Cena p o je d y ric ie y o egzem p larza 10 groszy^

Kwito «w irow o 1N1Ł Ow Pom ad nr. 800 084.

Z DODATKAMI: „OPIEKUN MŁODZIEŻY«, „NASZ PRZYJACIEL“ l „ROLNIK“
»Drwęca* wychodzi 3 razy tygodn. we wtorek, czwartek i sobotę rano. —
Przedpłata wynosi dla abonentów miesięcznie z doręczeniem 1,20 zł.
Kwartalnie wynosi z doręczeniem 3,59 zł.

Cena ogłoszeń; Wiersz w wysokości 1 milimetra na stronie 6-łamowe] 15 gr,
na stronie 3-łamowej 50 gr, na 1 stronie 60 gr. — Ogłoszenia drobne: Napisowe
słowo (tłuste) 30 gr katde dalsze słowo 15 gr. Ogłoszenia zagrań. 100% więcej.
Numer t e l e f o n u :

Przyjmuje się ogłoszenia do wszystkich gazet
Druk J wydawnictwo »Spółka Wydawnicza* Sp. z o. odp, w Nowemmieście.
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Bankructwo żydowskiego mózgu.
W roku 1937 skończyło się drugie 5 lecie gospo
darki sowieckiej, które miało według zapowiedzi
przynieść ogólną poprawę warunków pracy i życia
obywateli państwa sowieckiego. U strój społeczny,
wprowadzony na terenie b. imperium rosyjsk iego,
zajmuje szereg umysłów polityków, socjologów
i ekonomistów całego świata. Uprzytomnić sobie
należy, że w XIX w. nie tylko socjaliści, sle cały
świat postępowy ulegał sugestii manifestu komu
nistycznego, wydanego w 1848 r. p rzez Marksa
i Engelsa.
Lenin, wyjeżdżając do Rosji w 1918
r., uznał »kapitał* Żyda Marksa za e w a n g e lię
n o w eg o program u socjaln ego i uważał, że
roźległe obszary Rosji, na których znajdują się
w ielkie skarby bogactw naturalnych, są sprzy
jającym terenem dla przeprowadzenia radykalnych
reform społecznych.
Badając rzeczywistość sowiecką, stwierdzić
przede wszystkim musimy, że w ykon an ie szum
nie reklamowych projektów przedstawia się bar
dzo m izern ie. Bardzo pouczający jest obraz re
zultatów gospodarki sowieckiej w dziedzinie g o 
spodarki roln ej. Przyjmując cyfry sowieckie
ze zastrzeżeniem, widzimy, że zbiory najważniej
szych płodów rolnych wynoszą tylk o połow ę prze
ciętnych plonów wszystkich państw europejskich,
* zaledwie 25 -30 proc. zbiorów najwięcej urodzaj
nych krajów. Jest to najlepszym dowodem, że
s o w ie c k ie k olek tyw y gospodarcze ro ln e w po
równaniu z gospodarstwem innych krajów, opar
tym na własności prywatnej, zupełnie zbankru
tow a ły. W miejsce kilkunastu milionów przed
wojennych gospodarstw rolnych, przeważnie drob
nych, jest obecnie w Rosji około 250 tys. kolek
tyw n ych gospodarstw , zw, Sowchozami lub Koł
chozami, które mają znamiona majątków pańszczy
źnianych Jak wygląda gospodarka rolna w So
wietach — pouczy nas o tym pismo sowieckie
„I.zwiestia* z 14. VII. ubr., które donosi, że w
K ołchozach okr. Dniepropietrowskiego potwo
rzyły się ogromne za to ry w ym łócon ego zboża,
leżącego na kupach, bez żadnego zabezpieczenia.
Jeszcze w gorszym stopniu odbiła się gospodarka
na terenie h o d o w li bydła, trzody i owiec, gdyż
z powodu wyrżnięcia i spożycia przez włościan
niemal całego inwentarza żywego przed skolektywizowaniem gospodarstw zespołowe gospodarstwa
rolne znalazły się bez m ateriału hodowlanego.
Jedną z głównych przyczyn niedomagań Rosji Sow.
jest fatalny stan k o lei i dróg. Nawet w Austra
lii długość linii kolejowych jest dłuższa niż w Ro
sji, wynosi 0,6, a w Sowietach 0,4 km na 100 km.-ł
Według planu obu „p ięciolatek * projektowano
zelektryfikowanie 25 tys. km kolei, tymczasem w
pierwszej „pięciolatce* zelektryfikowano za le d 
w ie 100 km. Pad względem d ró g bitych Rosja
stoi na niesłychanie niskim poziomie.
Na polu przem ysłu fa b ryczn ego fznać duży
postęp w przemyśle metalowym i elektrotechnicz
nym.
Natomiast
przem yśl, który obejmuje
odzież, b ielizn ę I obuwie, pozostaje w tyle,
nie znać także rozwoju przemysłu spożywczego
i drzewnego. Należy podkreślić znaczne p ogor
szenie się jakości w yrob ów przem ysłow ych ,
wypuszczonych przez Sowiety. Ilość zabrakowanej
produkcji wykończonych tkanin dochodzi do 94
proc. Papiery, używane w biurach, szkołach, są
szarego koloru, w gatunku bibulistym.
A k or
dow y system pracy, który wymaga wielkiego
natężenia siły i woli człowieka, tak zwalczany
przez socjalistów wszystkich krajów, jest obecnie
ew angelią państwa Sow ietów .
K o b ie ty m u
szą pracow ać naw et p rzy n ajcięższych ro b o 
tach, co w państwach burżuazyjnych jest ustawo
wo wzbronione. O jakichkolwiek strajkach m ow y
nie ma. Nawet zamysły
strajkowe karane są
śm iercią. Z arob k i robotników, rzemieślników
są nietj/lko niskie, wahają się od 100 do 200 rubli,
kiedy 1 klg. chłeba żytniego kosztuje rubla, kilo
masła 26 rb., wieprzow ina klg 16 rb.
Na podstawie tych wiadomości, zaczerpnię
tych z prasy sowieckiej, widzimy zupełne bank
ru ctw o programu socjalistycznego, wykonywane

go w Rosji według ewangelii żydowskiej Marksa.
Masy utraciły już wiarę w możliwość poprawy
położenia gospodarczego, ale i góra sowiecka
utraciła wiarę w skuteczność metod, stosowanych
w gospodarstwie państwowym.
Poczytny pisarz emigracji rosyjskiej, Mikołaj
Bierdiajew w książce p.t. .Problem komunizmu*
stwierdza, że rew olu cja m iała Rosjan w ybaw ić
z bezprzykładnej niewoli, ale zamiast poprzestać
na tym i pozwolić społeczeństwu rozwijać się na
nowych zasadach zupełnie swobodnie i samorząd
nie, bolszewizm nie mógł nic pozytyw nego stw o
rzyć, bo był pomyślany wbrew istotnym właśei- _
wcściom natury ludzkiej.
K. Wierczak.

Skandal z obchodem św. Jordanu
we Lwowie.
U dział wojska p olsk iego Ich razi.
Od samego początku niepodległego bytu Polski
wojsko polskie, chcąc uświetnić święto Jordanu w
kościele greeko-unickim i okazać swą życzliwość
dla społeczeństwa ruskiego, brało w nim oficjalnie
udział. W tym roku poraź pierwszy odbyła się
w e L w o w ie uroczystość Jordanu bez udziału
wojska.
Charakterystycznym jest, że w diecezjach
stanisławowskiej i przemyskiej, gdzie cerkwią rzą
dzą ks. biskup Chomyszyn względnie Kocyloński,
w święcie Jordanu, jak corocznie, wzięło udział
wojsko.
Kuria lwowska, gdzie — jak wiadomo — me
tropolitą jest ks. Szeptycki, meprzyjaźaie usposobiony dla Polaków, odmówiła asystencji wojska..
Uzasadnienie to dosłownie brzmi następująco :
„ Episkopat zastanawiał się nad tą sprawą
i doszedł do przekonania, że ze względu na te
raźniejsze naprężenie stosunków
politycznych
i międzynarodowościowych nie uważa za wskaza
ne zgodzie się na wprowadzenie tej nowości (?),
tj. udziału wojsk w święcie Jordanu w obawie
przed nieprzewidzianymi uastępstwami (?!), jakie
mogłyby wydarzyć się wskutek jakiejś nieodpo
wiedzialnej prowokacji".
Opinia polska do żywa jest tym oburzona. Nie
można dość ostro napiętnować nazwania wniosku
władz wojskowych o zachowanie wieloletniej tra
dycji „wprowadzaniem nowości*.

