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Dodatek bezpłatny „Nasz Dodatek Ilustrowany*.

Cena?)25 groszy.

Gazeta Nowska
Abonam ent miesięczny w ekspedycji 90 groszy,
z opłatą pocztową 98 groszy. W razie wypadków,
spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie
lub tern podobnych nie przew idzianych okoliczności,
wydawnictwo
nie
odpowiada za dostarczenie
pisma, a abonenci nie m ają praw a domagać się
niedostarczonych
numerów
lub
odszkodowania,
Nr. 15.

Od ogłoszeń pobiera się za 1-łam. wiersz 15 groszy.
Reklam y przed dziełem ogłoszeń wiersz 35 groszy. —
„tiazeta Nowska” wychodzi 1 raz tygodniowo a m iano
wicie w piątek. — W ydawca, drukiem i nakładem
W ładysław a Wesołowskiego w Nowem (Pomorze).
P renum erata płatna zgóry.Ogłoszenia płatne natychm .
R edaktor odpowiedz. W ładysław W esołowski, Nowe,

Nowe,

sobota 15-go kwietnia 1933 r.

NOWY PIERWIASTEK.

Zmartwychwstanie__
Z powodu powrotu wiosny powstała radość
ogólna. Życie się budzi ponownie — a z tem i na
dzieja o wyczekiwaniu prawdziwie lepszych dni. Oto
powstała chwila niezwykła — chwila ogromnej
przem iany — Wielkanoc.
Zm artwychwstanie Chrystusa, danie światu
nowej, mocnej wiary, symbolizuje przyroda z nasta
niem wiosny. Serca ludzkie byją szczerą ulgę, —
ku wiośnie, ku wielkiej radości, bo ziemia i promie
nia słoneczne budzą nowe życie.
A właśnie w tych tak niezwykle ciężkich czasach
ludzie oczekują wiosny — przezeń upragnionej i wy
czekiwanej, wiosny, która nareszcie zamiast niedoli
i wszelkiego niedostatku, przyniesie chleba, dachu,
a . . . co najważniejsze — pracy. Oby nastąpiła pa
cyfikacja powaśnionego między sobą ludu. Oby
nastąpiła wreszcie zgoda, zdolna do wytworzenia
siły i woli narodu, któraby pokonała obecne nie
domagania gospodaicze.
Niech z chwilą Zm artw ychw stania Chrystusa
przyjdzie prawdziwe zm artw ychw stanie wszystkiego
dobra i zaufania ogólnego.

Termin składania zeznań o dochodzie
oraz termin płatności zaliczek
podatku dochodowego na rok
podatkowy 1933.
Urząd Skarbowy podaje do publicznej wiadomości
co następuje:
Termin do składan a zeznań o dochodzie do wy
m iaru podatku docho^
*go na rok podatkow y 1933
upływ a z Iniem 1 M i i
A 1933 r. Form ularze do
składania zeznań wydaje oezpłatnie Urząd Skarbowy
dla miejscowych płatników , zaś pozamiejscowi otrzy
mają te form ularze z urzędów gminnych oraz
z M agistratu w Nowem. W ypełnione formularze
zeznań należy składać względnie przesłać do Urzędu
Skarbowego.
Niezależnie od złożenia zeznania płatnicy, obo
wiązani do składania zeznań, bez wezwania ze strony
władzy wymiarowej, winni są sami obliczyć oraz
wpłacić do dnia l m a j a 1933 r. do K asy Urzędu
Skarbowego wprost względnie za pośrednictw em
P. K. 0. Nr. 38 321, połowę podatku oraz dodatku
kryzysowego, przypadającego od wykazanego w zez
naniu dochodu wedle obowiązującej skali podatkowej.
Dodatek kryzysowy wynosi przy dochodzie
rocznym: ponad 1 500 zł do 3.600 zł 0,5 proc., ponad
3.600 zł do 10.000 zł — 1 proc., ponad 10.000 zł do
36.000 zł — 2 proc., ponad 36.000 zł do 60.000 zł
— 2,5 proc., ponad 60.000 do 160.000 zł — 3 proc.,
ponad 160.000 zł — 4 proc.
Osoby, które w term inie wyznaczonym do
składania zeznań, zeznania nie złożą, obowiązane są
do dnia 1 m a j a 1933 r. uiścić połowę podatku wy
mierzonego za rok podatkow y 1933.
Równocześnie w tym samym term inie należy
wpłacić połowę dodatku komunalnego, który wynosi
przy dochodzie rocznym: ponad 1.500 zł do 24.000 zł
— 4 proc., ponad 24 000 zł do 88.000 zł — 4,5 proc.,
ponad 88 000 zł — 5. proc.
Urząd Skarbowy w Świeciu
(—) Tytulski, Naczelnik Urzędu.

