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Cena ogłoszeń; Wiersz w wysokości 1 milimetra na stronie 6-łamowe^ 15 grt
na stronie 3-łamowej 50 gr, na 1 stronie 60 gr. — Ogłoszenia drobne: Napisowe
słowo (tłuste) 30 gr kaide dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100°/9 więcej

__________ Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet
Srak j Wydawnictw# #Spółka Wydawnicza* Sp. z o. odp. w Ncwemmieście.
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Adres telegr.:

NOWE MIASTO LUBAWSKIE, SOBOTA, DNIA 3 KWIETNIA 1937.

chyml i nieczułymi. A gdybyż choć tak tru 
dno i kosztownie było naprawić ten kardynalny
defektt Rozchodzi się przecież o kilka kilo
metrów toru kolejowego i odraza ustałaby
cała jego mizerja komunikacyjno-gospodarcza. Ale
Rozpoczął się znów „Tydzień Pom orza”, cóż z tego, kiedy nie może się jakoś znaleźć ani
jeden z licznych, wszak mieliśmy ich już jeden milionek na ten cel. Ludność słyszy
więcej.
I czyta o tylu milionach, poświęconych na rozmai
Doceniamy ich znaczenie — mają one te częstokroć b. wątpliwej wartości cele i myśli sobie:
przecież na celu uświadamianie społeczeństwa „Czyż to tak mało ceni się naszą tak wybitną
• podstawowej dla mocarnej Polski wartości ziarnicy wierność dla Polski?” Nie jedna to atoli bolączka.
pomorskiej. Tylko, że — jak poucza nas doświad Powiat lubawski za czasów zaborczych miał trzy
czenie — rezultaty i korzyści z ty h każdorazowych uczelnie średnie — progimnazjum w Nowym Mie
akcyj — oprócz całej powodzi pięknych słów — ście — progimnazjum i seminarjum w Lubawie.
głoszonych i drukowanych, oprócz nieraz szumnie Ponieważ ustrój średniego szkolnictwa polskiego
brzmiących, górnych zwrotów, oprócz całych kłę — odmiennego od niemieckiego — progimnazja
bów hymnów pochwalnych i sentymentalnych stawiał w niewłaściwe położenie, tak Nowe
ezęsto
wynurzeń — wydają
nam
się Miasto jak Lubawa starały się o ich uzupeł
mało uchwytnymi i namacalnymi. Aby i ten nienie do pełnych gimnazjów. Skończyło się
„Ty dzień Pomorza” nie rozpłynął się
li jednak na tym, że Lubawa postradała w koń
tylko we mgle pięknych i szumnych deblamacyj, cu jedną i drugą uczelnię — mimo ogromnych
pragniemy uwydatnić na łamach naszego pisma — ofiar, jakie na nie na przestrzeni długich lat
choć tylko w ramach krótkiego artykułu, jak my łożyła — mimo, że tylu zasłużonych działaczy
sobie przedstaw iam y kierunek, w jakim pójść z niej wyszło. Dziś okazałe te gmachy świecą
pustką i pomagać sobie musi miasto własnym
powinna akcja „Tygodnia Pom orza”.
Nie wysuniemy tu dziś postulatów, dezydera asumptem utrzymywaną kilkuklasową szkołą
tów Pomorza jako całości, a ograniczymy się do średnią. Nowemu Miastu wprawdzie udało się
jednego tylko jego odcinka, nam tu najbliższego po długich, mozolnych i kosztownych zabiegach
— mamy na myśli pow iat lubawski. Pow iat ! uzyskać wreszcie łaskawe pozwolenie na uzu
lubaw ski w erz e niew oli należał do najbar- j pełnienie gimnazjum o 2 najwyższe klasy,
d ziej polskich powiatów Pom orza — dziś ale pod warunkiem, że je własnym kosztem
jest prawie w stu proeentach polskim. Wy będzie utrzymywało i się zobowiąże do ko
kazał bowiem nie tylko najw yższy odsetek sztownej, w dziesiątki tysięcy złotych idącej roz
iudnoś i polskiej na Pomorzu, ale ponadto sil budowy gmachu, co w ogromnej mierze zacią
nie pulsujące życie polskie czy to pod wzglę żyło na całej jego gospodarce budżetowej i sp a
dem gospodarczym czy oświatowym czy po raliżowało jego gospodarczy rozwój.
A gdy nadomiar jeszcze, wobec wprowa
litycznym . Dwa jego główne o śro d k i—Lubawa j
I Nowe Miasto — to ogniska czysto polskiej dzenia w życie nowego ustroju szkolnego, nie
myśli i niespożytej siły naród. Lubawa była otrzyma liceum, cały tak ogromny koszt na
jedynym na Pomorzu m iastem, gdzie mimo szka rozbudowę gmachu stanie się bezcelowym, poradnego wprost systemu wyborczego prawie cała prostn wyrzuceniem dziesiątek tysięcy złotych w
rada m iejska wraz z jej przewodniczącym stale błoto. Lubawie ostatnio wprawdzie stawiano w
była w ręku polskim. A Nowe Miasto, choć perspektywie w miejsce seminarjum jakiś inny
jako siedziba władz i urzędów bafdziej było zakład, ale i o tej realizacji jasoś znów cicho.
To są może najbardziej bijące w oczy nasze
zagrożone germanizacją, również nie wiele u»tę- j
powało pod względem czystości ducha polskiego ) bolączki powiatowe — ale czyż one jedyne ?
A gdybyśmy jeszcze tak na szalę położyli tę
i myśli narodowej Lubawie. Powiat lubaw ski j
należał też do rzędu tych nielicznych na Pomorza j całą goryiz, te wszystkie szkody, tak materialne
powiatów, gdzie jego siła gospodarcza była tak i jak i moralae, jakie wyrządził tutejszymu społe
wielka, iż nawet mimo tak m onstrualny ustrój czeństwu ten zupełnie obcy dachowi tutejszej
wyborczy do sejm u praskiego stale przy wybo- ludności system , którym chciano „uszczęśliwić”
racb odnosił zw ycięstw o Polak. Powiat lubawski nasze społeczeństwo i te niesam ow ite jego metody
więe — nikt temu zaprzeczyć nie będzie w — dość wskazać na stan gospodarki naszego po
stanie — w stu proientach spełnił sw ój obo wiatu, na położenie obecne naszego pow. K. K. O.,
stosowane ze strony rozmaitych nam tu przy
wiązek względem swej Matki Ojczyzny.
Na nic wszelkie wysiłki wroga, tak potęż- syłanych ludzi — miast oprzeć się w prze
nego i groźnego ze względu na cały arsenał do ; ważnej mierze na tutejszym, tak wypróbowa
dyspozycji jego stojących środków ekstermina- j nym w swej wierności elem encie, a otrzy
cyjnych — na nic wszelki ucisk i gw ałt, na nic j malibyśmy choć tylko w przybliżeniu obraz
cała gehenna półtora wiekowej niew oli — po- j dzisiejszy naszej smutnej rzeczywistości, stojącej
wiat z niej wyszedł — nieskażony i niezmo- j w rażącej sprzeczności do tego, co mogła się
żony, jeszcze bardziej bodaj Silny, niż w nią i była spodziewać ludność powiatu po swej chlu
wszedł.
\ bnej, tak niezłomnej dla Macierzy wierności.
Niech nikt nie myśli, że ludność nasza
A wzamian za to dziś ja k ie Jego położenie?
Weźmy np. jego stronę gospodarczą! Przez od tego wszystkiego, co tu wyrażamy, nie odczuwa
cięcie Iławy, ważnego węzła kolejowego, okale i nad tym nie boleje w całej pełni!
czony został zabójczo w swym rozwoju komu
„Tydzień Propagandy Pomorza” to niewątpliwie
nikacyjnym , a w następstwie tego i gospo piękna i dobra rzecz, ale jakież mogą odnosić
darczym .
wrażenie i na tutejszym gruncie wszystkie te pięk
Ta właśnie okoliczność, jako i odcięcie całego ne zwroty o „tej najdroższej każdemu sercu polskiemu
zaplecza życie gospodarcze Lubawy odrazu poło ziemi pomorskiej“, kiedy społeczeństw o tut. w i
żyło na obydwie łopatki, skazując je na powolny, dzi na każdym kroku taki stan rzeczy, takie
ale stały uwiąd.
niedoceniania, taki brak zainteresowania. To
A Nowe Miasto na skutek tego również bo też uważamy za najlepszą, najskuteczniejszą pro
leśnie odczuwa brak należytego połączenia pagandę „Tygodnia Pomorza” miast dużo pięknych
kolejowego, co sprawia, że nikt chętnie z tych, słów szczere zainteresowanie się tym wszystkim,
którzy się do niego sprowadzają, w nim nie pozo co nas boli, co nas dręczy, w tym celu, aby to
staje, a szuka sobie dogodniejszej siedziby.
wszystko usunąć, zmienić na lepsze. Wymieniliśmy
Taki stan rzeczy trwa już z górą — lat 17. tyłku bolączki i dezyderaty tutejszego terenu. —
Przez cały ten długi okres czasu ani na chwilę Napewno gdzieindziej na Pomorzu zachodzą podob
społeczeństwo tutejszego powiatu nie ustawało ne, idące szczególnie w tym kierunku, by pomorski
w swych zabiegach, by go zmienić. Na nic jednak element przestał być tul n siebie przed
aż dotąd wszystkie jego zabiegi i starania, na miotem, a stał się wreszcie podmiotem, t. zn., by
nic obietnice, a nawet, interw encje każdora on w przeważnej mierze stanowił o rozwoju tej
zowego jego włodarza. Ci, od których decyzji ziemicy, którą w najcięższych warunkach swą
zależy jego zmiana, pozostają na wszystko głu
niespożytą siłą i niezachwianą wiernością utrzymał

