola, rząd tu
recki dyskutuje projekt ustawy przeciwko małżeństwom
Turków z cudzoziemkami. Każdy Turek, który ożeni
się z cudzoziemką, ma być usuwany ze stanowiska
i traci prawo do emerytury.
EMIL RICHEBOURG.
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Z LETARGU.
(Ciąg dalszy)
Dziwił mnie jego spokój niewzruszony, i umie
jętność panowania nad własnemi uczuciami. Na mnie
sama jego obecność w salonie oddziaływała tak
fatalnie i tak byłam pomieszaną, że nie wiedziałam
prawie, co robię i co mówię.
Posądzałam zrazu jego siostrę, że sprzysiężyła się
przeciw mnie, z nim do spółki. Nic jednak w jej po
stępowaniu nie potwierdzało tego mego pierwotnego
przypuszczenia. Sądzę i dziś jeszcze, że ona była tak
samo przez nikczemnika oszukaną, jak ja padłam ofia
rą jego łotrostwa. Jeżeli się w czem i przyczyniła do
mojej zguby, to napewno bezwiednie i mimowoli.
Kochała bardzo brata. Nie dziw więc, że potrafił ją
wywieść w pole z całą łatwością.
«
Pewnego ranka, korzystając z chwili sam na'sam
ze mną, Alfons szepnął od niechcenia: ~
.3
— Chciałbym pomówić z tobą dziś wieczór... nie
zamykaj drzwi na klucz.
Spojrzałam na niego piorunująco (tak mi zdawało
się przynajmniej) i odeszłam bez słowa odpowiedzi.
Odszukałam klucz, a właściwie podrzucono mi go
po owej nocy nieszczęsnej. Odtąd nosiłam go zawsze
przy sobie w kieszonce. Tego wieczora uprzedzona

Zabawa letnia Stowarzyszenia Dzieci Marji.
NowemiastO. W ostatnią niedzielę miejscowe

stowarzyszenie Dzieci Marji urządziło w ogrodzie p.
Karczewskiego w Łąkach swą letnią zabawę. Mimo,
że pogoda nie zanadto okazała się sprzyjającą i kropił
od czasu do czasu, przy stałem prawie zachmurzeniu,
przelotni deszcz, jednak ani humoru ani zabawy samej
zepsuć nie był wstanie. Dość liczna publiczność —
bo któżby tak zbożnego dzieła — jakiem jest stowa
rzyszenie Dzieci Marji, nie poparł całą duszą, bawiła
się ochoczo i zbożnie, przy dźwiękach muzyki i nader
pięknych — podziw wzbudzających występach — w
stylowych kostjumach — ze strony Dzieci Marji.
Z pewnością, że niedzielna ta, nader udatnia zabawa,
niemało przyczyniła się do coraz większego spopulary
zowania tegoż Stowarzyszenia i zachęciła nasze pa
nienki do jaknajliczniejszego przystępowania do tegoż.

odbyło się w Hotelu Polskim zapowiedziane przed
stawienie historycznej sztuki Kozłowskiego »Jeniec
Napoleona”.
Choć może nie we wszystkich szczegółach odtwo
rzenie tej sztuki u nas na scenie było doskonałe,
i wyczuć było można i tu i tam pewne braki — a na
wet zdaje się i pamięć czasami nie dopisywała arty
stom, to jednak jako całość uwydatniła się nader efe
ktownie, a przedewszystkiem pouczająco, wyświetlając
nam z żywością i plastycznością czasy wojen pruskonapoleońskich z roku 1806, oraz zazębianie owych dzie
jowych wypadków o Poznań i Warszawę, które do
prowadziły do utworzenia Księstwa Warszawskiego.
Szkoda tylko, że sala świeciła pustkami.
Na takie
przedstawienia, wydania grosza rzeczywiście żałować
nie należy. To jakby doskonała lekcja historji. Szcze
gólnie inteligencja i warstwy zamożniejsze winny po
pierać tego rodzaju przedsięwzięcia, wnoszące w nasze
małomiejskie stosunki promienie zdrowej oświaty i zdro
wego pokarmu duchowego.

Z targu.
NowemiastO. Na ostatnim, wtorkowym targi

płacono: za ft. masła 1.70—1.80, mdl. jaj 1.80—1.90,
kawałek twarogu — 60, kura 3.—5 zł, młode kurczę
1.20—2 zł, kaczka 5—6 zł, gęś 6—8 zł, parka gołębi 1.70,
ft. szparagów 1,20, ogórki 1.20—2 zaszt, kalafior 1.80—2,
za szt. rabarber 30—60 gr za pęczek, 3 wiązki marchwi
1 zł, kartofle 4.50—5 zł, żyto 25 zł za ctr.

Zabawa ochronki.
Lubawa. Zeszłej niedzieli odbyła się w ogro
dzie p. Kochańskiego zabawa ochronki. Po południu
o godz. 3-ciej udali się malcy przez rynek do ogrodu.
Przygrywała im orkiestra dęta. Śliczny to był pochód
jak barwna wstęga, posuwał się po fulicach miasta.
Dzieci były rozmaicie przystrojone, chłopcy nieśli cho
rągiewki, a dziewczynki kolorowe pałąki. W ogrodzie
samym rozpoczął się prawdziwy raj dla dziatwy. Tań
ce, śpiewy i zabawy bez końca. Szczególnie impono
wał taniec małych cyganeczek i karzełków. Duszą
wszystkiego była siostra Józefa. Jej też należy się
gorące podziękowanie za trudy, których nie szczędziła,
aby dziatwie tak piękną zaóawę urządzić.
Ł.