Komunikat.
Urząd Skarbowy podaje do wiadomości, że
z dniem 31 m arca 1933 r. zostały wycofane z obiegu
dotychczasowe urzędowe blankiety wekslowe, a w
miejsce ich zostały wprowadzone nowe blankiety
wekslowe.
B lankiety wekslowe wycofane z obiegu, a do
tychczas nieużyte, wymienia K asa Urzędu Skarbo
wego do końca kwietnia b. r., poczem blankiety te
stają się nieważne. Używanie wycofanych blankietów
wekslowych po dniu 30 kwietnia 1933 r. jest nie
dozwolone i podlega karze. (Niedotyczy to weksli
wystawionych przed dniem 30. 4. 33).

Rok X.

ogólnych kosztów produkcji, aniżeli miało to
Znany chemik francuski, Urbain, zakomunikował miejsce przed wojną. W tym stosunku, w jakim
na pos adzeniu Akadem i Nauk, iż w laboratorium, ekspansja kredytu krótkoterminowego wyprze
Cune-Skłodow*kiei dokonano odkrycie nowego, nie dzała rozwój produkcji, wzrastało obciążeuie
znanego dotąd pierwiastka, którego waga atomowa kosztów ogóluych produkcji przez silniejszy
nreści się między wagą samarium a neodynu. Pier
wiastek ten iest bardzo rzadki w minimalnych wzrost kosztów kredytów.
Powojenny fiskalizm nietylko zwiększył
cząsteczkach. Odznacza się on dużą radioaktywnością
nadmiernie koszta ogólnej produkcji i usztywnił
pod wpływem działania promieni beta.
w t y m k ie ru nku s tr u k tu rę tych kosztów, ale
ponadto bardziej uzależnił wszędzie przemysł,
rolnictwo i handel od kredyt u wewnętrznego
i sewuętrznego, niż to miało miejsce przed
wojną światową.
Głównym defektem była nadmierna s ub
„K ryzys obecny, powtarzają to wszyscy, stytucja kredytn w miejsce wymiany dóbr
nie ma precedensu w bistorji pod względem i pracy ludzkiej, substytucja wynikająca bez
swoich rozmiarów. Musiały więc istnieć spe pośrednio z merkantylizmu amerykańskiego,
cjału© przyczyny, które spowodowały tak pod którego osłoną odbywał się zbyt szeroki
wielkie rozmiary obecnej katastrofy. Ja kie to eksport kapitału.
Jeżeli rozmiary obecnego kryzysu są
były prz yc zy ny? Dlaczego gospodarstwo świa
towe okazało się tak kruche w swojej s t r u k  skutkiem ut ra ty elastyczności przez s t r u k t u r ę
turze, że spadek cen, rozpoczęty w połowie cen, to nic prostszego jak wniosek, że należy
r. 1929, pociągnął za sobą coraz szybszy, środki zaradcze zastosować przedewszystkiam
dalszy ioh spadek, a w ślad za tem niebywały tam, skąd owa utrata elastyczności wypłynęła.
Polityka, która pragnie podnieść z upadku
kryzys finansowy i załamanie się waluty
gospodarstwo światowe, winna w pierwszej
złotej ?“
Takie pytanie stawia sobie w ostatniej linji zmierzać do reformy tych kosztów ogól
swej pracy p. t. „ K re dyt i pokój“ wybitny nych produkcji, które wybujałym poziomem
znawca
problemów
fi uan sowo-walu tijwyoh, i sztywnością głównie zawiniły: są to koszta
były wiceprezes B a n k u Polskiego, prof. dr. kredytu i obciążenia fiskalne.
Reforma winna dotyczyć wyłącznie spo
Feliks Młynarski. A uto r wychodzi z założenia,
że nie można rozmiarów obecnej katastrofy sobu oprocentowania. Pro cen t stały (przy
wyjaśnić tylko brakiem zaufania, jakkolwiek kredycie długoterminowym) na 20 do 30 lat
zaufanie jest beiwątpienia potężnym c zy nni  jest w X X wieku nousensem, jest le kko
kiem, i dlatego musiały istnieć przyczyny myślnością ze stro ny dłużuika, a brakiem
specjalne, które niezależnie od br a ku zaufania rozumu po stronie wierzyciela. Chodzi o roz
doprowadziły kryzys obecny do rozmiarów tak szerzenie idei procenta ruchomego — zależnie