Przeciw wprowadzaniu polityki
do szkół.
O kóln ik min. W.R. 1 O.P. prof.
Ś w iętosław skiego.
Ponieważ niektóre ugrupowania polityczne usi
łują przenikać do szkół, aby propagować wśród
młodzieży szkolnej swe hasła, a nawet organizować
tajne zespoły, pan minister W.R. i O. P. zwrócił się
do kuraiorów okręgów szkolnych z żądaniem, aby
szkoła użyła wszelkich środków celem przeciwsta
wienia się tej penetracji.
Pan minister W.R. i O. P. wskazał kilka peda
gogicznych środków zaradczych, jakie szkoła po
winna zastosować w tym względzie wobec młodzieży
szkolnej.
Specjalnie polecił pan minister, aby zagadnienie
to, niezmiernie ważne dla normalnej pracy szkolnej,
omówiono było na zebraniach patronatów i kół ro
dzicielskich. Rodzice powinni sobie zdawać sprawę
z tego, że wszelka działalność polityczna wśród
młodzieży przynosi jedynie szkodę. To też rodzice
powinni harmonijnie współdziałać ze szkołą, aby
przeciwstawić się wciąganiu młodzieży szkolnej do
jakiejkolwiek akcji politycznej.
D ym isja p. P a cio rk o w sk ieg o . — P. Nakon le c zn ik o fl KlukowskI w icem , spraw w ew n .
Jak donoszą, — prośba wieemin. Paciorkow
skiego o zwolnienie ze zajmowanego stanowiska
została nwzględniona. Wieemin. spraw wewn. mia
nowano p. Nakoniecznikoff-Klukowskiego, obecne
go wojewodę warszawskiego. Województwo war
szawskie obejmie p. Jerzy Paciorkowski.

B. woj. Kirtiklis się wreszcie
odezwał.
Wileńskie „Słowo* otrzymało od b. wojewody
Kirtikiisa oświadczenie, w którym tak pisze, że po
otrzymaniu „aktu oskarżenia*, rozesłanego przez
b. starostę działdowskiego Twardowskiego „ ó w
cuchnący dokum ent* p rzesia ł natychm iast
do prokuratora z prośbą „o zajęcie się — tak
pisze b. wojewoda Kirtiklis — moją niebezpieczną
osobą, a także czynami*.
„Sądzę, że decyzja rychło nastąpi, jeśli zaś
nie siedzę na ławie oskarżonych lub wręcz za kra
tami więzienia, proszę p. redaktora nie
mieć do
mnie żalu, że na razie zadowolić się musi dawka
mi „narkotyków starościńskich*, które najwidocz
niej już nie wystarczają.
Swój obowiązek spełniłem,
reszta należy
do kogo innego.
Jeśli zaś siąd ę na la w ie
oskarżonych, to usłyszą panow ie I m oją ob ro
nę.
Jednak zaznaczyć muszę — pisze dalej p. Kirti
klis — że nie dam gorszącego i d em o ra lizu ją 
cego spektaklu szkalow an ia autorytetu w ła d z
bezkarnego i gołosłownego i zwalania na swoich
przełożonych, obrzucania błotem
ich dobrego
imienia i honoru, ratowania cudzym kosztem os
karżonych, oplwania „dnia wczorajszego*.
„Postaram się — pisze dalej b. woj, Kirtiklis
— zdezorientowanej i zagazow anej opinii spo
łeczn ej p rzedstaw ić istotn e pow ody zła oraz
rozwiać legendę i sugestię o powodach nadużyć
pieniężnych pojedynczych starostów.
Wreszcie
wezmę w obronę nie tylko siebie, ale cały zastęp
i ludzi wartościowych, którzy to „wczoraj* dźwigali
przez wiele lat, albowiem wysoko sobie cenię
niezmiernie trudną i męczącą pracę naszą, za któ
rą brali na siebie odpowiedzialność*.
Pod listem widnieje podpis Stefana Kirtikiisa,
b. wicewojewody wileńskiego, b. wojewody po
morskiego i b. wojewody białostockiego.
Należy
odczekać, czy p. Kirtiklis zasiądzie na ławie os
karżonych.
Zarządzenie w y b o ró w w Poznania
W ub. sobotę Urząd Wojewódzki w Poznaniu
doręczył tymczasowemu prezydentowi miasta inż.
Tadeuszowi Rugemu zarządzenie, dotyczące wybo
rów do Rady Miejskiej w Poznaniu.
Dniem zarządzenia wyborów jest 25 stycznia
1938. Dniem w y b o ró w 24 kwietnia, tj. pierwsza
niedziela po Wieikiejnocy.
Powyższe zarządzenie czyni zadość obowiązu
jącym przepisom prawnym. Czy wybory istotnie
odbjdą się w tym terminie — z powodu wnoszonej
przez rząd do parlamentu nowej ordynacji wybor
czej — to rzecz inna.
Obniżka lekarstw o 15 p rocen t
Rewizja taksy aptekarsziej, przeprowadzona przez
Ministerstwo Opieki Społecznej, jest na ukończeniu.
Na cenę leków ma składać się wartość towaru, nor
mowana przez taryfę towarową oraz wartość pracy
i kosztów, włożonych w przygotowanie leków, okreś
lona przez t. zw. taksę laboru. Co do taksy towa
rowej, to ma ona być obniżona o 15 proc., w spra
wie taksy laboru toczą się jeszcze rozmowy. Ogólna
obniżka ceny leków wyniesie prawdopodobnie 10
do 15 proc. Nowa taryfa ma wejść w życie jesz
cze w bieżącym miesiącu.
Zgon śp. B olesław a K o sk o w sk lego .
W ub. niedzielę po poł. zmarł śp. Bolesław
Koskowski, b. senator, b. prezes Zw. Dziennikarzy
Pol., nacz. redaktor "Kuriera Warsz.*.
Koskowski należał do najwybitniejszych przed
stawicieli publicystyki politycznej.
Od roku 1922 do 1926 piastował godność se
natora, należąc do Związku LudowO’ Narodowego,
obecnego Stron. Naród.

Zgon b. ministra G. Czechowicza.
W ub. sobotę wieczorem zmarł w 61 roku ży
cia we Warszawie b. minister skarbu za czasów
pomajowych, śp. Gabriel Czechowicz.

Oficerowie niemieccy w Grudziądzu

Z krwawej Hiszpanii.

zyskano 8 km. Sytuacja jest taka, że Ternel jest
otoczony z trzech stron przez armię narodową.

T eru et z trzech stron otoczon y p rzez
arm ię narodową.
Nowa ofensywa armii gen. Franco, rozpoczęta
w ub. poniedz., jest n.ezwykle silna. Posuwanie
się naprzód wojsk narodowych na odcinku północ
nym, które zmusiło nieprzyjaciela do wycofania
się na lewy brzeg rzeki Aif<mbra. ma za s^bą po

B itw a pod Ternelem .l
Bitwa pod Teruelem, która w niedzielę osłabła,
wznowiona została w poniedziałek ze znacznym
nasileniem. W chwili obecnej miasto Teruet jest
ewakuowane, a obserwatorzy wojsk gen. Franco
donoszą, że miasto jest opuszczone.

k **o zw iedzeniu CWK wrócili do W arszawy
Grudziądz. Bawiąca w Warszaw!« od ponie
działku delegacja oficerów armii niemieckiej % gen.
Lfebmanem na czele odwiedziła w ab. czwartek
Grudziądz. Delegacja przybyła do Grudziądza rano
pociągiem pośpiesznym z Oatrowa Mazowieckiego
i około godz. 8 rano została przywitana na dworca
przez dowódcę Centrum Wyszkol. Kawalerii płk.
Smoleńskiego.
Goście zwiedzili CWK i po południu odebrali
defiladę oddziałów CWK w towarzystwie towarzy
szącego im gen, Regulskiego z Warszawy. O godz.
18 oficerowie niemieccy opuścili Grudziądz, wraca
jąc, do Warszawy.
D w óch przew odniczących kom isji wojskowej.
„Kurier Warszawski* omawia w dalszym ciągu
sprawę wyrażenia votum nieufności przewodniczą
cemu komisji wojskowej i wybrania nowego prze
wodniczącego Cpisze : J
„Regulamin Sejmu nie zna w o g ó le I nie dopnazeza
w yrażan ie nieufności przewodniczącem u komisji.
Zjzł'«7,eni* każdego wniosku musi być oparte o jakiś artykuł
regulaminu. Nikt nie wakaże artykułu regulaminu, uprawm*j**cego Jo zgłoszenia wniosku o yotam nieufności prze
wodniczącemu, gdyż regulamin nie chciał dać i nie da posłom
takiego uprawnienia*.

