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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 okoliozności,
wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie
pisma, a abonenci nie mają prawa domagać się
niedostarczonyoh numerów lub odszkodowania.

Nr. 24.

Od ogłoszeń pobiera się za 1-łam. wiersz 16 groszy.
Reklamy przed dziełem ogłoszeń wiersz 35 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 natychm.
Redaktor odpowiedz. Władysław Wesołowski, Nowe,

N o w e , sobota 17-go czerwca 1933 r.

Rewizja granic — to wojna! Bryła węglowa w podróży
Wara od polskiego Pomorza! z Górnego Śląska do Gdyni.
Obywatele!
W dnia 29 czerwoa r. b. odbędą się na
(arenie całej Rzeczypospolitej oraz we wszystkich ośrodkach polskich zagranicą uroczystości
„Święta Morza“, nad ktorem wysoki Protektorat
objęli Pan Prezydent Bzeozypospolitej Prof.
Dr. Ignacy Mośoioki, I. Marszałek Polski —
Józef Piłsudski oraz Prymas Polski K6. Kar
dynał Dr. Augustyn Hlond.
Uroesystośoi te mają zadokumentować
przed całym światem, że posiadanie własnego
wybrzeża morskiego jest dla Polski niezbędnym
warunkiem wolności polityoznej i gospodarczej
oraz jakiejkolwiek próby zamachu na całość
granic Bzplitej spotkają eię ze zdecydowanym
odporem całego Narodu Polikiego.
Ujawnione w tym dniu jednolite stano
wisko całego społeczeństwa powinno być po
parte czynem, to też zbiórka na Fundusz
Obrony Morskiej i Fundusz Akoji Kolonjalnej
winna stać się sbiórką powszechną.
OBYWATELE!
Komitet Wykonawczy zwraoa się do ogółu
społeoseństwa z gorącym apelem, aby w uro
czystym dniu „Święta Morsa“ :
Każdy dom w kraju był ozdobiony cho
rągwią L. M. I K.
Każdy balkon udekorowany afiszem pro
pagandowym i chorągiewkami L. M. I K.
Każda witryna sklepowa — kartonem
i proporczykami L. M. I K.
Każde okno w mieszkaniu prywaińem —
nalepką L. M. I K.
Każdy obywatel zaznaczył swój czynny
udział w ogólno-narodowej manifestacji przez
zakup i noszenie specjalnego znaozka „Święta
Morza“.
OBYWATELE!
Akcja dekorowania ma na oelu nietylko
ujawnienia gorącego umiłowania morza przez
eały kraj, leoz również zasilenie fundussów,
któryoh celem jest wsmożenis potęgi nasiej
na morzu oraz umożliwienie ekspansji poli
tycznej i gospodarczej Polski poza oceanem.
OBYWATELE!
Wyryjmy w sercach naesyoh hasło, żs
morze i kolonje — to potęga P olski!
W dniu tym stańmy wszysoy frontem do
morsa!

Jsk wiadomo ofiarował Górny Śląsk
Województwu Pomorskiemu bryłę węglową,
którą następnie przeznaczono do Muzeum
Morskiego w Gdyni. Harcerze toruńscy wy
ruszają właśnie z tą bryłą węglową dziś
w piątek ■ Torunia kajakami na Wiśle do Gdyni.
W Nowem następuje wymiana sztafet harcer
skich i to w sobotę, dnia 17 b. m. między
godziną 1-szą a 2-gą po poi. Na wymianę tę
irzybywa dziś w piątek wieczorem sztafeta
harceraka kajakami z Tczewa. W sobotę jest
też spodziewany specjalny statek „Toruń“, ua
którego pokładzie znajdować się będzie inko
gnito Pan Wojewoda Pomorski. Statek „Toruń“
zatrzyma się w Nowem podczas zmiany
sztafet harcerskich, aby następnie udać się
wprost do Gdyni. Pan Wojewoda Pomorski
odda bryłę węglową, ofiarowaną przez Górny
Śląsk, do Muzeum Morskiego w Gdyni.

„Święto Morza”
w powiecie świeckim.

Rok X.