od stanu wskaźnika cen hurtowych, najrychlej
katastrofalnych.
Należy więc zgodzić się na dwie konkluzje rejestrującego zmiany w sile nabywców złota
w st ęp ne : 1. że niezależnie od <>*•01nej kwestji — na wszystkie rodzaje kredytu dlugoterkryzysu w ustroju kapitalistycznym istnieje mi nowego.
Jeżeli chodzi o kwestję reformy banków
dzisiaj specjalna kwestja rozmiarów kryzysu
obecnego; 2. że mimo rozbieżnych teoryj centralnych, to zasadą reformy winno być
traktow an ie
banku centralnego
i doktr yn odnośnej kwestji ogólnej, można odmienne
uzgodnić poglądy przynajmuiej na węższym od w krajach dłużniczych, gdzie ów bank nie
cinku, t. zn. ua kwestji przyczyn specjalnych, powinien dźwigać na sobie całego ciężaru
które ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność redyskonta weksli handlowych, ponieważ musi
dźwigać cały ciężar transferu.
za rozmiary obecnej katastrofy.
Skala wydatków publicznych wiana roz
Najwięcej zwolenników liczy pogląd, że
specjalną przyczyną, która spowodowała nie wijać się w stosunku odwrotnej proporcji do
zwykłe rozmiary obecnego kryzysu, był szybki poziomu cen, przez co między polityką budże
spadek cen. Po wnikliwej analizie dochodzi towa ciał publicznych i polityką kredytową
jednak a u to r do wniosku, że spadek cen banków c en tr al ny c h nastąpi harmo nja .
Wskazana
jest
dewaluacja
ustawowa
w oddziaływaniu na gospodarstwo społeczne
jest sam przez się przyczyną drugorzędną, w państwach dłużniczych, albowiem przy
przyczyną n a t u r y psychologicznej. Istota rzeczy pomocy dewaluacji będzie można zdobyć po
leży w odporności s t r u k t u r y cen. Jeżeli więc ważne środki finansowe na inwestycje p u 
obecny kryzys prz ybrał tak zastraszające bliczne, aby w ten sposób podnieść popyt na
rozmiary, musiały zajść w latach poprze dobra kapitałowe i przez redukcję bezrobocia
dzających tak niekorzystne zmiany w s t r u k  wzmocnić silę kousumcyjną kraju. Dewaluacja
turze cen, że s t r u k t u r a ta pękła pod naciskiem ustawowa ma jednak sens tylko pod w a r u n 
dyskontowania dalszego ich spadku. W gospo kiem, że będzie to rzeczywiście nowa i nie
darstwie powojennym rozwijał się bezkarnie sk rępowana waluta złota. Aby jednak stworzyć
przez szereg lat proces usztywniania kosztów możliwość ge neralnego powrotu do waluty
produkcji. S t r u k t u r a tych kosztów zmieniała złotej, potrzebue są specjalne środki między
się na uiekorzyść elastyczności. Wzrastała rola narodowe.
kosztów sztywnych na niekorzyść kosztów
W a r u n k i e m skuteczności naszkicowanego
zmiennych. Największe jednak zmiany zaszły wyżej planu działania jest łączne zastosowanie
w składzie kosztów ogóluych, składających się zaprojektowanych środków w skali między
głównie z kosztów kapitału inwestowanego, narodowej. Ideał rozejmu politycznego, p r z y 
kosztów kredytu obrotowego, obciążenia fiskal najmniej na okres 5 lat, w których ma się
nego na rzecz państwa, samorządów i ubez odbywać rekous trukcja, nasuwa się jako nie
pieczeń społeoznych. Pod tym to właśnie odpa rta konsekwencja analizy położenia.
względem dokonała się prawdziwa rewolucja
„Trzeba być warjatem, albo kryminalistą,
w gospodarstwie po wojen nem.
aby nadal wierzyć w użyteczność wojny, jako
Rel atywny wzrost kre dyt u kró tkotermi i u s t r u m e n t u
regulującego
międzynarodowe
nowego w stosunku do s ta nu ludności i pr o  s to su nki “ . — Temi słowy kończy a u to r swoje
dukcji tworzył relatywnie większe obciążenie ciekawe wywody.
Stk.