Pismo zważa, że wobec wyraźnego oświadcze
nia gen. Żeligowskiego, że nie składa swego urzędu,
wybrano właściwi^ przewodniczącego *na miejsce
zajęte :
Okrucieństwa w ojny dom ow ej w H szpanli.
Fotografia ta została znaleziona przy jednym z żołnierzy czerwonej armii, który doatał się do niewoli wojak narodowych.
Przedstawia ona grapę żołnierzy armii czerwonej z odciętymi głowami pomordowanych przeciwników.

Zabierzcie Żydów z Folski
wtedy ustaną rozruchy.

do W Brytanii: „ Z a b ie r z c ie s o b ie Ż y d ó w z Polsk i, k t ó
r z y tu p r z y b y l i z R o s j i Jako c z a s o w i g o ś c ie , k t ó r y c h
m y Jat t i ł u e j ż y w ić n ie Jesteśm y w stanie. Wówczas
napewno ustaną w Polsce rozruchy antysemickie zrozpaczo
nego i wygłodzonego ludu polskiego* — zaznaczył p poseł

Dyskusja nad polityką w ew n ętrzn ą
w kom isji sejm o w ej.
W poniedziałek przez cały dzień toczyła aię w sejmowej
komisji budżetowej rozlewna dyskusja nad pcl tyką wewn
w związku z budżetem Min. Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca o m ło d zieży i Żydach.
Zapoczątkował ją olbrzymi referat po». Wojciechowskie
go, kt ry m. in oświadczył :
„Jeżeli chodzi o sksunek młodzieży do kwestii żydow
skiej, to oczywiście Rząd pol-kt musi stoaować regresje
przeciw tym, którzy przekraczają dozwoloD* granice walki
politycznej i ekonomicznej z Żydami. Ale Żydzi muszą pa
miętać, że aniRząi polski ani społeczeństwo nigdy me mo
gą zapomnieć o tym, że te w y b r y k i §ą popełniane przez
nasze dzieci, naszą krew i naszą nadzieję. Mimo wszelkie
potępienia i represje — młode pokolenie zawsze jest i będzie
bliskie naazema serca.

Nadm ierna Ilość Żydów .
.Zaognienie kw-stit żydowskiej — zasnaczyl p. poeel —
jest spowodowane nie tylko prądami antysemickimi, idącymi
przez Europę i udziałem Żydów w ak-ji komunistycznej, ale
przede wszystkim nadmierną ilością Żydów w Polsce
Pro
blem emigracji jest najważniejszym zagadnieniem w Polsce
Nadmiar Żydów został spowodowany głównie n a p ły w e m
powojennym. Nie mamy żadnych obowiązków wobse tych
przybyszów. Obywatelstwo polskie, jakie im nadaliśmy, mu
simy traktować jako czasowe
Kategrrycznie musimy z a p r o t e s t o w a ć orzeeiw wystą
pieniu pewnych sfer w Ameryce i Anglii, które rzekomo w
Imię humanitaryzmu bronią Żydów w Polsce. Na cały świat
wołamy do tych bogatych społeczeństw, przede wszystkim

Rumunia w ydala rabinów Nierum unów.
Odbiera Im broń i wydala kupców
1 przem ysłowców żydowskich.
Bukareszt. Rumuńskie min. wyznań zarządziło
wydalenie wszystkich przebywających w Rumunii
rabinów obywateli nierumuńskich oraz wyszło
zarządzenie, nakazujące odebranie Żydom posiada
nych zezwoleń na broń palną W przyszłości zez
wolenia takie nie będą Żydom wydawane.
Rząd rumuń ki postanowił, iż kupcy i prze
mysłowcy, obywatele obcr, których przedsię
biorstwa zostały zarejestrowane
po 1 stycznia
1930 r.f zostaną wydaleni z granic kraju.
Łódź z 22 uczniami zatonęła na Dunaju.
Dotychczas w ydobyto 17 m artw ych ciał.
Bukareszt Na Dunaju niedaleko Turu S varia na pograniczu
rumuńsko jugosłowiańskim
wywróciła się w niedzielę łódź motorowa, w któ
rej znajdowało się 22 uczni i nauczyciel.
Dotychczas
wydobyto 17 martwych ciał,
za pozostałymi czyni się gorączkowe poszukiwania
zarówno ze strony rumuńskiej jak i jugosłowiań
skiej, jakkolwiek nie ma prawie żadnej nadziel
na wyratowanie ieb.

„P. 'p o», Eckert o bra n y przeto został n iejak o
drugim p r z e w o d n ic z ą c y m obok nadal sprawnie Istnieją
cego pierwszego, p. pos. gen Żeligowskiego.
Krótkie zamkn ęcie : w całej tej »p ra w ie ani Jedno
z k olejn ych posunięć nie było praw id łow e.

Ochotnicy nie mają otrzymać
Krzyża Niepodległości ?
Czym to u sp raw ied liw ić?
Dużo rozgoryczenia w sercach b. Ochotników
wywołała wiadomość, że nie mogą oni otrzym ć
Krzyża wzgl. Medalu Niepodległości.
Ostatnio
i „Polska Zbrojna*, organ sfer wykonawczych, za
biera co do tego głos i t<k wywodzi:J
„Ochotnik w ojen n y nłe został o b ję ty u staw ą
o Kfzyżu i Medalu Niepodległości, gdyż w ustawie tej po
wiedziano „z w yjątk iem w o ja y p o lsk o-bolszew ick iej
na tere n ie Pol ki*.
Ochotnik w jeony ni» ma żadnych p r a w do zatrud
nienia przed tymi, którzy nic wspólnego z faktem wywal
czenia 1 utrwalenia niepodległego bytu państwa nie mieli.
Ochotnik wojenny nie ma miejsca w pragmatykach
służbowych, o ile chodzi o zwalnianie lub służbowe prze
niesienie bez podania powolów.
Dziecko ochotnika w o je n n e g o nie ma praw pierw
szeństwa przy przyjmowaniu dzieci do szkół państwowych.
Wdowy ł sieroty po b. ochotnikach wojennych nie mają
praw do zaopatrzenia.
Ochotnik wojenny nie ma p ra w pierw szeń stw a
przy otrzymywaniu koncesji
monopolowych oraz prze
działu z emi przy parcelacji 1 osadnictwie na kresach za
chodnich i wschodnich mimo, iż ten właśnie element tam
najbardziej byłby wskazany*.

A przecież, jak trafnie wskazuje
ska Zbrojna*:

dalej

»Pol

„Czasy 1 warunki, w jakich pracowali, walczyli 1 ginęli
niepodległościowcy sprzed roku 1918, uż może nigdy się
nie powtórzą, natomiast momenty, w których chwytali
za broń ochotniey wojenni zaistnieć mogą w każdej chw li*.

Poczucie sprawiedliwości i patriotyczne nigdy
nie pog dzi się z tym, by tak miało pozostać.
Trzeba to czymorędzej zmienić.