Ceny targowe.
Lubawa. Na poniedziałkowym targu płacono na
stępujące ceny: za ft. masła 1.70—1,80, mdl. jaj 1,70—
1,80, rabarber 25—30 gr, rzodkiewki 20 gr, szparagi
2,00. Pierwszy raz ukazały się kalafiory, płacono za
sztukę po 2 zł, kurczęta 1,60—2,00, kury 3,00—5,00,
młode króliki 1 zł za szt., ctr. kartofli 4,00—5,00 zł.
Ł.

Pożar.
Naguszewo. Dnia 2 bm. o godz. 19. powstał
pożar od iskry na dachu przy kominie w zabudowanie
rolnika Wł. Śliżewskiego w Naguszewie. Spalił się
dom mieszkalny połączony z chlewem, stodoła, około
15 ctr. zboża i cała domowizna wymienionego oraz
roootnika Fr. Olszewskiego, zamieszkałego u Ś. Spa
lone budynki jak i domowizna nie były ubezpieczone.
Ogólna wyrządzona szkoda wynosi około 90CM) zł. KManifestacja narodowa z okazji poświęcenia
sztandaru Tow. PowstaAców i Wojaków.
Jamielnik. Tutorzy granicy niemieckiej odbyto
się w niedzielę, dnia 3-go bm. uroczyste poświęcenie
sztandaru Tow. Powstańców i Wojaków, połączone
z poświęceniem nowowybudowanej strzelnicy. Już w
sobotę zbudowano liczne bramy triumfalne, wioskę
zaś przybrano zielenią i chorągwiami.
Wieczorem
przeszedł ulicami wioski capstrzyk z miejscową orkie
strą na czele. W niedzielę już o godz. 6-ej rano po
budka, oddana przez orkiestrę, obwieściła mieszkańcom

