Telefon N° 11.

Cena 25 groacy.

Gazeta Nowska
Abonament miesięczny w ekspedycji 90 groszy,
z opłatą pocztową 98 groszy. W razie wypadków,
spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie
lub tern podobnych nie przewidzianych okoliczności,
wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie
pisma, a abonenci nie mają prawa domagać się
niedostarczonych numerów lub odszkodowania.
Nr. 38.

Pożyczka zagraniczna.

Od ogłoszeń pobiera się za 1-łam. wiersz 15 groszy.
Reklamy przed dziełem ogłoszeń wiersz 35 groszy.
— „Grazeta Nowska” wychodzi 1 raz tygodniowo a
a mianowicie w sobotę. — Drukiem i nakładem
Władysława Wesołowskiego !w Nowem (Pomorze).
Prenumerata płatna z góry.Ogłoszenia płatne natychm.
Za redakcję odpow. Władysław Wesołowski, Nowe.

N o w e, niedziela 19 września 1926 r.

opinji, traktuje z nami zawsze za pośrednic
twem Anglji. Starania o kredyty na rynku
angielskim mogłyby dać szybsze i lepsze wy
niki, aniżeli kontynuowanie rozpoczętych za
poprzednich rządów długotrwałych pertraktacji
z Ameryką.
Pożyczka musi być bezwzględnie długo
terminowa, gdyż zaciąganie zobowiązań krótko
terminowych odbiłoby się tylko szkodliwie na
całokształcie naszego życia gospodarczego, jak
wskazuje na to przykład Niemiec, które
otrzymują głównie tylko pożyezki krótkie
i dlatego wykazują w pierwszem półroczu 1926
roku 9302 upadłości i 6787 nadzorów są
dowych.