Kredyt i pokój.

PŁASZCZE WIOSENNE------------ MODELE JUZ NADESZŁYI
P olecam

po 'bezlsori.ls:\a.xenc3rjri3rci'o. c e n a c łi:

Płaszcze damskie Gabardyna 25,— , 30,— , 35,— i 39,— zł.

Płaszcze damskie sportowe po 10,— , 12,50, 16,50 i 25,— zł.

Konfekcja męska:
Ubrania kol. 19,50, 22,— i 25,— zł. Ubrania granat. 26,—, 29,50, 35,— i 45,— zł. Płaszcze męskie Trenchcoat (Gabard.) 35,—, 38,— i 45,— zł.

W. I I I B i l W ill, Idw®,

Rynek 25

Bławaty.

Konfekcja.

Galanterja.

Obuwie.

Legenda o szacie Chrystusowej.

BRAT „AKRONA” „MAC0N”.

Chrześcijaństwo na Kaukazie zaczęło się utrwalać
już w pierwszym wieku naszej ery za sprawą apo
stoła Andrzeja. Apostołowie Tadeusz i Bartłomiej
nauczali w Persji i Armenii, skąd nauka ich prze
dostawała się i na Kaukaz. W owym czasie wierzono
w Armuza (perski Ormuzd), którego kult został
wprowadzony przez króla gruzińskiego Farnaoza
w r. 270 przed Chrystusem. Stolicą państwa gruziń
skiego było wówczas miasto Mechet. Armuzowi
i drugiemu bogowi Zedowi składano w ofierze dzieci.
Jak głosi podanie gruzińskie, nabożna dziewica
Sidonja spotkawszy na drodze brata swego, wysłu
chała opowieści jego o Męce Pańskiej, wzięła z rąk
jego szatę Chrystusową, przycisnęła ją do piersi
i upadła na ziemię nieżywa. Ponieważ niepodobna
było z rąk jej wyjąć szatę, pochowano ją przeto
w tern miejscu wraz z szatą, na mogile zaś S don i
wyrosło piękne drzewo cedrowe.
W Ill-im wieku św. Nina, właściwa apostołka
Gruzji, dowiedziawszy się o cudownych własnościach
cedru, często siadywała i rozmyślała pod jego
cieniem. Pewnego razu ujrzała posągi Armuza i Zeda,
sunące po niebie w stronę stolicy M echetu, po
pewnym zaś czasie oba posągi spadły do rzek Kury
i Aragwy, których wody wystąpiły z brzegów
i zatopiły stolicę. Innym razem ujrzała stado czarnych
ptaków, które wykąpawszy się w rzece stały się
białe, osiadły na gałęziach cedrowego drzewa,
napełniając okolicę cudnym śpiewem.
W krótce na tern miejscu zbudowano kościół,
cedr ścięto, pozostawiając ]ego część jako filar świą
tyni, z reszty zaś wyciosano siedem kolumn, pod
trzymujących główną nawę.
Po zbudowaniu świątyni miejsce, gdzie się znaj
dowała szata Chrystusowa wraz z mogiłą Sidonji,
zasłynęły jeszcze większemi cudami, i jakkolwiek
mahometanizm później wziął górę nad chrześcijań
stwem, sława cudownego cedru była tak wielka, że
pomimo zburzenia świątyni nikt się nie ośmielił
ściąć drzewa cudownego, nie wyłączając strasznego
Timurlenka i perskiego szacha Abbasa,
którzy
zburzyli miasto M echet doszczętnie, nie zaniedbawszy
zrabow ać uprzednio świątyni.
W XV stuleciu król gruziński A leksander odbu
dował z granitu i m armuru zburzony skutkiem
trzęsienia ziemi kościół, który w tej postaci p rze
trw ał aż do czasów ostatnich. Pomimo przeniesienia
stolicy do Tyflisu, cześć oddawana świętei szacie
była tak wielka, że królowie gruzińscy dokonywali
koronacji w tej świątyni, a zwłoki królewskie po
śmierci również tam chowano.
Zapewniano, że naw et bolszewicy uszanowali
dotąd tradycję szaty Chrystusowej i kościół ten
dotąd podobno istnieje w dawnym stanie.
Z. K.

Straszna
katastrofa
olbrzyma
powietrznego
,,Akron" niezupełnie pozbawiła Stany Zednoczone
sterowców. , Akron" nie był bowiem jedynym sterowcem-olbrzymem Ameryki. Miał on przyrodniego
,,brata” w postaci równie potężnego sterowca ,,Macon", który dzisiaj po tragicznej śmierci „Akrona"
został . sierotą”. ,(S :erota" ta może słusznie nosić
nazwę pancernika powietrznego. ,,Macoa" ma 235
metrów długości, 40 metrów średn cy, 44 metrów
wysokości. Jego po emność wynosi 6 i pół miljona
stóp sześć. W prawia go w ruch 8 motorów o łącznej
sile 4 tys. 400 koni (po 550 każdy). M otory te poz
walają ,,Maconowi ’ rozwijać szybkość 125 km. na
godzinę.
„Macon" może brać udział bezpośredni w walce,
dzięki zaopatrzeniu w szybkostrzelne działa i k a ra 
biny maszynowe, oraz odpowiedni zapas bomb, wy
noszący ponad 100 tonn. „M acon" może się utrzy
mać w powietrzu przez 7 dni.
Aczkolwiek
większość prasy amerykańskiej
uporczywie odmawia wielkim sterowcom znaczenia
praktycznego, sfery wo skowe są innego zdania. D o 
ceniają one rolę sterowców w przyszłej wo nie. To
też dzisiaj już A m eryka przystąpiła do budowy na
wyspach Hawai i Filipinach lotnisk sterowcowych,
które w chwili obecnej są na ukończeniu.
Posunięcia am erykańskich
sfer wojskowych,
a więc budowa lotnisk sterowcowych na Hawai
i Filipinach, przesądza ąca przeznaczenie sterowców
amerykańskich, oraz zamiar budowy nowego ste
rowca na miejsce „A krona", nabierają specjalnego
znaczenia dzisiai, w chwili wzmożonej ekspansji
Japonji na Pacyfiku._______________________ ak.