Kilka uwag na marginesie
Tygodnia Propagandy Pomorza.
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dla Polski, bo jak dotąd, czuje on się w znacznej
mierze zepchnięty często gęsto na szary koniec.
Otoczyć najszczerszą opieką Pom orze,
przyznać ludności jego nie tylko w słow ach,
ale i w czynie taką rolę i znaczenie,
na jak ą sobie rzeteln ie zasłużyła, usunąć
w s z y s tk ie j niego nieodpow iednie czynniki,
a zastąpić je wypróbowanym i, m iejscow ym i,
okazać p e łn e jro z u m ie n ie dla Jego właściwości
i aspiracyj, a będzie to najw łaściw sza, n a j
skuteczniejsza propaganda Pom orza.
Zapowiedź .poważnej zwyżki cen zbóż.
Katastrofalne rozmiary wymarznięcla ozimin.
Zyto dojdzie do 15 zł, a pszenica do 20 zł
ża centnar.
Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane, usta
lające stan ozimin na dzień 15 marca. Wynika
z nich, że stan ozimin znacznie się pogorszył,
zwłaszcza na Pomorzu i Poznańskim, na skutek
wymarźaień. Rzeczoznawcy przewidują dojście
żyta do 15 zł, a pszenicy do 20 zł za ctr.
Wymowa św iąt wielkanocnych.
Jak podają zgodnie pisma nasze z Warszawy,
święta wielkanocne w Polsce, a w stolicy w szcze
gólności wykazały nadzwyczajaą frekwencję inte
ligencji w nabożeństwach kościelnych tak we
Wielkim Tygodniu jak i same Święta. Oznacza to
żywiołowy wprost nawrót inteligencji polskiej do
religii i Kościoła.
Rozpoczęło się i u nas.
W daiu 30 marca na zaproszenie posła Ta
deusza Marchlewskiego odbyła się w Grudziądzu
narada działaczy sanacyjnych poszczególnych
miast województwa pomorskiego. Na naradzie
ustalono m. in. terminy zjazdów organizacyjnych
organizacji miejskiego utworzonego przez płk. Ko
ca ob izu zjednoczenia narodowego, t. zw.
„Ozona”.
Nauczyciele poznańscy w pielgrzymce
na Jasną Górę.
W myśl polecenia komitetu głównego w War
szawie utworzył się w Poznaniu na posiedzeniu
komitet diecezjalny pielgrzymki nauczycielskiego
na Jasną Górę. Prezesem wybrany został prof.
Uniwersytetu poznańskiego, dr. Stanisław Kasznica.
Prymas Polski do wychodźtwa polskiego
we Francji i Belgii o komuniźmie.
J. Em. ks. Kard. Hlond wydał do wychodźtwa
polskiego we Francji i Belgii orędzie o komuniźmie.
Tak encyklikę tę, jak i orędzia podamy w na
stępnym dodatku niedzielnym.
4 i pół miliarda franków kosztowały Francję
strajki okupacyjne.
Narodowy „Le Jour“ przeprowadził obliczenie,
z którego wynika, że fala strajków, jaka przeszła
we Francji od czerwca do grudnia, kosztowała kraj
około 4 i pół mil. franków.
Błogosławieństwa „urbi et orbi”
udzielił Ojciec św. z balkonu Bazyliki
Watykan, W wielką Niedzielę w bazylice św
Piotra odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którym
wziął udział Ojciec św. W Bazylice i na placu ze
brały się olbrzymie tłumy, które entuzjastycznie
powitały Ojca św.
Orszak papieski przeszedł przez główną nawę
bazyliki i zatrzymał się u tronu papieskięgo, gdzie
Ojciec św. wysłuchał Mszy św.
Pod koniec Mszy św. w Bazylice Papież udzielił
zebranym błogosławieństwa apostolskiego. Na
stępnie o godz. 12 i pół Ojciec św. ukazał się
na balkonie zewnętrznym Bazyliki, gdzie,
witany z niebywałym entuzjazmem przez
dziesiątki tysięcy wiernych, oczekujących na
placu św. Piotra, udzielił błogosławieństwa »urbi
et orbi”,
miasta i światu).
<
Encyklika Ojca św. w sprawie katolików
w Meksyku.
We W. Sobotę ogłoszono encyklikę Papieża Pinsa
XI do Eoiskopatn meksykańskiego w sprawie
położenia Kościoła k at w Meksyku.

Z krwawej Hiszpanii.
Wykryci© spisku*
W Marokko przygotowuje się spisek przeciw
rządowi narodowemu, który jednak został w ostat
niej chwili wykryty. Dokonano dużo aresztowań,
32 egzekucje odbyły się natychmiast. Na rozmai
tych frontach toczą się wai&i. Pod Sargentes na
odcinku Burgos wojska rządowe posunęły się na
przód. Znów na froncie Biscaye wojske narodowe
przerwały front, posuwając się znacznie naprzód.
Rozwiązanie Rady Miejskiej
m. Łodzi.
Pat donosi, że miaister spraw wewn rozwią
zał radę miejską m. Łodzi.
Rozwiązanie stowarzyszeń
akademickich w Warszawie
i Wilnie.
Jak donosi Pat, zarządzeniem min. oświaty
prof. Swiętosławskiego rozwiązane zostały nastę
pujące stowarzyszenia akademickie: Związek Na
rodowy Polskiej Młodzieży Radykalnej, Młodzież
Wszechpolska, Związek Młodzieży Demokratycznej
i Legion Młodych.
Przygotowywano powstanie kozaków przeciw
Polsce* — Unieszkodliwieni© zdradzieckiej
roboty.
Władze śledcze zlikwidowały w powiecie borochowskim nielegalną organizację ukraińską, któ
ra miał8 na celu przygotowanie zbrojnego pow stm ia przeciw Polsce jr?y poptrciu jednego
z państw ościennych. Organizacja ta pod nazwą
, Ukraiński Narodowy Ra^h Kozacki* współpraco
wała z nielegalną OUN. Na czele jej stał b. pułk.
wojsk Skoropodskiego, Jan Wołoszyn,
Paderewski u trumny Szymanowskiego.
Do Lozann? przybył z Morges Ignacy Padereski, by złożyć hołd wielkiemu kompozytorowi pol
skiemu, śp. Karolowi Szymanowskiemu. Ze stacji
Lozanna wyruszył pociąg z trumną, mieszczącą
śmiertelne szczątki Wielkiego Zmarłego, do War
szawy. We Warszawie po nabożeństwie w koście
le św. Krzyża odbędzie się transport zwłok do
Krakowa pogrzeb na Skałce.
Zwłoki śp. Karola Szymanowskiego zabalsamo
wano. Paderewski, jak ostatnio donoszono, wrócił
już do zdrowia.
Piorun zabił radiosłuchacza I spalił dom.
Nad wsią Włodzimierz przeszła ostatnio bu
rza z piorunami. Piorun uderzył w antenę i przez
odbiornik raził śmiertelnie w głowę Józefa Wę
glowskiego, zabijając go.
Parlament japoński rozwiązany.
Gabinet japoński uchwalił rozwiązanie paria
mantu i nowe wybory na 30 kwietnia.
Pogodzenie się kanc. Hitlera z Ludeudorfem.
Nowa groźba dla katolicyzmu w Niemczech
Sensacją stało się pojedaanie dwu h zawzię
tych dotąd przeciwników w Niemczech Ludendorf i
z Hitlerem. W kołach katolickich żywią wielkie
obawy co do dalszych losów katolicyzmu w Niem
czech.
Ludendorf bowiem jest wprost fana
tycznym propagatorem nowopogaństwa.
Ze stosunków bolszewickich.
Ryga. Krążą uporczywe pogłoski o zamordo
waniu metropolity prawosławnego Piotra Krubickiego przez siepaczy GPU.
KĄCIK

RADIOWY

A u d y cje P o ls k ie g o Radia w W a rszaw ie.
S ob ota, 3 IV. 6 30 Audycja poranna. 11.30 Śpiewajmy
piosenki 12 03 Koncert 34.30 Słuchowisko dla dzieci p t . :
.Cztery wietry*. 15 15 Płyty. 1700 Nabożeństwo z Ostrej
Bramy w Wilnie. 18 10 Przemówienie Kier. Okręg, Urzędu
W. F i P. W. 19.00 Audycja dla Polaków z zagranicy. 19.30
Mozaika muzyczna. 20 10 Zespół harmonistów warszawskich.
21.00 Koncert 22.00 „Wiosna* — „Wesoła Syrena*. 22.30
Muzyka taneczna w wyk Małej ork, P, R.
N ied ziela , 4. IV. 8 00 Audycja poranna. 9 00 Tr. na
bożeństwa z Torunia. 12 03 Koncert, poświęcony twórczości
Stadlera. 14.00 Trans fragm. biegu narc. o nagrodę P. Radia.
14 30 Koncert wileńskiej ork. salonowej
15 39 Audycja dla
wsi. 16.00 Płyty. 17 00 Koncert symf. 19.00 „Mechanizm
powieści sensacyjnej* — szkic literacki. 19 20 Płyty. 20.20
Wiad. sport. 2100 „Zaręczyny speakera* — skecz. 21,20
Recital fortep, 22 05 Muzyka tan.
P o n ie d z ia łe k , 5 IV. 6 30 Audycja poranna.
11.80
Audycja dla szkół 12 03 Mała ork. Pol. Radia. 12 30 Audycja
poświęcona rzemiosłu szewskiemu. 15.15 Płyty. 15.55 Audycja
dla dzieci. 1630 Ork. mandolinistów.
17.20 Recital śpiew.
18 10 Przemówienie Kier. Okręg. Urzędu W F. i P.W., Lublin.
18,25 Płyty. 19.00 Tr. z Torunia. 19 30 „Na morskiej fali* —
lekka audycja. 20.15 Recital skrzypcowy. 21.00 „August
Włlkoński — kawaler krzyża naturalnego* — wieczór literacki.
21.30 Chór Juranda. 22.00 Koncert symf w wyk ork. P. R.
23 00 Muzyka taneczna. 23 30 „Międzynarodowy Kongres
Ociemniałych* — przemówienie w języku esperanekim.
P ro g ra m P o ls k ie g o R adia S. A. R o zg ło śn ia
P om orak a w T o r u n i a .
Fala 304^3 m. 986 Kc. 16—24 Kw.
S o b o ta , 3. IV. 12.50 „Warunki produkcji rolnej na
Pomorza* - pog. 13.00, 15.15, 15.40, 18.35 Płyty. 15.35 Zycie
kulturalne Pomorza. 18.25 Gawęda Kaszubska.
N ie d z ie la , 4. IV. 9 00 Tr. nabożeństwa z bazyliki św.
Jana w Toruniu. Po naboź. ok. godz. 10 30, 16/0 Płyty.
15.30 »Drogi rozwoju rolnictwa pomorskiego* — odczyt. 19.20
Andycja słowno muzyczna. 20.32 Wiad. sportowe z Pomorza.
P o n ie d z ia łe k , 5. IV. 1310, 15.15, 15.40, 18 35 Płyty.
15J5 Pogad. społ. 16CM) Rozmowa ze słuchaczami, 18.25
Pog ad. aktualna. 19 00 Audycja żołnierska: podchorążowie
z Pomorza przy mikrofonie.