W ostatnich czasach porusza się znowu
często kwestję pożyczki zagranicznej dla Polski.
Prasa zagraniczna puszcza prawie co tydzień
jakęś kaczkę na ten temat.
Niedawno pisały angielskie i niemieckie
dzienniki o zamierzonem odstąpieniu akcji
Banku Polskiego pewnemu konsorcjum an
gielskiemu, teraz znowu donosi „Berliner
Tageblatt“ w swojej korespondencji z Warszawy
0 mającem wkrótce nastąpić wydzierżawieniu
monopolu tytoniowego jakiejś grupie amery
kańskiej — zapewne Morganowi, wzamian za
co Polska otrzymałaby wielką pożyczkę.
Jest rzeczą zrozumiałą, że kapitał zagraniczny
Jak wyżej wspomnieliśmy, wszystkie te
nie
zechce
rozdrabniać i ponosić ryzyka, zwiąwiadomości obliczone są na sensację i nie od zanego z się
udzielaniem kredytów poszczególnym
powiadają prawdzie. Miarodajne czynniki nie polskim instytucjom. Pożyczkę musi zaciągnąć
nosiły się dotychczas z zamiarem zaciągnięcia państwo i po odpowiedniem zabezpieczeniu się,
uciążliwego kredytu, ponieważ chciały wpierw między poszczególne gałęzie życia gospodarczego
uregulować stosunki ges odarcze, uważając, że rozdzielić, zostawiając sobie wystarczającą rezerwę.
A. Z. W.
pożyczka bez poprawy stosunków wewnętrz
nych byłaby tylko balastem a niewieleby
pomogła.
Sanacja gospodarcza postępuje jednak w
szybkiem tempie. Eksport nasz z dnia na
dzień rośnie, warsztaty pracy ożywiają się, w
przemyśle i handlu ruch bardzo poważnie się
zwiększa — słowem życie wraca powoli na
normalne tory.
Dwa są główne tereny współzawodnictwa
Dlatego też warto się zastanowić, czy dwóch wielkich rywali, Anglji i Rosji, na
1 jaka pożyczka zagraniczna jest w chwili wschodzie. Jeden z nich w chwili obecnej
obecnej Polsce potrzebna. Aczkolwiek bowiem obejmuje wschód bliższy i środkowy, Turcję,
wahania kursu złotego zostały wstrzymane, Persję, Afganistan, a tąt drogą sięga do Indji,
niema pewników, któreby gwarantowały jego dragi to Daleki Wschód, niezmierzone obszary
stałość i wykluczały możliwość zarówno jego rozdartego wojną domową, nominalnie tylko
zwyżki, jak i spadku. Jakkolwiek praoa w połączonego państwa chińskiego. Zacznijmy od
przemyśle ożywiła się, (jak wyżej wspomnie tego ostatniego.
liśmy) — bardzo wydatnie — pozostaje jeszcze
Sytuacja w Chinach narazie jest nieprzej
rentowność fabrykacji ciągle wątpliwą a trwa rzysta, a szale szans wojennych poszczególnych
łość konjunktur na dalszą metę niepewną.
wodzów chińskich z niesłychaną iśeie szyb
Aczkolwiek obieg banknotów powiększył kością to obniżają się, to idą do góry. Wy
się ostatnio do sumy 560 milj. złotych, nie parcie armji narodowej gen. Feng-Hu-Sjanga
przestał jeszeze ciągle być niedostatecznym. z Pekinu, a później nawet z Kałganu zdawało
Środków obrotowych przybyło gospodarstwu się gruntować ostatecznie przewagę antybolniewiele; stopa dyskontowa jest jeszeze wciąż szewickich marszałków Czang-Tso-Lina i Wnwysoka, a stosunki kredytowe niekorzystne.
Pei-Fu. Lecz porozumienie między zwycięz
Z chwilą właśnie, kiedy rozpoczyna się w cami było nieszczere i tylko pozorne, a Czangpaństwie wszystko ożywiać, jest doprowadzenie Tso-Lin z zadowoleniem przypatrywał się, jak
nowych soków do jego organizmu w formie zużywały się i dezorganizowały siły sojusznika.
długoterminowych kredytów, rzeczą niezbędną. Nagła ofensywa czerwonej armji kantońskiej,
Dzisiaj znajduje się Polska już w takiem pozostającej w porozumieniu z Feng-Hu-Sjanpołożenin, że może zaciągnąć pożyczkę na wa giem, doprowadziła do klęski Wu-Pei-Fu, do
runkach korzystnych, nie narażając się na jego uwięzienia, a może nawet zamordowania.
straty i kompromitację wskutek płacenia wy Lecz powodzenie w Chinach sąsiaduje bezpo
sokich odsetek i dyktowanego przez kapitał średnio z klęską, a drogą, łączącą te dwie
obcy niskiego kursu emisyjnego.
sprzeczności, są. przekupstwo i zdrada. CzyWszelkie, zalecane przez niektórych fi itamy obecnie o nowej ofensywie wojsk antynansistów pożyczki z kontrolą Ligi Narodów, bolszewickich, popieranych przez Anglję,
czy też pożyczających grup zagranicznych, Stany Zjednoczone i Japonję, przeciw armji
jakoteż pożyczki pod zastaw monopolu tyto narodowej i o nagłych niepowodzeniach wojsk
niowego lub spirytusowego, — jak tego żą kantońskich, przeciw którym opowiedział się
dano od poprzednich rządów, nie mogą być władca Chiń środkowych Sun-Czuan-Fang. W
przyjęte, gdyż aczkolwiek kontrola jest rzeczą takich warunkach koniec wojny domowej w
konieczną i pożyczający ma prawo żądać Chinach, a tern samem rozwiązanie konfliktu
wglądu do gospodarki, (zwłaszcza, jeśli ohodzi rosyjsko-angielskiego na tym terenie nie jest
o poważne sumy) — to jednak oddanie się w bliskie.
Natomiast na terenie bliskiego i środko
zależność od obcych — odbiłoby się bardzo
niekorzystnie na naszem stanowisku w poli wego wschodu należy zanotować bezsprzeczny
tyce międzynarodowej i osłabiłoby poważnie — i to wielki — sukces rosyjski. Po rozma
nasz prestige zewnętrzny.
itych perypetjach Rosja wygrała wyścigi o
Ogólnie utrzymuje się zdanie, że Polska przyjaźń turecką, o którą po załatwieniu
powinna nawiązać pertraktacje o pożyczkę sprawy Mossulu gorliwie ubiegała się Anglja,
przedewszystkiem z Anglją, która z nami może nie mówiąo o dawnych, konsekwentnych
układać się bezpośrednio, jako pozostająca z i długotrwałych wysiłkach Francji. W grudniu
Polską w ciągłych stosunkach handlowych, zeszłego roku zawarty został traktat rosyjskopodczas, gdy np. Ameryka, gdzie nie mamy turecki. W kwietniu tego roku zawarła
'•sicze wyrobionych stosunków i ustalonej Turcja układ z Persją. W chwili obecnej są

Antagonizm
angiełsko-rosyjski na
wschodzie.

Rok III.

w toku i zbliżają się do pomyślnego ukoń
czenia układy między Rosją a Persją w spra
wie analogicznej umowy. Pakty te mają zo
stać doprowadzone do wspólnego mianownika,
mają doprowadzić do pewnego rodzaju trójprzymierza pod przywództwem Rosji.
Równocześnie polityka sowiecka znajduje
się w zwycięskiej ofensywie w Afganistanie,
skąd wyparła wpływy angielskie. Układ przy
jaźni łączy obecnie Afganistan z Rosją, a pań
stwo to z pewnością przystąpi do systemu
przymierzy, konstruowanych i realizowanych
przez rząd moskiewski.
Plan azjatyckiego Locarna, opracowany
przez Anglję, nie udał się. Wpływy rosyjskie
zwyciężyły w państwach, o których względy
starała się Anglja. Partja na Dalekim Wscho
dzie jest nierozegrana, na bliższym dała dy
plomatyczne zwycięstwo Rosji.

