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Dodatek bezpłatny „Naa* Dodatek Iluatrowany“.

Cena tS groszy.

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.
Np. 10.

ECHA WYKRYCIA SZAJK I
ZŁODZIEJSKIEJ.
Wielkie zadowolenie wywołało ostatnie wykrycie
przez naszą dzielną policję bandy złodziejskiej, która
już od dłuższego czasu uprawiała swój hanieby czyn
i nagromadziła zapas towarów, sięgających wartości
około 7000 zł, prócz w między czasie już skonsumo
wanych oraz rozprzedanych Herszt tej szajki, Teod.
Górski, u którego znaleziono te towary, jest na
gruncie nowskim powszechnie znany jako krzykacz
i burzyciel bezrobotnych. Wielki wstręt do pracy
ogarniał tego osobnika, tąk, gdy wskazano mu pracę
w jednej fabryce koszykarskiej (z zawodu jest ko
szykarzem), nie poczuł się do obowiązku stania do
pracy, lecz wysunął tut. Magistratowi warunki i to:
dostarczenia mu za darmo światło, opał i osobny
lokal do pracy (pogląd iście komunistyczny). Ma
się rozumieć, że G. do prac doraźnych się nigdy nie
stawił i z listy tej dał się skreślić, czyli sam się
skreślił. Teraz za kratkami może rozmyślać nac
swemi czynami, o kara sprawiedliwa go i jego to
warzyszy nie minie.

Nowe,

Od ogłoszeń pobiera się za 1-łam. wiersz 16 groszy.
Reklamy przed dziełem ogłoszeń wiersz 36 groszy. —
’„(Gazeta Nowska” wychodzi 1 raz tygodniowo a miano
wicie w piątek. — Wydawca, drukiem i nakładem
Władysława Wesołowskiego w Nowem (Pomorze).
Prenumerata płatna zgóry.Ogłoszenia płatne natyohm.
Redaktor odpowiedz. Władysław Wesołowski, Nowe.
soboto 11-go marce 1933 r.

Komunikat.
Urząd Skarbowy podaje do wiadomości płatników
podatku dochodowego od uposażeń, że przewidziany
w art. 112 a ustawy o państwowym podatku docho
dowym (D. U. R. P. N. 58 poz. 411/25) w brzmieniu
noweli z dnia 7. XI. 1931 r. (D. U. R. P. N. 101
poz. 771/31) termin składania obliczeń podatku przy
padającego od łącznej sumy otrzymanych w roku 1932
uposażeń od różnych służbodawców i wpłacanie do
Kasy Urzędu 1/4 przypadającej różnicy został re
skryptem Ministerstwa Skarbu z dnia 28 lutego b. r.
(L. D. V. 9159/2/33) przesunięty z dnia 5-go na dzień
15-go marca 1933 r.
Urząd Skarbowy w Świeciu.

Polityka gospodarcza
Polski.

W dniu 2-go b. m. w sali Stowarzyszenia
Techników b. minister Czesław K lam er, prezes
Naskutek licznych zastrzeżeń sfer gospodarczych Związku Izb Przemysłowo-Handlowych, w ygło
rozpatrzenie projektu nowej ustawy o stałym podatku
majątkowym przez ciała ustawodawcze zostało od sił odczyt na temat „Polityka Gospodarcza
roczone. Natomiast sfery rządowe noszą się podobno Polski“.
Prelegent scharakteryzował na wstępie
z zamiarem zastąpienia tego stałego podatku mająt
kowego nowem dodatkowem obciążeniem w innej światową sytuację gospodarczą i przeszedł na
postaci, które zapewne spotka się również z zastrze stępnie do omówienia polityki gospodarczej
żeniami sfer gospodarczych.
W związku z tem Związek Izb Przemysłowo- Polski. Prelegent uważa, że naczelnem zada
Handlowych uważa, że ze stanowiska życia gospo niem polityki gospodarczej Polski rnnsi być
darczego najmniej szkodliwą formą poboru byłoby należyte uporządkowanie stosunków na wsi.
wprowadzenie nadzwyczajnej jednorazowej daniny Pom yślne załatwienie tej kwestji stanie się
i następujące jej rozłożenie : 1. powiększenia zasad podstawą politycznej i gospodarczej tężyzny
niczego podatku gruntowego o 30 proc., 2. powięk Polski. Dla pomyślnego rozwiązania togo za
szenie podatku od nieruchomości o 10 proc, 3. po
branie od przedsiębiorstw przemysłowych i handlo dania, konieczne jest, aby obecnie przeludniona
wych oraz wolnych zawodów 1/2 pro mili© od obrotu, wieś polska mogła skierować część nadmiaru
który stanowił podstawę prawomocnego wymiaru za ludności do przemysłu, rzemiosł, handlu i in
rok 1931, o ile roczny obrót przekraczał 10.000 zł.
nych zajęć miejskich. Dla uzyskania więc
poprawy stosunków wiejskich uależy przy
KOMU PRZYSŁUGUJE PRAW O DO 9-CIO spieszyć proces urbanizacji. Prelegent pod
MIESIĘCZNEGO ZASIŁKU Z Z. U. P. U.
kreśla całkowitą wspólnotę interesów
wsi
Ministerstwo opieki społecznej przesłało do Za i miasta, rolnictwa i przemysłu.
kładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
Wobec silnej konkurencji na rynkach
w Warszawie, Poznaniu, Lwowie i Królewskiej zbożowyoh i niezmiernie niskich cen, uzyski
Hucie pismo, wyjaśniające komu przysługuje prawo wanych przez producentów zboża, nie jest
do 9-miesięcznego zasiłku z tytułu bezrobocia, mimo
wskazane, abyśmy mieli dążyć do rozwoju
skrócenia okresu zasiłkowego do 6-ciu miesięcy.
Jak wynika z treści tego pisma, świadczenia produkcji ziarna obliczonej na eksport. Po
9-miesięczne wypłacać należy w dalszym ciągu prawę sytuacji w rolnictwie należy oprzeć
osobom, których prawo do świadczeń z powodu braku raczęj na konsumcji wewnętrznej, na uszla
pracy stwierdzone zostało przed dniem wejścia chetnieniu produkcji w zakresie innych arty
w życie zmiany statutu. Ponadto zasiłki 9-miesięczne
przyznawać należy w wypadkach, gdy prawo do tych kułów produkcji rolnej, (a więc masła, jaj,
zasiłków powstało przed dniem wejścia w życie bekonów etc.), a wreszcie na doprowadzeniu
zmiany statutu, chociażby roszczenia do zasiłku przez właściwą politykę kredytową i handlową
zgłoszone zostały po tym terminie i zasiłki przysłu do takich csn, które dałyby warunki opłacalnej
giwały od daty późniejszej.
pracy ludności rolniczej.
Nie można jednak budować wyłącznie na
rolnictwie nadziei rozbudowy gospodarki na
rodowej. Cały szereg względów natury poli
tycznej, gospodarczej i socjalnej, przemawia
za tem, że łatwiej osiągniemy poprawę i wzmoc
W miesiącu marcu b. r. płatne są następujące nienie organizmu narodowego, opierając się
raczej na rozbudowie dochodów warstw miej
podatki bezpośrednie:
1.
Zaliczka miesięczna na państwowy podatek
skich. Z jednej strony przeludnienie wsi w y
przemysłowy od obrotu, osiągniętego w lutym b.- r., maga znalezienia ujścia dla nadwyżek ludności
przez przedsiębiorstwa, prowadzące prawidłowe księgi w miastach polskich, co jest do osiągnięcia
handlowe i przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze —
w drodze uprzemysłowienia kraju i rozbudowy
do 15 marca b. r.
miast, z drugiej zaś strony dochód z rolnictwa
2 .Do 15 marca b. r. — zaliczka kwartalna na
¡est niewątpliwie mniejszy niż dochód z zawo
państwowy podatek przemysłowy od obrotu.
3. Podatek dochodowy od uposażeń służbowych dów miejskich, naskutek czego również dochody
emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę w ciągu państwa opierają się w lwiej części właśnie na
siedmiu dni od chwili dokonania potrącenia. Podatek
dochodach z miast.
ten płatny jest wraz z dodatkiem kryzysowym.
Ustrój życia społecznego i państwowego
4. Również w terminie do dnia 15 marca b. r.
wiuieu
być dostosowany do skali przeciętnego
płatna jest różnica w podatku dochodowym z tytułu
kumulacji wraz z dodatkiem kryzysowym.
obywatela. Rozbudowa wydatków i budżetów
5. Do 15 marca — zaliczka nadzwyczajnego po publicznych, nie licząc się z istotnym docho
datku oó\niektórych zajęć zawodowych.
6. Nadto płatne są w miesiącu marcu podatki dem społecznym osłabia organizm gospodarczy,
odroczone lub rozłożone na raty z terminem płatności, nadmierne ciężary eocjalue utrudniają sytuację
produkcji, hamują jej rozwój. Kousum ęut
przypadająoym w tym miesiąou.