WIADOMOŚCI.
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 2 kwietnia 1937 r*
Kalendarzyk. 2 kwietnia, piątek, Franciszka z P.
3
„
sobota, Ryszarda b.
4
„
niedziela 1 po Wielkiejoocy.
Wschód słońca g. 5 — m. 06. Zachód słońca g. 18 — m. 12
Wschód księżyca g 2 — m. 03. Zachód księżyca g, 10 — m. 31*

W jakiej wysokości udzielane są pożyczki
na spłaty rodzinne?
Wobec licznych zapytań z kół rolniczych, sfery miarodaj
ne wyjaśniły, że pożyczka na spłaty rodzinne nie może prze
kraezać połowy nieruchomości, na której pożyczka ma być
zabipotekowana; pożyczka nie może również wynosić mniej
niż 1000 zł. (zaciągnięcie mniejszej pożyczki nie opłaca się
pożyczkobiorcy wobec stosunkowo znacznych kosztów, związa
nych z zaciągnięciem pożyczek hipotecznych — ewentualoe
koszty oszacowania nieruchomości, koszty aktu notarjalnego,
koszty hipoteczne itp.). Przy okieślaniu wysokości pożyczek
brana jest również pod uwagę wysokość sum, niezbędnych
dla dokonania spłat rodzinnych przez ubiegającego się o po
życzkę oraz dochodowość gospodarstwa, na którym pożyczka
ma być zahipotekowana.

Komisja dla rejestracji pojazdów
mechanicznych będzie urzędowała w Toruniu w dniach
5 i 19 kwietnia br. od godz. 8 do 14.
Starosta Powiatowy: wz. mgr. Cz. Budnik, wicestarosta.
am

Urzędowe ustalenie nazwy
miasta Nowe Miasto.
W M on itorze P o lsk im nr. 69 z dnia 25 m arca
r. 1937 u k a za ło s ię z a rzą d zen ie M inistra Spraw
W ew n ętrzn y ch z d o la 28 lu te g o 1937 r. o u s ta le n ia
u rzęd o w y ch n a zw m ia st. P o d łu g te g o za rzą d zen ia
n a sz e m ia sto u rzęd o w ą n a z w ę m a
N o w e M i a s t o L u b l w s k l ę pow. jubąwski.

^

N o w e M iasto. Z okazji odbywającego się w całym
Państwie w czasie od 30 marca do 6 kwietnia rb. „Tygodnia
Propagandy Pomorza* przeprowadzona będzie w niedzielę
dnia 4 bra, zbiórka ułiczaa do puszek, którą przeprowadzą
Harcerki oddziała nowomiejskiego.
Z uwagi na doniosłe znaczenie akcji propagandowej
zwracam się do tut. społeczeństwa z prośbą, by nie szczę
dziło ofiar na powyższy cel.
Burmistrz Wachowiak
Przew. Obyw. Kom. ly g . Propag. Pomorza.

Wpisy do Sokoły Powszechnej.
N o w e M iasto. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznań
skiego okólnikiem Nr. 92 z dn. 25. III. a937 r. ustaliło termin
zapasów do publicznych i prywatnych ar,kół powszechnych
na rok szkolny 1937-38 w czasie od 4 do 7 kwietnia rb.
Zgodnie ze wspomnianym okólnikiem kierownictwo Pu
blicznej Szkoły Powszechnej w Nowym Mieś de podaje do
wiadomości, iż zapisy do szkoły dzieci urodź, w 1930 r. od
bywać się będą w kancelarii szkolnej w dn. 4, 5, 6 i 7 bm.
w godz od 16.00 do 18.00.
Marcin Wasyluk, pow. kierownik szkoły.

Walne zebranie Stów. Pań Miłosierdzia.
N o w e M iasto. Walne zebranie Stów. jPań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo odbędzie się dn. 4 kwietnia ro.
0 godz. 16- ej w Ochronce z następującym porządkiem obrad:
1. Zagajenie. 2. Odczytanie protokołu z ostatniego walnego
zebrania. 3. Sprawozdanie Zarządu. 4 Sprawozdanie Ko
misji Rewizyjaej 5. Udzielenie Zarządowi pokwitowania.
6 Uzuoełniający wybór Zarządu. 7 U uwalenie budżetu na
rok 1937 38 8. Wolne wnioski i zakończenie. Szan Oby
watelstwo serdecznie zapraszamy o liczne wzięcie udziału,
bo walae zebranie, to zamknięcie jedaego o&resu pracy
1 rozpoczęcie nowego oraz zdanie oprawy z pracy naszej
całorocznej, które powinno budzić zainteresowanie ogółu.
Zarząd.

Podziękowanie.
Now© M iasto. W związku z urządzonym „Swłęconem*
dla biednych składa Stów Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo serdeczno „Bóg zapłtć* pp. piekarzom Rutkowskie
mu i Makowskiemu za bezpłatne wypieczenie chlebów, p.
Jabłońskiemu za bezpłatne wypieczenie strucli, p. Szneiderowi z Bratiana za ofiarowania pół ctr. mąki pszennej, p.
Szubringowi za 1 ctr. mąki żytniej oraz wszystkim szlachet
nym ofiarodawcom za złożone dary.
Zarząd.

Jazda koleją na gapę.

__

N ow e M iasto. Dn. 25 ubm. przytrzymano Trojanow
skiego Feliksa za nielegalną jazdę koleją bez Dileta. T , który
nie miał stałego miejsca zamieszkania, został odstawiony do
Sądu Grodzkiego

Kradzieie.
N ow e M iasto. W dniach 26. III. skradziono rower
męski p. Urbanowi Władysł. z Marianowa
Dochodzenia
wykazały, że sprawcą jest Szulc Wład. z Pacołtowa, który
rower rozebrał i części poszczególae zakopał iub też ukrył
w chlewie. 'Wszystkie części zwrócono poszkodowanymu.
W nocy z 30 na 31 3. skradziono z niezamkniętego
chlewa na szkodę kupca p. Lewalskiego Juliana konia war
tości 260 zł.
Dochodzenie wykryło, że sprawcą jest 17-łetni
bratanek, Lewalski Wład z Nowego Miasta, którego przy
trzymano. Konia odnaleziono w lesie przy Slnsce.
R adom uo.
W nocy z 27 ubm. skradziono rolnikowi
p. Ludw. Kiatowi z Nowegodworu ze spiżarni 7 bochenków
Chleba, 10 kg mąki pszen. i 20 kg owsianego śrutu oraz
stary kożuch, ogólnej wartości 50 zł.
K ro to szy n y . W nory z 22 ubm. skradziono Julianowi
Mantajowi z Mierzyna 13 kur wartości 30 zł. Złodziej
wsze ił do chlewu przez wyłamane okno.
S z w a rcen o w o . W nocy z 23 ubm. skradziono p. Ma
jewskiej z Szwarcenowa z niezamkniętego mieszkania garde
robę damską ogólnej wartości 700 zł.
L ipinki.
W nocy z 24 ubm. skradziono z niezamk
chlewu gospod. Gilgenasta Fr. z Lipinek świniaka wagi
około 90 kg a wartości 80 zł.

Bielizna prana
proszkiem

ORA

U

^^

_________ jest śnieżno-biała.

odbędzie się W sobotę o godz. 8 wlecz.

w Nowym Mieście
w małej sali Hotelu Centralnego.
W niedzielę w Lipinkach zaraz po nabo
żeństwie.
W Rywaldzlku o godz. 4 po poi.
W Suminfe o godz 7 wieczorem.
Przemawiać będzie aa wszystkich zebraniach
p. W^js, b. więzień z Berezy Kartuskiej.
O liczny udział uprasza
Zarząd.
Ł ąkorz.
W nocy z 25 ubm. skradziono leśniczemu
Krajewskiemu Michałowi w Łąkorzu z niezamkniętego chlew«
11 kur rasowych wartości 33 zł,
Lubawa. W dniu 26 ubm. skradziono roln. Dąbrow
skiemu Janowi z Lubawy wybud. 75 kg jęczmienia ^wartości
15 zł.
Dochodzenia ujawniły sprawcę w osobie służącego
Zielińskiego Bron., zatrudnionego u poszkodowanego.

Ujęcie poszukiwanego osobnika.
Lubaw o. Da 23 ubm. przytrzymał post. poi. Umiń
skiego Jana bez stałego miejsca zamieszkania, a poszukiwa
nego przez Prokuraturę Sądu Toruń—Wąbrzeźno oraz przez
posterunki w Kawkach, Kowalowie i Działdowie za oszustwa
matrymonialne i narażanie na choroby zakaźne. U. został
osadzony tymczasowo w więzienia w Lubawie.

ia s ta i

Odezwa 1

Zebranie Stron. Naród.

