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Dodatek bezpłatny „Nasz Dodatek Ilustrowany*.

Cena S5 'grossy.

Gazeta Nowska
Abonament miesięczny w eksnedyoji 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 abonenoi nie mają prawa domagać się
niedostarczonych numerów lub odszkodowania,
Nr. 18.

OBCHOD UROCZYSTOŚCI 3-GO MAJA.
Przy pięknej pogodzie obchodzono tegoroczną
uroczystość 3 Maja przyjętym tu zwyczajem. Rano
o godz. 6-tej odbyła się pobudka. Uroczystość
w tut. szkole powszechnej rozpoczyła się o godz.
9-tej przed pot., którą urozmaicono deklamacjami,
śpiewami i przemową.
O godz. 10,30 odbyło się uroczyste nabozeń*
stwo, odprawione przez ks. prób. Bartkowskiego.
Po nabożeństwie stanęli do defilady przed Ratu~
szem nieomal wszystkie mieiscow* organizacje ze
sztandarami i w umundurowaniu.

SESJA W IE L K IE J RADY Z T i Ą Z W
TOWARZYSTW KUPIECKICH
NA POMORZU.
ZNAMIENNY APEL RADY
W SPRAWIE POMORZA DO KUPIECTWA
PAŃSTW ZAPRZYJAŹNIONYCH Z POLSKĄ.
Przy nader licznym niemal stuprocentowym
udziale delegatów Zarządów Towarzystw Kupieckich
wszystkich miast pomorskich, obradowała w niedzielę,
* dnia 30 kwietnia r. b. w Grudziądzu Rada Związko
wa, przyjmując w 6-godzinnych obradach do wiado
mości sprawozdania Centrali i akceptując linję
wykyczn$ naczelnych w*adz Związkowych.
Uchwalono szereg rezolucyj pod adresem Zarządu
Głównego w formie opinji do najpilniejszych zagad
nień gospodarczych, obchodzących kupiectwo ziemi
pomorskiej. Obradom przewodniczył P ezes Związku
p. Tadeusz Marchlewski, który w referacie swoim
podkreślił m. i. koni" ^nośó wielkiego solidarnego
wysiłku całego kupif
a, ażeby w ścisłej współ
pracy z władzami opanc ló obecne trudności i jaknajwcześniej doprowadzić do normalizacji sytuacji
gospodarczej przedewszystkiem na Pomorzu, gdzie
umocnienie odporności warsztatów handlowych leży
w żywotnym interesie całego Państwa i podyktowane
jest względami racji stanu z uwagi na położenie
zewnętrzro-polityczne.
W ko lkluzji tego ustępu przemówienia Prezesa
Związku — Rada uchwaliła jednogłośnie i wśród
ogromnego aplauzu APEL, podpisany przez organi
zacje kupieckie wszystkich miast pomorskich do
KUPIECTWA PAŃSTW ZAPRZYJAŹNIONYCH
Z POLSKĄ, ażeby przez zacieśnienie stosunków
handlowych z Polską via Gdynia, zapoznało się
z prastarą piastowską ziemią pomorską i przeciw
stawiało się wszelkiej wrogiej propagandzie na temat
tej najżywotniejszej arterji handlowej Polski —
bowiem skończyćby się to musiało konfliktem zbroj
nym, przekreślającym trwające od lat międzynarodowe
usiłowania pacyfikacji i normalizacji stosunków
gospodarczych świata.
Przebieg nader poważny obrad niedzielnych
odzwierciadlił duży poziom organizacyjny i szerokie
aspiracje państwowe pomorskiego kupiectwa.

W SPRAW IE UCHYLENIA PRZEDWCZES
NYCH UPOMNIEŃ EGZEKUCYJNYCH.
Ministerstwo skarbu, uwzględniając zastrzeżenia
sfer gospodarczych w związku z praktyką władz
skarbowych, nadsyłających nakazy płatnicze przed
przewidzianym przez władze terminem, wydało ostat
nio okólnik, w którym wskazuje, że niektóre urzędy
skarbowe wysyłają do płatników upomnienie do
zapłaty należności równocześnie albo bezpośrednio
po doręczeniu tymże płatnikom nakazów płatniczych,
to jest nie czekając, aż podatek stanie się dojrzałym
do egzekucji.
Ponieważ tego rodzaju postępowanie jest sprzeczne
z obowiązującemi przepisami, & nadto podrywa
powagę i autorytet władz skarbowych, minister
skarbu poleca presesom izb skarbowych bezzwłoczne
wydanie podwładnym organom zarządzenia, aby
przedstawione wyżej wypadki nie miały nadal
miejsca.
Okólnik ustala, iż w wypadkach, gdy zostanie
stwierdzone, że upomnienia zostały doręczone przed
wcześnie, nie należy pobierać opłat.

Handel polski
w dobie kryzysu.
Handel polski wszedł w fazę głębokiego
kryzysu, pozbawiony rezerw, kooieeznych do

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.
N o w e, sobota 6-go maja 1933 r.