Rok X.

polski opłacać może tylko niskie ceny, których
wymaga mały dochód społeczny. Na te ceny
wpływa cała gamaobciążeń pośrednich i bez
pośrednich na rzecz państwa, komuny, organizacyj praw no-pablicinyoh; państwo winno
dbać, aby zbyt wysokie obciążenia nie utrud
niały zadośćuczynienia innym potrzebom oby
wateli.
Prelegent omówił następnie znaczenie ka
pitalizacji w życiu gospodarczem. Jeżeli prze
mysł i handel polski mają spełnić doniosłą
rolę zbiornika pracy dla nadmiaru wiejskiej
ludności, to może to nastąpić wyłącznie drogą
rozbudowy stopniowej leci ciągłej w warun
kach opłacalności gospodarczej pracy i zdolności
kapitalizaeyjnej. Państwa ubogie w kapitały,
szczególnie powinny dbać o zapewnienie wa
runków rodzimej kapitalizacji, jako kamienia
węgielnego dla rozbudowy gospodarstwa na
rodowego.

NADZWYCZAJNA D A N IN A MAJĄTKOWA.

Podatki
płatne w marcu.

0 Fundusz Drogowy.
Budząca żywe zainteresowanie w szerokich
kołach gospodarczych, ze względu na odby
wającą się obecnie dyskusję w ciałach ustawo
dawczych, sprawa Funduszu Drogowego, była
w dniu 4 b. m. tematem wieczoru dyskusyj
nego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Dzieunikarzy i Publicystów Gospodarczych.
W konferencji tej wzięli udział wybitni
publicyści i działacze życia gospodarczego.
Obradom przewodniczył prezes Stowarzyszenia,
dr. A. Kielski, który zagaił zebranie, pod
kreślając, że sprawa Funduszu Drogowego
dziś wyszła już z ciasnych ram dawniejszych
i stała się pierwszorzędnem zagadnieniem
oznaczenia ogólno gospodarczem.
Następnie refereut główny, dyrektor Jan
Arnicki, w obszernem przemówienia oświetlił
doniosłość problemu drogowego w Polsce, za
stanawiając się na tem tle nad rolą, jaką ma
w dziele odbudowy i rozbudowy sieci naszych
dróg spełnić Fundusz Drogowy i czy tę rolę
spełnić może.
Referent stwierdził, że niema bodaj żadnej
innej dziedziny życia gospodarczego w Polsce,
która byłaby zaniedbana tak bardzo jak nasze
drogi. Jakże się przedstawia ta sprawa w in 
nych krajach, gdzie sieć dróg jest rozbudowana
i świetnie utrzymana? Oto państwa te na cele
konserwacji istniejących i budowę nowych
dróg przeznaczają bardzo poważne dotacje,
wzrastające z roku na rok. Tak więc w S ta
nach Zjednoczonych, słynących ze swych dróg,
na których odbywa się nieustanny ruch sa
mochodowy, wydatki na nie z funduszów
państwowych, wynosząc w r. 1902 około 2 miljonów dolarów, doszły w r. 1922 do cyfry 350
miljonów dolarów. Francja w r. 1931/32 prze
znaczyła na cele drogowe 540 miljonów złotych,
A nglja 700 miljonów złotych, a Italja 300
milj. złotych.
Projekt naszej ustawy, przedłożony Sej
mowi w r. 1931 nie wspomiuał zupełnie o prze
lewach skarbowych na rzecz Funduszu D rogo
wego, a preliminowany dochód tego Funduszu
wyrażał się kwotą 48 milj. zł, które miały być
wypłacone przez malejącą już wówczas ilość
posiadaczy samochodów. Nierealność tego po
mysłu udowodnił fakt, że zamiast 48 wpłynęło
ua Fundusz Drogowy tylko 9 i pół miljona
zł. Tak samo nierealny — zdaniem referenta
jest również projekt nowelizacji ustawy o F u n 
duszu Drogowym, rozpatrywany obecnie przez
oiala ustawodawcze.