B ro w a ru Bydgoskiego

Powieść współczesna na tłe stosunków fabrycznych.
Przekład z francuskiego.
47
(Ciąg dalsy.)
Gdy przyszła kolej na La Postolle‘fl, wziął on
dzie< ko, podniósł je nieomal do sufitu, po czym
opuś -ił je na ziemię.
Przed Janką zawahał się Tintin, olśniony, po
czym srebrnym głosem i z wyrazem przekonania
krzyknął:
— Jaka ciocia ładna 1
La Postoile, który popisywał się swymi mięś
niami przy młodej kobiecie, zawołał:
r- — Szczęśliwy Tintin! Nie będziesz mógł tego
powiedzieć za lat dwadzieścia I
Janka obraziła się albo ndała, że ją to obraża
I rzekła szybko :
,
— Alei, panie, będę miała dopier >40 lat.
Wtedy La Postoile zaprotestował t
— Naturalnie, nie miałem wcale na myśli,
ażeby panią pozbawiać pochwał.
Szło mi tylko
o to, że Tintin, tak jak my dziś, niestety, nie bę
dzie mógł myśleć głośno.-

— Irytuje mnie to bydlę I — szepnął Leoc*
Ale brat zaciągcął ich do bridge’a. Nie odznaczał
się w nim wcale. Według zwyczaju, do którego
gra ta upoważnia, partner zarzucał go wymówka
mi po każdej partii. Nie mógł jednak przyznać,
że okiem i uchem śledził kółno pań, w którym
zasiadła Janka, że jakiś impertynencki monokl,
skier iwany wyraźaie na nią, jakaś złośliwa uwaga,
wygłoszona o niej na stronie, robiły jej męża
roztargnionym.
Wycofał się jednak bez wielkich strat. Naj
więcej przegrał tego wieczoru Gaston.
Irytował
się tym niepowodzeniem.
— Czy, mój drogi, — rzekł, biorąc Leona pod
rękę, — są chwile, w których można było by się
zgrać do nitki...
Jego wysokie czoło marszczyło się pod czarną
czupryną, połyskują* ą jak krótkie smugi ognia.
Miałżeby jakie ukryte cierpienie, którego chciał
by się pozbyć. Od niejakiego czasu miewał takie
chwile troski, że wydawał się starszym o lat
dziesięć. Leon nie śmiał go jednak badać. W
drobnych kłopotach bytu powszedniego dwaj bra
cia krępują się nieraz bardziej ze sobą niż dwaj
przyjaciele. Łączność braterska występuje dopiero
w wielkich katastrofach.

Leon nie chciał brać na serio jego niezado
wolenia.
— Ba 1 Cóż tam różnica kilku luidorow może
stanowić dla takiego bogacza, jak ty ?
Gaston uspokoił się. I tonem, w którym mniej
ufny badacz mógł by się dopatrzeć cierpkiej ironii,
odrzek ł:
— A no tak, prawda, masz rację.
Gdy się znaleźli na trotnarze — i nikt nie mógł
podsłuchać ich mimowoli, — Leon zapytał Jankę:
— I cóż, nie bardzo się nudziłaś ?
— Nie, nie. To wszystko jedno. Zadowolona
jestem, żem wyszła. Ale bardziej się cieszę, że
wracam.
Zdanie zakochanej, która się cieszy, że powró
ci do gniazdka. Zdanie nowicjuszki, która nareszcie
czuje się wolną po nadzwyczajnym
wysiłku.
Okropne to bowiem widzieć, że jest się śledzoną przez
cały wieczór, mieć się ciągle na baczności, ażeby
nie wypowiedzieć jakiego niebacznego słowa, nie
zrobić nieprzyjętego gestn.
— Oj, biedna moja głowa... pęka poprostu...
Tak, dało jej się to we znaki.
Przyznała się
dopiero teraz, gdy już było po wszystkim. Ile
zwyczajów nowych dla niej. Rzeczy zadziwiające,
które oie powinny były zadziwiać napozór!...

(C. d. n.»

Odbi6r bekonów w Lubawie
odbędzie się w poniedziałek, dala 31 bm. o godz. 7 rano w
następującej kolejności: Zielkowo, Gierłoż Polska, Roźentsl,
Ostaszewo, Kiełpiny, Rumian, Rumienie«, Lubawa, Bratiao,
Złotowo, Wałdyki, Grabowo, Byszwałd, Kazanlce, Sampława,
Targowisko, Rakowice, Taszewo, Prątaica, Omule, Czerlln,
Labstynek, Dębień, Jeglia, Rybno, Swiniarc, Zwinlarz, Tylice,
Grodziczno, Zajączkowo, Zapotrzebowanie w Lubawie bar*
dzo duże.

Każdy palacz papierosów powinien wiedzieć,

Prosimy p a m i ę t a ć
o odnowieniu przedpłaty za
„

na

Odbiór bekonów w Nowym Miećcie
Lubawskim.
odbędzie Blę w poniedziałek, dnia 31 bm. o godz. 7 rano, w
następującej kolejności! Kamionka, Niem. Brzozie, Kurzętnik,
Bratian, Wawrowice, Mikołajki, Wielkie i Małe Bałówki, Za
jączków©, Grodziczno, Sampława, Targowisko, Mroczno, N o
wy D*ór Bratiaóskl, Radomoo, Bagno, Rakowice, Lekarty
Jamielnik, Nowe Miasto, Marzęeice, Tylice, Gwiżdziny.

Odbiór bekonów w Biskupcu
odbędzie się w poniedziałek, dnia 31 bm. o godz. 7 rano, na
stacji kolejowej.
fnstruktonat Hodowlany PIR w Nowym Mieście Lubawskim.

WlA D O M O S

O i.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 26 stycznia

938 r.

kalendarzyk.

26 stycznia, środa, Polikarpa.
27 stycznia, czw rtek, Jana Złotoust.
Wschód słońca g 7 — 25 n\m Zachód słońca, g. 16 — 10 m.
Wschód księżyca g 3 — 57 m. Zachód księżyca g. 12 —8l2’ m.

sMlflwto «i s®w$sss<*.
Dziwne zjawisko, na niebie.
N o w e Miasto. We wtorek około godz. pół do dziewiątej
wiecz. zaobserwowaliśmy na niebie osobliwe zjawisko. Otóż w
kierunku od rzeki Drwęcy ku wiosce Marzęeice ukazała się
czerwona łuoa, atóra następnie rozdzieliła się na dwie
części — łącząc się następnie w środku. Zjawisko to, trwa
jąee blisko godziny, wywołało silne wrażenie na ‘widzach
Światło to bowiem, ciemno czerwone, sprawiało niesamowity
widok. Zabobonni ladzie z tego powodu snują już ponure
horoskopy na przyszłość,

Kursy narciarskie.
N o w e Miasto. Komenda Powiatowa P.W. 1 7J.F, poda*
je do wiadomości :
Okręgowy Urząd W.F. 1 P.W. organizuje w Borkowie Kar
tuskim dwa sześciodniowa kursy narciarskie dia mężczyzn
1 kobiet w czaste ;
I turnus dia mężczyzn od 14 — 10. IT 1938r.
II turnus dla kobiet od 21 — 26 II I938r.
(Terminy mogą ulec zmianie zależnie od warunków atmo
sferycznych.)
Zniżka kolejowa 75 proc. Opłata za wyżywienie 1 za
kwaterowanie 1.50 dziennie Udział u kursie mogą brać junacy
buf ów p. w człoriiowie (kiuie) organizacyj w. f. i p. w. oraz
sportowych i niestowarzyszonycb, od 16 roku życia.
Uczestnicy winni posiadsć właeny sprzęt sportowy, istnie
je jednak możliwość wypożyczenia nart na miejscu bezpłat
nie.
Zgłoszenia na kora z podaniem imiona 1 nazwiska, daty
urodzenia, miejsce zamieszkania (dokładny adres) czy reflektu
je na wypożyczanie nart, na eży przedstawić do komendy o.w.
w Nowym Mieście Lubawskim do ^nia 31. stycznia 1938r.
godz 10. ta.
Pożądanym jest, by uczestnicy kursów zaopatrzyli się w
łyżwy, gdyż cprócz uarclaistw^, będzie można również upra
wiać i łyżwiarstwo.
Członkowie (kinie) org. p. w. i w. f. oraz junacy hufców
p.w. otrzymają z Powiatowego Komitetu zwrot kosztów za
przejazd i wyżywienie.