Na rzecz bezrobotnych.
W czasie od 27. III. b. r. do 15. IV. b. r. na
stępujący PP. i Urzędy złożyły ofiary w gotówce
na rzecz Powiatowego Komitetu Niesienia Pomocy
Bezrobotnym powiatu świeckiego.
Urzędnicy Kom. Kasy Oszczędności pow. św.
19,20 zł. Personel Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu
124,— zł. Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych
w świeciu 10,— zł.
Ofiarodawcom składam tą drogą swe najserdeozniej.ze podziękowanie.
Przewodniczący Komitetu Powiatowego
Starosta Powiatowy: (—) Krawczyk.

przetrwania złej konjunktnry i skutkiem tego
trudności, * jakiemi buryka się obecnie, wyra
żają się ni.tylko w coraz dalej idącej paupe
ryzaoji ogółu placówek, ale także i w wypa
czeniu struktury całego handlu prywatnego.
Zjawisko rosproszkowariia handlu, przy
równoczesnym spadku ogólnej liczby przed
siębiorstw, obserwujemy we wszystkich niemal
branżach przedewszystkiem w formie kurcze
nia się pośrednictwa handlowego przez zani
kanie ogniwa hurtu. Coraz częściej spotykane są
także objawy dążeń w kierunku nawiązywania
stosunków bezpośrednich między producentem
i konsumentem, zwłaszcza w drodze otwierania
przez przemysł własnych sklepów detalicznych.
Z drugiej strony, jeśli chodzi o prywatny
handel detaliczny, odczuwa o j coraz dotkliwszą
konkurencję sprzedawców ulicznych i domo
krążnych, którzy nie ponosząc żadnych niemal
kosztów handlowych, znajdują znaczną liczbę
kiijenieli, mają bowiem możność obniżania cen
do poziomu, przy którym normalny sklep de
taliczny, obarczony podatkami, świadczeniami
socjalnemi, kosztami komornego itd. musiałby
się zlikwidować.
Zjawisko handlu ulicznego potęgowane
jest przez bezrobocie. Ci, którzy utracili pracę
w zakładach przemysłowych, w fabrykach,
biurach itp. w braku jakiejkolwiek pracy
chwytają się tej formy zarobkowania, jaka
wydaje się im najprostsza. Drobny handel jest
wreszcie szeroko uprawiany, jako zajęcie po
mocnicze w sferach robotniczych.
Przy tych wszystkich niezdrowych prze
jawach o charakterze strukturalnym daje się
zaobserwować jednocześnie coraz większe ob
niżanie się rentowności — jeśli wogóle o ren
towności mówić można — płynące z nieustan
nego zmniejszania się obrotów i spadku cen.
Jeśli chodzi o rok 1932, to w stosunku do
bardzo słabego roku 1931 spadek obrotów
w handlu należy szacować przeciętnie na
dalszych 30 proc. Oczywiście w całym szeregu
branż różnice w obrotach powodowane są
w znacznej mierze zniżką cen. Skurczenie się
obrotów w handlu zagranicznym jest przytem
jeszcze silniejsze niż spadek obrotów wewnę
trznych. Procentowo eksport w roku 1932
w stosuuku do roku 1930 wyniósł 48 proc.,
a import nawet 35 proc.
Bardzo zuaczny spadek cen musiał się
odbić na rentownośoi przedsiębiorstw handlo
wych, które nie były w stanie zmniejszyć
w tym stopniu swoich kosztów haudlowych.
Na tle tej zniżkowej teudencji specjalnie dot
kliwie dawała się odczuwać błędna zasada zwięk
szania obrotu za wszelką cenę. Prowadziło
to często do bardzo niezdrowych form kon
kurencji i licytowania się wzajemnego w uadnoiernem obniżaniu cen.
Takie stosunki, panujące w handlu, wy
wołały żądania, wysuwane zarówno przez wy
twórców, jak i kupiectwo w kierunku organi
zowania specjaluych porozumień cennikowych,
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mających na celu zapobieganie obniżaniu cen
poniżej dopuszczalnego minimum. Porozumienia