Święcone dla dzieci bezrobotnych w Lubawie
Lnbaw a. W W. Czwartek fKomltst Opieki nad dziećmi
w Lubawie urządzH Święcone dla dzieci bezrobotnych, które
poświęcił ks. Degoer, W uroczystości wzięli udział: wice
starosta p. Budnik, bu-mistrz p. Wojciechowski i cały K >mitet z przewodniczącym dyr. Wolbekiem na czele, który
w g9J4 ?Xch słowach przemówił do zebranych dzieci, życząc
***. ^ęs^łych świąt. Po pr^emówiepiąchi da eeif zaśpiewały
„Wesoły ńam dzień dziś nastał , ciekłąm9wały, a chłopcy
popisywali się ćwiczeniami gimnastycznymi?"s'Zaćhoyżaśro^
się i wystąpienie dzieci świadczą, że Kuchnia nie tylko
o zdrowie dzieci, ale i wychowanie, za co nai ży się uzna
nie Paniom, prowadzącym Kuchnię. Kulminacyjnym punktem
było rozdanie Święconego — każde z 420 dzieci otrzymało
placek, pół funta kiełbasy, 2 pisanki, babkę i zajączka z
czekolady i trochę cukierków. Przy okazji podaje się do
wiadomości, że Kuchnia będzie jeszcze czynna do koń *a
kwietnia i dlatego uprasza się o dalsze składanie ofiar na
ten cel na ręce pp. Jarzęckiej i Fonrobertowej.

Pokwitowanie.
Lnbawa. Zamiast życzeń świątecznych złożyli pp. rej.
Jarzęccy 5 zł dla kuchni Miejskiego Komitetu Opieki Dzie
ciom i Młodzieży w Lubawie. W. Fonrobert, skarbniczka.

Podejrzany o usiłowanie dokonania zabójstwa.
Z ielk o w o . Dn. 26 nbm. «rzytrzymano rob. Kempę Broni
sława z Zielkowa, który usiłował strzelać do Jabłońskiej
Stanisławy z Zielkowa. Przy rewizji u K. odnaleziono re
wolwer bębenkowy 5 strzałowy i sztylet.
Przedmioty ta
odebrano K, a sprawę wraz z dowodami skierowano do
p. Prokuratora.

Z Pomorza
Widmo szubienicy.
B rodnica. W sprawie morderstwa, dokonanego pod
czas wykonywania czynności służbowych ua śp. Sikorze
z Lidzbarka, śledztwo trwało kilka miesięcy. Ostatnio sam
morderca, który zręcznie się ukrywał przed wymiarem spra
wiedliwości, został aresztowany. Poza zbrodnią morderstwa,
do którego się przyznał, ma on na sumieniu szereg innych
przestępstw, Mordercą jest niejaki W ięck o w sk i z Góral,
pow. Brodnica. Akta sprawy, kfcó e obejmują aż 7 tomów,
sędzia śledczy odesłał do Prokuratora celem sporządzenia
aktu oskarżania. Rozprawa odbędzie się już w krótkim
czasie, za ś m o rd ercy g r o z i k ara śm ie r c i.

Ucieczka więźnia.
L idzbark. W II święto Wielkiejuocy około godz. 9 rano
jeden z więźniów w tut. więzieniu S. G., wyko zysfcaws?y
chwilę nieuwagi, zdołał się wydostać z więzienia i wdra
pawszy się na 5 mtr. mur więzienny, przeskoczył do ogrodu
p. Rydzińskiego. Około 20 letni osobnik jest mieszkańcem
Kol. Bryńsk, gdzie go 30 ub. m. rano schwycono i skutego
w kajdanki zpowrotem do więzienia odstawiono, a gdzie od
siadywać ma dość długą karę więzienia.

Uwaga Okręg Lubawski.
Zapowiedziany spęd bekonów w Lubawie na wtorek
dnia 6 kwietnia rb. nie odbędzie się. Następny spęd w Lu
bawie w poniedziałek 12. IV rb.
Grochowski, instrnktor hodowli.

RUCH

TOWARZYSTW.

N o w e M iasto. Walne zebranie Towarzystwa Rzemieśl
ników Samodzielnych odbędzie się w niedzielę 11. 4 br. o
godz 4 popoł. w Hotelu Centralnym. Zaoraszamy wszy
stkich Rzemieślników Samodzielnych na wspomniane zebrani«
ponieważ zostaną omawiane najaktualniejsze sprawy doty
czące Rzemiosła, a zatem o jak najliczniejszy udział człon
ków i sympatyków uprasza
Zarząd.
N ow e M iasto." Doroczne Walne Zebranie Klubu Teni
sowego odbędzie się w środę, dnia 7 kwietnia o godzinie
7 30 wiecz. w Hotelu Centralnym. Drugie zebranie odbędzie
się o godz. 8.00 bez względu na ilość członków.
Porządek obrad Walnego zebrania:
1. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza
2. Sprawozdanie zarządu, Komisji rewizyjnej
3. Wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej
4. Rlan pracy, inwestycja, rozgrywki w roku 1937
5. Wolne wnioski.
(—) L. Domagała, prezes (—) F. Kuszajewski, sekretarz.

Tow. śpiewu Harmonia.
N o w e M iasto. Przypomina się o lekcjach śpiewa, htó"
ta odbędą się w piątek.
L ipinki. Walne zebranie Koła Gospodyń w Lipinkach
odbędzie się 4 bm. o godz 16 (4 po poł.) w lokalu szkoły
powszechnej. Przybycie wszystkich członkiń konieczne.
Zarząd.

Urzędowe sprawozdanie targowej Komisji
w Poznaniu.
i dni5

Krowy

1. 4. 1937 r.

Wytoczone pełnomięsiste .
Toczone mięsiste
Nietuczone dobrze odżywione
Miernie odżywione
« Ci e l ę t a:
Najprzedniejsze cielęta wytoczone
Toczone cielęta
.
.
.
.
Dobrze odżywione .
.
.
.
Miernie odżywione

60—
52—
40—
24—

64
58
50
30

84— 90
72 — 80
64— 70
56— 60

Owce:

Wytuezone pełnomięslste jagnięta i młodsze s]
Toczone starsze skopy i maciorki

Świ ni e (tuczniki):

Pełnomięsiste od 120 do 150 kg żywej wagi
Pełnomięsiste od 100 do 120 kg żywej wagi
Pełnomięsiste od 80 do 100 kg żywej wagi
Mięsiste ponad 80 kg żywej wagi
Maciory i późne kastraty

ir 66—

70
54— 60

ino_102
1 U ii
94— 93
90_ 93
84— 88
80— 94
Xv v

O b jazd ow e

GIEŁDA

ZBOŻOWA

Płacono w złotych za 100 kg
Poznań, 1. 4. — Bydgoszcz, 3 i. 3.
żyto
24 75— 25.00
25.00— 25 25
Pszenica
29 7 5 - * 30.00
29.75— 30 00
Jęczmień browarowy 25.50— 26.50
26.00— 27.00
Owies
21 75— 22 00
22.00— 22 25
Otręby żytnie
15 75— 16.25
16 50— 16 75
Otręby pszenne grube 17.00— 17.50
16 50— 16.75
Otręby jęczmienne
14 75— 16 00
17.00— 17 50
Rzepak zimowy
62.00— 63.00
58.00— 60.00
Mak niebieski
72.00- 76.00
68 00— 72.ro
Gorczyca
30,00—- 32.00
3200— 34.00
Siemie lniane
57.00—- 60.00
55.00— 58.00
Łubin niebieski
13.75— 14.75
13.25- 14 25
Łubin żółty
15 00- 16 00
14 50— 15.50
Groch Viktoria
21.50- 25.00
22.00— 25.00
Groch Folgera
2i00— 24.00
22 j 0- 24. K)
Peiuszka
23.00— 25.00
22.00- 23.00
Wyka
22.0 — 24 00
22.50- 23 50
Seradela
26 00- - 28 00
24 0 0 - 26.00
Koniczyna biała
85.01—125.00
100.00—130.00
Koniczynalczerwjiur. 100.00—110.00
95.00—140.00

P o d w ó jn y p rogram 1

Kino
Dźwiękowe

Pogzzeb „króla Kwleka*.
Warszawa. Pogrzeb „króla cyganów” Kwieka
odbył się przy ndriale kilku tystęey gawiedzi róż
nego typu. Za karawanem kroczyła rodzina, na
którą przypuszczano formalne ataki. U zbiegu ulic
Chałubińskiego i Alei Jerozolimskich cygani przeszli
do rękoczynów, odpędzając natrętnych od karawanu.
Wywołało to duże zamieszanie.

GIEŁDA WARSZAWSKA
Dolar 5 271/*; frank francuski 24.29; frank szwajcarski 133.15;
fant szterling 25 82 ; marka niemiecka 21 i 94; korona czeska
18 30; szyling austriacki 99.20; gulden gdański 100.00.
Za redakcję odpowiedzialny: Władysław Ran w Nowymmleśeie.
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w
zakładzie, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczeni«
pisma, a abonenci nie mają prawa domagania się niedostarczenyck
nnmerów lob odszkodowania.

M onum entalny film p o lsk i pt,

„Barbara Radziwiłłówna“
Najpotężniejsze arcydzieło filmowe przedstawiające Polskę będącą n szczytn potęgi i rozkwitu. Postać „Barbary* -kreuje królowa
ekranów polskich — Jadwiga Smosarska — w roli króla Zygmunta Augusta Witold Zacharewicz. — Film, który powinien zobaczyć
każdy kto jest Polakiem.
do tego
Komedja filmowa, która mosi wszystkich rozśmieszyć do łez pt.

wyświetla

L UB AWA
w p on ied z. da. 5 bm .
o godz. 4 f 8,15
N OWE MI A S T O
w e w to r e k , da. 6 bm.
o godz 4 i 8,15

„Nocny Patrol“
z Fiip i Flapem jako policjanci aą to dwaj najlepsi komicy świata w swych najlepszych kreacjach!
O godz. 4 przedstawienie dla dzieci „Barbara Radziwiłłówna” do tego nadprogram.