słowami pana Alfonsa, zamknęłam drzwi na dwa spu pospieszył do Paryża.
Rozczarowałam się wkrótce
sty i zaryglowałam w dodatku. Byłam jednak najo i przestałam łudzić się co do tego. Siostra Alfonsa
kropniej rozstrojoną i znowu przepędziłam noc bez powiedziała mi, że wyjechał do Włoch.
senną.
— Koniec końców: Dlaczegóż nie ożenił z tobą?
Gdym wstała nareszcie, o dość późnej godzinie, — wtrąciła pani Lambert.
zasnąwszy dopiero nad ranem, spostrzegłam list pod
— Dlaczego, pytasz? Bo to był łotr bez czci
progiem, który wsunięto pod drzwi.
Nie powiem
ci, co zawierał, jak i kilkanaście świstków późniejszych i wiary! Ani mu to w głowie nie powstało! Chciał tyt
tej samej treści i tak samo bez żadnej wartości. Mie ko jednego: Zrobić ze mnie swoją kochankę. AM
ściło się tam mnóstwo złudaych obietnic, pochlebstw, i gdybym była miała miljony, byłby może raczył (na
słów skruchy pozornej i żalu niewczesnego, jakoteż , moją największą niedolę) ożenić się ze mną. Cóż ¡je
obraz bezdennej rozpaczy. Papier cierpliwy. Zniesie dnak znaczyły u niego nędznych sześćdziesiąt tysięcy
i najohydniejsze kłamstwa. Wszystko to było mister posagu? Wszak on puścił już był na cztery wiatry...
nie ułożone, z ową sztuką szatańską, którą mężczyźni w trzech częściach prawie... majątek, oszacowany na
posiadają w tak wysokim stopniu. Pyszne rzeczy: dwa miljony franków. Nikt nigdy nie mógł być tak
rozsiane niby kwiaty trujące wonią, na drodze uwie wcześnie zepsuty, zgangrenowany moralnie, do szpfttc
i kości! W latach dwudziestu stał się on niewolnikiem
dzenia i... zguby istot łatwowiernych.
Popełniłam błąd nowy. Dałam się wciągnąć łot najbrudniejszych chuci i dzikich namiętności.
rowi w korespondencję. Oh! ileż razy wyrzucałam so
Na pozór bardzo gładki, z ułożeniem niesłychanie
bie gorzko moją nierozwagę i głupotę poprostu!
dystyogowanem, pełen wymowy miodopłynnej i serca
Błagałam go, żeby opuścił zamek, ponieważ jego nader czułego, był on w gruncie najgorszym w święcie
obecność sprawia mi ciągłą gorączkę i w nocy nawet obłudnikiem. Gracz namiętny, rozpustnik bezwstydny,
nie daje mi spokoju, spędzając sen z moich powiek. łączył w sobie instynkta najdziksze i najnikczemniej
Prosiłam usilnie, jak o łaskę najwyższą, żeby pojechał sze, Noce całe spędzał on w owych jaskiniach ze
do Paryża, i nie wracał, póki nie otrzyma pozwolenia psucia. które są przez pół domami gier hazardowych,
na nasz związek od mojej ciotki.
a w dodatku, dostarczają młodzikom wszelkich innych
Gdy przekonał się nareszcie, że trwam dalej w po- !• rozkoszy,* zatruwających zawczasu ich dusze jadem roz
stanowieniu oddalenia go z zamku i unikam najstarań- j pusty. Tam to w bliscu kinkietów występek bezwstyd
niej wszelkiego z nim sam na sam, zdecydował się j ny nie lęka się występować w całej swojej ohydnej
(C. d. n.)
odjechać. Sądziłam w mojej bezdennej naiwności, że j nagości.
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wioski niezwykłość dnia. O godz. 10-tej wyruszyło I
miejscowe Tow. Powst. i Wojaków na dworzec, aby
przywitać zdążające do Jamielnika towarzystwa i de
legacje. Tym samym pociągiem przybyli również
przedstawiciele 67 pp. z Brodnicy, w osobach p. ppłk.
Kleiny i p. maj. Pfeifera. Z dworca wyruszyły wszyst
kie towarzystwa z orkiestrą 67 pp. na czele, do ślicz
nie nad jeziorem położonego lasku, gdzie się zgro
madziła miejscowa oraz sąsiednia publiczność, aby brać
udział w tak dla Jamielnika niezwykłej uroczystości.
Zgodnie z hasłami »Bóg i Ojczyzna", rozpoczęto całą
uroczystość wysłuchaniem mszy św., którą uroczyście
odprawił parafjalny administrator ks. Chmielewski
z Radomna. Przed specjalnie na ten cel zbudowanym
ołtarzem, wysłuchały liczne rzesze wiernych w wielkiem
skupieniu uroczystą mszę św., podczas której przygry
wała religijne pieśni orkiestra wojskowa. Po skończo
nej mszy św. przemówił ks. Administrator od stóp
ołtarza do zgromadzonych, a w szczególności do miej
scowego Tow. Powst. i Woj., wzywając ich do
obrony swego sztandaru, a temsamem i naszej uko
chanej Ojczyzny.
Wśród prawdziwie leśnej ciszy
wysłuchano w skupieniu przemówienie czcigodnego
kapłana, który następnie dokonał poświęcenia sztan
daru. Po tymże akcie przemówił, jako pierwszy, kie
rownik starostwa p. Bederski, kończąc swe patrioty
czne przemówienie okrzykiem na cześć Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej i jej Prezydenta, p. Ignacego Mości
ckiego, który powtórzyła trzykrotnie zgromadzona pa
triotyczna publiczność.
Drugi mówca p. ppułk. Klein wzniósł okrzyk na
cześć armji czynnej i rezerwowej oraz jej ministra
i prem. marsz. Piłsudskiego.
Po tych przemówieniach odebrał sztandar od
chrzestnych p. mec. Chudziński z Brodnicy, który
przybył po raz pierwszy do naszego powiatu, w cha
rakterze wiceprezesa okręgowego Związku Tow. Pow.
i Woj. i odebrał przysięgę od prezesa towarzystwa
p. kom. Rybarczyka, a następnie od chorążego. W
krótkich, a treściwych słowach przemówił p. wicepre
zes okręgowy, oddając sztandar prezesowi towarzystwa,
który wręczył takowy chorążemu, wzywając go do
bronienia go tak długo, dopóki krew w jego żyłach pły
nąć będzie.
Następnie odebrał ks. Administrator przysięgę od
towarzystwa, które ślubowało wierność sztandarowi
i Ojczyźnie.
Jak w programie przewidziano, dokonał następnie
ks. Administrator poświęcenia strzelnicy, którą wybudo
wało towarzystwo w własnym zakresie kosztem 600 zł.
-idealnie położona i wzorowo urządzona strzelnica jest je
dyną tego rodzaju strzelnicą w naszym powiecie i może
służyć jako wzór innym towarzystwom Przysposobie
nia Wojskowego. Tu zaznaczyć należy, że towarzy
stwo doznaje wielkiej ofiarności i życzliwości ze stro
ny właściciela tego lasku, p. Pawskiego. W tym
samym lasku odbyła się też po południu zabawa,
który to lasek oddaje powyższy Dobroczyńca bezinte
resownie, zaś co do strzelnicy zobowiązał się piśmien
nie oddać ten teren na czas nieograniczony towarzy
stwu. Więcej takich patrjotów, a wówczas umożliwi
się i innym towarzystwom posiadanie własnych
strzelnic.
Po wspólnej fotografji odbyła się przed sztanda
rami i władzami defilada, w której brało udział kilka
naście towarzystw, a między innemi Tow. Powst.
i Woj. z Skarlina, Lubawy, Ńowegomiasta, Krotoszyn,
Sampławy, Radomna, Wąbrzeźna, Lembarka i Łąkorza,
liczne tow. Młodzieży Katolickiej, Ochotnicza Straż
Pożarna z Nowegodworu, Radomna i Gryilin oraz
Polski Zw. Kolejarzy z Biskupca i Jabłonowa.
Nastąpiło teraz oddanie trzech pierwszych, a za
razem honorowych strzałów. Pierwszy strzał oddał
kierownik starostwa p. Bederski na cześć Prezydenta
Rzeczypospolitej, zaś drugi p. ppułk. Klein na cześć
Prezesa Rady Ministrów oraz trzeci p. mec. Chudziń
ski na cześć dzielnicowego prezesa Związku Tow.
Powst. i Wojaków na Pomorzu. Następnie odbył się
wspólny obiad (gulasz),, który przygotował i przypra
wił bardzo smacznie druh Wyżlic, a do którego za
siadły wszystkie towarzystwa. Rozjaśniły się twarze,
bo przeszły chmury deszczowe, a ukazało się słońce,
które prawie źe zapewniło pogodę na całe popołudnie.
Dary do kuchni w postaci mięsa i kartofli dostarczyli
łaskawie pp. Dronowicz Wonna, Gozdziewski Jamielnik,
Reinhard Ruda, Różycki W. Wólka, Sikorski Rakowice,
Szneider Bratjan, Tomorowicz Studa, Wachowski Nowydwór i Weissgerber Wonna. Hojnym ofiarodawcą
na rzecz sztandaru okazał się też p. radca ekom. Rich
ter z Bagna.
Dla przedstawicieli władz wojskowych i cywilnych
oraz chrzestnych i zaproszonych gości odDył się wspól
ny obiad w oberży p. Leliwy, po którym wpisywano
się do księgi wieczystej oraz wręczano gwoździe pa
miątkowe. Ogółem wpłynęło 25 gwoździ. Nadesłano
również kilkanaście telegramów z życzeniami. Od
godz. 3-ej po poł. rozpoczęła się zabawa w lasku p.
Pawskiego, urozmaicona koncertem, różnemi grami,
a przedewszystkiem strzelaniem o premję i o god
ność króla towarzystwa. W harmonijnym nastroju
bawiono się w lasku do późnego wieczora.
W strzelaniu uzyskali premje, składające się z ślicz
nych podarunków. I. druh Orzechowski z Tow. Powst.
i Woj. Jamielnik, 31 pierścieni. II. p. Makowski z Och.
Straży Poż. Nowydwór, 30 pierścieni. III. druh Wielgos z Tow. Powst. i Woj. Szwarcenowo 29 pierścieni.
Królem miejscowego Tow. Powst. i Wojaków został
druh Orzechowski, zaś rycerzami druhowie Olszewski
I Andrzejewski. Późno wieczorem wrócono z lasku