O byw atelska kuchnia dla Bezrobotnych.
N o w e Miasto- Podaję do wiadomości zainteresowanych,
ie Obywatelska kuchnia dla Bezrobotnych przy rzeźni miej
skiej wydaje obindy codziennie w godzinach od 12-tej do
13 tej za wyjątkiem niedziel i świąt.
Porcje obiadowe otrzymać można również
za bony
6 groszowe Towarzystwa Pań św. Wincentego a Paulo, któ
re otrzymują biedni od tutejszego
Obywatelstwa miast
Jałmużny. Zarząd kuchui obywatelskiej dia bezrobotnych.

że dobra gilza (zwijka) filtruje dym
tytoniowy i wchłania nikotynę

D

R

W

Ę

mi e s i ą c

C

że dobra bibułka podwyższa aromat
i smak tytoniu,

Ę ‘ -:

l u t y

że to zadanie spełniają gilzy i bibułki

Nowi w lntym abonenci otrzymają bezpłatnie
kalendarz na r. 1938 po nadesłaniu kwita abona
mentowego za luty.
Nowi abonenci z agentur
otrzymają kalendarz przez agentury.

M O K K A - A L T E S E S
Dla czyich Interesów organizują s ię ?
D ziałd ow o
W mieszkaniu Wicherta Franciszka przy
ulicy Średniej odbyło się w ub. niedzielę zebraałe organi
zacyjne P.PS., na które przybył delegat czy nawet więcej,
z Mławy. Informują nas, ie do zarządu wegzli: Soboczyński
Leon, Wteberd Franc., Dejewski Marian, Sobczyńeki (Kis ny)
i Lawendowaki Fr**nc. Ostatni podobno mocno zgromił „kler*
słowami, nie dającemi się tu powtórzyć Rzecz oczywista:
żydzi bardzo nienawidzą duchowieństwo kat , a oni, ci czer
woni, to przecież pachołki żydowskie, muszą w'ęc uj dać na
kat księży. O rabinach to oni nic złego nie powiedzą, Córa*
bardziej się wykazuje, że to dla obron y in teresó w żyd ow 
skich organizuje się naszych robotnik ów .

Piłat«, ucznia szkoły powszechnej kl. 6, ąjr*a st. post p. Pi
łata z Lubawy, który z narażaniem włs*tsego życia w ostat
niej chwili zdołał uchwycić tonącą za rękę i wydobyć z wielk m wysiłkiam na powierzchnię.
Za ten bohaterski czyn
należy się młodemu bohaterowi Zdzisiowi pełne uznania.

Koncert-Dancing na Pom oc Zim. dn. 2 lutego.
Lubaw a. Miejski Obywatelski Komitet Pom. Zimowej
* dniu 2 lutego na sali hotelu .Pod Orłem* koncert
d « o*
którego całkowity dochód przeznaczony jest na
Pom. Zimową. Program będzie nader cbf.ty i b. urozmaico
ny. W części konceptowej w vstąpi zespół miłośników muzy»
ki pod bat p. W. Dakowsklego, po czym nastąpi przedsta
wienie areywesołej komedii w 3 aktach „Przymusowe lądo
wanie*, następnie około godz. 19 tej rozpocznie sfę dancing.
Smaczny i bogato zaopatrzony bufet we własnym zarządzie
Komitetu da pokrzepienie i zachętę do wesołych pląsów
W czasie tegorocznego karnawału, kiedy tak dużo jest
zabaw 1 rozmaitych innych rozrywek, pamiętajmy choć w
jednym dniu o Pomocy Zimowej, o złożenia ofiary na rzecz
tych braci naszych, którzy bez własnej winy pozbawieni są
wszystkiego, co człn, łękowi do godziwego bytowania jest
potrzebne
Zabawa nasza będzie tym radośniejsza i więcej da nam
zadowolenia, jeżeli towarzyszyć jej będzie przeświadczenie,
że nie o własnych tylko uciechach pamiętaliśmy, lecz, że
spełniliśmy cz>n obywatelski, zasilając Fundusz Pom. Zimo
wej na rzecz głodujących, w nędzy żyjących naszych braci.
Z tego względu Obywatelstwo podąży na koncert dancing
Pomocy Zimowej.

C zy nie należałoby te g o naprawić ?
Brod nica. Nad wejściem do budynku urzędu poczto
wego widać wybite szybki. Ponieważ od dłuższego jaź czasu
taki stan istnieje, władze nfe powinny
dłużej toerować
takiego nieporządku. Co sobie o tym obcokrajowcy pomyślą ?
j

Zebranie organizacyjne Związku b.
Ochotników Armii Polskiej 19!4]21.
N ow em la sto

i

odbędzie się w niedzielę, dola 30 bm. o godz. 15 BO
w Hotelu Centralnym .
P rzy bę d zie d e le g a t z od
działu Brodnicy.
i
P on iew aż chodzi to o zorgan izow an ie sam odziel
\ n ego oddziała i w Now ym M ieście Lub., przeto u p ra 
sza wszystkich b. O chotników o wzięcie udziału
Z Sądu.
B ron isław Treichel, delegat.
Lu baw a. Wyrokiem Sądu Grodzkiego 20 bm. skazani ; w tym zebran ia.
i
'
i
l
I
— K M mi l ni iiiiiiH
zostali: Balewski Jan z Rudy za szalbierstwo na 20 zł grzyw- I
ny, Zakreta Bolesław za usunięcie pieczęci na 30 zł grzywny,
Laskowski Jósef. z Nowego Zielunia, Laskowski Boi z Rynku,
Walne zebranie Stron. Narodowego
Alf. Stacbewiez z Trzcina za bójkę po 6 mieś. więzienia,
Koło Sampława
Laus^h Lu j&n bez stałego miejsca zamieszkania za oszustwo
na 8 m. więzienia, Kłosowski Ff. z Rumenlcy za zmuszanie
odbędzie się w niedzielę, daia 30 bm. po głównym
na 2 tyg. aresztu, Ługiewięz Fr. z Każenie za przywłaszcze
nabożeństwie w salce parafialnej.
nie pieniędzy na 4 m. aresztu, Wolman Jan z Zielkowa za
kradzież, Kioszkiewicz Józef z Omula za paserstwo i namowę
Uprasza o liczny udział członków
Zarząd.
do kradzieży na 6 m. więź, i 10 zł grzywny, Zuchowska
Leokadia z Lubawy za przywłaszczenie na 1 rafes. aresztu,
Walne zebranie Stron. Naród,
Maliszewski Franc. z Lubawy za przywłaszczenie na 1 mieś.
aresztu, Saoimowski Beaedykt z Lubawy za przywłaszczenie
koło Tylice
na 2 tyg. aresztu, Zuchowska Leokadia z Lubawy za przy
odbędzie się w niedzielę, dnia 6 lutego, o godz. 10 zaraz po
właszezeoie znalezionych cholewek na 2 tyg aresztu, We
nabożeństwie.
sołowski Maks. z Grabowa za kradzież na 2 tyg. aresztu.

Zaproszenie LMiK.

Zebranie Stron. ^'arod.

Lubaw a. Obywatele ! Hasłem Ligi Morskiej 1 Kolonial
nej — to silna flota handlowa pod ochiocą floty wojeDoej.
Równolegle z wzrostem naszej floty wojennej wzrasta nasze
znaczenie na świeci«. Jeśli chcesz być budowniczym pol
skiej potęgi na morzu, na śwfecle, jeśli chcesz, aby Polska
posiadała kolonie jak najprędzej — to wstąp w nasze szere
gi
Zapoznaj się z pracą w LMK. — przyjdź na zwyczajne
Walne Zebranie, kt^re odbędzie się 29 bm. o godz. 18,30 w
lokalu p. WyźLca. Zapisz się na członka i zadaj przez to
kłam wywodom gdańskiego publicysty, że nie jesteśmy „na
rodem morskim".