Ogłoszenie.

Prać czy moczyć bielizny ?

Wiosenny jarmark kramny
oraz na bydło i konie
■sEŁ:
odbędzie się w Lubawie w środę,
dnia 7 kwietnia rb.
W o jc ie c h o w sk i, burmistrz

Obrączki ślubne,
budziki, zegary, zegarki,
biżuterię, artykuły op
tyczne ku pul s i e najkorzystniej

Iwrlnifl

L. KOIIKOW SKI,
Podaje ię do wiadomości, te od dnia 1 k w ie tn ia rb. mistrz zegarmistrzowski
a i do o d w o ła n ia
N o w em ia sto n. Drw.
Sobieskiego 7.
Szybka i fachowa naprawa
zegarów i zegarków, biżuterii
i optyki.
Niskie ceny.
Sprzedaż drzewa odbywać eię będzie jedynie w CZWARTKI
Uwaga M u ra rz e !
każdego tygodnia i to od godz. 8 rano do zachodu słońca.
składać oferty do 15 kwietnia,
Nieprzestrzeganie powyższego będzie karane
bliższe szczegóły udzieli
B. C zubaty, L idzbark.

wstęp do obszaru leśnego
w Rakowicach jest wzbroniony
Zarząd Leśny Rakowlce.

4 morgi

ogrodowej zfemi

wraz z zabudowanjam sprze
dam
Jan T ę g o w sk i,
C hrośłe.

KASIOM A
KONICZYN I TRAW
WARZYW OKOPOWYCH
WARZYW OGRODOWYCH
pierwszorzędnej jakości
o s t a t n i e g o sprzętu
poleca po cenach przystępnych

„ R O l n i k 1* Spółdz. roln.-bandl.
Lubawa, te], 39

N o w e m ia sto , teł. 49.

Na d og o d n y ch w aru n k ach od 20 zl m ie ś. do n a b y cia w firm ie

J. Truszczyński, Lubawa, Rynek 32|34.

Szan. Obywatelstwu miasta N o w e g o M iasta I o k o lic y
podaję do łaskawej wiadomości, iż

Wszystkim, którzy nam nadesłali swe życzenia w
dzień ślubu naszego oraz Komendzie Hufca Harcerek,
w Nowym Mieście składamy na tej drodze serdeczne

nadal prowadzę
filię kapeluszy damskich
w N ow ym M ieście przy ul. K azim ierza nr. 3
(obok składu cukierków p. Górskiego).
Przyjmuję przeróbki kapeluszy damskich i męskich według
najnowych fasonów I po cenach bardzo przystępnych. — Tak
samo mam stale wielki wybór w nowych kapeluszach.
Z poważaniem

„Bóg zapłać“
Stanisław Bonaszewski z żoną
z domu Okołowska

Wiktoria Jurkfewiczowa
mistrzyni modniarska Lubaw a.
Skład otwarty we wtorki i soboty.

KUPUJĘ

ZIEMNIAKI

JADALNE 1 F A B R Y C Z N E
---- --

płacąc najwyższe ceny gotówką, przy odbiorze

A. B I E L E C K I , LUBAWA,

telefon nr. 56.

Szan. Publiczności N o w e g o m ia s ta 1 o k o lic y
podaję do łaskawej wiadomości, te o t w i e r a m
* d n iem 1 k w ie tn ia rb. p rzy ni. S ie n k ie w ic z a
(obok Urzędu Skarbowego)

zakład kam ieaiarsko-rzeźiiiarski

NA BOBKÓW 1 POMNIKÓW.
Proszę o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa,
a moim etanolem będzie szan. Klientelę fachowo i rze
telnie obsłużyć
Z poważaniem

M. K O T L E W S K I .

TAPETV
najnowsze desenie
wielki wybór

FARBY
POKOSTY
LAKIERY
KREDA
PENDZLE
SZABLONY

iTorfiarki
I p r a s y do torfu
dos t a r c z a
krótkoterminowo

«I

Tapety
FARBY
POKOSTY
KREDĘ
poleca najtaniej

Józef Cieszyński,

N O W A DROGERIA

Lubawa, w marcu 1937 r.

Służąca

uczciwa 1 pracowita potrzebna
Złotowo
od 15. 4 rb. lub 1. 5. rb. na
Ochoto.
Straż Pożarna
probostwo
O str o w ite , k. Jabłondwa, urządza w niedzielę, 4. IV. rb.
;pow. Lubawa.
Samotny

s z w a jc a r

S i l m \E

G iem zy
C hrom y
L a k iery
B u k a ty
F a led ry
taneczną
J u c h ty
o p. Kaczorowskiego,
czerne i kolorowe
na którą serdecznie zaprasza
w wielkim wyborze i po cenach
_______
Z arząd.
najniższych poleca

ZABAW Ę

drogeria i skład farb
do bydła
N o w e M iasto
Rynek 7
Telefon 62.
do wszelkich robót gospodar
Zgubiłem
Gospodarstwo
skich DOtrzebni od zaraz
świadectwo Przemysłowe kat. 4 Składnica skór
Cz. Balcerowicz,
40 mórg z inwentarzem lub bez
M a rsza łek , B ia ło g ó ra , które unieważniam
od zaraz kor?ystnie na sprzedał
p. Rakowice.
F e lik s D ą b ro w sk i,
B rodnica o . D rw .
Cena według ugody
T e r e s z e w o . teł. 111
przy moście.
Uczeń
M eyka A u g u sty n ,
Dwu calowy roboczy mało
od
zaraz
potrzebny
SwiniarC) wybuuowanie.
W ł. Ł u k a szew sk i, używany
wóz
mistrz
piekarski,
L idzbark.
Gospodarstwo
zamienię na cięższy
6 morgów sprzeda od zaraz
Potrzebny od 1 kwietnia
B. Lud w ieki, N o w e M iasto.
S o m e r fe ld , J a m ieln ik ,
starszy chłopak
- NAJLEPSZĄ
pow. Lubawa. do koni.
A n ton i C zajk ow sk i,
Karczma
Lubaw a, wyb.
16 morgów ziemi w tym łąka
z torfem na dogodnych wprunKacze Jaja
o s ie do w o zó w
kach od zaraz na sprzedaż.
b u k sy
są do nabycia
%
„
E
r
k
a
“
Zgłoszenia przyjmuje od 3 do 7 M szanow o, G rad u szew sk a. I
w s z e lk ie b la ch y
kwietnia w Hartówcu później
b e d n a rk i Itd.
£ z podwójnymi mankietami
Jaja od kaczek
w Grudziądzu
najkorzystniej
u
o Wybór dla
P ru ch n iew sk i, właściciel. Pekingów sprzedaje
Maj. L iu ó w iee. ** najwytworniejszych Panów

i c h ło p a k

{bieliznę

Dom

Uwaga 1
po księdzu prof. Gordonie, na
Mam
na
sprzedaż wszelkie na
dający
się
dla
urzędnika,
eme
w najlepszych gatunkach
ryta i rzemieślnika na sprzedał siona warzywne i okopowe
poleca
Z agórsk i, M roczno.
L ubaw a, Gdańska 3.
Słoneczny, umeblowany
Z powodu przeprowadzki sprze
Sprzedam
pokój
dam
wszelkie
M
E
B
L
E
właśc. W acław T ru szczy ń sk i
nowy dom
do wynajęcia.
M. B ra n d t, N o w e M iasto, Cena według ugody
L U B A W A , ul. Zamkowa 1
Gdzie? wskaże eksp. „Drwęcy*
Telefon 87.
Przemysłowa 1.
J ó z e f K o p ań sk i, Ty lic e
Nowe Miasto.

Okazja!

Telefon 94.

| Czysto is t o t o krawaty.
do nabycia

C. K O L A S I Ń S K i
BRODNICA, Rynek 27
Plac budowlany
%

o g r o d e m na sp rzed a ż.

Żelazo
sztabowe
T. Kozickiego
skład żelaza
B rod n ica, Hallera 17.

TAPETY
w wielkim wyborze
-------poleca — —

Księgarnia

„Drwęca*

Dnia 1 kwietnia rb. o godz 6 45 zasnął w Bogu po długich i ciężkich ^cierpieniach w Szpitala Powiatowym w Nowym Mieście, zaopatrzony Sakramentami św.

Władysław Sugajski
w 69 tym roku życia.
O czym zawiadamia w ciężkim smutku pogrążona

R o d z i n a .
Krotoszynv, Jaguszetfice, dnia 1 kwietnia 1937 r.
Eksportacja zwłok oraz pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 5 kwietnia 1937 r. o godz. 9,30 z domu żałoby do kościoła parafialnego w Krotoszynach,
Osobnych zawiadomień nie wysyła się.

W dniu i kwietnia 1937 r. zmarł w Nowym Mieście

Władysław Sugajski
z Krotoszyn-Pomorze
Z m arły b y ł 31 la t czło n k iem R ady N ad zorczej Banku L u d o w eg o w N ow ym M ie śc ie , a czło n k iem od sa m e g o j e g o za ło żen ia .
Z m arły od zn a cza ł s ię p r a c o w ito śc ią i w y ją tk o w ą o b o w ią z k o w o śc ią . B y ł ca łą d u szą od d an y sp r a w ie sp ó łd zielczej.

Cześć

Jego

pami ę ci !

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Ludowego
w Nowym Mieście

W dniu 1 kwietnia 1937 r. zasnął w

Władysław Sugajski
członek Rady Powiatowej powiatu lubawskiego.
W Zmarłym traci powłat lubawski wybitnego obywatela i zasłużonego działacza samorządowego.

Za Wydział Powiatowy i Radę Powiatową
Mgr. A. Kowalski
P rzew o d n iczą cy W ydziału P o w ia to w e g o

jI

Za dowody szczerego v spółczucia eiaz za
oddanie ostatniej przysługi mojemu kochanemu mężowi, ojcu i dziadkowi śp.