do wioski, gdzie się rozpoczęła zabawa taneczna na
sali p. Leliwy, która trwała do rana.
Podziwiać należy sprężystość i poświęcenie się
całego zarządu, w szczególności zaś tak skromnego
i pracowitego prezesa p. kom. Rybarczyka, który, oczy
wiście przy wysiłku całego towarzystwa w czasie nie
długiego istnienia tegoż zdobyć, się umiał na rzeczy
wprost nadzwyczajne, bo zakup sztandaru z fundu
szów towarzystwa oraz pobudowanie wzorowej strzel
nicy. Towarzystwu życzyć należy dalszego, pomyślne
go rozkwitu, a przedewszystkiem zatrzymania jaknajdłużej swego dzielnego prezesa.

Kradzież owsa.
Straszew y. Dnia 28 maja rb. skradziono z zam
kniętego chlewa na maj. Straszewy p. Ołdakowskiemu
50 kg. owsa z workiem, wartości 27,50 zł. Dochodze
nia w celu wykrycia sprawców kradzieży w toku. K.

I n o w ro c ła w .
Zbliża się okres letni, a z nim powstaje pytanie,
dokąd pojechać na wypoczynek, aby poratować swoje
zdrowie i uspokoić wyprowadzone z równowagi ner
wy? Społeczeństwo Polski Zachodniej winno znajdo
wać jedno na to pytanie odpowiedź: Do Inowrocławia!
Solanki Inowrocławskie, głośne ze swoich właści
wości leczniczych daleko poza granicami jeraju, jedy
ne zdrojowisko na naszych kresach Zachodnich, win
ny być przedmiotem szczególnego zainteresowania
kuracjuszy. Położone w Województwie Poznańskiem,
na głównej linji Warszawa — Toruń — Poznań i Kra
ków — Katowice — Bydgoszcz — Gdańsk, jest dogod
nym punktem połączeniowym. Zakład kąpielowy, po
łożony w centrum około 200 morgowego pięknego
parku, zawiera około 100 łazienek, w których wydaje
się kąpiele solankowe, nie mające sobie równych w
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Piorun uderzył w stodołą.
Szafarnia, (pow. brodnicki). Podczas ostatniej
burzy uderzył grom w stodołę rolnika p. Marcina Ku
czyńskiego, która spłonęła doszczętnie.

* Katastrofa lotnicza w Toruniu.
Toruft. Daia 1 bm., około godz. 17 samolot ty
pu Breguet XIV, zdążający z Warszawy do Torunia,
nad miejscowością Grabowo, powiatu toruńskiego, n i
wysokości 150 metrów wpadł w t. zw. płaski korko
ciąg, wskutek czego runął na ziemię. Dwaj lotnicy,
a to porucznik Madejski i sierżant pilot Dubieński, na
leżący do 4 pułku lotniczego w Toruniu, wskutek
upadku doznalijciężkich kontuzyj, jak złamania obojczy
ka i nóg oraz ogólnego podrapania twarzy. Apara"
strzaskany został doszczętnie. Ofiary nieszczęśliwego
wypadku przewieziono do szpitala wojskowego w To
runiu.