Sytuacja finansowa.
Sytuacja walutowa przedstawia się w dalszym
ciągu bardzo korzystnie. Złoty utrzymuje się na
wszystkich giełdach zagranicznych na mocnym stabi
lizowanym poziomie. W prywatnych obrotach we
wnętrznych notują dolary 8.98 i pół - 8.99 przy zupeł
nym braku zainteresowania ze strony spekulantów
zawodowych. Na giełdzie oficjalnej trzymają się de
wizy na New-York na poziomie 9.00, dolary w gotów
ce na 8.97. Dewizy i waluty europejskie kształtują
się naogół według podstawowego kursu dolara.
Jedynie Belgja, Paryż i Medjolan wykazują większe
wahania ze względu na swoje położenie na rynku
międzynarodowym. Zapotrzebowanie na walutę i de
wizy dla celów gospodarczych, początkowo małe —
ostatnio nieco się zwiększyło, co przypisać należy
wzrastającemu z dnia na dzień ożywieniu w prze
myśle i handlu. Dopuszczone ostatnio na oficjalne
zebrania giełdowe, a raczej do transakcji waluto
wych, banki bez praw dewizowych, kantory wymiany
i firmy handlowe dokonywu’ą tylko minimalnych.
Waluty i dewizy przydziela prawie wyłącznie Bank
Polski przy bardzo nieznacznym współudziale ban
ków prywatnych.
Zapas walut i dewiz w Banku Polskim stale się
zwiększa. Ostatni bilans dekadowy instytucji tej
wykazuje wzrost zapasu walut i dewiz o rekordową
cyfrę: 24,8 milionów złotych brutto; wobec zmniej
szenia się jednakże zobowiązań walutowych i reportowych o 1.4 milj. złotych, wzrósł zapas walut
i dewiz netto o przeszło 26.2 milj. zł. Różnice
kursowe na rachunkach walutowych zwiększyły się
o 19.3 milj. zł. do sumy 88.6 milj. zł. W ostatniej
dekadzie sierpnia osiągnął przeto zapas walut i de
wiz instytucji emisyjnej sumę 107.5 milj. złotych,
zapas złota 135.3 mili. zł. Pomimo to, że obieg bi
letów bankowych zwiększył się w związku ze wzmo
żoną działalnością kredytową, skupem walut ect.
o 48 i pół milj. zł. do ogólnej sumy 560 milj. zł. —wynosiło na dzień 31 sierpnia pokrycie banknotów
polskich w złocie i walutach obcych 40.37 proc.
Przypuszczać należy, że waluty i dewizy będą do
pływały do Banku Polskiego w dalszym ciągu w tern
samem tempie. Wskazuje na to niesłabnący eksport
naszego węgla, drzewa, ropy, cementu, płodów rol
nych, materjałów włókienniczych, żelaza oraz innych
surowców i fabrykatów.
Rynek akcyjny doznał przed kilku dniami sil
nego wstrząsu. Pewna grupa spekulantów rozpo
częła grę zniżkową, chcąc spowodować znaczniejszy
spadek papierów. Chodzi tu o to, żeby te same pa
piery nabywać potem znowu po niższych kursach,
grać przez kilka dni na zwyżkę, a następnie obłowić
się na realizacji. Klika, złożona z kilkunastu ludzi,
dyktowała w ten sposób warunki ogółowi. Zaznaczyć
należy, ze niektóre banki dawały, nmacherom” po
ważne zlecenia na sprzedaż akcji i że wśród tych
banków i finansistów, wyzbywających się dla celów
ściśle spekulacyjnych swych portfeli akcyjnych, była
także część grupy, która w kwietniu i maju b, r.
otrzymała od Banku Gosp. Kraj. na cele podtrzy
mania kursów akcji kredyt w wysokości 3 milj. zł. na
10 proc. w stosunku rocznym, Teraz spekulanci za
częli znowu grać na zwyżkę i podnieśli znacznie kurs
papierów. Nie zatrze to jednak złego wrażenia, jakie
realizacja, spowodowana chęcią nadmiernych zysków,
po sobie zostawiła. Szerokie sfery publiczności, które