B y szw ald . Zebranie tut. koła otron. Narodowego od
będzie się w sobotę, 29 bm o godz. 18 w lokalu p. M Sal
skiego. Przybycie wszystkich członków jest obowiązkowe.
Zarząd.

Dzikie świnie i jelenie na targu.
Lu baw a. Seosacją było pojawienie s?ę wozu z maj.
Ltnówiec, na którym znajdowały się ubite 2 dziki, 1 jeleń
i sarna. Z powodu dość ożywionego targu, ciekawych woko
ło wozu było dużo. Wobec braku refiektantów dziczyznę
zabrano spowrotem do domu.

RUCH

TOWARZYSTW.

W alne zeb ran ie T o w a rzy s tw a C y t e ln l
Ludowych (T C L ) w Lubawie
odbędzie się w dniu 1 lutego 1938 r. o godz. 20-tej wlecz, w
bibliotece TCL (w gmachu b. szkoły Wydz.), na które pro«
simy wszystkich członków naszego Koła o łaskawe przybycie.
Zarząd.

Baczność „Sokoli*.

Z targu.

Z targu.

Lu baw a. Niniejszym przypomina się, ie walne zebranie
tut. guiazda odbędzie się dziś, w środę, da. 26 bm. o godz.
19.30 w lokalu p Piotrowicza ul. Zamkowa.
Obecność
wszystkich druhów obowiązkowa.
Zarząd.

N o w e Miasto.
Na wtorkowym targu płacono za :
mdl. jaj 1,50— 1,60, ft masła 1— 1,20, kurę 2—2,40, kaczkę
2,50 zł., parę gołębi 70 gr., ctr. kartofli 2 z ł , furbę drzewa
3,50—4 zł., furkę torfu 5—6 zł. Na targowisku płacono za :
prosięta 24—32 zł. ża parkę, bekony 33—35 zł ctr., tł. świ
nię 37—40 zł. ctr, cielęta 13-zł. Dowóz jak 1 ruch był średni.

Lubaw a, W poniedziałek na targu płacono za ft masła
1.10 —1 20, mdl jaj 1.40— 1.50, cielęta 9— 16 zł.
Za świnie
tłuste na rzeź płacono 31—35 zł za ctr, za bekony 37.56 zł
za etr.

Lu baw a. Zebranie waloe Kat Stów. Czeladzi Rze
mieślniczej odbędzie się w czwartek, 3 lutego rb. o godz. 20
w salce parafialnej. Obecność wszystkich członków jest ko
nieczna.
Zarząd.

W alne zeb ra n ie KSM ź. w Mikołajkach

M iesięczne Zebranie Tow. Satnodz.
Rzem ieślników w N ow ym Mieście

Z y d o f I© z w tork u dnia 25. 1.
Now© Miasto.
W. Macocha Boleszyn, Jan Tuodzieckl
% żoną Mro źno, Lamparsba, źora Ign. z Kurzętnika, Czar
necki z synem Czyste Błota, niepoprawny, Obojski Szafami»,
zaślepiony obrońca źy lów, Szpanowska M. Skarlin^Zurańska,
służąca o. Stienssa, Jadanowski Pustki, Goszykowa Nowe Mia
sto, Szmeicher Mikołajki, Szmel her Szefarnia, Marszelewski
Jan Gwiździny, Grzywaczowa Otręba, Stachewiczowa ae sy
nem, niepoprawni źydof ie, Królowa Ni m. Brzozie, Samulski
Nowe Miasto wyb, niep »orawny. Malinowski szewc Nowe
Miasto Lub., Orzepowski Fr, Marzęeice, Nowicki z toną, ro
botnik z Bratiana, Leokadia Perłowska Nowe Miasto, Kazi
miera Wejner Nowe Miasto.

odbyło się 23 bm. w lokalu p. Pawłowskiego. Zebranie za
gaiła dh prezeska Balewska W., witając ks Asystenta i druh
ny. Po odczytaniu protokółu z ostatniego zebrania ub r.
przez dh sekr. Mówkównę H. nastąpiły sprawozdania Zarzą
du. Skarbniczka Jodłowska B. przedstawiła staQ kasy, który
wynosił w dochodzie 3i 7 zł, w rozchodzie 310 zł, saldo na
rok 1938 — 7 zł. Po krótkiej przerwie przystąpiono do wybo u Zarządu, w którego skład weszły: dh Balewska W, pre
zeska, Mówkówna H sekr., Łukaszewska K. skarb., Zawacka
B. oarz, do dalszego zarządu Trzebiatowska S., WiśnickaM,
do Komisji Rewizyjnej Balewska R, Dembkówna J. Ksiądz
Asystent życzył organizacji dalszego pomyślnego rozwoju, za
co prezeska podziękowała, zachęcając równocześnie druhny
do wspólnej pracy z Zarządem.

Z Pomorza,

Dzień Polaka z Zagranicy
w Lubawie.

Zawsze ! wszędzie Żydzi na widowni.

Lubawa. Dnia 30 bm. o godz. 12 (południe)
na Sfcli p. Kowalskiego w Lubawie — odbędzie się
»Poranek
Propagandowy Polaka z Zagran!cy*,
poświęcony dla polskiego społeczeństwa miasta
Lubawy i okolicy.
Referent będzie omawiał ży
wotne i aktualne sprawy, dotyczące Polaków z Za
granicy. Wstęp bezpłatny.
W tymże dniu odbędzie się również zbiórka
uliczna na potrzeby szkolnictwa polskiego na
obczyźnie.

L id z b a rk . Ostatnio podaliśmy, w jaki sposób usiłują
Żydzi szkodzić chrześcijańskiej konkurencji.
Szczególnie
oszczerczymi wywodami usiłują odwieść klientów — gojów
od popierania chrześcijańskich placówek
Wychodzi to
jednak na niekorzyść tych gojów.
Np. rolnik Piotr Kaź
mierczak z osad Ciborskich sprzedał Żydowi zboże i został
o 2 zł. na ctr. ocyganiony. Tak oto postępuje Zyd. Kon
kurencję chrześcijańską oczernia, zaś sam oszukuje naiwnych
gojów. Wiedzą o tym rolnicy, lecz zaślepieni żydowskimi
pochlebstwami, brną w obrzydłym U doHstwie, popierają,
sprzedają lub kupują od żydoatwa towary, wzgi. w inny
sposób okazują im przychylność, nie zastanawiając się, źe
szkodzą sobie, społeczeństwu i krajowi.

Bohaterski czyn małoletniego chłopca.
Lu baw a. W piątek, 21 bm. w gods. popol. gromadka
dzl.ci Ślizgał, elę na lodzie stawo miejski.go, przy czym lód
al.spodziaol. się załamał i Jedna z dziewcząt, 9-letnia córka
tut. m. rzeinlcklego Krajewskiego, wpadła do wody. Reszta
dzieci w przestrachu ociekła I dziewczynka była by atonęłz,
gdy by ale przytomność omyito znajdującego się tam Zdziała

odbędzie się w niedzielę 30. I. o godz o godz. 5 tej w lokalu
p. StrehPa, na które wszystkich członków
i symoatyków
uprzejmie zaprasza
* Zarząd.

T o w , śpiewu „Harm onia*.
N o w © Mia sto, ftf czwartek, dnia 10 lutego 1938 r.
o godz. odbędzie się w hotelu p. Bony walne
zebranie,
na które się Szan. Członków wspierających
1 wszystkich
czynnych członków zaprasza.
Zarząd.

Baczność Sokoli i
Now © Miasto. Walne zebranie Tow. Gimn. „Sokół* wr
Nowym Mieście Lub. odbędzie się w sobotę, da 5 lutego br.
0 godz 19,15 (7,15 wiecz.) w lokalu p. Bony, (ul K< ś duszki)
Po walnym zebraniu odbędzie się w tym hamym lokalu
wieczorek sokoli, na który wszystkich druhów i sympatyków
zapraszamy.
Czołem!
Za Zarząd:
( ~ ) Fr. Barański, prezes.
( —) L. Rzymski, sekr.