Straszna zbrodnia pod Ostromecklem na tle
podejrzenia o kradzież.
Ostromecko. Dnia 30 ub. m. w lesie pod Ostromeckiem na robotnika Franciszka Rydzińskiego lat 70,
zamieszkałego w Nowym Dworze pow. chełmińskiego,
napadł robotnik Wawrzyn Typrowski i 7 razy strzelił
do Rydzyńskiego, kładąc go trupem.
Zajście miało podłoże następujące: Typrowski,
będąc inwalidą cywilnym, otrzymał z Ubezpieczalni
Krajowej 700 zł. W czasie, gdy pieniądze doręcza!
Typrowskiemu listowy, był obecny Rydziński, który
przyjaźnił się Typrowskim.
Po pewnym czasie pieniądze Typrowskiemu zgi
nęły. Posądził on Rydzińskiego i zapałał żądzą zem
sty. Pożyczył od listowego broni i, jak wyżej poda
liśmy, zastrzelił Rydzińskiego. Po dokonaniu tego
szalonego czynu, Typrowski zbiegł w niewiadomym
kierunku. Policja prowadzi energiczne dochodzenia.

Uznany niezdolnym do wojska
popełnił samobójstwo.
Bydgoszcz. W Mroczynie popełnił samobójstwa

przez powieszenie 21-letni Jan Krawczyk. Powodem
samobójstwa jest to, źe komisja wojskowa uznała ga
za niezdolnego do służby wojskowej.

Bezczelny napad Prusaków na
żołnierza polskiego.

Zakład kąpieli borowinowych.

Polsce, ani też za granicami kraju, kwasowęglikowe,
borowinowe, oddział hydro i elektroterapji.
Solankowe kąpiele inowrocławskie są wskazane
przedewszystkiem przy usunięciu zapaleń stawów i po
łączonych z niemi cierpień różnych części organizmu,
zwłaszcza przy zołzach, chorobach kości, stawów, przy
porażeniach, reumatyzmie, artretyźmie i nerwobólach.
Szczególnie korzystny wpływ wywierają tutejsze kąpiele
przy chorobach kobiecych, chorobach opłucnej i błony
brzusznej, przy cierpieniach narządów oddechowych
i serca. Nadzwyczaj dobre skutki inowrocławskiej
solanki osiągnięto w chorobach dziecięcych.
Szczególnie pięknie wygląda sam Park Solankowy,
który jest miejscem wypoczynkowem dla kuracjuszy.
Mieszczą się tutaj piękne aleje, jest kawiarnia, duży

Gdynia. Dnia 29 ub. m. powracający z Gdyni
z urlopu przez Gdańsk żołnież polski Kledzik na stacji
na dworcu kolejowym w Gdańsku wszedł do prze
działu pociągu, idącego do Tczewa, w którym znalazł
się w towarzystwie członków niemieckiej straży woj
skowej.
Niemcy obsypali żołnierza polskiego wyzwiskami
w rodzaju »szpieg, zdrajca* itp., a gdy żołnierz nie
reagował na zaczepkę, butni Prusacy zagasili światło
w wagonie, rzucili się na żołnierza polskiego i ciężko
go poturbowali, poczem wyrzucili z przedziału.
Żołnierz ów zwrócił się o interwencję do kondu
ktora Niemca, należącego do składu urzędniczego
polskiej dyrekcji kolejowej w Gdańsku, ten jednak
zbył go impertynencko brakiem czasu.
Wskutek opieszałości konduktora, najwidoczniej
dla utrudnienia dochodzeń w Tczewie, Prusacy ro
zeszli się pojedynczo po różnych przedziałach pocią
gu, tak, że odszukanie ich było niemożliwe.

P. Prezydent Rzplitej na terenach działalności
Kółek Rolniczych.
Warszawa, 4. 6. P. Prezydent Rzplitej, w zwią
zku z zaproszeniem przez Centralny Związek Kółek
Rolniczych, udał się dnia 4 bm. na cztero-dniowy o b 
jazd terenu działalności Kółek Rolniczych w woje
wództwach warszawskiem, kieleckiem i łódzkiem.
P. Prezydentowi towarzyszą p p .: minister rolni
ctwa Niezabytowski, minister reform rolnych Stanie
wicz, wojewoda warszawski Twardo, dyrektor dep.
Ciechanowski, zastępca kom. kwatery wojskowej p.
Prezydenta ppułk. Fyda, starosta Gajecki, oraz przed
stawiciel Centralnego Związku Kółek Rolniczych p.
Czerwiński.

Nieszczęśliwy wypadek mjr. Toczka.