pod wpływem poprawy sytuacji gospodarczej i ros zdziwienia z powodu nie tyle rodzaju daru, ile jego
nącego dobrobytu, zaczęły nabierać do papierów rozmiaru.
giełdowych zaufania, — zajmą teraz zapewne stano
Nowe zabezpieczenie.
wisko wyczekujące,
Hamburski
oddział
,,Reichsbanku” napełnia co
A. Z. W,
wieczór podziemia, w których mieści się skarbiec,
odurzającymi gazami dla obrony przed złodziejami.
Co rano podziemia są wentylowane przy pomocy
Rozmaitości.
specjalnych aparatów. W tym tygodniu, wskutek wa
Dla więźniów.
dliwego funkcjonowania przyrządów, gaz ulotnił się
Niemieckie ministerstwo sprawiedliwości, uważa w niewłaściwym kierunku, przenikając do sąsiednich
jąc, iż muzyka wpływa dodatnio na poziom moralny domów, co wywołało łatwo zrozumiałą panikę wśród
aresztantów, wprowadziło, tytułem próby, audycje mieszkańców, nieposiada ących masek ochronnych,
radiofoniczne w więzieniu centralnem, Moabit, Gło
Ukoronowani wygnańcy.
śniki, umieszczone na każdem piętrze gmachu, uprzy
,,Vo!onte”
ogłasza ciekawe zestawienie „ukoro
jemniać będą koncertami i odczytami popularnymi
nowanych
wygnańców”,
rozsianych po całej Europie.
przymusowy pobyt w murach więziennych.
W Doorn nudzi się ex-kaizer niemiecki, w Anglji prze
Śmierć syna Verlainea.
bywają niemal stale były król grecki, Jerzy Il-gi
W paryskim szpitalu Beaujon zmarł na uremję wraz ze swoją małżonką, księżną Elżbietą rumuńską,
Jerzy Verlaine, syn wielkiego poety francuskiego. w Hiszpan'! mieszka cesarzowa Zyta z synem swo
Był on skromnym, emerytowanym urzędnikiem miej im arcyksięciem Ottonem, pretendentem do tronu wę
gierskiego. Na Rivierze pełno jest monarchów in parskiej kolejki podziemnej.
tibus infidelium — były szach perski, wielki książę
Skarby gen. Pangalosa.
Cyryl, Manuel ex-król portugalski, Abd-ul-Medżyd,
Podczas poszukiwań w willi gen. Pangalosa, zna wypędzony z Turcji w 1924-ym roku itd.
leziono kilkanaście skrzyń z przedmiotami, wartości
wielu miljonów drachm. Śledztwo celem wykrycia,
skąd pochodzą skarby, jest w toku.

Kto jest bardziej wstydliwy?

Europejskie drogi powietrzne.
Wyszła w Niemczech książka pod tytułem „Grosser Luft-Verkehrsat!ass”. Daje ona wszelkie infor
macje, jakie mogą być potrzebne podróżującym sa
molotami, zawiera bowiem 73 mapy kolorowe wszyst
kich szlaków powietrznych ze wskazaniem lotnisk,
latarni reflektowych okrętów. Poza tern dodanych
jest do książki 108 planów lotnisk w powiększonej
skali, w których łatwo się zorientować, a także foto
grafie aerodromów, zdjęte z lotu ptaka. Na mapach
wykreślone są też linje dróg żelaznych oraz ozna
czone niebieskim kolorem rzeki dla łatwiejszego od
różnienia, Mnóstwo informacji dodanych do ułożone
go alfabetycznie spisu rozmaitych miejscowości, po
mieszczono na wstępie. Dostarczają one cennych in
formacji i wskazówek praktycznych, obejmuących
dane w sprawie cen przelotów, wagi dopuszczanego
bagażu, ceny za kilogram nadwagi i wreszcie czasu
przelotu.