Na zarnufy, posfawione przez raferenfa
p. J. Arnickiego, odpowiadał obszernie prof.
M. Nestorowie*, dyrektor departamentu dróg
w ministerstwie komunikacji, wskazując ua
wstępie, że ustawy drogowe istnieją i działają
w wielu państwach, m. in. w Italji i Czeeho
slowacji. W Polsce z ogólnej ilości dróg, utrzy
manie 17.000 km., w tem 3.000 gruntowych
i tyleż bitych obciąża budżet państwowy, a koszt
ten wynosi przeciętnie 2.400 zł. za jeden km.
Kwota ta jest obliczona tak ściśle, że przy
najmniejszej zniżce nie wystarczyłaby na
konserwację, nie mówiąc już o jakichkolwiek
ulepszeniach. W konkluzji prof. Nestorowioz
dochodzi do wniosku, że zarzuty przeoiwko
ustawie o Funduszu Drogowym są niesłuszne.
Bardzo ostro przeciwko ustawie o Fundu
szu drogowym wystąpił p. St. Schaetzel, dyr.
Krajowego Twa Naftowego. Dyr. Schaetzel
oświadczył, że konstrukcja Funduszu jest za
przeczeniem zadań, jakie ma on do spełnieuia.
Fundusz drogowy — zdaniem rozmówcy —
wychodzi z zupełnie błędnego założenia i jest
całkowicie nierealny, gdyż obejmuje zbyt
szczupłe koło podatników.

Trzęsienie ziemi w Japonji.
Do liczby 2006 katastrofalnych trzęsień ziemi,
które obecnie nawiedziły Japonję od VIII wieku
naszej ery, przybywa jeszcze jedno trzęsienie, któ
rego dokładnych rozmiarów narazie ocenić nie można.
Żaden kraj na świecie nie podlega tylu wstrzą
som, co Japonja. Dość powiedzieć że od r. 1897
do r. 1910, czyli w ciągu 13 lat, nawiedziło Japonję
17.750 wstrząsów, czyli średnio biorąc dziennie wy
padało 3 i pół trzęsień. Główną przyczyną tych
częstych wstrząsów jest nierówne położenie wybrzeży
wysp Japońskich: wybrzeża 'Pacyfiku leżą wyżej
od wybrzeży, leżących nad morzem Japońskiem.
Dlatego właśnie wybrzeża Japonji, leżące nad Pacy
fikiem, najczęściej ulegają trzęsieniom, w wielu
wypadkach katastrofalnym.
Z większych trzęsień, jakie nawiedziły Japonję
w ciągu ostatnich dwóch stuleci, należy wymienić:
trzęsienie ziemi z r. 1703 (20.162 domy zburzone,
5.233 trupy), w okręgu Tokio, z r. 1792 (12.000
domów zburzonych, 15.000 trupów) w okręgu Hizen
i Higo, z r. 1844 (34.000 domów zburzonych, 12.000
trupów) w okręgu Echio, z r. 1891 (222.500 domów
zburzonych, 7.270 trupów) w okręgu Mino i Owari,
z r. 1896 (13.073 domy zburzone, 27.122 trupy) w okręgu Sanriku, wreszcie trzęsienie ziemi, które na
wiedziło Japonję przed dziesięciu laty, t. j. w r. 1923
(1 września) w okręgu zatoki Sagami. Katastrofalnemu
zniszczeniu uległa wówczas sama stolica Japonji
i jej port, Jokohama. W samem Tokio zginęło prawie
70.000 ludzi, a straty pieniężne w budyniach, dzie
łach sztuki itp. wynosiły ok. 2.750.000.000 dolarów!
Prawie 44 proc. stolicy uległo zupełnemu zniszczeniu.
W jednym z parków, do którego schronił się tłum
uciekających przed pożarem, wywołanym trzęsieniem
ziemi, zginęło 30.000 ludzi! Wszyscy spalili się żyw
cem. Ogółem w czasie tego katastrofalnego trzęsienia
zginęło przeszło 90.000 ludzi i uległo zniszczeniu
przeszło pół miljona budynków.
M. D.
22 DNI ŁEZ.
Lina Noro, wykonawczyni głównej roli w filmie
Abla Gance’a ,,Mater Dolorosa", który ukazał się
obecnie w wersji mówionej, opowiada o swoje) pracy
przy nakręcaniu: — Musiałam 22 dni z rzędu płakać.
Gance jest bardzo miłym reżyserem, ale surowość
jego jest bezgraniczna, Rola cierpiącej matki, której
zabrano dziecko, wymaga odemnie płaczu. A Gance
nigdy nie miał dosyć moich łez. Robił wszystko, co
mógł, aby pogłębić mój smutek, aby mnie rozczulić,
wzruszyć. Nie gardził żadnemi środkami. W końcu
tak mnie zamęczył, że rozpłakałam się naprawdę.
To wprawiło go w szalony zachwyt. Zawołał do
swoich pomocników: — Hej, ruszajcie się, a żywo!
Prędzej! światła! Zaczynamy! Prędzej, bo gotowa
gię jeszcze uspokoić.
________

Lekarzom płacą obiadem
lub kolacją. . . w Ameryce.
Amerykański krach bankowy doprowadził już
do paradoksalnych zjawisk w życiu Stanów, gdzie
zawieszone zostało moratorium bankowe. Zupełnie
jak w czasie wojny kształtują się tutaj w miastach
i na wsi różne zjawiska. Kredyt w handlu detalicz
nym zanikł zupełnie, co w Stanach jest już samo
przez się prawdziwą rewoluc ą obyczajową. Gospo
dynie z braku pieniędzy zmuszone są kupować p ro 
dukty żywnościowe wzamian za jakieś sprzęty domo
we; gra w bridge a i pokera odbywa się nie na
pieniądze a na konserwy, wino, wędliny, kartofle.
Lekarzowi za okazaną pomoc, za operację lub kon
sultację płaci się obiadem albo kolacją. Niektóre
domy handlowe i wielkie magazyny wypuściły własne
bony, jako środek płatniczy. Urzędnikom państwo
wym, nauczycielom wypłaca się pensje czekami, któ
rych jednakże nie można nigdzie zrealizować. Słowem
sytuacja w wielu stanach przedstawia się wręcz
niezwykle i paradoksalnie.
Or.