te skutkiem niezawsze jednolitego stanowiska
przemysłu, jak również szersgu innych trud
ności, zwłaszcza związanych z kontrolą cen
sprzedażnych, bardzo często nie dawały zamie
rzonych rezultatów.
Najlepszą charakterystyką sytuacji, do
jakiej doprowadzone zostało kupiectwo polskie
przez przeżywany długotrwały kryzys, daje
ocena dokonana w uchwale główoej Zjazdu
naczelnej Rady Zrzeszeń Kupieotwa Polskiego,
odbytego w grudniu 1932 r., stwierdzająca:
„że bardzo znaczna część kupieotwa polskiego
znajduje się u kresu wyozerpania, a jego stan
posiadania oraz poayoja społeczna i narodowa
kupców polskich — w handlu w Polsoe ulegają
radykaluemu pomniejszeniu“.
W tej sytuacji — praca Stowarzyszenia
Kupców Polskich musiała być w okresie
sprawozdawczym szczególnie trudna. Rozwijała
się ona w dwóch kierunkach, na drodze nie
sienia pomocy indywidualnej poszczególnym
warsztatom pracy przez wykorzystanie tego
aparatu pomocy, jaką dać mogło biuro Sto
warzyszenia oraz w kierunku oddziaływania
na politykę gospodarczą pod kątem obrony
ogólnych interesów handlu.
W tym ostatnim zakresie Stowarzyszenie
wypracowało doraźny program ratunkowy dla
kupiectwa, mający dać w efekoie pewne ge
neralne środki zaradoze. Miały one umożliwić
przetrwanie kryzysu placówkom zasadniczo
zdrowym, racjonalnie i solidnie prowadzonym,
by utrzymać w ten sposób przy życiu kadrę
kupiecką, jako podstawę orgauizaoyjaą i roz
wojową handlu polskiego.
A. P.
SZCZYT CIERPLIWOŚCI.
Więzień, przebywający w Marsylii napisał na
znaczku pocztowym wartości 50 centymów 3000 liter.
Odczytać je można jedynie przy pomocy lupy. Ela
borat swój ofiarował więzień lekarzowi więziennemu
dr. Locart, który opisał ten fakt w swoiej książce
o przestępcach, o ich maniach i talentach. Po upływie
krótkiego czasu po ukazaniu się książki dr. Locart
otrzymał list od niemieckiego więźnia z Lipska,
w którym tenże oświadczył, że zdystansował Fran
cuza, wypisawszy na takim samym znaczku fran
cuskim 6000 litr, czyli dwa razy więcej. Dr. Locart
nie omieszkał przesłać tego listu francuskiemu re
kordziście, który znów, wziąwszy się na kieł, wypisał
aż 7.645 liter,
SYNDYKAT PRZESTĘPCÓW.
Ta jedyna w swoim rodzaju organizacja znajduje
się w Meksyku, Łączy ona wszystkich przestępców,
którzy znaiduią się w meksykańskich więzieniach.
Do syndykatu należy 15.000 członków, są to osoby
znajdujące się w więzieniach karnych 26 stanów
Meksyku. Każdy członek wpłaca do kasy syndykatu
tygodniowo 50 centów. Członkami zarządu i pracow
nikami syndykatu są więźniowie, którzy odbyli już
swoją karę. Syndykat interesuje się również losem
byłych więźniów, którzy są już na wolności, stara się
o pracę dla nich, daje im zapomogi pieniężne, umoż
liwia wyjazd zagranicę etc. Ustawa syndykatu za
twierdzona jest przez władze, tak, że instytucja ta
funkcjonuj zupełnie legalnie.
JAK TO DAWNIEJ BYWAŁO.
Szach perski Nasr—ed—Din, podczas pobytu
swego w Paryżu wyraził chęć asystownia przy zgilotywaniu skazańca. Makabrycznym gustom władcy
wschodniego postarano się zadośćuczynić. W towarzysiwie wyższych urzędników oraz szefa protokółu
p. prezydenta Republiki, M. Mollard'a, udał się
szach na plac kaźni. Gdy „wdowa" spełniła swój
obowiązek, a głowa skazańca spadła do kosza,
szach, klasnąwszy z zadawoleniem, obejrzał się
naokoło i dostrzegłszy Moilarda wskazał go ręką
katowi, dodając: „— A teraz tego . . ." Tableau.