Józefowi Józefowiczowi
W środę, dnia 31 marca br. o godz. 15 30 zasnęła w Boga, opa
trzona Sakramentami św., po‘ krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, nasza
najukochańsza matka, babka,^siostra i ciocia
ś. p.

Marianna Jastrzębska
przeżywszy 65 lat.
O ezym donosi w smutku pogrążona

Przewielebnemu ks. dr. Prybie, ks. wik. Ruchniewiczowi i ks. wik. Bielickiemu oraz wszyst
kim Krewnym i Znajomym,składamy serdeczne

„Róg zapłać“
Rodzina Malinowskich
i Józefowiczów
Nowe Miasto, w kwietniu 1937 r.

Rodzina

Nowemiasto—Toruń—Tczew—Brodnica, w kwietniu 1937 r.
Eksportacja zwłok % domu żałoby przy ul. Wierzbowej do kościoła
parafialnego w Nowym Mieście odbędzie się w sobotę, dnia 3 bm. o godz.
9 rano, następnie pogrzeb.

Uwaga Straganlarze.

PRALNIA

C h em iczna 1 farb iarn fa
w B rodnicy, ul. Mostowa 7
właśc.: KONST. STEIKA
Czyści chemicznie i farbuje
wszelką garderobę fachowo,
szybko i pod gwarancją nie
uszkodzenia tkaniny.
Ceny z n a c z n i e z n i ż o n e »
Zlecenia przyjmują:
| w L u b aw ie i
p. Bestjanowa „Bazar”
1 1 w D zia łd o w ie
p. Jadwiga Małłek,fskład galan.
| w Lidzbarku
p. Stan Gawryś, skł. galanterii
Na N o w em ia sto poszu! kuje się poważniejszego zaI stępcy do przyjmowania wszei1klej garderoby do czyszczenia
tchem, wzgl, farbowania.

i^ W T o w . Kupców Sam. w Działdowie uprasza wszystkich
kupców I rzemieślników straganiarzy chrześcijan o liczny
udział w jarmarku kramnym, który odbędzie się dnia 13
kwietnia 1937 u

Drzewo opałowe
| gromady zdatne na płoty,
|df2ewo użytkowe, stale na
Isprzedaż we wtorki|l piątki,
IM ajątek O b o r z , p Lidzbark.

„ D R W Ę C A“ — czwartek, 8 kwietnia 1937 r

Mr. U

D ział rolniczo-gospodarczy.
O wczesne siewy.
Wszelkie zasiewy wiosenne, oprócz tych roślin
— które marzną przy parostopniowych przymroz
kach — winny być wykonywane jak najwcześniej, to
znaczy wtenczas, kiedy roia dostatecznie obeschnie,
by się za broną nie mazały, lecz przysypywały.
Czy to nastąpi w początkach marca, czy kwietnia,
czy nawet dłużej wypadnie czekać na odpowiedni
stan roli — to zależy od warunków atmosferycznych
danego roku, czego z góry przewidzieć nie możemy,
a również i od gatunków ziemi, czy jest łatwo
przepuszczalna, czy też potrzeba więcej ciepła —
by obeschła. Wiemy, że górki piaszczyste obsy
chają najwcześniej, podobnie, jak i ziemie wydre
nowane, to też na takich szybko obsychających grun
tach siewy rozpoczynamy najpierw przed innymi.
A że w jednym roku może na takim gruncie wy
paść siew w grocbn, a w drugim kartofli, więc nie
powinniśmy się oglądać na narzuconą z góry kolej
ność, lecz siać, czy sadzić to, co w danym roku
w tym miejscu wypada. Obawa przed zamarznię
ciem kartofli, gdy sadzić je wypada wcześnie, jest
zupełnie błędna. Wiemy z doświadczeń, jakie by
ły przeprowadzone w Ognisku Kultury Rolnej w
Kościelcu, że właśnie b. rychłe sadzenia dawały
największe plony — bowiem kartofel, choć nie wy
łoni się z ziemi, ale pod powierzchnią roli kły zwol
na formował, a gdy nadeszły ciepła, rósł, już mocno
ugruntowany. Na piaskach, a więc na tych grun
tach, gdzie ich sadzenie wypada wcześnie, mamy
jeszcze i to zabezpieczenie, że kartofel sadzimy
dość głęboko, bo 12 — 15 cm.
Rozumie się, że możliwe są i w maju większe
przymrozki — ale gdybyśmy się z tym liczyli, to
i jęczmień czy burak trzeba, by zasiewać w maju,
co byłoby zupełnie niewłaściwe. Liczne bowiem
doświadczenia wykazały, że jęczmień dwurzędowy,
zasiany w marcu, choć i śnieg może go przykryć
na kilka dni i zimna trwają dość jeszcze dętkliwe,
daje plon z ha 5 — 8 q wyższy niż zasiany w ma
ja. Równie i buraki, choć szybko wschodzą, zasia
ne w ziemię ogrzaną, to jednak nie dosięgają tak
wysokich plonów, jak zasiane w marcu czy w po
czątkach kwietnia.... Ale zawsze o jednym trzeba
pamiętać, by ziemia nie była za mokra ! Bo wten
czas wczesny siew nic nie jest wart.
Trzeba próbować i nowych rzeczy
w rolnictwie.
I w rolnictwie trzeba doświadczyć nowych
rzeczy i próbnych opraw. Niektóre z tych no
wości dobrze się zapowiadają, mogą więc przyno
sić poważne korzyści. Najważniejszą z nich jest
łubin bez goryczki, wyhodowany w Ożarowie w
powiecie wieluńskim, Jest to łubin żółty, podobny
do zwykłego, goryczki zawiera tylko nikłe ślady.
Jak wykazały dotychczasowe próby, łubin oża
rowski, zarówno jako zielonka jak i ziarno, nadaje
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się na paszę bez odgoryczaoia, a zarazem dsje j
dobre piony. W roku zaszłym u p. Antoniego i
Piątkowskiego w Dembsku koło Łuskowa łubin
ożarowski wydał pioa ziarna przeszło 24 kwintale
z hektara. Spasany bydłem, okazał się zupełnie
dobrą paszą.
Dobrze się również zapowiada czumiza, będąca
wielkim prosem. Można ją uprawiać nie tylko na
ziarno, lecz również na zielonkę i na siano. Na
ziemi, zasobnej w pokarmy roślinne, czumiza daje
duże plony.
Ze względu na wielką ilość białka i tłuszczu,
bardzo cenną rośliną jest soja, nadająca się na
pokarm cla ludzi oraz na karmę dla drobiu.
Na zieloną paszę dla bydła dobrą rośłiaą jest
zwykły słonecznik, którego wielką zaletą jest wy
trzymałość na susze oraz duża wydaja, masy zielonej.
Dla trzody chlewnej dobrą rośliną jest żywokost pastewny, dający świeżą zielonkę od wczesnej
wiosny do późnej jesieni.
Kółka rolnicze powinnyby zalecać członkom
podejmowanie próbnych upraw wymienionych oraz
innych roślin, a radzimy sprowadzać zbiorowo na
zamówienie nasiona i sadzonki.
Wiosenne zabiegi na łąkach
Wiosną na łąkach przede wszystkim należy
porozrzucać starannie kretowiny, które w razie
pozostawienia przeszkadzają w koszeniu trawy,
a następnie tworzą kępy, psujące gładką powierz
chnię łąki.
O ile zaś kępy na łące czy pastwisku już się
znajdują, na przedwiośniu, należałoby je usunąć.
Łąki gruntowe (mineralne) często bywają wdzięczne
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Coś o firankach.
Nic tak nie nadaje wyrazu wnętrzom naszych mie
szkań jak okna. Lśniące szyby i czyste, efektowne
flrany często decydują o wyglądzie całego pokoju.
Należy pamiętać, że firanki przytłumiają
światło, trzeba zatem umiejętnie dobrać je i za
łożyć, aby naogół ciemnych naszych mieszkań nie
pozbawiać zupełnie słońca i jasności. Najprak
tyczniejszy sposób zakładania firanek jest na mo
siężnych prętach z kółkami, które pozwalają w
miarę potrzeby odsuwać i zasuwać okno.
Grubą siatkę ze skromnym szlakiem i frendzlą możemy powiesić i w salonie i w pokoju
jadalnym i w gabinecie. Stora z tiuln, markizety,
czy etaminy, ozdobionej motywami filet samymi
ezy też łączonymi z haftem. Haftowane siatki są
jeszcze modne, chociaż wzory na nich są coraz
skromniejsze. Tiul nadaje się najlepiej na firanki
dę sypialni, pokoi damskich itd., a jeśli jest łą
czony z siatką — nawet do salonu.
Mamy w handlu dużo tiuli, słabo podobnych
do tiuli, o wiązaniu grubym, oczkach nierównych
i daiyeb, nadających się doskonale na story. Taki
tiai, zakończony u dołn szlakiem filet i frendzlą
lub falbaną z cienkiego tiulu wygląda ładnie. Je
żeli bierzemy na firanki markizetę czy etaminę,
należy materiał, który się zbiega — przed uszy
ciem wyparzyć, wyprasować 1 obszywać motywami.
Tiul grecki, najtańszy materiał na firanki, nie
zbiega się, ale za to się wyciąga — firanki stają
się dłuższę; a wężsże, a to ba skutek wyciągania
s|ę
pod ciężarem materiału, Możnaby temu
zapobiec* piorąc tiał ple wzdłuż oczka, a wszerz,
ale nie zawsze otrzymamy odpowiednią szerokość.
Tb <u też bierzemy zwykle tiala na szerokość