KINO A DZIECI.
W Edynburgu przeprow adzona była ankieta
wśród dzieci szkolnych na tem at kina. Okazało się,
że chłopcy częściej chodzą do kina, od dziewcząt,
a dzieci z dzielnic uboższych częściej od dzieci
bogatszych. Filmy o treści miłosnej nie mają powo
dzenia ani wśród chłopców ani wśród dziewcząt.
Chłopcy wolą filmy wojenne, z dalekiego Zachodu,
z życia gangsterów; dziewczynki wolą tajemnicze
intrygi. W spisie gwiazd pierwsze miejsce zajmuje
Jeanette Gaynor, tak u chłopców, jak i u dziewczy
nek. G reta Garbo wcale nie jest popularna wśród
dzieci angielskich, wolą raczej M arlenę Dietrich.
Z mężczyzn najlepiej podoba się Ronald Colman.
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Przyszłość telewizji.

Dot. planu szczepienia ochronnego przeciw ospie
w roku 1933,
Szczepienie ochronne przeciw ospie odbędzie się
w Nowem hotel p. Borkowskiego dla miejscowości
Nowe (miasto), Kończyce, Morgi, Nowe obszar dnia
22 kwietnia b. r o godzinie 9,45. a oględziny dnia
29 kwietnia b. r. o godz. 9 45 — sta w ą się dzieci
szkół i gmin do pierwszego i wtórnego szczepienia.
Dla miejscowości Rychława, Twardagóra, Gaiewo,
Mieliwo, Osiny, M ątawy, Nowy Tryl, Tryl odbędzie
się szczepień « ochronne przeciw ospie w Nowem
hotel p. Borkowskiego dnia 22 kwietnia b. r. o godz.
11-tej, a oględziny dnia 29 kwietnia b, r. o godz.
lt-te j — stawią się dzieci szkół i gmin do pierwszego
i wtórnego szczepienia.
Powyższy plan szczepienia podaję do wiadomości
z tern, że rodzice dzieci, podlegających pierwszemu
względnie wtórnemu szczepieniu, jak również prze
łożeni tychże, winni baczyć by dzieci w dniu szcze
pienia względnie dnia poprzedniego były należycie
wymyte lub wykąpane; szczególnie muszą być ręce
starannie wymyte. Pozatem należy dzieci zaopatrzyć
w czystą bieliznę.
PP. obywateli ziemskich, rządców i wszystkich,
którzy dysponują furmankami, uprasza się o odwie
zienie kobiet z małemi dziećmi do miejsca szczepienia,
by małe dzieci ochronić przed rozgrzaniem i spoce
niem się, ponieważ w tym stanie zmiękczona skóra
jest dla chorób zakaźnych więcej dostępna. Następnie
należy się strzec przed uszkodzeniem i drapaniem
skóry, aby ospa nie została zdarta i nie utworzyły
się wrzody. Po szczepieniu nie kąpać dzieci przez
14 dni.
Przekroczenie zarządzenia niniejszego będzie
aarane na podstawie ustawy o przymusowem szcze
pieniu ochronnem przeciwko ospie z dnia 19 lipca
1919 r. (Dz. P. P. nr. 63 poz. 372) rozszerzone na
b. zabór pruski rozp. z 12. 3. 1921 (Dz. U. M. b. dz.
pr. nr. 11 (w drodze administracyjnej.