Amazonki z wyspy Bissagos.
Słynny badacz wnętrza Afryki, Bernatzik, odkrył,
że na wyspach Bissagos u brzegów Afryki Połudn owej zamieszkuje dziwny naród rządzony przez
kobiety. Mieszkańcy Bissagos należą do szczepu
Bijogo i zajmują się przeważnie rolnictwem i rybołóstwem.
Kobiety na wyspach Bissagos odgrywają domi
nującą rolę. One to są szefami rodzin, zasiadają
w radzie rządzącej tem miniaturo wem państewkiem,
podczas gdy mężczyźni zajmnią się tylko uprawą
roli. Amazonki w Bissagos wybierają sobie same
mężów, a odbywa się to w dość niezwykły sposób.
Gdy dziewczyna postawi przed chatą młodzieńca
miskę z ryżem, oznacza to, że chce go za męża.
Młodzieniec tedy udaję się do chaty dziewczyny
i pozostaje tam przez parę dni. Dopiero, gdy pow
tórnie znajdzie ryż przed swym progiem, może się
uważać za prawowitego męża i ma prawo wprowa
dzić się do niej wraz z całym swoim dobytkiem. Jak
w małżeństwie, tak i w sprawach rozwodowych ma
kobieta decydujący głos. Wystarczy, aby wyrzuciła
rzeczy męża ze swej chaty, a małżeństwo jest już
rozwiązane.
Żaden z młodych ludzi nie odważyłby się nigdy
,,odmówić ręki" damie, która go wyróżniła. Danie
odkosza ściąga bowiem na nieszczęsnego młodzieńca
niełaskę wszystkich amazonek, tak, że nie pozostaje
mu wtedy nic innego, jak opuścić wyspę.
B.

Wróżka a bitwa nad marną.
Elżbieta Seidler, która zmarła w tych dniach, nale
żała do najciekawszych osobistości w Niemczech.
Od lat młodych cieszyła się sławą medjum. Już
w r. 1889, w kasynie oficerskim w Poczdamie, prze
powiedziała w transie wybuch wojny światowej
2 sierpnia 1914 r. Gdy przepowiednia pani Seidler
spełniła się istotnie, zaprosiła ją w końcu sierpnia
żona szefa sztabu niemieckiego, generałowa Moltke,
aby zamieszkała u niej. W kilka dni później otrzy
mała pani S. zaproszenie telegraficzne z głównej
kwatery wojennej w Koblencji, aby przyjechała tam.
Ulokowano ją po przyjeździe w najlepszym hotelu
i otoczono wielkiemi honorami. Otóż, jak twierdzą
niektórzy historycy, gen. Moltke w ciągu krytycznych
dni bitwy nad Marną spędzał całe godziny na seansach
spirytystycznych z panią Seidler zamiast studjować
mapy sztabowe.
Ale i po wojnie wróżka nie straciła swego
uprzywilejowanego stanowiska w wyższych sferach
politycznych i wojskowych. Różni ludzie i różne
grupy odwoływały się do jej ,,wiedzy tajemnej"
w ciężkich dia nich chwilach. Grała ona nawet
pewną rolę w słynnej sprawie aferzystów berlińskich,
braci Sklarek, rolę niezbyt, zdaje się, pochlebną.
Or.

Głowy do nabycia.
MAKABRYCZNY HANDEL
W NOWEJ KALEDONJI.
Kanacy, nawpół dzikie plemię na terenach Nowef
Kaledonii, uprawiają makabryczny handel spreparowanemi czaszkami ludzkiemi. które za psie pieniądze,
a najczęściej za wódkę nabywają agenci amerykańscy
dla muzeów w Stanach Zjednoczonych. Ile na tym
handlu zarabiają agenci, pośrednicy, handlarze — o tem
milczy historia tych tranzakcyi. Wolno wszakże się
domyślać, iż zarobki na tym handlu głowami ludzkie
mi są wystarczająco wysokie, tak duże, iż zachęcają
pośredników różnych maści i narodowości do włó
czenia się po wioskach w dżungli kaledońskiei i do
zawierania umów z kacykami o tyle a tyle głów.
Korespondent londyńskiego ,.Daily Express", (No
wa Kaledonia należy do Anglji) odbył podróż do
N. Kaledonji i przyjrzał się na miejscu osobliwym
operacjom handlowym, których obiektem są świeżo
upolowane głowy ludzkie.
Pisze on:
„Pięciu kanaków siedziało na gołej ziemi, pod
drzewem rozłożystem, trzymając między kolanami
czaszki ludzki«. Szósty mieszał drewnianą łyżką
glinę w misce blaszanej, dodając do niej od czasu
do czasu trochę wody".
„Zbliżyłem się, skrada ąc się cicho, do grupy. Kanacy
wykonywali swą pracę szybko, wprawnie, nie odry
wając oczu od trzymanych przed sobą . zabawek".
Zręczne ich palce ugniatały, spłaszczały i modelowały
glinę na kościach czaszek, wypełniając nią jamy po
liczkowe, oblepiając czoło, podbródek, formując
kształty nosa, warg, uszu. Obraz ten podziałał na mnie
fascynująco. Patyczkiem, umoczonym w farbie czer
wonej malowali teraz dzicy wargi, policzki; trochę
kleistej cieczy wpuszczono w jamy oczne, do których
wsunięto potem kamyczki oszlifowane i umalowane
jak oczy ludzkie; na głowę włożono perukę, w usta
wetknięto muszelki białe, imitując« zęby i — głowy
były gotowe w całej sw«j dzikiej, makabrycznej
grozie".
„Przybrany w stary mundur khaki, kaiedoński
policjant zaprowadził mnie do budy leśnej, gdzie miesz
ka czarownik. Tu odbywa się handel zamienny:
agent wymienia wódkę na głowy już spreparowane.
Łowcy głów, uzbrojeni w długie lance i tomahawki
stoją rzędem i przyglądają się ciekawie tranzakcji:
dwadzieścia głów osiąga cenę 40 litrów wódki najpodlejszego gatunku".
„W jakiś czas potem wydano prawo, zabrania
jące handlu głowami ludzkiemi, ale zabawa trwa
dalej. Za dużo zarabia się na tych tranzakcjach,
aby tak prędko i łatwo obie strony zrezygnowały
z nich".
Or.
EKSPERYMENT OLIVERA LODGE.
Znany uczony angielski, sir Oliver Lodge, zajmu
jący się ostatnio spirytyzmem, postanowił za wszelką
cenę przekonać świat o tem, że człowiek po śmierci
może zachować kontakt z żyjącymi. W tym celu
napisał list do przyjaciół, którego treść nieznaną
jest nikomu prócz niego. Dokument ten zlakował
własną pieczęcią i złożył na przechowanie do safesu
w swoim banku, gdzie ma leżeć do jego śmierci. Po
śmierci zaprasza Lodge przyjaciół na seans spirytysty
czny, gdzie poda przez swoje medjum treść zamkniętej
koperty. Jeżeli to, co powie medium, będzie odpo
wiadało treści listu, świat będzie musiał uwierzyć,
że kontakt żywych z umarłymi jest możliwy.
ODNALEZIENIE MIASTA
GALLÓW WE FRANCJI.
Malarz francuski, Busser, konserwator muzeum
w Clermont—Ferrand, natrafił przy swoich poszu
kiwaniach archeologicznych w Owernji, na ruiny
starożytnego miasta gallijskiego, które zdaniem uczo
nych, jest dawną znaną w historii Francji osadą
Gergovią.