Estrada dla orkiestry.

staw z łódkami, place tennisowe, plac sportowy do
wszelkiego rodzaju ćwiczeń i t. p. Również w samym
parku mieści się Dom Kuracyjny, gdzie odbywają się
tradycyjne ’reuniony. W mieście samem, które łączy
się z zakładem piękną ulicą Solankową, jest kilka sal
koncertowych i sala, gdzie stale dwa razy tygodniowo
odbywają się przedstawienia Teatru Toruńskiego, który
daje operetkę, dramat i komedję.
Warunki pobytu w zdrojowisku inowrocławskiem
są bardzo korzystne i są daleko dogodniejsze, niż w
innych zakładach zdrojowych Polski. Informacyj w
tym względzie udziela Dyrekcja Solanek w Inowrocławiu.
Stały rozwój Zakładu Zdrojowego w Inowrocławiu
jest najlepszą gwarancją, że wybierając się tam na
odpoczynek lub dla poratowania zdrowia, nie doznacie
zawodu. Prze.ciwnie, każdy kto raz odbędzie kurację
w Inowrocławiu, wspominać o tem będzie z wdzięcz
nością przez całe życie l

Wilno, 5. 6. Znakomity jeździec polski, raajo:
Toczek podczas wczorajszych wyścigów uległ nie
szczęśliwemu wypadkowi.
Biorąc przeszkodę koń
upadł, przygniatając jeźdźca. Major Toczek odniósł,
poważne obrażenia. Na tej samej przeszkodzie zwali!
się wraz z koniem porucznik Dobner.

Większość ludności miasta oświadczyła się
przeciw alkoholowi.
Warszawa, 4. 6. Z inicjatywy rady miejskiej w
Pruszkowie zarządzono w mieście tem plebiscyt w
sprawie wprowadzenia prohibicji na terenie Pruszko
wa. Za prohibicją ożywioną agitację rozwinęło Polski«
Tow. Walki z Alkoholizmem »Trzeźwość*. Plebiscyt
przyniósł niespodziewane i zupełne zwycięstwo zwo
lennikom prohibicji. Za wprowadzeniem próhibicjL
opowiedziało się 1347 osób, przeciwko 752.

Pierwsza szklana szosa w Polsce.
Warszawa. Ministerstwo robót publicznych przy

stępuje w najbliższym czasie do budowy po raz pier
wszy w Polsce, szosy, przy użyciu szkliwa wodnego
Pierwsze szosy szklane zbudowane będą w powiatac&l
lubelskim i częstochowskim.

Ostatnie wiadomości
•kolo sprawy litewskiej.
Niemieckie gazety biją na alarm.
Berlin. B erlińskie gazety jak „Berliner Tage
blatt* i „Lokalanzeiger" biją na alarm z powoda
rzekomej intensyw nej akcji francuskiej skiero
w anej przeciw Niemcom celem ich okrążenia.
Zam iar pognębienia Waldemarasa na arenie
K ady Ligi Narodów jest w ła ściw ie skierow a
ny przeciw Niemcom. G enew ski korespondent
„Lakalanzeigera* w yraża nadzieję, że rząd n ie
m iecki poprze Waldemarasa w G enew ie i nie
pozw oli go pognębić.
Tak samo .D er Tag*, podając w yw iad
z Waldemarasem w spraw ie noty polskiej w
k w estji W ilna, w komentarza do tegoż w y w ia 
du, domaga się od rząda niem ieckiego akty
w n iejszej polityki niem ieckiej w kierunku po
parcia L itw y.
Kowno. Waldemaras z Genewy oda się do
Paryża, gdzie spotka się razem z Briandem.
Paryż. D zienniki francuskie z w ielkiem
uznaniem w yrażają się o nocie m inistra Z ale
skiego do Waldemarasa w spraw ie W ilna, pod
kreślając pełen godności jej ton oraz spokój,
którym nacechowana jest akcja polska, budzą
ca w prost podziw. I oficjalny dziennik czeski
podobnie określa notę polską, podkreślając fak
tyczną i prawną przynależność W ilna do Polski.

Sprawa bilansu handlowego.
Warszaw«, 4. 6. Dnia 2 bm. odbyło się pod prze
wodnictwem wiceprezesa rady ministrów prof. Bartla
posiedzenie komitetu ekonomicznego Rady Ministrów.
Na posiedzeniu tern, została zakończona dyskusja w
sprawie naprawy bilansu handlowego. Komitet eko
nomiczny powziął szereg uchwał, określających wy
tyczne i środki polityki rządu w tej mierze.

Fala strajków.
Białystok, 5. 6. 40 fabryk włókienniczych w Bia
łymstoku zastrajkowało. Robotnicy żądają 30—40
proc. podwyżki. Strajk zdaje się będzie przewlekły.
Łódź, 5. 6. Na tle zatargu z pracownikami fabryk
włókienniczych, Łodzi znowu grozi strajk tramwajowy.
Prawdopodobnie ogólny strajk rozpocznie się 8 bm.

Podróż ks. Prymasa Hlonda do Warszawy.
Poznań, 4. 6. Pisma donoszą, że J. E. ks. kar
dynał prymas Hlond wyjechał dziś po południu samo
chodem w towarzystwie swego kapelana do Warszawy.
W stolicy ks. Prymas omówić ma z marszałkiem Sej
mu Daszyńskim sprawę budowy w Warszawie świątyni
Opatrzności, przewidzianej przez konstytucję jako wy
raz wdzięczności narodu z powodu odzyskania nie
podległości.