za bronowanie. Łąk torfowych bronować nie
można, natomiast skuteczne bywa wałowanie ta
kich łąk ciężkim walcem gładkim. Jak najbardziej
też należałoby zalecać nawożenie łąk, a na począ
tek chociażby podejmowanie prób z nawożeniem
na niewielkich kawałkach.
W sprawie ulg pr zy płatności
podatku gruntowego.
Pomorska Izba Rolnicza przypomina okólnik
Ministerstwa Skarbu z dnia 8 sierpnia 1986 r. w
sprawie spłaty należności podatku gruntowego na
stępującej treści:
Płatnikom państwowego podatku gruntowego,
którzy wpłacą do dnia 30 kwietnia 1937 roku cało
roczną należność pod. grunt, za r. 1937jj przy
znaje się 10 proc. bonifikaty od sumy, wpłaconej
przedterminowo, tj. od należności II raty podatku
gruntowego. Natomiast płatnikom, którzy w tym
samym terminie wpłacą I ratę podatku gruntowego
za 1937 rok i ponadto część II raty, przyznaje się
5 proc. bonifikaty od wpłaconej przedterminowo
części II raty.
Nłedopłacone sumy (bonifikaty) Ministerstwo
Skarbu umarza na podstawie art. 123 Ordynacji
Podatkowej. Urzędy skarbowe odpiszą je w księ
gach bierczych z powołaniem się na niniejsze za
rządzenie.
Podając powyższe zarządzenie p. Ministra Skar
bu do wiadomości, Pomorska Izba Rolnicza zaleca
pp, Rolnikom w własnym ich interesie o wykorzy
stanie przyznanej ulgi przez dotrzymanie podanego
w okólniku terminu 30 kwietnia bież. roku.
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obficie, a łącząc z filetowym szlakiem przymar- bionym deseniem obok kraty są wielkie grochy
szezamy. Przez rozpinanie i prasowanie wszerz | i desenie kwiatowe.
Firanki winny harmonizować ze stylem ume
można temu trochę zapobiec, Firanki siatkowe
albo się rozpina albo tylko prasuje raz wzdtut blowania. Do starych mebli odpowiednie są sta
siatki, drugi raz wszerz, nigdy na ukos. Ślicznie roświeckie firany, podwiązane kokardką. Poza tym
I wyglądają firanki z metra, sporządzone z tkanin modne jest zawieszanie firanek w ten sposób, że
przejrzystych, jednobarwnych i deseniowych. Ulu jeden bok jest podpięty fantazyjnie, a nierzadko
nawet podtrzymywany kolorowym sznnrem czy
wstążką. Do nreszkania modnie urządzonego od
powiednie są 2 firanki, krzyżujące się w oknie.

Płaszcz koronacyjny królowej angielskiej tkany jest w myśl
tradycji na średniowiecznych krosnach.

Gospodarstwo domowe niedalekiej
przyszłości bez zmywaków, ścierek i węgla.
W olbrzymiej hali Olympia w Londynie zor
ganizowali angielscy architekci i przemysłowcy
budowlani wystawę, ilustrującą postępy, osiągnięte
w zakresie budowy domów i urządzeń miejskich.
Oto jak przedstawia się na tej wystawie kuchnia
przyszłości. Gospodyni domu krząta się w pokoju
0 ścianach szklanych grubości przedramienia, cho
dząc po podłodze gumowej, tak łatwej do oczy
szczenia, a przy tym elastycznej, zawsze ciepłej
1 tłumiącej odgłosy kroków. Pokój ten jest
kuchnią. Do gotowania potraw służy wmurowany
w ścianę piec elektryczny. Do zmywania zaś na
czyń płaski zlew gumowy, w którym myje się
talerzyki, szklanki i garnki strumieniem ukropu,
również wytwarzanym elektrycznie, a zmywającym
do czysta lepiej, niż może tego dokonać ręka,
uzbrojona w ścierkę. W elektrycznej saszarni są
one w jednej chwili zupełnie wysuszone, co oczy
wiście czyni zbytecznym żmudne ich wycieranie
ścierką. Zajęta tymi czynnościami gospodyni sie
dzi na obracającym się stołka, umożliwiającym jej
sięgnięcie po wszystko bez potrzeby wstawania

Podatek wyrównawczy
w gmi.iach wiejskich.
Dn. 27 lutego br. uchwalona została przez Sejm
i Senat ustawa o samoistnym podatku wyrównaw
czym w gminach wiejskich. Ogłoszono tę ustawę
w nrze 16 tym Dziennika Ustaw. Weszła ona w
życie z dniem 1 kwietnia br., a obowiązywać będzie
do 31 marca 1939.
Podatek wyrównawczy pobierają gminy i to
tylko gminy wiejskie. Nie wpływa on do skarbu
państwa, tylko do kas tych gmin, bo przeznaczony
jest wyłącznie na pokrycie niedoboru gmin.
Jeśli więc jakaś gmina gospodarzy w ten sposób,
że pokrywa wszystkie wydatki budżetowe z włas
nych dochodów i niedoboru nie wykazuje, to nie
może uchwalać podatku wyrównawczego, no j nie
może go ściągać. Podatek wyrównawczy jest
przeznaczony tylko na podtrzymanie gospodarki
tych gmin, które z normalnych wpływów nie mogą
pokryć swoich wydatków.
Przytoczona wyżej ustawa powiada wyraźnie, że
•gólna suma podatku wyrównawczego w gmi
nie nie może przewyższać snmy niedoboru w
budżecie. Ponadto ustawa ogranicza wysokość
lego podatku i w inny sposób. We wojewódz
twach środkowych, tj. białostockim, lubelskim,
łódzkim, kieleckim i warszawskim wolno nałożyć
najwyżej tyle razy po 2 złote, ile Jest hekta
rów gruntów opodatkowanych. W wojewódz
twach wschodnich, tj. nowogródzkim, poleskim,
wileńskim i wołyńskim — najwyżej tyle razy po
półtora złotego, ile jest hektarów opodatkowanych.
W południowych, tj. krakowskim, lwowskim,
stanisławowskim i tarnopolskim — 50 groszy, za
chodnich, poznańskim i pomorskim — 25
groszy.
Gdyby te sumy nie wystarczały na pokrycie
niedoboru, to wolno jeszcze gminom w wojewódz
twach środkowych i wschodnich dodać tyle razy
po 25 groszy, ile jest w gminie hektarów, w połud
niowych po 50, w zachodnich po 25. Ale taką
dodatkową podwyżkę musi zatwierdzić nie tylko
wydział powiatowy, lecz i wojewódzki.
Podatek wyrównawczy płacić będą płatnicy
podatku gruntowego, przemysłowego i od nieru
chomości. Ogólną sumę podatku wyrównawczego
poskłada się na płatników tych trzech podatków
w danej gminie.
Oczywiście rozkłada się ią nie
w równej wysokości na każdego płatnika, tylko
odpowiedaio do wymiaru przytoczonych wyżej
podatków. Kto więc płaci podatku gruntowego
mniej, to rzecz prosta, mniej też płacić będzie po
datku wyrównawczego, niż ten, który płaci podat
ku gruntowego więcej.
Kredyty siewne dla rolników.
Pomorska Izba Rolnicza otrzymała z Państwo
wego Banku Rolnego w Grudziądzu zawiadomienie,
że został uruchomiony kredyt na zasiewy wiosenne.
Kredytu tego udziela Państwowy Bank Rolny —
Oddział w Grudziądzu na następujących warunkach.