U w aga: Grodziczno i ok olica !
W niedzielę, 30 stycznia br. o godz. 16 na sali p, Janu
szewskiego w Grodzicznie urządzają tut. Weterani i Pow
stańcy Naród. RP. 1914—1919 obchód w 3 letnią rocznicę
swego istnienia, połączony ze zabawą taoeczną
Zatem kto
żyw i sympatyzuje z obrońcami Ojczyzny, — nie h pośpie
szy na powyższą imprezę, gdzie będzie duto humoru, a nie
jeden zapomni o troskach szarego życia.
Równocześnie zapraszamy wszelkie bratnie Towarzystwa
1 Gości z Grodziczna 1 okolicy. Osobnych zaproszeń nis
wysyła się.

Walne zebranie Cechu Szewskiego.
D ziałdow o, ft niedzielę, 23 bm. odbyło się Walna
Zebranie Cechu Szewskiego, na którym po załatwienia «praw
zawodowych 1 cechowych dokonano uzupełnienia składu
Zarządu Starszym Cechu został wybrany p Ditsch Wiktor,
§akr# tarzam, p, Hlnc Laon i skarbnikiem p. Radomski S l

ZEBR ANIA KOŁEK ROLNICZYCH
Ifa rz ę ele e. Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Ma*
rzęcicach odbędsie się w niedzielę, dola 80 bm. o godr. 2.30
w szkole. O liczny udział prosi
Zarząd.

Wielka dyskusja o polityce
wewn. w Sejmie.
Jako pierwszy, w dyskusji w komisji sejmowej
o polityce wewnętrznej mówił pos. Krseczumow icz. skrytykował on ostro politykę wojewody
Józtfskiego, która doprowadziła do tego, ie poi*
skość się tam cofa.
O U niw ersytecie Lu dow ym w Gaci powie
dział, ie głównym jego zadaniem to — szkolenie
n a jra d y k a lu itjs zy ih agitatorów , pozbawionych
wszelkiej etyki. Wychowankowie są straceni dla
pracy na roli i zajęć zawodowych i pokładają
sw e nadzieje tylko w jakimś przełomie komu
nistycznym.
ZN P. — Mandelbaum D rzew iecki.
P. Prystorowa w dalszej dyskusji tak powie
działa o czołowym dygnitarzu Zw. Naucz. Polskie
go, Mandelbaum-Drzewieckim :
»Podczas rewolucji byłam w Rosji i natknęłam
się tam na jednym z wieców na Mandelbaum Drze
wieckiego. Dzisiaj jest on członkiem b. zarządu
ZNP. Nie był on w Rosji polskim rewolucjonistą,
ani Polakiem, był dygnitarzem rządu Kierońskie
go. To było jego pierwsze oblicze. Drugie oblicze
pokazał w Polsce, gdy za czasów Jędrzejewicza
miał objąć wysokie stanowisko — jako p ion ier
postępow ego wychowania m łodzieży. Dziś
jest jednym z wpływowych działaczy nauczyciel
stwo polskiego.
P. prem ier odpowiada.
Około
północy
zabrał
głos
premier Składkowski. Rozpoczął od zajść w Małopolsce. Pokazywał broń, w rozruchach używaną.
Następnie, trzymając kosę w ręku, powiedział żar
tobliwie: »Ponieważ panowie tutaj są we większo
ści, będę nadal przem aw iał z kosą w ręku“ .
3

Ozon popiera akcję, skierowaną przeciw
gen. Żeligowskiemu.
Szef Ozonu, gen. Skwarczyóski, ogłosił wczo
raj Komunikat w sprawie walki tej partii % gen
Żeligowskim za jego wystąpienie w Sejmie. Gen.
Skwarczyński zdecydowanie stanął po stronie tych,
którzy w Komisji sejmowej głosowali przeciw gen.
Żeligowskiemu.
We W ilnie zanosi się na rozłam w Ozonie.
Jak donoszą, wileńska organizacja Ozonu
stanęła zdecydowanie i publiczność po stronie
gen. Żeligowskiego.
Zanosi
się na rozłam w
Ozonie.
P r o je k t zmiany ordynacji wyotn-c» j
Poseł Duch zgłasza projekt zmiany ordynacji
wyborczej. Bliższe szczegóły w następnym nrzei
Zmiany p o lityk i e m e ry ta ln e j.
Komisja budżetowa Senatu omawitła we wto
rek budżet emerytur i rent inwalidzkich. Refero
wał sen. Serożyński, zapowiadając, że przyjęta w
ub. sesji przez Sejm nowela do ustswy emerytal
nej ma być przedmiotem obrad komisji senackiej
w dniu 28 bm.

GIEŁDA

ZBOZOWA

Płacono w złotych kg za 100
Poznań, 25. 1. — Bydgoszcz, 24. 1.
22.50— 22.75
21.25— 21.50
£yto nowe
27 2 5 - 27 50
Pszenica
26.75— 27 25
19 50— 19.75
20 25— 20 50
Jęczmień
20.00— 20 25
20.71— 21 25
Owies
47.00— 49 00
47.00— 49 00
Siemie lniane
22 50— 24 50
23 00— 25.00
Groch Viktoria
23.50— 25 50
23 5 0 - 25.00
Groch Folgere
20.00— 21,00
Wyka jara
200 00— 220.00
200 00—230.00
Koniczyna biała
120.00— 130.00
Koniczyna czerw. rur. 90.00— 100.00

Marianowi Granicy
składamy serdeczne

P o lsk le g e Haiti* 8, A. Kosgt&ś&i*
Ponaorek * w l o r i s l a .
Fala 304,3 m. 986 Kc. 16—24 Kw*
C z w a r t e k , 27 I. 11.40, 13 10, 18.25, 2300 Płyty. 1300
NIewy zyskana dziedzina — pogad. rola. 14 00 Wiad z Po*
morza i parę ioformacyj.
18.15 W domu marynarza szwedz
kiego 18 40 Wiad. sport z Pomorza. 18 45 Lekcja języka
polskiego z Katowic.
P i ą t e k , 28 I. 11.40, 13.00 Płyty. 14.00 Wiad. z Pomo
rza i parę ioformacyj, 18.15 Utwory na flet. 18 40 Rok 1863
na Kujawach i Pomorzu — odczyt 18.55 Wiad. sport, z Po
morza. 23,00 Fala od Bałtyku — Burza mordka — audycja
słowno-muz.
Poza tym transmisje z Innych polskich stacyj.
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Powiatu Działdowskiego

i

w Działdowie

W
j|

nieruchomość

Podziękowanie.
Za złożone życzenia i licznie nadesłane telegramy
z okazji 10-lecis istnienia mego przedsiębiorstwa składam tą drogą moje najserdeczniejsze podziękowanie

M aksym ilian Dem bow ski,

ł

L u b a w a , Rynek 17.

położoną w Działdowie

„Bóg zapłać“
Radomno, w styczniu 1938 r.

Dzieci.

Km. 712(35.

C zw artek, 27 I. 8.00 Audycja poranna. 11.15 Koncert
11.40 Płyty 15 45 Ro?mowa muzyka z młodzieżą. 16.15 Mu
zyka tan. polskich kompozytorów. 17 00 Najnowsze książki
o Dalekim Wschodzie — odczyt 17.15 Recital fortep. San
dora. 18 35 Audycja dla młodzieży wiejskiej.
19 00 Słuch*
.Finał*. 19.30 Boże Narodzenie w Słowacji — andycja z Kra*
kowa. 20.00 Koncert rozrywkowy. 21.45 Wacław Borowy —
laureat Literackiej Nagrody Państwowej.
22 00 Twórczość
Szymanowskiego — III audycja — tr. z Konserwatorium
Warsz.
P ią t e k , 28 I. 6.15 Audycja poranna. 11 15 Audycja
dla szkół. 1140 Płyty. 15.45 Lwica Uanga — audycja dla
dzieci. 16 15 Włoskie otwory mandolinowe — tr. z Katowic,
17.15 Koncert 18.10 Uczmy się tańczyć — lekcja,
18.35
Audycja dla wsi.
19.00 Pocieszne wykwintnisie — komedia
Moliera.
19 35 Muzy&a tan. z płyt 20.00 Koncert symf.