W WIĘZIENIACH AMERYKAŃSKICH PANUJE
JESZCZE REGIME ŚREDNIOWIECZNY.
Traktowanie więźniów w południowych stanach
Ameryki przypomina często ponure czasy średnio
wiecza. Skazani na przymusowe roboty, skuci w kaj~?
danach, udają się na miejsce pracy, gdzie niczem
spętane bydło na pastwisku zostają łańcuchami
przymocowani do drzewa lub pala. Tu, zdani na
łaskę dozorców, zaopatrzonych w długie baty rze
mienne, traktowani są gorzej niż zwierzęta. Aresztantów, pracujących latem przy linjach kolejowych,
zamykają na noc w wagonach z wyglądu do złudze
nia przypominających klatki dla zwierząt w menażer
iach. Zimą zaganiają aresztantów do wielkiego baraku,
Który tymże ucieszony,
Słał podzięki w wszystkie strony — wzdłuż ścian którego poustawiane są nary. Tu skuwa
Prosząc wszystkich, co tam byli, się ich wspólnym łańcuchem, aby przeszkodzić pró
bom ucieczki.
By na próby przychodzili.
Wszyscy mu też przyrzekali
Za co Frydrych ich tu chwali:
Czy jesteś już członkiem L. 0. P. P.?
..Posłuchajcie mnie śpiewacy!
OBWIESZCZENIE.
Co was zespół dzisiaj znaczy:
Wszystkie alty z tenorami,
Zakończenie kursu O. P. GL i L. nastąpi w so
Wszystkie basy z sopranami,
botę, dnia 11 marca b. r. o godzinie 7,15 wieczorem
To już zespół nie tak mały!
w hali gimnastycznej szkoły powszechnej w Nowem.
To instrument jest wspaniały!
Liga Obrony Powietrżnej i Przeciwgazowej
Który — chociaż by w boleścią
Koło Miejscowe w Nowem
Jak słowiczek ucho pieści.
Ma on — nastrój tak uroczy,
(—) Frydrychowski.
Że aż zwilży czasem oczy.
Wyście go — tak wystrugali
I do słuchu innym dali . . .
Więc słuchajcie! pamiętajcie,
k a s e t k i i b l o k p o s t w pięknym wyborze poleca
Dziś na próby przybywajcie.
D. F,
W. Wesołowski.

O GŁ A S Z A J CI E W
GAZECIE NOWSKIEJ.
WALNE ZEBRANIE „LUTNI”.

W piątek ,,Lutnia" się zebrała,
Nowy zarząd wybierała
Bo starego — czas upłynął,
Który w dniu tym, urząd zwinął.
Prezes trudne miał zadanie —
Zdawać musiał sprawozdanie,
Z roku swego królowania
I trudnego tak zadania.
Opowiadał, co zdziałano
I jak w ,,Lutni" pracowano . . .
Prosił także, by w przyszłości,
Pracowano w wytrwałości.
W sprawozdaniu kasowości,
To nie było tam trudności —
Także też z bibliotekarzem —
Bo poczciwi oni — razem,
Sprawozdanie dobrze zdali,
Za co ich się tutaj chwali:
,,Kasa nie jest wyczerpana,
Szafa, pełno nut napchana!"
Sprawozdanie, gdy skończono,

Nowy zarząd utworzono.
I to tak nie byle jaki
Przeczytajcie! oto taki:
Za prezesa, Jażdżewskiego
(Dobrze w ,,Lutni" już znanego)
Za zastępcę, to Graczyka
Sekretarzem, to Czapnika
Za zastępcę, Słomińskiego
Stróża nutów, to Ryckiego.
Zaś Rulińską, to skarbnikiem,
Karwatowską, pomocnikiem.
Sztandarowych: to Dahlkiego,
Stojałowską, Pewińskiego
I Wróblewską do pomocy,
Tam, gdzie słabiej, ona — wskoczy.
O Frydrychu nie wspomnieli —
Bo zapewnie już wiedzieli —
Że on — z ,,Lutni" nie wyruszy,
Aż go chyba śmierć zadusi.
Gdy już zarząd zbudowano,
Prezesowi głos oddano,

Papier do pisani&
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Otwarcie wystawy sztuki sowieckiej w I. P. S.