(Ankieta pisma paryskiego „Candide”),

Ankieta, jako metoda wszechstronniejszego
oświetlenia pewnych zagadnień psychologii życia
codziennego zyskuje sobie zwolenników w różnych
krajach.
Jedno z najpoczytniejszych pism francuskich
„Candide” zwróciło się ostatnio do przedstawicieli
nauki i sztuki z pytaniem: ,,kto jest bardziej wsty
dliwy — mężczyzna czy kobieta?”
Król śmiechu, ulubiony humorysta Courteline
odpowiada na pytanie krótko i stanowczo: „Bez
sprzecznie mężczyzna! Kobieta nie zna prawie uczu
cia wstydliwości. Mamyż się na to uskarżać? —
Byłoby to często z naszej strony wielką niewdzięcz
nością”.
Wybitny krytyk Paul Souday dowodzi: „Wstydliwość jest wynalazkiem mężczyzny, który kobieta
oddawna przyswoiła sobie, gdyż oceniła jego zna
czenie w walce płci; wstydliwość jest dla kobiety
alko
środkiem podobania się, albo też wykrętnym
Epidemja reklamy.
pretekstem
— w onydwóch wypadkach niczem
Dr. Mili Kane z Pensylwanii zwrócił się do
swoich kolegów z propozycją zabarwioną mimowol Innem, jak kobiecą chytrością”.
Gwiazda kabaretu paryskiego, niezrównana
nym humorem. Uważa on, iż chirurdzy są stanow
Mistinguette
wypowiada natomiast zdanie, wręcz od
czo upośledzeni w porównaniu z literatami, malarza
mi, rzeźbiarzami etc,, podpisującymi swoje utwory. mienne: „Wstydliwość jest właściwością kobiety”.
Słynny malarz Van Dongen rozstrzyga kwestię
Anonimowa praca lekarzy powinna, zdaniem jego
ustać — chirurgom należy przyznać prawo stawia ogólnie, pozostawiając ją ostatecznie bez rozwią
nia swoich inicjałów lub znaków na ciele pac enta. zania: „Kto wstydliwszy? — Brzydsze z dwojga”
Przy panuiącym w Ameryce chorobliwym snobizmie i wnet dodaje: „Niekoniecznie musi to być mężczyzna”.
Drugi zaś przedstawiciel sztuki plastycznej
projekt doktora Kane
może spotkać się z
Roubille
mówi: „Ty'ko mężczyzna jest wstydliwy.
uznaniem wśród ekscentrycznych miliarderów, ubie
Pamiętam,
jakieśmy — dwudziestu mężczyzn — byli
gających się za nowenń modami.
zmięszani, gdyśmy przy poborze stanęli nadzy przed
Przestępczość we Francji.
majorem. Podczas kiedy na każdym balu więcej, niż
Prefektura paryska ogłasza ciekawe cyfry, dotyczą dwadzieścia pań z towarzystwa zupełnie obnażonych
ce przestępczości w stolicy francuskiej. W 1924-ym spaceruie na sali bez najlżejszego zażenowania.
r, aresztowano ogółem 18.639 Francuzów i 4.627 cu A na ulicy? Prawda, że harmoniina swoboda kobiety
dzoziemców, w 1925-ym zaś 18,877 własnych oby współczesnej jest ładniejsza od dawnego skrępowa
wateli i 4.84! poddanych obcych państw. Wśród nia, nigdy jednak kobieta nie rozdawała tak siebie,
zaaresztowanych w 1925-ym roku było: 899 Pola iak dzisiaj. My na tern wygrywamy, one tracą. Czyż
ków, 889 Włochów, 522 Belgów, 300 Rosjan 316 bowiem ciekawość nie jest formą pożądania? Oczy
Hiszpanów, 266 Szwajcarów, 258 Czechów i t d. wiście, najmniej wstydliwe są kobiety najlepiej
Wielka liczba Polaków tłómaczy się tern, że stano zbudowane. Kobiety, pod tym względem przez los
wią oni również największy kontyngent obcokrajow skrzywdzone, starają się ukryć — ile się da — swe
ców, zamieszkujących Francję.
upośledzenie.
Pogląd p. Melexisa, redaktora „Ewy”, przeczy
Nowy „Mesjasz”.
poprzedniemu: według niego najłatwiej zatracają
Do New-Yorku przybył nowy Mes:asz teozofów wstydliwość kobiety najbrzydsze. Inaczej u męż
Hindus Krisznamurti. Witającym go dziennikarzom czyzn: wstydliwość mężczyzny jest w stosunku od
oświadczył, iż ma nadzieję ,,wy rwać naród amery wrotnie proporcjonalnym do jego urody,
kański z łap materjalizmu i zmienić radykalnie ży
Ceniona autorka Gyp (księżna de Martel), sta
cie religijne kraju/’ Przyjazdowi Krisznamurti do ruszka dobiegająca do osiemdziesiątki stwierdza:
Ameryki starały się sprzeciwić pewne sekty antite- „Ongi — może kobieta, obecnie — napewno męż
ozoficzne i zadenuncjowały nawet w tym celu mło czyzna” .
dego Hindusa przed władzami, oskarżając go o nieMarce! Prevost, subtelny znawca duszy ludz
moralność, zarzuty te jednak okazały się najzupeł kiej, precyzuje: Kobieta — przed, mężczyzna — po”.
niej bezpodstawne.
Binet Valmer formułuje prawo: „Wstydliwość
maleje
wraz z pięknością. Ponieważ kobiety uwa
„Times is money”.
żane są — słusznie czy niesłusznie — za płeć piękną,
Maksymę ,,times is money” doprowadzają Ame więc” , . . Wniosek jest aż nazbyt łatwy.
rykanie w praktyce do ostatecznych granic. Jeden
Adwokatka p. Lucylla Tynaire-Grenaudier omija
ze znanych miłjarderów nowojorskich, bawiący chwi bezpośrednie wypowiedzenie się z charakterystyczną
lowo w Biarritz prowadzi obecnie na olbrzymią ska zręcznością: „Podzielić wstydliwość między męż
lę zakreślone interesy finansowe w kilku naraz mia czyznę i kobietę? — Ach, pozostało wszak do po
stach europejskich. Uważając, iż podróże koleją oraz działu tak mało!”
parostatkami zabierają mu wiele drogiego czasu,
Kierowniczka artystycznej pracowni krawieckiej,
zakupił on w Anglji dwa olbrzymich rozmiarów aero- czarodziejka mód, p, Jenny śmieje się serdecznie:
busy. Przekształca je w biura bankierskie, w któ „Kto jest bardziej wstydliwy? — Naturalnie, że
rych pracować będzie w czasie przelotów wraz ze mężczyzna, bo on to przecie, podniecając kobietę do
swojemi daktylografkami, ekspertami, rachmistrzami najśmielszych wybryków, stopniowo doprowadza ją
etc. aparaty te bowiem obliczone są na 20-u pasa do tego, iż wyzbyła się całkowicie wstydliwości.
żerów. Nadwornymi pilotami ,,Jego miljarderskiej Teraz, gdy kobieta ma już tak mało do ukrycia, on
Mości” są trzej znani lotnicy angielscy: pułk, Min- zaś do pożądania, niezawodnie tęskni za tern, co sam
chin, major Mackintosh oraz kapitan Olley.
doszczętnie zniszczył”.
Wreszcie poważny chirurg, profesor Lecene
Duży upominek.
oświadcza:
„Bezwątpienia mężczyżna, jest on bowiem
Przed peron Białego Domu, rezydencji prezyden
bardziej
daleki
od zwierzęcości”.
ta w Waszyngtonie, zajechał niedawno w:e!ki sa
Na piętnaście zatem głosów jeden tylko, jeden
mochód ciężarowy, z którego wysiadło 4-ch ludzi,
z wysiłkiem dźwigających jeden plum-pudding. jedyny głos Mistinguette, przyznaje kobiecie prze
Ciasteczko to posiadało bowiem 3 metry średnicy wagę we wstydliwości.
na 75 centymetrów grubości. 5.000 wisien zużyto
dla jego dekoracji Farmerzy z Grand-Traversy w
stanie Mitchigan, postanowili tym drobnym upomin
kiem uczcić swojego prezydenta. Coolidge dar przy
jął, wyrażając, wbrew swojemu zwyczajowi, nieco