Za redakcję odpowiedzialny : .Władysław Bau w Nowym Mieści®,
Za ogłoszenia redakcja niepodpowiada.
W razia wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód ęj
zakładał*, strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostaroaaad^
pisma, a abonenci nie mają „prawa domagania się niedostareso&yeh
numerów lob odszkodowania-

zamierza sprzedać na korzystnych warunkach swą

ś. p.

RADIOWY

Dolar 5.27,63 frank francuski *750; frank szwajcarski 121.40
funt sztarling; 26 37; marka niemiecka 109 00; korona czeska
18.51; szyling austriacki 98 20; gulden gdański 99.80*

Komunalna Kasa Oszczędności
Przewieleb, Duchowieństwu oraz wszyst
kim Krewnym i Znajomym, którzy oddali ostat
nią przysługę naszemu kochanemu ojcu

KĄCIK

AadjeJc Połikłega Kadla w Warsmawie*

przy ni. M arsz. J. P iłsu d sk iego » r 26, składająća aię ib o dynku fabrycznego, badynku mieszkalnego dwóch hal wysta
wowych, śpichlerzy, garaży ectr. Obszar zabudowany wynosi
2169 mtr.2.
Objekt ten nadaje się na różne cele przemysłowe, zwła
szcza na urządzenie warsztatów budowy i naprawy narzędzi
rolniczych, na młyn motorowy itp.
Cena sprzedaży nmiarkowana, częściowo gotówką, reszta na dogodne raty przy ni
skiej stopie procentowej.
Bliższych szczegółów I informacji udziela Dyrekcja wym.
Kasy, do której należy przesyłać oferty.

Obwieszczenie.

...

Komornik Sądu Grodzkiego w D z i a łd o w i e rewiru I go
D o b rze pie lę g n o w a n e i tem p erow an e
urzędujący w Działdowie przy ul. Rynek pod nr. 9, na za«a
dzie art. 679 K, P. C. obwieszcza, że w do. 11 marca 1938 r.
od godz. 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Grodzkiego w Dział
dowie odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji nierucho
mości Wielkie Koszelewy wykaz L. 92 składającej się z dworu
z podwórzem, kurników, świniami i stajni, stodoły, obory,
śpicbrza i wozowni, kuźni i kołodziejni, 2 domów dla ludzi
folwarcznych wraz z chlewami, roli, Łąk, pastwisk i lasów
położonej w Gralewie powiecie działdowskim województwie
szklanka 20 g ro szy
poleca
Pomorskim obejmującej powierzchni 282,40,37 ha, która sta
nowi własność małoletniej Izabeli Haliny Wojnowskiej z Gra*
Ju rkiew icz Leon
lewa pow. Działdowo.
Restauracja S t. R o s t .
Nieruchomość ta ma urządzoną księgę hipoteczną
Sądzie Grodzkim w Działdowie.
Nowe Miasto, Rynek 23,
Powyższa nieruchomość została oszacowana na sumę
zf 206,59937. Sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny wywołania
i.j. od kwoty zł 154 949,52 zł.
Licytant, przystępujący do przetargu, powinien złożyć
rękojmię w gotowiźoie w kwocie zł 20 659,93 albo w takich pa*
pierach wartościowych bądź książeczkach wkładkowych, in
stytueji, w których wolno umieszczać fundusze małoletnich
t że papiery wartoś Iowę przyjęte będą w wartości 3/4 części
«E m u lsję *
•eny giełdowej. Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa
runki licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwieszcze
jak:
dla dzieci
niem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne; że
poleca
prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przy czapki p a p ie ro w e
sądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
serpentyny
Józef Cieszyński
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że
confetti
Drogeria i skład farb
wniosły powództwo o zwolnienie nierueborm ści lub jej części
baloniki
N o w e M iasto L u b a w sk ie
od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego Sądu,
kotyliony
Rynek 7
Telefon 62
nakazujące zawieszenie egzekucji; że w ciągu ostatnich 2-cb
parasolk i
Rok załóż. 1909.
tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni
w ach larze
powszednie od godziny 8 mej do 18 ej, akta zaś postępowania
lam piony
egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie.
girlan dy
m aski itd
Działdowo, dnia.21 stycznia 1938 r
poleca w wielkim wyborze do przedstawień amatorskich
K om ornik P a w e ł Stodolny.

do palenia
j Oleiw najlepszych
gatunkach

P i « dubeltowe z aparatu =

P Ó Ł

M A

P d Ł

Wszelkie artykuły Tran leczniczy
Maczki odżywcze
karnawałowe

Ognie sztuczne

O głaszam

Przetarg

na dzierżawę sklepu żołnierskiego
w koszarach garnizonu Działdowo.
Ofsrty należy składać n kwatermistrza do dnia 20 lutego
1938 r. Potrzebna kaucja na czas dzierżawy fcCO.— zł. Pierw
szeństwo mają inwalidzi 1 byli wojskowi.
Bliższych ioformacyj w sprawie dzierżawy udziela kwa
termistrz w godzinach od 10—12-tej.

Restauracja
o 3 pokojach I kuchni

w raz z mieszkaniem , znajdująca się w parku miejskim, jest
•d ze raz do w yd zierżaw ien ia na bardzo korzystnych wa
runkach.
Zgłoszenia do dnia 1 lutego 1938 r. przyjmuje

Zarząd Miejski
w Nowym Mieście Lubawskim.

Świece

k s ię g . „ D r w ę c
N o w e M iasto Lub.

a“

poleca

K s ię g a rn i« »D R W Ę C A *
N o w e M iasto L a b

ZAMIENIAMY
warunki spłaty

budynki
z ogrodem w R oźentalu

Bernard P oza,
,U P. Toruń 1.

3 domy
mieszkalne
oraz ziemię pod budowlę, przy
mieście od zaraz sprzedam.
Cena wedłog ugody

Grabowski Jan,
P acółtow o.

Pokój

do

18 rat

ift
»» A U T O - S T O P
A. Bialachow ski, Brodnica n Drw., Mazurska 14.
Telefon nr. 120.

W ś r o d ę , 26 i c z w a r t e k , 27
I. rb., o g o d z 5 1 8 wzrusza
jący film antyszplegowskl, na
grodzony Złotą Plakietą na
międzynarodowej
Wystawie
Filmowej w Wenecji

Zdrajca
Wersja niemiecka.

Ucznia
poszukuję od zaraz
P ie k arn ia Mańka,,
Iłow o, pow. Działdowa.

Makulatura
(sta re g azety)
sprzedaje

„DRWĘCA“
N o w e Miasto, Rynek 4*

Wóz

z osobnym wejściem z utrzy na resorach i kom pletną sz łe
maniem lub bez do wynajęcia w dobrym stanie sprzedam
Gdzie? wskaże eksp, "Drwęcy*
J. K arski,
Nowe Miasto.
N o w e Miaato Lub,*
Jagiellońska 1*

Biblioteka

Uniwersalna

na nowe Philipsa

Działdowo

Film ten jest wykazem nie
bezpieczeństwa szpiegowskiego
dla K r a ją .
właśc.
Ostrzeżenie przed lekkomyśl
W acław Truszczyński, nością i gadulstwem.
L u b a w a (P om orze)
Role główne s Willi Birgel,
ul. Zamkowa nr. 1.
Tal. 37. Herbert B.hme.
Film ten powinien każdy
Natychmiast sprzedam swoje
zobaczyć.

Nowa Drogeria

Wydawn. polsko-chrześcljańsk.
Każda książka stanowi całość.

s t a r e odbiorniki
Dogodne

poleca

KINO - APOLLO

Najciekawsze

Nadszedł
nowy transport

BATERII

p o w i e ś c i
od 150—120 w olt
doby obecnej
sensacyjne, sentymentalne, kry anodowych i kieszonkowych
minalne, egzotyczne, przygody
»Centra* I „Dalmon“
podróżn. Itp. emocjonują i trzy*
Baterie
do lamp kieszonkowych
mają czytelnika w stałym na
od 85 g r do nabycia
pięciu.
Cena za egzemplarz 20*groszy w księg. „Drwęca i t
do nabycia
N o w e M iasto, Rynek 4.

w księg. » D R W Ę C A *
N o w e M iasto Lak.