1933 R.

Przygotowania Hausnera do nowego lotu przez Ocean

L otnik pols! o-am ery kański H ausner, któ ry w roku ubiegłym u siło w a ł
dokonać przelotu ponad oceanem A tlan ty ck im , a k tó ra to p róba za
k ończyła się k a ta stro fą , p rzy stąp ił do budow y now ego sam o lo tu , n a
którym zam ierza dokonać w m>ju now ej próby p rzelo tu z A m ery k i
północnej do P olski. Na zdjęciu naszem widzimy H au sn era d o zo ru ją-J
cego budow y kadłuba nowego sam olotu. Sam olot te n
w dniu 1-go k w ietn ia r. b.

W dniu 4 bm. odbyło się w In sty tu c ie P ropagandy S ztuki o tw arcie
w ystaw y sztuki sow ieckiej Z. S. R. R. O tw arcia w ystaw y d o k o n ał
p oseł Z- S. R. R. w W arszaw ie p. Antonow-OwsiejeDko. N a'zd jęcia
naszem widzimy uczestników otw arcia w ystaw y. Stoją od stro n y lew ej:
prezes R ady I. P. S. p. Skoczylas, poseł Z. S., R. R. p. A ntonow -O w siejenko, p A ntonow -O w siejenkow a i am basador R. P, w W aszyngtonie.

ma być gotow y

Gdynia w zim ie

Generał Górecki w Brukseli

P rezydent F. I. D, A. C. 'u g en erał Rom an G órecki baw i od k ilk u dni
w Belgji, gdzie przyjm ow any je s t ow acyjnie. N a zdjęciu naszem w id zi

Na zdjęciu naszem widzimy

my g enerała G óreckiego w otoczeniu

członków F. I. D. A. C.’u b e lg ij

kutrem ry b ack im otoczonym g ęstą krą. Na praw o w idać p o k ry ty lodem

skiego po złożeniu

N ieznanego

w ieńca na grobie

Ż ołnierza w Belgji.

w ybrzeże
fa lo c h ro n .

po rtu

r/b a c k ie g o w

G dyni z

P. m in iste r Józef Beck w śród d zien n ikarzy za g ra n iczn ych

Przed kilku dniami nowomianowany poseł R . P.

P a m ią tk a

pO

J a n ie

S o b i£ $ k ilT !

w Rydze p. Be;zkowicz wręczył swe listy uw ie
rzytelniające prezydentow i republiki Łotewskiej.
Na zdjęciu naszem widzimy p. m inistra Beczko*
w
, _
. ,
.
i
rr
K lub P rasy Zagranicznej w W arszawie wiydał w dm u 27 lutego w salonach R esursy Kupiec
kiej śniadanie na cześć m inistra Spraw Zagraniczni eh p. Józefa Becka. W śniadaniu tern
oprócz p. M inistra Becka wzięli udział: p. M arszałek Senatu Raczkiewicsr, pp. ministrowie:
Zawadzki, Zarzycki i Ludkiewicz, członkowi^ korpusu dyplomatycznego, podsekretarze stanu
Szembek, Lechnicki, G allot i Doleżal, przewodniczący fcomisyj spraw zagranicznych Sejmu,
poseł Radziw iłł i senator L ubom irski, przedstaw iciele prasy krajow ej i zagranicznej. Na zdję=
ciu naszem widzimy p. m in istra Becka (x) obok którego siedzi prezes klubu prasy zagra*
nicznej red. B irnbaum .

Na szczycie najwyższe1 póry w Szwecji

wieża, przechodzącego przed frontem kompanii
honorowe! na dziedzińcu zam ku ryskiego,

N a małej stacyjce kolejow ej K arsznice na linji
kolejowej Nowe H erby—G dynia odbyło się dn. 1
b.m. otw ąrcie i pośw ięcenie donioi ej dla rozwoju
życia gospodarczego Polski nowowybudowane)
iln ii kolejowej, łączące) Sląsfc z portem Polski
Gdyniąi W o tw arciu nowej lin ji kolejow ej wzięło
udział przeszło 100-u zaproszonych gości polskich
i francuskich, którzy przybyli « W arszaw y spe
cjalnym pociągiem. Otwarcia nowej linji dokonał
p. m inister K omunikacji Butkiewicz, przecinając
symboliczną wstęgę. N a zdjęciu nąszem widzimy
pociąg specjalny którego lokomotywa udekorowa
na została godłem narodowem.

l

- — -V**

.

^
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W sali R ady M iejskiej w W arszawie odbyła się w dniu 5 b. m. akadem ja, celem uczczenia
11-ej rocznicy koronacji i pontyfikatu Jego Świątobliwości Piusa XI. Na akadem ję przybył
Pan Prezydent Rzeczypospolitej, członkow ie rządu z p. prezesem Rady Ministrów A Prystorem na czele, duchowieństwo z nuncjuszem ks, M armaggim i fcs. kardynałem Rakow skim ,
członkowie korpusd dyplom atycznego i t. d. N a zdjęciu naszem widzimy uczestników aka*
dem ji. W pierwszym rzędzie siedzą od strony lewej: p«, prezęs R ady M inistrów A. P ry sto r,
P an Prezydent Rzeczypospolitej prof. I. Mościcki, kardynał ks. K akow ski, nuncjusz ks. M armaggi.

Pociągi wycieczkowe

Niedostępny olbrzym g ó rsk i

Żołnierze K. 0. P. u w hołdzie Nieznanemu Żołnierzowi

Na zdjęciu naszem widzimy dwie olbrzymie
lipy, rosnące w Koszęcinie na Ś ląsku Górnym .
L ipy te sądził w łasnoręcznie K ról Ja n III So
bieski w czasie sw ego przem arszu przez Gór*
ny Śląsk z pomocą oblężonem przez Turków
Wiedniowi.

Na zdjęciu naszem widzimy Schronisko turystyczne wybudowane na
szczycie Kebnekaise, najw yższej góry Szwecji nfc wysokości 6400 stóp.
Schronisko to zapewnia zmęczonym turystom wygodny odpoczynek po
trudach uciążliwej wycieczki;

W 1(-tą ro c z n ic ę k o ro n a cji Ojca św.