Generał Sikorski we Francji.
Paryż, 4. 6. Dzisiejszy .Matin* drukuje wzmian
kę pt. .Generał Sikorski gościem Francji*.
Po wyrażeniu zadowolenia z powodu przybycia
gen. Sikorskiego na kurację do Francji,
„Matin“
z uznaniem podnosi jego prace o wojnie polsko-rosyj
skiej i zapowiada ukazanie się w krótkim czasie prze
kładu francuskiego z przedmową jednej z największych
chwał narodu francuskiego.

Katastrofa kolejowa.
Grodno. Dnia 4. bm. na dworcu kolejowym po
ciąg pospieszny z powodu złego nastawienia zwrotni
cy wjechał na źle nastawioną linję i zderzył się z po
ciągiem towarowym. W rezultacie zderzenia, dwa pa
rowozy zdruzgotane, 12 wagonów rozbitych, 2 osoby
bardzo poważnie ranne i dwadzieścia kilka lżej.

„Italia“ woła o pomoc.
Rzym, 4. 6. Pisma włoskie wydały po południu
dodatki nadzwyczajne z wiadomością o pochwyceniu
przez pewnego radjo-amatora rosyjskiego sygnału sterowca „Italji*.

P R Z Y M U S O W A L IC Y T A C JA .

KUPUJĘ NADAL

V t w to m k , d n ia 9« VI. ri>. e g o ili. II g n o i ł p si ud.
ląśą sprzedawał w Ł ąkorzo przed oberżą p. S ic io g a ń *
• k ie g o za gotówkę najwięcej dającemu:

Z IE M N IA K I JADALNE

w a g ę s to ło w ą , p łytą m a r m u r o w ą
I 2 tom b an k ł.
Kcwemiasto, dnia 6- VI, 1928 r.
S o m m erfa fd , kom. sądowy.

W środę,

dnia 14-go c z e r w c a 1928 r .
odbędzie się

w R o w e m m ie śc ie n. D r w ę c ą

Nowemiasto nad Drwęcą, dnia 4. czerwca 1928 r.

Ruch towarzystw.
Lubawa. Zebranie Związku Inwalidów Wojennych
Rzplitej P. Koła w Lubawie odbędzie się w n iedzielę*
dnia 10 czerwca 1928 r. o godz. lp o południu na sali p„
Kochańskiego. Na porządku dziennym są ważne sprawy,
na które zaprasza wszystkich członków
Z arząd.

Giełda zbożowa w Poznaniu.
Notowawia ofiajałaa ■ daia 4. 6.

Płacowo w złotych za 106 kg.
tyła
Pczeaiea

Jęezmieńlprzcaaiałewy

Owiec

56.50- 52.60
51.50- 53.00
48.00—49.00
43.50- 45.50

■a ratakcj« .<po.lfdil.lnji W.l.nlj CUwleU * Na*aMla*.la.

B a cz n o ść!
Towarzystwa i Rodzice J u tro 7 -g o c z e r w c e
odbędzie się
Chrzestni!

GWOŹDZIE K O N C E R T

F. M o d rz e je w sk i, Nowemlasto teł. 35.

M i.j.h im w Noar.Rim laśoia.
pamiątkowe w OParku
lierny udział prosi

W roku około 1885

„ P i e k ł o “.

do s z ta n d a ró w

w wielkim wyborze poleca

Jan Ciszewski,
Rynek.

M ieszkanie

GOSPODARZ.

Osiedliłem
się jako m istrz g e r a e s r *
sk l i wykonuję wszelkie prace
w tenże zakres wchodzące, jak
stawianie nowych i starych pie
ców i piaty wszelkiego rodzaju*

Tekst był pisany wierszem, a obrazki grube drzewo I pokój I kuchnio od zaraz FRANCISZEK ROGOWSKI*
do w yn ajęcia.
ryty wskazywały katusze za różne grzechy. Ktoby
mistrz garncarski.
posiada! taką broszurę, niechaj złoży łask aw ie
Lubawa,
ul. K owalska 4»
ofertę do
Wonna.

„Drw ęcy“ w Nowemmieście n. Drwęcą.

Obwieszczenie.
m

Ponieważ taksa sądowa
wykazała, że obecna wartość nieruchomości nie wynosi
nawet 60% wartości z czasu sprzedaży, przeto walo
ryzacja reszty ceny kupna nie może przekroczyć 60®/»»

N am ysłow ski,

Magistrat,
( - ) K u r zą tk o w ek i, burmistrz m.

M

Dział porad prawnych.
Panu B. G. z N. B.

drukowano i wydawano broszurkę nakładem Ryszarda
Skrzeczeka w Lubawie pod tytułem (o ile się nie mylę) Nowemlasto,

JARMARK M IE S Z A N Y ,
te j e s t k r e m n y , n e b yd ło i k o n ie.