Nie wolno kłaść na ziemi wideł, kos, grabi
1. kredyt udzielany jest jednoroczny płatny w
czy siekier. Grabie i kosy należy podczas przerwy
3 ratach bez prawa prolongaty,
2. oprocentowanie 7 i pół proc. w stosunku w pracy wetknąć w ziemię, ostro ściętym końcem
tyki; chronienie kosy przed słońcem jest niemą
rocznym,
3. jako zabezpieczenie kredytu należy przędło* drym przesądem, natomiast natknięcie się na
żyć weksel z żyrem 2 osób majątkowo odpowie ukrytą w pokosie kosę grozi ciężką raną.
Widły zawsze wbijać w ziemię, choćby tylko
dzialnych.
Wysokość udzielanych pożyczek na powyższy przez chwilę były niepotrzebne.
Ostrze kosy zaraz po pracy, zwłaszcza przy
cel nie może przewyższać zł 50 na 1 ha użytku
przenoszenia jej, trzeba osłonić dwoma związanymi
(w zasadzie).
deszczułkami, powrósłem lub w inny sposób;
ostrze sierpa owinąć szmatą lub powrósłem.
Wiele wypadków zdarza się przez ciasne
ustawienie robotników. Szereg kosiarzy, żniwiarzy
Dba] o swe narzędzia!
i podbieraczek powinien być rozstawiony szerzej
Gdy mówi się o nieszczęśliwych wypadkach, niż to u nas zwykle jest we zwyczaju, aby uniknąć
często zdarzającego się kaleczenia w nogę, poprze
jakie spotkać mogą rolnika przy pracy, to przy dzającego
kosiarza lub kobiety, podbierającej zżęte
chodzą na myśl wypadki przy młóckarniacb,
zboże.
sieczkarniach, z buhajami iub końmi.
Przy pracy widłami rozstawienie musi być
A przecież słyszy się często, że komuś wy
takie,
by jeden robotnik nie mógł dosięgnąć nimi
bito oko widłami, że ten odrąbał sobie palec
drugiego.
siekierą, a jeszcze inny pokaleczył się o porzu
coną w przejściu bronę.
Ludzie nie myślą o tyra, że i najprostsze
Komunikat
i najczęściej, w gospodarstwie używane narzędzia,
w sprawie zaświadezeń, wydawanych
jak pługi, motyki lub kosy są również niebez dla przesyłek zakwalifikowanych ziemniaków
pieczne, jeśli obchodzi się z nimi niedbale.
sadzeniaków.
Jakżeż łatwo skaleczyć się, stanąwszy w sto
Pomorska Izba Rolnicza podaje do wiadomości,
dole na porzucone widły lub grabie albo na że karty kwalifikacyjne i inne zaświadczenia dla
tknąwszy się na leżącą kosę.
sprzedawanych zakwalifikowanych ziemniaków sa
Wypadki te i z ludźmi i ze zwierzętami prze dzeniaków mogą być przez nią przesyłane tylko
ważnie nie są ciężkie, choć naprzykład przebicie pod adresem producenta, nawet w wypadku za
widłami często kończy się śmiercią, a w 1933 roku mawiania ziemniaków przez pośredniczącą firmę
zdarzyło się, że robotnik, idący drogą z kosą na handlową. Celem uniknięcia nieporozumień należy
ramienia, ściął nią głowę mijającemu rowerzyście. podać Izbie przy zamawiania wspomnianych wyżej
Ale nawet najmniejsze skaleczenie, zwłaszcza kart kwalifikacyjnych i innych zaświadczeń: adres
zardzewiałym żelazem grozi zakażeniem krwi gospodarstwa rolnego, nazwę i odsiew zakwalifi
i kalectwem iab śmiercią.
kowanych ziemniaków, ilość wysyłanej partii zie
Przed tymi skaleczeniami bronić się musimy, mniaków, czy będą ładowane we workach czy też
dbając o porządek w gospodarstwie.
luzem, tudzież czy mają być przy załadowania
Dużo ludzi nie chce zrozumieć, że nawet mała skontrolowane i zaplombowane przez delegata
ranka może wywołać ciężką chorobę.
Izby, czy też nie; dokąd — ewentualnie z wymie
Każdy jednak zrozumie, że porządek to naj nieniem kraju — mają być ziemniaki wysłane.
lepszy i najtańszy pomocnik gospodarza, że po
W sprawie przysłania delegata Izby do skon
rządek zawsze się opłaci.
trolowania i zaplombowania ziemniaków należy
Każdy gospodarz, nawet najbiedniejszy, powi się zawczasu z Izbą porozumieć.
nien dbać o to, by każde narzędzie było jak naj
Pomorska Izba Rolnicza.
częściej opatrywane, czyszczone i ostrzone, by
'Najgorsze zasiewy na Pomorzu
każde miało swoje miejsce, a nie poniewierało się
1 w Wielkopolsce.
byle gdzie, bo wtedy i czasu nie starczy na szu
kanie i robota takim narzędziem pójdzie mu prę
Na terenie Pomorza i Wielkopolski w skutek
dzej i na dłużej mu ono wystarczy.
złych warunków aa jesieni zasiewy weszły w
Wszystkie ręczne narzędzia należy wieszać okres zimowy bardzo słabo rozwinięte. Bezna wolnej ścianie stodoły iub śpiebrza, każde śnieżna zima i zimna wiosna przyczyniły się do
zawsze na jednym i tym samym miejscu, na 2 dalszego osłabienia stanu ozimin, a nawet do wykołkach, wbitych w ścianę obok siebie.
marznięcid ich na ziemiach lżejszych.
W większych gospodarstwach, gdzie jest dożo
Ogólnie zestawiając z danymi z innych wo
narzędzi, zamiast wieszaków możaa zrobić stojaki. jewództw, okazuje się, że zasiewy ziem zachodnich
Brony ustawia się, oparte o ścianę budynku wyszły z okresu zimowego najgorzej.
zębami ku ścianie.
150 tono nasion buraków cukrowych
Trzonki narzędzi muszą być gładkie, bez za
wysłano
z Polski do Mandżnrji. W Mandżnrji po
dziorów, mocno z narzędziem zmocowane.
Rączki sierpów i noży powinny być rozszerzo wstają nowe cukrown e, wobec czego w przy
ne od strony ostrza, by ręka nie mogła ześlizgnąć szłości powiększy się wywóz tych produktów
rolnych.
się na ostrze.

I

Do nadzienia kotletów ndnsić w maśle krajaną cebulę,
włożyć doń pokrajaną wątróbkę, obsmażyć prędko, potem
siekać drobno z cebulą i słoniuką, solić, doprawić korzeniami
i żółtkiem, wymieszać dokładnie i smarować kotlety jak wyżej,
Do kotletów podawać można ryż.

z miejsca. Podał też pod ręką telefon telewizyjny
umożliwiający jej, gdy rozmawia z rzeźaikiem,
sprzedawcą jarzya, czy też składem artykułów
spożywczych, widzieć towary, które pragnie za
mówić, wybrać i kazać pokrajać przy sobie, choć
nie rusza się z kuchni. Co się tyczy szklanek,
filiżanek, talerzy, półmisków — to nie widać na nich
żadnych pęknięć, wszystko to bowiem wyrobione
jest z niepękającego szkła i nie podlega wpływom
kwasów lub tłuszczów, jest więc bardziej higienicz
ne niż używane obecnie.
Pierwsza ofiara „mody koronacyjnej”.
Miss Izabela Thompson zjawiła się u swego
fryzjera, żądając przefarbowania włosów na „barwę
koronacyjną”, chciała bowiem być pierwszą An
gielką, która tej b#rwy użyje nawet do włosów.
Fryzjer przestrzegał, że użycie tej barwy nie da się
już nigdy usunąć. Przestrogi nie pomogły i miss
Tompson wyszła od fryzjera z zielonymi włosami.
Sąd oddalił jej skargę o odszkodowanie, wycho
dząc z założenia, że fryzjer wypełnił tylko zlecenie
swojej klientki.
D O B R E RADY.
Plamy

%

Opiekanki z kartofli gotowanych.
Kilo kartofli ugotować, przetrzeć, pokrajać cebulę, usma
żyć na maśle, 2 jaja ugot. na twardo, usiekać, wszystko ®to
wymieszać, wbić 4 żółtka surowe, dodać siekanej pietruszki,
pianę z białek, uformować placuszki, maczać w jaju, obsy
pać bułkę i smażyć na smalcu lub maśle.

Pianka pomarańczowa.
Utłuc pół kg. cukru na miałko, zostawiając kilka ka
wałków, którymi ociera się skórkę z 2 pomarańcz : utłuczo
ny cukier wymieszać ze szklanką śmietany i bić w zimnym
miejscu, aż się zrobi tęga piana. 2 pomarańcze rozebrać na
cząstki, a mając gęsty syrop przesmażyć w nim pomarań ;ze,
wyjąwszy uprzednio pestki, Po ostudzeniu osączyć z syropu
usmażone pomarańcze, układać w formę (wypłókaną przed
tym dobrze) warstwami z ubitą śmietanką i wstawić w lód
do zamrożenia lub w chłód. Na półmisku oblać syropem
z usmażonych pomarańcz,

Kącik mody.
Pod znakiem szkockiej kraty.

sosu

na obrusie usuwa się, przysypująe de grubo wapnem w pro
szku ł obu stron. Tak pozostawić.na parę godzin i następaie wapno zczyścić szczotką.

miast zimnej wody do picia dać ma lekkiego odwaru z ko
rzenia włoskiego z odrobiną miodu.

Alabaster

Drobne przedmioty porcelanowe zbrudzone

ezyśc! się w ciepłej, łagodnej wodzie z sodą, wszelkie zaś zagłę
bienia przy pomocy szczoteczki, w końcu zimną wodą spłókać i miękką szmatką wysuszyć.

odkurzyć, myć w łagodnej, letniej wodzie mydlanej i płókać
nad kranem. Suszyć w przewiewie, nie wycierać, aby nie
uszkodzić.

Zapach kleju
po tapetowaniu pokoju ginie,! jeśli na łopatkę żelazną damy
żarzących się węgli drzewnych i posypiemy filiżanką jagód
jałowca. Zostawić przez noc — przy zamkniętych oknach
i drzwiach — nazajutrz zapach specyficzny ginie.

Chrypkę kanarków
jeśli nie'jest wywołana zatłuszezeniem, można uleczyć wilgotBO-ciepłym powietrzem. Daje mu się raz po raz trochę oleju
terpentynowego do wdychania i to w ten sposób, że na
gorącą wodę wlewa się klika kropli oleju terp. i postawia
Baezynie z wodą tak, że kanarek musi parą oddychać. Za-

Przepisy gospodarskie.
K otlety cielęce, nadziewane wątróbką.
1 ft. mięsa kotletowego rozdzielić przy kostce na części,
zbić każdy kotlecik oddzielnie. 250 g. cielęciny z łopatki po
dzielić na tyle części, ile jest kotletów, każdy kawałek wyżyłować i obić na masę, rozciągnąć nożem na desce do wiel
kości kotleta. Kotlety smarować wątróbką, przykryć rozbi
tym płatkiem wątróbkę fla kotlecie, uformować brzegi. Gdy
kotlety nadziane, solić z wierzchu, tarzać w mące, jaju i bułce
i smażyć na zramieniouym tłuszcza.

Tej wiosny ostatnim krzykiem mody będą kraty szkockie,
bardzo twarzowe i to w kolorach: żółtym, czerwonym, zie
lonym lub błękitnym na tle beige lub czarnym. Poza tym
widujemy w kratach zestawienie takich barw jak: żółta
z zieloną, pomarańczowa z fioletową, różowa z zieloną itd.
Obok dużych krat widuje się też drobne pepito.
Moda szkocka jest mile widziana przez panie, głównie
dlatego, że nadaje się świetnie do przeróbek.
Doskonale
wygląda zestawienie gładkiego materiału ze szkockim, uży
tym na kamizelkę, kołnierzyk, rewersy czy podbicie płaszcza,
którego kołnierz i rewersy są takie same.
Bardzo dobrym pomysłem jest łączenie kostiumu ze
szkocką kratą, dając np. na ciemny Kostium klapy, kołnie
rzyk, paski dyskretne na rękawach z kraty. Nosi się nadal
kraciaste spódniczki do jednolitych żakietów i na odwrót«
Przy każdym kostiumie ładnie wygląda krata w kolorze
czarno-Cierwono* żółtym.
Do codziennego użytku i na całe suknie używa się na
ogół wełny szkockiej ciemnej, o barwach niezbyt rzucających
się w oczy: np. żółto-beżowo brązowej, biało czarnej z dy
skretną nitką czerwoną lab zieloną itp, Kratę jaskrawą oży
wamy do wykańczanie gładkich snkien, np. na kołnierzyki»
mankiety, kieszenie lab na suknie o charakterze wybitnie
sportowym.