Otwarcie linji kolejowej Nowe H e rb y — Gdynia

Nowy po seł R. P. w Rydze

Walki zap aśn icze w Japonji
W dniu 6 m arca przybyła do W arszawy wvcieczka podoficerów K. O, P.
w liczbie 1.100 osób, którzy ukończyli szkołę podoficerską. Przed rozpo*
częciem zw iedzania m iasta delegacja podoficerów K. O. P. złożyła w ie
niec na grobie Nieznanego Żołnierza.

W prowadzone od 2*ch tygodni w dyrekcjach krakowskiej, lwowskiej i
w arszaw skiej pociągi „N arty—B ridge'1 cieszą się w śród publiczności,
zwłaszcza w kołach sportowców, niesły chanem powodzeniem. Na zdjęciu
naszem w idzim y g ru p ę narciarzy na wycieczce w górach pogranicza
polsko-oraeskosłowaohiego w okolicach Ław ocznego.

Patrjotyzm

ja p o ń sk i

Na g ru za ch R e ich sta g u

Kanchendzenga, olbrzym górski leżący na pograniczu Nepalu i Indyj na*
leży do najw yższych kolosów H im alajów . J e s t on zaledwie 200 m tr. n iż 
szy od Eweresfcu. K anchendzenga »dobyła sobie obok E w erestu sław ę
najbardziej niedostępnej, mimo to stanow i ona cel marzeń w ielu najwy*
bitniejszych alpinistów . Najśmielszym z nich je st znakom ity alp in ista mo
nachijski Paul B auer, który dw ukrotnie w r. 1929 i 1931 usiłow ał we*
drzeć się na jej szczyt, jednak bez pow odzenia. Mimo to w ysiłek Baue
ra i przeprowadzonej przez niego grupy zasługuje na pełną uw agę.
Bauer przyjeżdża w tych dniach na zaproszenie Lw owskiego Towarzy
stw a G eograficznego do Lwowa i Krakowa celem w ygłoszenia odczytów
o swyoh w ypraw ach na Kanchendzengen,

Z m ennicy w a rsza w sk ie j

Pożar Reichstagu

■

W ładze policyjne iria sta B erlina zezwoliły na zw iedzanie spalonego
R eichstagu przez mieszkańców B erlina, aby mogli przekonać się o
Ft asziiw ych zniszczeniach, spowodowanych yrzez pc żar gm achu R eich
stagu. Na zdjęciu naszem w idzim y sale posiedzeń plenarnych R eich stag u ,
zniszczony całkowicie p n e i pcżar.

W dniu 26 lutego wieczorem gmach parlam entu niem ieckiego padł
ofiarą pożaru. P łom ienie poczyniły w ew nątrz olbrzymiego gm achu ko
losalne spustoszenie. P a s tr ą pożaru p 'd ła głów na sala posiedź riy ku
lu ary i try b u n y d la publiczności. S tra ty sięgają miljonow yeh sum.
U -zęlo w c dochodzenia stw ierdziły, że pożar *pow stał z A , J ; lęidc.

W tych dniach ukończył fię w Sumo wielki
mecz zapaśniczy, który trw ał 11 dni. Zwy*
cie/cą w tym meczu został M inaaogawa*Zeki
je d e n z najlepszych zapaśników , którego w i
dzim y na naszej ilu stra cji wraz ze zdobyta
nagrodą,

W alki japońsko-ebińskie rozbudziły niezw ykle gorące uc/.ucie patrjotyzm u
nietylko w śród dorosłych m ieszkańców Japonji, ale także i w śród szero
kich kół młodzieży japońskiej, N a tym tle pow stała potężna organizacja
dzieci japońskich pod nazw ą: „ Dai Nippoo Gokoku D an“, która postaw i
ła sobie za cel zaopatrzenie żołnierzy japońskich walczących w M andżurji
w a%j«nieabędniejaze przedm ofcy c d zien n e g o użytku. Na zdjęciu naszem
widzimy k ilk u n a stu chłopców japońskich, przybranych w m undury w oj
skowe, należących do w spom nianej organizacji, ładujących paczki » d ara
m i dla żołnierzy na samochód ciężarowy.

O statnią fazą bicia m onet w m ennicy je st sprawdzianie ich tak co do
jakości Wykonania, co do w agi i dźwięku. Czynności te w ykonuje kilka*
dziesi&t osób. Na zdjęciu naszem widzim y jedną z sad m ennicy warszaw*
sklej, w której kilkanaście pracownic i pracow ników bada wybite m onety.

HUMOR
W szkole.

Biagier.

Nauczyciel: Jak się nazywa ocean, poło
żony pomiędzy Azją Wschodnią a Ameryką
Zachodnią?
Książę: (milczy).
Nauczyciel: Świetnie to książę uwydatnił.
Jest to, rzeczywiście, Ocean Spokojny

— Takie dziwa mógłbym wam i dwa dni
o Ameryce opowiadać.
— Pan tam kiedy byl?
— Być nie byłem, ale brat mego majstra
przed trzema laty o mało że tam nie pojechał...

Trafiła kosa

Pasztet z jaskółek
Bez pomocy

— Moja Marcinowo, czy tu niema u was
felczera ani doktora?
— Niema, proszę łapki pani, wieś biedna,
sam i bez niczyjej pomocy umieramy.

— Czy ten pasztet jest naprawdę z sa
mych jaskółek?
— Nie, mój drogi! Jest w nim też trochę
koniny.
— Koniny?
— Tak, pół na pół: jeden koń, jedna
jaskółka.

W koszarach.

Oficer; — Kanonjer Pająk, po co armata
ma lufę?
— Żebym miał co czyścić panie poruczniku.

H ąjradykalniejszy środek dla cierpiących
n a jb a rd z ie j za sta rz ałą i najw iększą

Uczeń szewski u rzeźnika.