Zmiana klimatu.
GORĄCO CZY ZIMNO?
Badania geologiczne skorupy ziemskiej dowodzą
niezbicie, że w każdej szerokości geograficznej w mniej
lub więcej odległej przeszłości panował klimat cał
kiem odmienny od tego, jaki iest w chwili obecnej.
Wykopaliska i pozostałości zwierząt i roślin dowodzą,
że wraz ze zmianą klimatu zmieniała się również
fauna i flora. W strefie umiarkowanej panował
kiedyś klimat podzwrotnikowy, był wszakże, — i to
niejeden — okres lodowcowy.
Mimowoli nastręcza się pytanie, czy obecny
nasz klimat zmienia się, zmierzając ku znacznemu
jakiemuś oziębieniu, czy też, przeciwnie, zbliżamy
się znów do jakiegoś okresu podzwrotnikowego.
Niestety, na pytanie to z całą pewnością odpo
wiedzieć niepodobna. Przeciętna temperatura roczna
np. Warszawy za okres 50—letni (od 1851 do
1900) wynosi 7,6 stopni ciepła. Od r. 1900 zdarzały
się odchylenia w obie strony, tak np. r. 1924 wska
zywał przeciętną temperaturę (dla Warszawy) — 7 0
st., r. 1929, który był rokiem nader surowej zimy,
nawet 6,6. Ale mamy również cały szereg lat z wyiszemi cyframi: r. 1928 — 7.8 st , r. 1930 — 8.7 st. itd.
Insolacja (nasłonecznienie) przeciętna dla War
szawy za okres 10—letni (1908 — 17 r.) wynosi
1.647 godzin rocznie, dla Hamburga 1.465 i dla Pa
ryża — 1.658 godzin. I tutaj np. r. 1920 daje cyfry
wyższe, rok 1921 również, r. 1918 — dla Warszawy
wskazuje cyfrę wyższą, dla Hamburga i Paryża
niższą, r. 1922 — dla Warszawy i Paryża — wyższą,
dla Hamburga — niższą, r. 1930 dla Warszawy
pod względem nasłonecznienia jest ,,klęskowy” itd.
Jedncm słowem obserwacje czynione w ciągu
kilkudziesięciu lat nie dają wcale podstawy do wy
ciągania jakichkolwiek wniosków w kwestji zmiany
klimatu. Jeżeli się ona nawet odbywa, dzieje się to tak
powoli, że całe pokolenia nie są w stanie tego zau
ważyć. Niema roku tak wyjątkowego, o którymby
nie można było powiedzieć, że takiego jeszcze nie
było.
Najlepszym tego dowodem jest zima 1928/29,
która jednak przed stu zgórą laty już się zdarzyła.
Miał słuszność nestor ogrodnictwa naszego, prof. E.
Jankowski, mówiąc na parę lat przed surową zimą
1929 r., że ponieważ ostrej zimy już dawno nie było,
właśnie dlatego ogrodnicy powinni się jej spodziewać
i zabezpieczyć wrażliwsze drzewa i rośliny przed
mrozami. Z równem powodzeniem możemy się spo
dziewać zarówno łagodnej (jak w r. 1924/25) lub
ostrej zimy, jak gorącego lub chłodnego lata. Jakiejś
tendencji trwałego ocieplenia się lub oziębiania kli
matu naszego meteorologja dotąd stwierdzić nie
mogła.
Zdarzyć się może natomiast jakiś kataklizm,
w rodzaju potopu lub gwałtownych wybuchów wul
kanów, które spowodować mogą daleko idące zmiany.
Potop biblijny jest obecnie faktem naukowo stwier
dzonym, a istnienie i następnie zniknięcie Atlantydy
znajduje w historji i badaniach geologicznych coraz
więcej faktów potwierdzających tę hipotezę.
Może się również zdarzyć to, co już podobno
było, mianowicie zmiana położenia biegunów kuli
ziemskiej. Albowiem i to się już kiedyś wydarzyło,
jak dowodzą znajdowane pod biegunami w dużej
ilości resztki roślinności podzwrotnikowej i zwierząt,
które żyć mogły jedynie w klimacie gorącym. Wy
padek ten zaszedł prawdopodobnie raptownie, prze
widzieć go wszakże nauka w jej stanie obecnym
nie może.
Ponieważ obserwacja długich dziesiątków lat
nie daje podstawy do wnioskowania ani o powolnej
zmianie klimatu naszego, ani tembardziej o zbliżają
cym się jakimś raptownym kataklizmie, w rodzaju
potopu łub odwrócenia się biegunów, przeto możemy
spokojnie spać. Jeżeli nawet wydarzy się taki ka
taklizm nie zdążymy go zapewne stwierdzić, gdyż
niszczące jego działanie będzie zbyt szybkie.
FARMA MOTYLI.
W Anglji istnieją specjalne farmy, zajmujące się
hodowlą motyli, nietylko krajowych lecz rzadkich
podzwrotnikowych gatunków, odznaczających się
jaskrawem zabarwieniem. Motyle hoduje się w od
powiednio zbudowanych drucianych, zanurzonych
w wodzie, klatkach, aby pająki i inne owady nie
pożarły jajeczek. W ten sposób z poczwarek pow
staje 89 proc. motylków, podczas gdy normalnie rodzi
się tylko 1 proc. motyli. Farmy owe dostarczają mo
tyli do muzeów i ogrodów zoologicznych.
LORD PRZEKUPNIEM NA TARGU.
Baronet sir George Beaumont, właściciel zamku
w pobliżu miasteczka Ashby, przyjeżdża codziennie
wózkiem na targ, gdzie ma swój stragan z owocami
i kwiatami. Na pytanie poco to robi, odpowiedział,
że zarabia w ten sposób na opłacenie podatków.
Przeciętny zarobek dzienny baroneta wynosi 11 fun
tów. Mógłby sprzedać więcej, ale resztę owoców
i kwiatów zużywa na własne potrzeby.___________