Am erykański magnat filmowy, Samuel Goldwyn,
który niedawno przybył do Anglji, udzielił prasie
londyńskiej wywiadu na tem at przyszłego rozwoju
telewizji.
Nowe, dnia 11 kwietnia 1933 r.
,,Od kilku już lat — oświadczył M r. Goldwyn —
Burmistrz.
śledzę z zainteresowaniem rozwój telewizji, ale do
piero niedawno przekonałem się, że telewizja osią
gnęła już znaczny stopień doskonałości. Było to
wtedy, gdy ujrzałem film mówiony, przesłany drogą
powietrzną na dystans setek tysięcy kilometrów
Za tak liczne dowody serdecznego
i wyświetlany na małym ekranie. Czystość dźwięku
współczucia, wyrażone z okazji zgonu
i obrazu była równie doskonała jak w najlepszem
mojej drogiej żony, składam wszystkim
kinie, a nawet dialog brzmiał lepiej, dzięki brakowi
biorącym udział w pogrzebie, a szczególnie
wszelkich niepotrzebnych szmerów”.
p. Naczelnikowi poczty oraz pp. U rzędni
,,Pokaz ten, który widziałem w New-Yorku,
kom i Podurzędnikom poczty najserdecz
stał się do pewnego stopnia rewelacją dla mnie, gdyż
niejsze
dotychczas odnosiłem się sceptycznie do zapowiedzi,
przepowiadających triumf telewizji. Obecnie, jestem
przekonany, że rozwój telewizji postępow ać będzie
coraz szybciej naprzód i za parę lat każdy dom
będzie posiadał swe pryw atne kino. Gdy wynalazek
ten będzie można eksploatować na szerszą skalę,
Nowe, w kwietniu 1933 r.
powstanie aparat, skonstruowany na wzór autom a
tów. Co wieczór nadaw ać się będzie na falach eteru
pięć, sześć filmów dźwiękowych, a każdy będzie
mógł wybierać sobie film, jaki będzie chciał oglądać".
.P rzem ysł kinem atograficzny przejdzie silny
wstrząs. Producenci filmowi nie zostaną nim jednak
dotknięci, gdyż popyt na filmy się nie zmniejszy.
Ucierpią jedynie kinematografy, z których wiele
zostanie zamkniętych. Dobre filmy, jak dobre sztuki,
zawsze będą jednak przyciągały publiczność, szuka
jącą rozrywki poza domem. Lecz z chwilą, gdy
każdy będzie mógł oglądać u siebie w domu naj k a s e t k i i b l o k p o s t w pięknym wyborze poleca
większe gwiazdy ekranu, przem ysł filmowy będzie
musiał zastosować się do tego".
C.
W. Wesołowski.

Bóg zapłać!

Jan Tomaszewski.

Papier do pisania
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Farby - Pokosty * Lakiery - Pendzle - Szczotki - Kredę - Gips = Karbolineum
oraz wszelkie artykuły drogeryjne i kolonjalne...
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D R O G E R J A C E N T R A L N A i S K Ł A D KOLONJALNY
H. Kraszucki, Nowe-Pomorze, Rynek 31 —Fiíja: Plac św. Rocha 4.
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Zmartwychwstał Pani Hosanna!
Z kościelnemi dzwony
płynie na w szystkie światy
wielkiej wieści słowo,
że zw yciężył moc śmierci
Bóg-Syn umęczony,
by w synach ziem i skrzepić
wiarę w prawdę ową,
iż niema śmierei i że
wszystko prawe, czyste
w nagrodę p r z y Nim znajdzie
szczęście wiekuiste.

Ziemia z snu, podobnego
do śmierci milczenia
wstaje zwolna, okowy
zrzucając lodowe...
Wiatry z za mórz przynoszą
życiodajne tchnienia ..
szemrzą wody... bieleją
ju ż bazie wierzbowe
Z pod śnieżystych, grobowych
całunów powicia,
ziemia—matka powstaje
do nowego życia.

Sursum corda, rodacy!
Zm artwychwstał Pan
Wiosna ziemię z lei ar <
zimowego budzi!
Wierzcie! Zło tylko c; <
lęk przed śmierci doi
Nieśmiertelność jest .
dobrych, prawych lii
Wierzcie! Zło umrzeć .
Krótkie jego trwanó
Wierzcie! — przyjdą
Prawda zmartwychu^i

Katastrofa w amerykańskiej flocie powietrznej

Największy sterowiec świata „Akron", należący do floty powietrznej
Stanów Zjednoczonych A.P. padł w dniu 4 kwietnia ofiarą niewyjaśnio
nej dotychczas katastrofy. Z niewiadomej dotąd przyczyny wpadł on
w morze w pobliżu jływalącej latarni morskiej Barnegat opodal wy.
brzeża Jersey, Na pokładzie eterowca znajdował się m. in. admirał
M ffet, doradca amerykański na konferencji londyńskiej. Wedle nade.
szlych ostatnio wiadomości „^kronK został podobno rażony piorunem.
Na zdjęciu naszem widzimy szkielet statku „Akron" w hangarze.

Sp. ksiądz biskup Anatol Nowak

W dniu 5 kwietnia zmarł w Przemyślu śp, ksiądz
Anatol Nowak biskup przemyski, którego podo*
biznę podajemy na naszem zdjęciu.

Bezpośrednia komunikacja Gdynia— Ameryka

południowa

Statok motorowy „Pacific“ należący do Jonson Linę w Sztokholmie zuiaugarował w dniu
1 go bm regularną komunUaeję pomiędzy GJ ynią a portami Amsry&i południowej. Na
zdjęciu naszem widzimy statek „Pacafic" zakotwiczony w porcie G l/n i przy nabrzeżu
polskiem.