OGŁASZAJCIE W
GAZECIE NOWSKIEJ.

Wypis

4. B. 11/26.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!
W sprawie oskarżenia prywatnego oskarżyciela
Romana Chalickiego, drogerzysty z Nowego
przeciwko oskarżonemu Stanisławowi Wieckiemu,
mistrzowi piekarskiemu z Nowego
o zniewagę
Sąd Pokoju w Nowem
na posiedzeniu w dniu 28 maja 1926 r„ odbytem
przy udziale
Przewodniczącego: Sędziego pokoju 'Wuinowskiego
Ławników: Śliwińskiego i Zajączkowskiego
Sekretarza: kancelisty Różańskiego II,
orzekł:
Oskarżonego uznaje się winnym występku zniewagi
z § 185 k. k. i skazuje się go za to na czterdzieści
złotych grzywny a w razie nieściągalności na osiem
dni więzienia i na ponoszenie kosztów postępowania
karnego.
W myśl § 200 k. k. przyznaje się oskarżycielowi
prywatnemu publikację w „Gazecie Nowskiej” w
czasie czterotygodniowym po prawomocności wyroku
na koszt oskarżonego.
Skargę wzajemną oskarżonego odrzuca się na
koszt oskarżonego.
podp. Wojnowski.
Wypis sporządził
Nowe, dnia 11 września 1926 r.
Frost
Sekretarz sądu powiatowego.
Wykonalność wyroku poświadcza.
Nowe, dnia 11 września 1926 r.
Frost
Sekretarz sądu powiatowego.
___
Dot. obowiązku zameldowania się oficerów
w urzędach meldunkowych.
Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku
służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r. Dz. Ust.
Nr. 61 poz. 609, wzywam wszystkich tych oficerów
rezerwy i pospolitego ruszenia, formalnie przyjętych
do wojska Polskiego, którzy dotychczas niezameldowali w Urzędzie Gminnym (Magistracie), lub we
właściwym urzędzie meldunkowym swego miejsca
zamieszkania względnie zmiany miejsca zamieszkania,
zgodnie z par. 496 i 497 rozp. wykonawczego do
Ust. o powszechnym obowiązku służby wojskowej,
oraz wszystkich wyżej wymienionych oficerów re
zerwy i pospolitego ruszenia, którzy w roku 1926
nie otrzymali kart przydziału mobilizacyjnego, ażeby
zgłosili swoje dokładne adresy osobiście lub pisemnie
najpóźniej do dnia 15. 9, 1926 r. w Urzędzie Gmin
nym (Magistracie) lub urzędzie meldunkowym.
Niezależnie od tego wzywam wszystkich wyżej
wymienionych oficerów rez. posp. ruszenia, ażeby
bezzwłocznie zawiadamiali bezpośrednio d-ców for
macji macierzystych o swoim adresie, a jeżeli nie
znają swojej przynależności ewidencyjnej, ażeby za
wiadamiali o swoim adresie K-mdta P. K. U. na te
renie której zamieszkują.
Winni niewypełnienia, na skutek niniejszego
rozkazu obowiązku, wynikającego z postanowienia
par. 496 i 497 Rozp. wykonawczego do ust. o po
wszechnym obowiązku służby wojskowej — ulegną
zależnie od okoliczności, ustalonych przez władze
administracyjne zgodnie z art. 87 Ust. o powszechn.
obowiązku służby wojskowej karze grzywny do
500 zł., lub aresztu do 6 tygodni, albo też obu tym
karom łącznie.
Dowódca O. K. VIII.
(—) Leon Berbecki, Generał Dywizji.
Podaję powyższy rozkaz D. O. K. VIII do
wiadomości.
Nowe, dnia 16. września 1926 r.
BURMISTRZ.
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W. WESOŁOWSKI.