Dot. poboru rekruta w r. 1933.

Obwieszczenie.
Na podstawia art. 3 ustawy z dnia 15 lutego
1933 r. o poborze rekruta w 1933 roku (Dz. U. R.
P. Nr. 17, poz. 112), art. 36 ustawy z dnia 23 maja
1924 roku o powszechnym obowiązku wojskowym
(Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 458 z 1928 r.) i zarządze
nia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 marca
1933 r. Nr. 1310 — 30) I. Org. odbędzie się w czasie
między 1 maja a 30 czerwca r. b.
pobór mężczyzn niżej wyszczególnionych.
I. Do poboru w roku bieżącym powinni się stawić:
1. wszyscy mężczyźni, podlegający powszechne
mu obowiązkowi wojskowemu, urodzeni w 1912 roku;
2. mężczyźni, którzy przy poborze głównym
w roku ubiegłym uznani zostali za czasowo niezdol
nych do służby wojskowej (kat. B.);
3. mężczyźni, podlegający powszechnemu obo
wiązkowi wojskowemu, którzy z jakichkolwiek po
wodów nie uczynili zadość obowiązkowi stawienia się
do poboru;
4. mężczyźni, którzy zgłosili się do ochotniczej
służby wojskowej, przed osiągnięciem wieku poboro
wego, o ile nie odsłużyli całkowicie ustawowego
okresu czasu czynnej służby wojskowej;
5. mężczyźni, którzy złożyli we właściwym czasie
w P. K. U. podania o przyjęcie do służby ochotniczej;
6. mężczyźni, którzy uzyskali obywatelstwo pol
skie od czasu powstania Państwa Polskiego w drodze
nadania lub przez akt charakteru konstytutywnego,
t. j. przez uznanie (art. 3 ustawy z dnia 20 stycznia
1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U.
R. P. Nr. 7, poz. 44), przez przyjęcie urzędu w pol
skiej służbie państwowej (art. 4 p. 5—tej ustawy)
i przez opcję na rzecz obywatelstwa polskiego w myśl
odnośnych postanowień traktatów międzynarodowych,
do rocznika 1883 włącznie.
II. Miejsce i termin poboru wskazuje dołączony
plan.
III. Wszyscy stający do poboru są obowiązani:
1. zgłaszać się do komisji poborowej w stanie
trzeźwym, wymyci i wczystej bieliźnie;
2. posiadać z sobą dowody, stwierdzające toż
samość ich osoby;
3. zabrać z sobą do poboru wszelkie dokumenty,
stwierdzające ich stopień wykształcenia, posiadanie
rzemiosła lub zawodu.
IV. Poborowi, którym przysługuje prawo do
skróconej czynnej służby wojskowej, t. j. którzy
ukończyli szkołę średnią, powinni na komisji poborowei przedstawić świadectwo z ukończenia danej
szkoły, lub inny dokument stwierdzający to prawo.
V. Poborowi, zgłaszający prawo do ulgi z art. 55
ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym
w okresie poboru głównego, powinni to prawo udo
wodnić na komisji poborowej, albowiem od osobistego
stawienia się przed komisją poborową nie są oni
wyłączeni.
VI. Podania o odroczenie terminu odbycia czyn
nej służby wojskowej z jednego z tytułów przewi
dzianych w art. 57 ustawy z dnia 23 maja 1924 r.
0 powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R.
P. Nr. 46, poz. 458 z 1928 r.) powinny być wnoszone
zgodnie z postanowieniami art. 64 tej ustawy w ciągu
14 dni po uznaniu poborowego za zdolnego do czyn
nej służby wojskowej.
Jeżeli okoliczności, uzasadniające prawo ubiega
nia się o powyższe odroczenia, powstały po wyżej
wymienionych terminach, prośba powinna być wnie
siona najdalej do 4 tygodni od chwili uzyskania
wiadomości o tych okolicznościach.
Podania o ponowne udzielenie odroczenia terminu
odbycia czynnej służby wojskowej z tytułów wymie
nionych w p. 1 i 2 art. 57 ustawy o powszechnym
obowiązku wojskowym, powinny być wnoszone naj
później do dnia 1 lipca rb.
VIL Winni niestawienia się bez uzasadnionych
przyczyn do poboru w wyznaczonych terminach,
ścigani będą przez cywilne władze administracyjne
1 karani w myśl postanowień art. 97 ustawy o po
wszechnym obowiązku wojskowym grzywną do 500 zł
lub aresztem do 6 tygodni, albo obu temi karami
łącznie.
Winni powyższego czynu popełnionego w zamiarze
uchylenia się od służby wojskowej, ulegną karze
więzienia do lat dwóch.
Toruń, dnia 15 kwietnia 1933 r.
Wojewoda: (—) Kirtiklis.

Plan poboru rocznika 1912
w mieście Nowem.

darstwo rolne wzgl uczęszczający do szkół średnich
lub słuchacze wyższych zakładów naukowych uzy
skali z art. 57 wzgl. 61 ustawy o powsz. obowiązku
wojskowym w brzmieniu ustalonem w obwieszczeniu
Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 marca 1928 r.
(Dz. Ust. nr. 46/28) już raz odroczenie służby woj
skowej. Winni oni jedynie wnieść w terminie do
1 lipca br. do właściwego Starostwa Powiatowego
ponowne podanie w celu uzyskania dalszego odro
czenia. Do podania takiego dołączyć należy dowody
stwierdzające fakt, że warunki, dla których uzyskali
poprzednio odroczenie, istnieją nadal.
Obowiązki poborowych stających do przeglądu:
a) każdy poborowy musi stanąć do przeglądu
w stanie bezwzględnie trzeźwym, w czystej bieliźnie
i wymyty oraz w oznaczonym dniu i godzinie,
b) zaopatrzyć się musi w dowód osobisty, stwier
dzający tożsamość osoby, w dokument urodzenia,
świadectwo szkolne oraz w dokumenty stwierdzające
jego zawód.
Nowe, dnia 26 kwietnia 1933 r.
Burmistrz.
Dot, przyjmowania ochotników do piechoty.
Podaję do wiadomości publicznej, że Min. Spraw
Wojsk, zezwoliło dodatkowo na przyjmowanie
ochotników do piechoty z ukończonemi 4-ma od
działami szkoły powszechnej, którzy wyrażą chęć do
służby nadterminowej.
Nowe, dnia 27 kwietnia 1933 r.
Burmistrz.
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Katolickie Stowarzyszenie

Młodzieży Polskiej
(oddział męski)

■w

2STo-w"ercx.

wystawi w niedzielę, dnia 7 maja 1933 r.
na sali p. Borkowskiego
operetkę w 3-ch aktach

„Major Ułanów”
z udziałem orkiestry 65 p. p. z Grudziądza.
Początek o godzinie 7*# wieczorem.
Otwarcie kasy o godzinie 630 wiecz.
Bilety wcześniej nabyć można
u p. Wesołowskiego.
Ceny miejsc: I miejsce 1,99, II m. 1,49 zł.
III miejsce 0,99, miejsce stojące 0,49 zł.
— Po przedstawieniu tańce. —
Generalna próba odbędzie się w piątek,
dnia 5 maja o godzinie 8-mej wiecz.
Wstęp: dla dorosłych 49 gr, dla
dzieci 30 gr.
Wszystkich obywateli miasta i okolicy
uprasza się o liczne przybycie.