Proszę o kiełbasę ale taką samą nieświe
żą jak ostatnim razem.
— Dlaczego nieświeżą?
— Bo majster powiedział: Jeszcze raz ta
ką kiełbasę przyniesiesz, to sam ją zjesz.

na

PRZEPUKLINĘ
ffdy n aw et operacje i opaski różnych zag ran icz
nych specjalistów nie pom ogły, oraz w szelkie
fałszyw e w ynalazki nie poskutk o w ały , usuw a
jed yny sp e cja lista z d ługoletnią p ra k ty k ą dla
cierpiących na ru p tu rę za pom ocą mojego o p a 
tentow anego bandaża Nr. 1209, k tó ry przynosi
praw dziw ą pomoc m ężczyznom i kobietom .
S. KON, Warszawa» Sosnowa 1 3 .
PROSPEKTY na żądanie bezp łatn e. P rz e strz e 
gam przed naśladow nictw em m ojego środka
przez fałszyw ych specjalistów . K to zupełnie już
stra c ił nadzieję znajdzie u m nie praw dziw ą
pomoc.

M E B LE
k u p u je

za

gotów kę,

w in ie n

W więzieniu.

— Panie dyrektorze, więzień Nr. 31Y
skarży się. Nie chce pracować w kuchni.
Chciałby, jak inni, uprawiać swój zawód.
— A jakiż jest jego zawód?
— Jest lotnikiem.

lit o

zw iedzić

zak ład y

Polio Przem
ysłuiiiggo JIIL“
WARSZAWA,

— Podobno źle życzycie
sąsiadowi?
— Ale gdzietam, proszę
łaski pana. Niech mu Bóg da
zdrowie, tylko niech se wprzó
dy kark skręci, nogi połamie
i łeb rozbije.

W kolei ¡edzie ksiądz wspólnie z oficerem.
W toku rozmowy odzywa się oficer do księ
dza:
»0, mój księże, chciałbym mieć pienią
dze, które ksiądz posiadał*
Na to ksiądz: „O, mój panie oficerze,
gdybym tak posiadał Pański rozum!”
Oficer: „Co byśmy wtenczas posiadali!”
Ksiądz: „Napewno oboje nic!“

Ze świata dziecinnego.

— No, pamiętaj smarkaczu, żebyś ko
niecznie dostał promocję.
— Dobrze proszę ojca, ale ile za to- do
stanę?
— Co?!
— Przecież to bardzo prosty interes: jak
mi ojciec zapłaci za promocję, to jeszcze ta
niej wypadnie dla ojca, niż gdybym siedział
drugi rok w tej samej klasie.

Przygotowanie do egzaminu,:

Kapral do żołnierza:
— Dlaczego tak klniesz piorunami, chole
rami, djabłam i..?
— Panie kapral! Przygotowuję się do>
egzaminu podoficerskiego.

Anonim.

Józio: Proszę taty, co to jest anonim?
Ojciec: Anonim, moje dziecko jest to czło
wiek, który coś zrobi, naprzykład: napisze»
narysuje i t. p, — i chce pozostać wobec
świata nieznanym.
Józio: Aha! rozumiem.
We dwa dni później:
Ojciec: Józio! kto stłukł karafkę?
Józio: Anonim, proszę taty!

Człowiek mało wie.

Z ł d t a 7, róg Marszałkowskiej.

K olosalny w ybór, ceny rew elacyjne, p ię k n e fafloay solid
nych kom pletów i sz tu k pojedyńczy h. U rządzam y kluby,
hotele, resta u racje. F irm a ch rześcijań sk a.
W ysyłka na
koszt firm y.

WARSZAWA,

Życzenia

Złota 7, róg Marszałkowskiej.

SAMOZATRUCIE
NA TLE WĄTROBY.
SAM OZ ATRUCIE bywa przyczyną wfeludolegliwoścl(bółeartmy<*zde, łą&tańte
w kościach, bóle "i zawroty 'głowy, wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie*
niesmak w ostach, 'brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji,
plamy, zmarszczki i wyrzuty na skórze,- skłonność do tycia/podenerwowan^e
I bezsenność, nerwowe bicia serca, mdłości, jęzvk obłożony). TRUCIZNY
wewnętrzne,, wytwarzające ¡się we własnym organizmie, zanieczyszczają krćW,
niszczą organizm t. przyśpieszają >starość. Choroby z samozatrucia i złei
przemiany materji *LECZĄ NIE LEKARSTWA A KREW CZYSTA. WąÓfoba
I nerki są organami oczyszczającemi krew i soki ustroju.. Najracjonalniejszą
i zgodną z naturą k u le ją jest unormowanie czynności wątroby i nerek.
20-letnie doświadczenie i najwyższe odznaczenia wykazały te zioła leóZnricze

„CH O L E KIN A Z A " H. Niemo jewskiego
Jako żółcio - moczopędne są jedynym naturalnym czynnikiem odciążającym
soki ustroju od trucizn własnych i zapewniającym szybki powrót do zdrowia.
Bezpłatne broszury Dr. med. T. NIEMOJEWSHIEGO otrzymać można w labor.
Hz.-chem. „CHOLEKINAZA"H. NIEMOJEWSKIEGO, W arszawa, N.-Świat 5-(D)
na prowincję wysyłka pocztą,

na kamień

Wyjaśnił.

— Gapski! Dlaczego ziemia
obraca się dokoła słońca?
— Aby nie było jej bardziej
zimao z jednej strony, niż z
drugiej.

Gospodyni: Jabym tylko rada wiedzieć,
kiedy mi pan wreszcie moją należność za
płaci.
Student: Kochana pani. To pytanie znowu
mi przypomina, jak człowiek właściwie mało
wie...
Praca umysłowa i
fizyczna.

Smaczne vina
w n ajszlachetniejszych i dobrych g a t u n 
kach, pielęgnowane w myśl n a j s ta r 
szej i najklasyczniejszej tradycji poleca

A ran yi
H urtow ne S k ła d y S z la c h e tn y c h win
K R A K Ó W , M O iS T O W
lO .
CENY NISKIE K to raz sk o sztu je nasze w ina, in*
n y ch już żądać nie bedzie nigdy.
Wina pochodzą Z słynnych
winnic Tolcsva-Mad-ToKay.

Odbito w Drukarni Polskie] Jana Majerowicza, Jarocin ul. Gołębia 3.

— Wuj pana ma
podobno 90 lat, a umysł ma zupełnie
świeży.
— O, tak. Wuj
codziennie grywa w
szachy z przyjaciół
mi.
— No dobrze —
ale chyba o pracy
fizycznej niema mo
wy.
— Przeciwnie, ilekroć przegra, to bi
je po łbie swego
przeciwnika.