Ostrzeżenie

Udzielam

lekcji gry

Ostrzegam każdego na
moje nazwisko bez pienię
dzy nic nie wydawać, gdyż
za nic nie odpowiadam.
(Początkującym i postęp.)
Konrad Ostrowski Zgłoszenia uprasza się
Gdańgka 5.
__
Rybaki.

na fortepianie.

Syn uczciwych rodziców
jako

uczeń
od zaraz potrzebny.

1 chłopak

do posyłek
może się zgłosić.

W. Jażdżewski
Nowe (Pomorze).

Erteile

Klayierstunden
(fur Anfanger und Fortgeschrittene)
Anmeldungen erbitte
Gdańska 5.

Wykazy
młodocianych
poleca
W. Wesołowski.

NASZ DODATEK ILUSTROWANY
NIEDZIELA, 19 WRZEŚNIA 1926 R.

Powracające z Rosji skarby naszej Kultury: w tych dniach wrócił z Rosji do
Polski wspaniały zegar broniowy na marmurowej podstawie z XVIII wieku pocho
dzący w stylu Ludwika XVI. Zegar ten ofiarował inż. KiersnowsKi Państwu
Polskiemu.

Po kilkumiesięcznej przerwie Liga Narodów rozpo
częła znów prace konferencyjne.

W dn. 9.IX zmarł biskup ś. p. W. Szczęśniak,
sufragan warszawski.

Tarcza, ofiarowana Magistratowi mia
sta Warszawy przez Legjon A m e r y 
kański z okazji zjazdu F. I. D. A. C.

Oficerowie marynarki francuskiej, którzy przybyli
do Polski
celem
przeprowadzenia
manewrów
w Gdyni.

Rumuńska wycieczka oficerów Sztabu
Generalnego z gen. Muteanu ( x ) na
czele przybyła do Warszawy.

Sir Chamberlain opuszcza pałac Ligi Narodów
po skończonem posiedzeniu.

hragment Uniwersyletu Wileńskiego.

Smith, nowy przywódca strajkujących
górników angielskich.

K R Y N IC A , Z N A N A MIEJSCO WOŚĆ K U R A C Y J N A , J E S T PER ŁA N A S Z Y C H U Z D R O W ISK K R A J O W Y C H .
1} Wejście do parku. 2) Widok na łazienki kąpielowe. >j Ogólny widok parku.

■Por. Orliński wraz

Fragment

z

ze swym aparatem, na którym
z Warszawy do Tokio.

zawodów

Mały Jaś protestuje przeciw niepraw
nej rekwizycji wózeczka.

kolarskich w Warszawie.
Łazarski i Szym czyk.

odbył brawurowy lot

Na

starcie

Martinetti,

Włoch Martinetti, zwycięzca Międzynarodowych
zawodów kolarskich w Warszawie.

Scena z turnieju aut podróżniczych przed wspaniałą katedrą Notre-Dame
w Paryżu.

Stado bizunów w prerji kalifornijskiej.

Sprzedaż

Niania indyjska ze sv:ym wychowan
kiem.

gorących

kiełbasek na ulicach Paryża.

Gwiazda kinowa Dorota Dwan.

Porwanie czółna przez wodne rusałki.

Treser cyrku N e w - Y o r 
skiego ze sw ym wycho
wankiem.

Grupa słynnych aktorów angielskich przy „cocktailu" po kąpieli.

Kostjum z aksamitu.

Elegancki
kienny z
m____

Ratujcie zdrowie!
Wydawnictwo i Redakcja „ Ś w i l "
Warszawa, Piękna L. 25. Konto PKO 12.454.
W szystkim c^ytóinUfam
..Naszego Dodatku llustro*
***' d<- każdej zam ów ionej książki dodajem y
d rag ą,
i pożyteczną książkę darm o. Z am iast
- dwie, dwóch — cztery i t. d
DR. MhULEK: ..Najn- j>ws*/,y lekarz domowy*’. N ajbogat-/.y zbiór udoskonalonych, sta ry ch i now ych środków
i omowych
rzy r odolecznicr/ych na wszelki© choroby,
cennych j>orad ilu str. zł. T50.
DR. M. KO.SEN: Z y cie' seksualne, a choroby <we.-nery'" 'r:e. S,. f Li: s, para.'ii pceitęipowy i imne choroby we
neryczne. Popu.) a-m y w ykład o najnowszy-eh sposoeoz en: a i aapobi ega®;: a t y rn eh osobom. Gen a

7;. 1*ÓJ

DR. BARTOSIEW ICZ: ...Tak z-apobiodz suchotom płus v i a ] k r -s z k o l n IK : ,. H ypnot yzm ! Su g e>t ja ! Tele■' „Sił a
v*■*w n <V-rz. nad*1. !.o. y oh eesz b y ć
Cc?< '•
*■• •g *■//•. vrn? Chcesz, aby Incri uiegalu Twej
tuJli Ch/:A*/.
wódka tajem nicza siłą? PodręĆ3«i* .
ego My;*"’ r. vżera S zyilera Śikojnrka. vZav*e"-i k- r ' - ; v : ó w : j iisio rja hy.pnoiyzmu. Jakim pom n i« f by*;
cpTio'y/
Jakie winno być modjum.
i i i ł i ■ - O/,:, r
. A ur.osn.ige*?:.ja. W pływ hyCóplerSa medium. Sugesitja
psiut 'o-r?i - a med.u.:
!’3CKlc '•a r -40 U S - e ; i na pi wir. Obudzenie medjurn.