Zarząd.

Kolejka Twardagóra-Nowe.

Rozkład jazdy
ważny od 15-go maja 1933 r.
Odjazd w kierunku Twardagóra:
9“ do pociągu Bydgoszcz
1200 do pociągu Tczew
16’° do pociągów Bydgoszcz i Tczew.

Kierownictwo Ruchu.

Nowość!
Trwała ondulacja
najnowszy system

11 f*
=
£11**
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Komisja Poborowa urzęduje w Nowem w lokalu
Specjalność:
p. Borkowskiego.
Manicura - Pedecura
Ondulacja trwała,
Do poboru staną kolejno z miejscowości Nowe wodna
Masaż elektr. i ręczny
i zelazkowa
(miasto) głoska A. do S. dnia 15. V. 1933 r. o godz.
7-mej rano,
Nowe (miasta) głoska T. do Z. i odroczeni kat.
B, rocznika 1911 i 1910 dnia 16. V. 1933 r. o godz.
7-mej rano.
Salon Damski i Męski
R. Siuda
W związku z powyższem zarządzeniem wyjaśniam:
NOWE, ul Grudziądzka nr. 20.
1. Obowiązek stawania do poboru mają wszyscy
mężczyźni wymienieni w obwieszczeniu o poborze
w 1933 r.
Stów. Opieki nad Młodzieżą w Nowem rekruta
2. Poborowi roczników 1912, 1911 i 1910 muszą
odbędzie się w niedzielę, dnia 7-go maja 1933 r. stanąć do poboru z tą gminą, w której zapisani są żony mojej nie odpowiadam.
o godzinie 5-tej po poł. w lokalu własnym „Dom do spisu poborowych.
Franciszek Listewnik.
3. Wszyscy inni poborowi i ochotnicy stanąć
Hallera” z następującym porządkiem obrad :
muszą do poboru z tą gminą, w której mają miejsce
1.
odczytanie protokółu z ostatniego walnego
zebrania, 2. sprawozdanie zarządu i komisji rewi- zamieszkania.
Nie mają obowiązku stawania do poboru wszy
zyjnej, 3. udzielenie absolutorjum ustępującemu
zarządowi, 4. wybór nowego zarządu, 5. wolne głosy, scy ci poborowi rocznika 1911 i 1910, którzy jako k a s e t k i i b l o k p o s t w pięknym wyborze pol.ca
jedyni żywiciele rodziny wzgl. odziedziczający gospoW. Wesołowski.
6. zakończenie.

Walne Zebranie

i

Wszelka pielęgnacja piękności.

Za długi

Papier do pisania

0
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W ASZYNGTOŃSKIE

W siedzibie prezydenta Stanów Zjednoczonych A. P. Koo?evelta zakcri
czjły się kilkudniowe narady w sprawie stabilizacji walut. Na zdjęciu
naszem widzimy (od strony lewej) na tle Białego D .iru, siedziby Pre*
zydenta Stanów Zjednoczonych podobizny; delegata francuski« g
Herriota, prezydenta Stanów Zjedn. Roosevelta i premjera angielkiego
Mac Dana Ida.

Premjer francuski przeciw hitleryzmowi

Premjer francugki p. Daladier wygłosił przed kilku dniami w miejsco
wości Orange wielfcą mowę polityczną, w której w sposób zdecydowany
wystąpif przeciw hitleryzmowi i antypokojowym zamierzeniom. Na zdję
ciu niszem widzimy p. Djdadirra, przemawiającego do mikrofonu.

W ubiegłym tygodnia rozpoczęła się w siedzibie prezydenta Stanów
Zjednoczonych
P. Roosevelta w Białym Domu w Waszyngtonie mię
dzynarodowa konferencja finansowa z udziałem prezydenta Stanów
Zjedn. Rroseyclta, premjera Wielkiej Brytanji Mac Donalda i przedsta
wiciela Francji Herriota. Na zdjęciu naszem widzimy Herriota na po
kładzie parowca „Ile de France", przybijającego do portu w
Nowym Yorku.

W 250*lecie odsieczy Wiednia

W związku z przypadającą w r* b. 250*tą rocznicą odsieczy Wiednia po
dajemy na naszem zdjęciu zamek w Podhorcacb, ongiś należący do króla
Jana III Sobieskiego zwycięzcy z pod Wiednia

Fort światowy — Gdynia

Przesilenie gabinetowe w Estonji

Ossendowski laureatem Tow. Lit. i Dzień.

Zawsze wierny
przyjaciel!

(Z prawej)
W związku z ustąpieniem dwóch
ministrów z centrum, gabinet
Paetsa podał się do dymisji,
N i zdjęciu naszem podajemy
oodobunę p. premjera, a równo*
c '.eśnie naczelnika republiki
Estońskiej p. K. Paetsa.

Juz o d d a w n a w go sp o d arstw ie i przy p r a 
niu m ydło Jeleń Schicht jest nieodłącznym
tow erzyszem go sp o d y n i N iew ątp liw ie •
Pani pozostanie jego stałą zw olenniczką.

Zwracajcie
uwagę na mar
kę „Jeleń" i wy
strzegajcie się
naśladownic
twa!