Najpopularniejszy człowiek w St. Zjedn,

Na zdjęciu nassem widdmy pod ibiznę Członka
kongresu Stano w Zjedn. Mr. Cullena, najpopu«
larniejszego dziś obywatela St. Zjedn. Calien
jest autorem uchwalonego niedawno przez
kongres billu o przywróceniu produkcji piwa

Tydzień obrony przyrody

W ramah Tygodnia Ochrony przyrody odbyłosią w gimnazjom bzachtmajerowej w Warszawie (na Ochocie) sadzenie drzewek> przy uddale obu córeczek Pana Marszałką Józefa Piłsudskiego. Na zd ęciu naszem widzimy Wandzię Piłsudską przy sypującą ziemią świeżo
zasadzone drzewko.

Fabrykacja kapeluszy panamskich

Odznaka broni pancernej
(Z prąwej)

W ystawa budowlana
w Leningradzie
W Leningradzie otwarto wystawę
modeli nowych osŁedli robotniczych z
których cześć znajduje się już w bu
dowie, a część istnieje dopiero w
projektach.
(iZ lewej)

Boks w Związku Strzeleckim
W Łodzi odbyły się trzydniowe,
czwarte z rzędu mistrzostwa bokser
skie związku strzeleckiego, które
/gromadziły 41 zawodników z całej
Polski. Zawody te stały na wysokim
poziomie i spełniły zadowalniająco
swoje zadanie propagandowe. MiStrzo*
stwo Polski w boksie Związku strze
leckiego zdobyli pięściarze z północy
przed Śląskiem. Na zdjęciu naszem
widzimy zwycięskich zawodników.

Z ekwadoru

Rozbrojone Niemcy

Pos. bułg. Robeff opuszcza Warszawę

W centrum wyszkolenia broni pancernej odbyło się w dniu 5 kwietnia
rozdanie przez gen. Fąbrycego, pierwszego wiceministra Spraw Woj
skowych, Odznak Pancernych oficerom i podoficerom, Zdjtp-i* nasze
przedstawia moment rozdawania Odznak przez gen. Fab cego*

Do najbardziej popłatnych gałęzi przemysłu dom)wego w republikach,
środkowej i południowej Ameryki należy wyrób kapeluszy panam*
skich. Na zdjęciu naszem widzimy jedną z takich domowych wytwór*
ni kapeluszy panamskich w Ekwadorze.

Ingres ks. biskupa Gawliny

Holenderskie typy ludowe

Na zdjęciu naszem widzimy grono dziewcząt holenderskich w charat te
rystycznych strojach ludowych z oryginalnemi przybraniami głowy,
opuszczających kościół.

Na zdjęciu naszem widzimy grupę miejscowych
indian należących do plemienia Obavalo, przy
branych w charakterystyczne opończe. Ozdobę
tych indjan stanową m. innemi długie war
kocze*

Na zdjęciu nasaem widzimy nowy paacernifc niemiecki „Admirel Scheer'* w chwilę po
spuszczeniu go na wodę w niemieckim porcie wojennym Wilhelmshaven.

Komitet polski Porozumienia prasowego polskobułgarskiego w Warszawie podejmował 4 b. m.
śniadaniem posła bułgarskiego p. Robeffa, który
przechodzi ma stanowisko posła bułgarskiego w
Bukareszcie. Na zdjęciu widzimy pos. Robeffa.

Dnia 9 kwietnia odbył się w kościele Garnizonowym w Warszawie
uroczysty ingres nrwego biskupa polowego W. P. ks. Gawliny przy udziale licznych przedstawicieli sfer wojskowych i dujhowieńst wa. Na
zdjęciu naszem widzimy ks. biskupa Gawlinę w otoczeniu duchowień4
___ _— u b
stwa w kościele Garnizonowym.

Lody na Moskwie ruszyły

Z dziedziny mody francuskiej

Polska i pakt czterech mocarstw

Skuta dotąd okowami ^zeka Moskwa ruszyła przed kilku dniami
podmuchem ciepłych wiatrów południowych. Na zdjęciu naszem w i
dzimy pokrytą krą rzekę Moskwę.

W ykopaliska przedhistoryczne na Pomorzu

Pod nagłówkiem „Polska i pakt 4-ch mocarstw“
pisze „Manhester Guardian", że rozmowa amba*
sadora polskiego w Londjnie Skirmunta z an
gielskim ministrem Sj.raw Zagranicznych sir
Johnem Simonem, wywołała w kt łach politycz«
nych duże wrażenie. Według doniesień tego
dziennika Skirmunt wskazać miaj na to, że z
polskiego punktu widzenia w Europie, rządzo*
nej zasadami ustalonemi w pakcie Ligi Naro*
dów, tworzenie jakiejkolwiek grupy mocarstw
celem narzucania ich decyzji wprost czy pośred*
nio innym członkom Ligi jest niedopuszczalne.