>p. Akc. Z.ikł. c:rpf. , Druknrnia Polska", W arszawa, Szpitalna 12.

O dgadywanie m yśli. Po wodzona© w m iłości. Leczona©
w ie lk ic h nałogów zł. T—. W bogatej, płóciennej
oprarwie z.!, 10‘—.
DR. RADW AN-PRAGŁOW SKI: „/Sfpotęgowaraiie wodti‘*.
Najnowsze metody sngestjd. Roawój zdolności, talentu
i usuw anie s tra c h u i złych p rzyzw yczajeń. Całość
4 tomiki razem zł. 1*—.
DR. BACHE: ..Nowy łekacrz dfla kobiet ,1 m atek“ Dla
rozpoznania chorób d użytku doświadczonych i bardzo?
dobrych lekarstw i środków domowych. zł. 5‘—.
DR. WYROBEK: „Choroby wen ery 0200 “. Sposób le
czenia. Zapobiegali©. W ielka księga, mnóstwo ilustracyj. zł. 5‘—.
DR. ROŚCISZEWSK.I: ,.Jak posiąść enereroę?". Pozbyć
sio roztargnienia, m elancholii, słabej pamięci, bezsen
ności i ogólnego zdenerwowania i zdobyć pogodę du~
eh a — zł 2‘—„
JAK BYĆ PIĘK NĄ? „25 cennych porad, wskazówek
dHa kobiety — zł. —‘50.
DR. A. KORAB-KORABIEWICZ: „Chorolby wenerycz
ne". U1eczaLnośó syfilisu i innych chorób wenerycz
nych. Ja k zapobiegać zarażeni u się. Podręcznik prak
tyczn y dla mężczyzn i kobiet — zł. 1‘—.
DR. HlłOMUS: „Zielnik lekarski'**4. Oipifl zMł leczni
czych i sposób ich zastosowani a. Z tablicam i i ilustra
cjami. Cena zł 3‘—.
JADW IGA T.: ZDROWIE, hygjema, smak! Co i jak
gotować? Tanio i smacznie obiady, śniadania i kola
cjo na każdą porę roku. Sposoby przyrządjzamiia zup,
pasztetów, majonezów, sosów, wszelkich potraw mię
snych, drobin, ryb, sałat, jarzyna, grzybów, 1-egnmin,
kremów, lodów, tortów, ciastek i t. d. Wskazówki co
do
-.-branki i -n:jkrycia stołów — zł, 8‘—.

kostjum
subiafemi w yło-

Płaszcz

w ykończony
terkiem.

fu

parni.
DR. RAFAEL MABUZE; „Jak zostać h y p n otyzerem r'
Szereg cennych wskazówek z dziedziny hypnotyzm u,
su g estii i telep a tii. Podręcznik praktyczny — zł. 2‘—.
W ERTHEIM H. PROF.: „Odmłodzenie ludzi i zw ie
rząt*^ Z ilustracjam i — zł V
DR. RADWAN-PRAGŁOWS K I: „ f owodizenie“. Jak za
pomocą aAitosuigestji, techniki em ocjonalnej i psychoanalizy dopiąć powodzenia w życiu — zł. 2‘—.
DR. S. BREYER: „W ielki lekarz domowy". Nauka o
zdrowiu. Przyczyny, objaw y .i leczenie wszelkich cho
rób, zw ykłym i domowymii środkami, trawami i spo
sobami m edycznym i. Mnóstwo ilustracyj i rycin. —
Cenne wskazówki, jak zachować młodość, piękność
a zdrowie. W ielka księga w bogatej, płóciennej opra
wie, cena zł. 10‘—.
DR GELSEN: „H ygiena miodowych m iesięcy". W ska
zówki dia nowożeńców — zł. V—.
DR. BRAUN: „Samogwałt u mężczyzn i kobiet". Jego
skutki, środki wyleczenia. Praktyczno wskazówki —
zł. r —.
DR. JONDELLOWITZ: „Poradnik lekarski dila męż
czyzn i kobiet". Choroby weneryczne. Zapobieganie.
Lecz en 5o — zł. 1‘—.
DR W. POPIEL: „Poradnik dla m łodych m ężatek 'zl.2‘*
W ysyłam y po otrzymaniu gotówki, jak również za za
liczeniem pocztow-ein. Na wydatki pocztowe, opakować
uie, załączyć 1 zł. znaczkami pocztowymi

W y d a w n ic t w o

i R e d a k c ja „ Ś W IT “

Warszawa, Piękna 25, m. 12.
G g fcssen ie w yciąć » dołączyć do listu
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Wszystkie zdjęcia z Ajencji Fot. „Światowid"