(Z lewej)
Towarzystwo Literatów i Dzień*
aikarzy w Warszawie przyznało
a* osfcatniem posiodzeniu dorocz
ną nagrodę Towarzystwa F. A.
Ossendowskiemu za książkę p.
b. „Lenin". Nagroda wynosi
2.000 zł.

W zawrotnem, amerykańskiem tern.
pie rozwija się port gdański. Mimo
ciężkiego światowego bryzy su, odbi
jającego się w każdej dziedzinie,
ruch statków w porcie nietylko ni«
zmalał, ale wzrósł. W zależności od
wzrostu ruchu rozbudowuje się też
i port. Zdjęcia nasze (u góry) przed
stawiają główne wejście do awan*
portu, oraz latarnię wejściową dla
sygnalizacji „mgławej iantenowej",
(z boku) nowe dz'wigi węglowe na
nadbrzeżu Śląskiem w porcie gdyń*
skim.

I. Paderewski laureatem m. Warszawy

?MYDŁO
JELEŃ ĆCHICHT

Nowy trener polskich tenisistów

W YR Ó B K R A JO W Y

Walka z Monopolem

Z krainy podzwrotnikowej

Na ilustracji u dołu widzimy ucze
stników
skiego

wycieczki
Tow,

polsko francu

Kolejowego

po ich

przybyciu do Gdyni, bezpośrednio
po opuszczeniu pociągu. Tor kolejo*
wy dochodzi w Gdyni bezpośrednio

• Hi .

do molo portowego, skutkiem cze
go naszemu fotografowi udało się

I

na jednem zdjęciu uchwycić statek
transatlantycki, pociąg, auto i sa
molot.

Sąd konkursowy nagrody muzycznej m. st.
Warszawy przyznał tegoroczną nagrodę mu*
zyc/.ną Ignacemu Paderewskiemu Nagroda
wynosi 5000 złotych. Na zdjęciu naszem poda#
jemy podobiznę Paderewskiego.

Kąpiel latem i zimą

Na zdjęciu naszem podajemy pejzaż z wybrzeża Ekwadoru.

Na zdjęciu nas iem widzimy p. Estrabeau, no
wego trenera naszych tenisistów, przygobowu*
jącego ekipę polską do zawodów o puhar
Dayisa.

W drodze na wschód

Wystawa prac Wojskowego Inst. Geograficznego

Małopolska straż graniczna wykryła w ostat
nich czasach n a terenie M^łopoLki Wscnodniej
kilkanaście tajnvcn gorzelni. Zdjęcie masze
przedstawia aparaturę jednej z tych gorzelni.

Z Dalmacji

Szczęśii va Australja posiada 12.000 mil wspaniałych plaż o białym,
ciepłym piasku. Większość tych plaż cieszy się powodzeniem i frekwen
cją latem i zimą, dzięki ciepłym prądom Oceanu Spokojnego i Indyj*
skiego. Letnią pora plaże australijskie przepełnione są nietylko dniem,
lecz i nocą. Zdjęcie nasze przedstawia plażę Coogee (Kudżi) w Sydney.
(Z lewej)

N>ezwykli przyjaciele
Na zdjęcia naszem widzimy zgłodniałą oswojoną wiewiórkę, jedzącą

Naczelny redaktor „Gazety Polskiej“ poseł Bogusław M iedziaki wyje*
chał dnia 28 kwietnia rano do Moskwy gdzie zabawi kilka dni. Tym
samym pociągiem wyjechał do Mandżurji, jako specjalny korespondent
P. A. T. p. Janta Połczyński. Na zdjęciu naszem widzimy od strony le
wej: p. dyr. L. Puławskiego, p. Jantę Połczyńskiego i p. posła
B. Miedzińskiego.

Na zdjęciu naszem przedstawiony jest widok na port w Sibeniku uroczo
położo
na wybrzeżu Dalmatyń jem.

W Oficerskiem Kasynie Gamizonowem w Warszawie od
było się w dniu 23 kwietnia otwarcie prac Wojskowego
instytutu Geograficznego Towarzystwa Wiedzy Wojskowej.
Na zdjęciu naszem wid Tty jedną z wież triangulacyjnych.

Lotnicy P o lsc y w Sofji
Właściciel

domu przychodzi po ko
morne

Lokator (praktykujący lekarz)
— Ach! jak pan dobrodziej źle
wygląda. Proszę pokazać język...
hm! zanosi się na coś bardzo
groźnego. Zapiszę panu dobrodzie
jowi lekarstwo bardzo skuteczne,
ale usilnie proszę^przez dwa ty
godnie nie wychodzić zę swego
pokoju nawet z piętra na piętro!
Inaczej za nic nie ręczę.
Oj ti dzieci.
— Nie krzycz tak, Michasiu,
bo w salonie obok pewnie są
goście.
— A skąd wiesz?
— A bo słyszałem jak ma*
rnusia mówiła tatusiowi „mój ko
chany”.

W dniu 27 kwietnia powróciła do Warszawj
eskadra samolotów polskich, która na polsko*
bułgarskim meetingu lotniczym w Sofji uzy
skała olbrzymi sukces. Na zdjęciu naszem widzimy (z lewej) asa ekipy polskiej por. Orłowskiego, którego ewolucję po
wietrzne wywołały w Sofji niesłychany entuzjazm kilkudziesięciotysięcznyck iłumów. (Z prawej; lądowanie samolotów poi*
skich, na lotnisku Bożurisztepod Sof ją, Stoją od strony prawej: dyrektor departamentu lotDictwa cywilnego w Min, Komun,
p. Filipowicz, dyrektor lfP, L. L. Lot" p. Makowski i ihż. Wł. Colenow, pizedst. polskiego przemy siu lotniczego w Bułgarji,

Jakie są
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obowiązki żołnierza.