Nowemlasto. W sprawie pokazów 2 dniowych,
o których donosiliśmy Kółkom Roln.
okólnikiem
z dnia 3 go kwietnia r. b. donosimy, iż takowe, z po
wodu od nas nie zależnych przeszkód, ograniczamy
tylko do jednodniowego pokazu rolniczo-hodowlanego,
który odbędzie się z okazji Walnego Zebrania Pow,.
Kółek Roln. pow. lubawskiego w dniu 14 lipca rb. w
Nowemmieicie.
Program poda się w najkrótszym czasie. Zarząd
Pow. PTR. prosi Kółka Roln., ażeby tikowe dołożyły’
jak najwięcej starań, by okaz ten wypadł jak najoka
zalej, tembardziej, iż za dobre okazy udzielane będs:
nagrody.
Zarząd Pow. P. T. R.

Indu strie wagonowo i w mniejszych partjach na skład

Dom R oln iczo«H an d low y.

O bw ieszczenie!

Nie dwudniowe okazy rolniczo-hodswlane, ale jednodniowy okaz.

ULECZALNA!

B r c ta a ic w o jtaszukuje do założenia 900 m tr. b. Fenomenalny wynalazek „Eufonja^ zademonstrowany spe

Z powodu zmiany maszyn w

Mam do w yd zierżaw ian ia gospodarstwie są na sprzedaż
od zaraz p r z a szlo 60 m rg.

¿1*8iOlL
M ie j ziemi 2T«
eofil Lewandowski,

cjalistom. — Sami się w domu wyleczycie z przytępionego
słuchu, szumu i cieknięcia z uszu. — Liczne podziękowania.
Pouczającą broszurę wysyła bezpłatnie na żądanie z torfem K drzew em do
niziemego meljoratora. Zgłoszenie na sołectwie w Bratuszewie
opalu.
do dnia 15. VI. rb.

r u r o c ią g u d le o d w o d n ien ia łą k

„EU FO NJA“

S o łt y s .

Państw. Nadleśn. Kostkowo

Liszki koło Krakowa.

3.

mm

Marianna diachulska,

P oszukuję od z a r a z po« Kiełpiny, pow« lubaw sk i.
rzęd n ej

D Z IE W C Z Y N Y .

M ASZYNY

Mata R ałów kl.

OctrenlirKi

poszukuje od z a r a z pasa-,
rarządza następujące licytacje na niewielkie ilości drewna
dy do d z ie c i.
Ł u k A S u w ik a , Nowemiasto.
użytkowego i opałowego:
ZgL przyjmuje filja „Drwęcy*
Skład towarów kolonialnych.
1. Dnia 20-go czerw ca rb. w Lubawie (Dom
w Lubawie.
'Tow arzystw ) z le ś n ic tw : T ylice, Białogóra, Drogerja i skład farb
rekonstruowane „ S in g er* # 11
Gierloż i Napromek.
Nowemiasto, telefon 62.
ju ż od 352 z l Jak i F az,
2. Duia 23-go czerw ca rb. w K oszelew ach
C sntral-Bobbln i inna
P o le c a
3 le ś n ic tw : Płośnica i Olszewo.
poleca
w wielkim wybór»©
3. Dnia 27-go czerw ca r. b. w K iełpinach
do pom ocy gospodyni obie
-- poleca - rz le ś n ic tw : Slup, K iełpiny, Janowo i Kostkowo.
dobrze polecone, potrzebne do
K
sięgarnia
„Drwęcy**«
ttow
am
iaafo,
Rynek.
14. czerwca do
Początek © godz. 9-tej rano.

POKOJOWA

do szycia

i dziewczyna
wody mineralne
Jan Ciszewski,

Tapety

I naturalne jak:

Apenta,
Majątku B i e l i c e ,
p.
Franciszka lózefa, i st. kol. Biskupiec Pomorski,
Państw. Nadleśn. Kostkowo Marienbad Kreuzbrunn, CZELADNIKA
poczta i st. kol. Eybno, pow. Lubawa, wojew. Pomorskie Yichy,
wydzierżawi
Karlsbad Mihlbrunn,
stolarskiego
poszukuje od zaraz
przez licytację ustną
Biliner
S
łu
p
s k i W ła d y sła w ,
ptawo r y b o łó s tw o I u ż y tk o w a n ia tr z c in y
i w s z e lk ie In n e
mistrz stolarki.

Państwowy Nadleśniczy.

jeziorze Rybno w obszarze 9.818 ha na czas od 1. IV.
w od y m in e r a ln e .
Nowem iasto«
1928 r. do dnia 39. IX. 1949 r.
Licytacja odbędzie się w kancelarii Nadleśnictwa
czerwca 1928 r. o godz. 19 rano. Przed licy
tacją należy złożyć wadium w wysokości 50 zł (pięódzie.mąt złotych).
Bliższych wyjaśnień co do warunków udziela kanNadleśnictwa. Zatwierdzenie wyniku licytacji k r a w ie c k ie g o poszukuje od po 25 gr itr. 8 raiy dziennie
zaraz.
pmmktaegM się Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
do oddania.
B o h e r e k f Nowemiasto,
mm

Pomocnika

Państwowy Nadleśniczy;

ml Jagiellońska.

ś S iif ip iliiB

Piebanłca, Nowemlaslo.

Adamaszek papierowy na
obrusy, biegacze krepowe,
serwetki białe i kolorowe,
papier krepowy i bibułkę
w o w sz y stk ic h k olorach p oleca

„DRWĘCA" Druk. i Księg.
LUBASA. -

ROWEM!AST O. -

LIDZBARK.