Na zd»jetciu naszem widzimy piękny
kostjum wiosenny noszony na obec
nych wyścigach w Auteuil przez
piękne paryża rkir

Nowy prezydent Ło tw y
Na odkrytem w po^focie toruńskim cmentarzysku przedhistorycznem
Grotę A >> o-f huDg znaleziono szereg grobów, zawierających mnóstwo
wyrohó v
53 okresu od $.00 do 500 roku przed Chrystusem.
Znale ior
V bransolety srebrne, zapinki branżowe platerowane
vł
i
1:
~ 1 r : klamry do naszyjników oraz igły bronzowe.
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KTO WINIEN

że kobiety cierpią, choć
kochają,
że życie ich jest jednom
pasmem poświęceń,
że jest tyle zła ca ś wiecie
Przeczytajcie powieść — pamiętnik

.

ŚAMOZATRUĆIE bywa przyczyną wfelu dolegliwości (bóle artretyczoe,
w kościach, bóle "i zawroty głowy, W2 dęcia, odbijania, bóle w wątrobie,
niesmak w ustach, brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji;,
lamy, zmarszczki i wyrzuty na skórze,"skłonność do tycia, podenerwowani©
bezsenność, nerwowe bicia serca, mdłości, język obłożony). TRUCIZNY
wewnętrzne, wytwarzające się we własnym organizmie, zanieczyszczają krew,
niszczą organizm i,, przyśpieszają starość. Choroby z s&mozatrucia f złej
przemiany materji LECZĄ NIE LEKARSTWA A KREW CZYSTA. Wątroba
i nerki są organami oczyszczającemi krew i soki ustroju., N.H$racjomJiiiejs2 ą
i zgodną z naturą kuracją jest unormowanie czynności wątroby i nerek.
20-letnie doświadczenie i najwyższe odznaczenia wykazały że zioła lecznicze

r

J ANA BEYTANA
K T O
W I N I E N
w pieknej okładce rysunku
P IO T E A S T A C H I E W 1 CZA

„CHOLEKIN AZA“ ii. Niemojewskrtgo

c e n a z ł O.—

Jako żółcie - moczopędne są jedynym naturalnym czynnikiem odcinającym
soki ustroju od trucizn własnych i zapewniającym szybki p v; '* .* i k ,1^
Bezpłatne broszury Dr. med. T. NIEMOJEWSKIEGO otrzymać rnożna w tabor,
nz.-chem..CHOLEK1NAZA* Ii. NIEMOJEWSKIEGO, Warszaw
^ f
* {-5
na prowincję wysyłka pocztą.

Dla rozpowszechnienia tej cennej
i porywającej książki do 1 maja
w a r u n K i u lg o w e

ty lfco zt 4 . 5 0
M. ARCT — WARSZAWA
i we wszystkich księgarniach.

Smaczne vina

w najszlachetniejszych i r< v eh ge-tur.kach, pielęgnowfne w
śi najstarszej i najklasyczniejszej ii '><-,•poleru

A ra n y i
Hurtowne Składy Szlachetny,
K R A K Ó W ,
M O STO V /

1

Najsłynniejsza światowe po
wagi lekarskie stwierdziły, że

75

p rocen t

chorób

pow staje a pow odu

Obstrukcji.

h win
SC.

- C E N Y N IS K IE Kto raz skosztuje nasze wina, in»
nych już żądać nie będzie nigdy.
W i n a pochodzą
w i n n i c íolcsv •

f

*?2nw'a"y c......1%

Obory żołądek jest główna przyczyną powstania najrozmaitszych chorób, zanieczysz
cza krew i tworzy złą przemianę materii.

Stynsie od 45 lat w całym świecie z ie la 2 gó r Harcu Dr. Lau e ra
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflfetter i wielu in
nych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają ob
strukcję (zatwardzenie), sa dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt.
Z i o ł a 2 g jó f H a r c u D r. L a u e r a usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroidalńe, reumatyzm i artretyzn^bóle głowy, wyrzuty i liszaje.
Z i o ł a 2 g ó r H a r c u D r. L a 12e r a zostaty nagrodzone na wystawach lekarskich
nsjwyŚ3zem odznaczeniem i złot. medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu,
Londynie i wielu innych miastach. — Tysiące podziękowań otrzymał Dr. L a ^ r
cd osób wyleczonych.
)$na y%pudełka sł L5G, ,podw. pudełko zł 2.50. Sprzedaż w aptekach 1 składach spt.

y

Dru i fói Polskiej Jana Majerowiezav Jaíoeio ul. Gołębia 3.

W dniu 4 bm. Sejm
łotewski dokonał wybo
ru nowego prezydenta
republiki łotewskiej. W
głosowaniu uczeFtniczyło 96 posłów. Już w
pierwszem głosowaniu
kandydat związku
chłopskiego, obecny pre*
zydent Albert Kwiesis
otrzymał 52 głosy i tern
samem wybrany został
ponownie na trzyletnią
kadencję. Na zdjęhiu
naszem widzkny prezy*
den ta Kwiesisa.