Pcezja i proza.
— Niedobry teraz jesteś dla
mnie.
— Trzy lata temu, zaraz po
ślubie godzinami mnie pieściłeś,
a teraz...
— Ba, ale ty teraz ważysz
o dwa pudy więcej, mogą rt i się
odciski porobić na kolanach.

— Znać regulamin, służbę, być wiernym
przysiędze i mieć romans z kucharką, która
dobrze jeść daje.

R

Jeszcze uczciwi.

U Nowobogackich.
— Czy państwo mają w domu poezje
Mickiewicza?
— My nie potrzebujemy, proszę kochanej
pani, bo nasza córka sama pisze wiersze..

Złodziej ukradł portmonetkę. Idąc z nią
do domu, upuścił ją na ulicy. Wid/i to prze
chodzący, podnosi i oddaje mu zgubę.
— Dziękuję najserde znH panu. — mówi
złodziej — są jeszcze uczciwi ludzie na śmiecie.

Pan sędzia
Słyszałem, że pani dobro
dziejka wydała córeczkę za sę
dziego?
— Tak, proszę pana.
— A z którego sądu?
— Mój zięć bywa zwykle sę
dzią na meczach piłkarskich.

Analiza chemiczna.

Smaczne wina
w najszlachetniejszych i dobrach gstunkach, pielęgnowane w myśl najstar
szej i najklasyczniejszej tradycji poleca

A ran yi
H u r to w n e S k ła d y S z la c h e t n y c h w in
K R A K Ó W ,

M O ST O W A

lO .

SAMOZATRUCIE
NA T L E W ĄTROBY.

w kościach, bóle
zawroty "głowy, w 2 dęci&, odbijania» bóle w .wątrobie*
niesmak w ostach, brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrnkfrH,
plamy, zmarszczki i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia, podenerwnwklue
I bezsenność, nerwowe bicia serca, mdłości, język obłożony1). TRUCIZNY
wewnętrzne, wytwarzające sie we własnym organizmie, zanieczyszczają krew,
Choroby z samozatrttcia ł złej
KREW CZYSTA. Wą«roba
ustroju^ Najracjonalniejszą
i zgodną z naturą kuracją jest unormowanie czynności wątroby i nerek.
SO-fetnie doświadczenie i najwyższe odznaczenia wykazały te zioła lećzoicze

„CH OLE KIN AZA" H. Niemo je wskiego

- C E N Y N IS K IE Kto raz skosztuje nasze wina, in*
nych już żądać nie będzie nigdy.
Wina pochodzą X słynnych
winnic Tolcsva-Mad-ToKay.

jako źółcio - moczopędne są jedynym naturalnym czynnikiem odciążającym
soki ustroju od trucizn własnych i zapewniającym szybki powrót do zdrowia*
Bezpłatne broszury Dr. med.T. NIEMOJEWSKIEGO otrzymać można w labor.
flz.-chem ., CU OLEK INAZ A* H. NIEMOJEWSKIEGO. W arszawa. N.-Śwlat 5»(D)
na prowincję wysyłka pocztą,

liii ÉOÉ

Gwiazda paryskich
kabaretów, Mistnguett po powrocie z
Ameryki opowiadała
zabawną anegdotę.
Zgłosił się mianowi
cie do niej jakiś ele
gancki pan i zapro
ponował kupno zna
komitej „woisky”, co
w suchej Ameryce
jest rzeczą bardzo po
nętną. M. zamówiła
100 butelek, ale bo
jąc się fałszerstwa,
oddała pół butelki do
analizy chemicznej.
Po dwóch dniach otrzymała z laboratorjum rezultat badania;
Madame, koń szanow
nej pani cierpi na
chorobę cukrową”.

Najsłynniejsze światowe po
wagi lekarskie stwierdziły, że

7 6 p r o c e n t ch o ró b
p o w sta je z pow odu
Obstrukcji, j

Na

Chory żołądek jest główna przyczyną powstania najrozmaitszych chorób, zanieczyść
nam krew i tworzy złą przemianę materii.

Słynne od 45 lat w całym świecie zioła z gór H arcu Dr. L an era
jak to stwierdzili prot Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter 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 io ła Z g ó r Harcu Dr. La Uera usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm.bóle głowy, wyrzuty i liszaje.
Z io ła Z gór Harcu Dr. Lanera zostaty nagrodzone na wystawach lekarskich
najwyższem odznaczeniem i z łot medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu,
Londynie i wielu innych miastach. — Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lac^r
od osób wyleczonych.
^
Cena V« pudelka
Ł50, podw. pudełko zł 2.50. Sprzedaż w aptekach l składach e p t

. #1^11 W B U B Y

Odbito w Drukarni Polskiej Jana Majerowicza, Jarocin ul. Gołębia 3.

wsi.

— Janie, a zdrowi
ta u was w chałupie?
— Zdrowi, jeno cerwona krowa cięgiem
słabuje.
— Ze też to w wa
szej famielji zawdy
się jakiesić choróbska
trzymają.