Uroczystość Bożego Ciała.
Cały świat katolicki obchodził święto
Bożego Ciała nadzwyczaj uroczyście i z wielką
pobożnością. Gdy odezwali się dźwięki dzwo
nów, a piersi ludzkie się rozśpiewały z podniesionemi ku niebu chorągwiami i sztanda
rami, szła różnobarwna fala ludzka, a wśród
niej kapłan, niosący Monstrancję, w której
pod postacią chleba znajdował się Bóg-Zbawiciel.
Taki obraz przedstawiał się nam wczoraj
—- w dniu święta Bożego Ciała. Procesja, ce
lebrowana przez ks. prób. Bartkowskiego i ks.
ks. wikarych udała się do pierwszego ołtarza
przy Rynku, zbudowanego przez Państwo
Jażdżewskich, następuie przeszła ul.Grudziądzką
do drugiego ołtarza, postawionego przez P ań
stwo Borkowskich, poczem ul. Kościuszki
i Sądową udała się do trzeciego ołtarza, który
stawili Państwo Fitzermann. Czwarty ołtarz
przystrojony przez p. Kurek, znajdował się
na PI. św. Rocha, od którego procesja wróciła
ul. Gdańską i Biskupią do kościoła.
W procesji Bożego Ciała brali udział
wszystkie miejscowe Stowarzyszenia, oraz niezliczoua rzesza wiernych. Pienia kościelne
wykonali Tow. Śpiewu „Lutuia“ i „Harmonja“

W dniu 29 b. m. organizuje Liga Morska
i Kolonjalna na terenie oałej Bzplitej „Święto Wielkie nies7.czfście
Morza“. Dzień ten ma przybrać charakter
wielkiego święta narodowego, to też wszędzie samochodowe.
powitają specjalne komitety, które dziś już
Samochód ciężarowy PM. 50416 firmy G. Ko
ozynią odpowiednie przygotowania by „Święto walski, Wąbrzeźno, uległ krótko przed Nowem
w święto Bożego Ciała około godziny 5,30 po poł.
Morza“ wszędzie wypadło jak najokazalej.
Organizacją uroczystości na terenie po nieszczęśliwemu wypadkowi. Naładowany beczkami
które wiózł z Wąbrzeźna, Łasina i Grudziądza
wiatu świeckiego zajmie się specjalny Ko masła,
do Gdańska, zajechał ów samochód pod górę nowską,
mitet, jaki, z inicjatywy starosty powiatowego gdy nagle motor, puszczony pierwszym zapędem, nie
p. Krawczyka, zawiązał się ua zebraniu kon był wstanie swego tak wiejkiego ciężaru dalej pod
stytucyjnym w dniu 10 b. m., odbytem przy ciągnąć. Samochód ciężarowy zaczął się nagle cofać,
licznym udziale w sali posiedzeń Starostwa. a natychmiastowe zastosowanie hamulca nie wstrzy
go od dalszego poruszania się wtył. Samochód
Zadaniem Komitetu jest m. in. powołanie mało
zahaczył przytem o przydrożne kam enie i przewró
komitetów lokalnych we wszystkich miejsco cił się. Szofer oraz z nim jadące siły pomocnicze
wościach powiatu, zadaniem zaś tych ostatnich ratowali się przez wyskoczenie z samochodu, a beczki
będzie urządzenie uroczystych obchodów na z masłem wysypały się na ulicę. Tank benzynowy
uległ uszkodzeniu, tak, że benzyna zaczęła się wy
terenie lokalnym.
Do Komitetu Powiatowego zostali wy lewać. Pomimo sypania piasku, płyny benzynowe
i olejowe zapaliły się, wskutek czego nastąpił silny
brani jednogłośnie: pp. starosta Krawczyk — wybuch tanku benzynowego, niszcząc zupełnie ma
przewodniczący, ka. dziekan Konitzer — zast., szynę. Zaalarmowana Straż Pożarna przybiegła
Herbst — sekretarz, dyr. Douarski — skarbn. z pomocą i ostatecznie zapobiegła zupełnemu spale
Ponadto wybrano kilka sek cy j: m. in. orga niu się tej ciężarówki samochodowej. Właściciel
nizacyjną, do której wchodzą: pp. burmistrz samochodu ponosi dotkliwą stratę, gdyż nie miał
ubezpieczonego.
Kostka, kupiec Nelke Maks., burm. Jabłoński samochodu
Ten nieszczęśliwy wypadek spowodował — a że
z Nowego, inż. Sierosławski z Osia, iusp. szk. było jeszcze święto — wielkie zbiegowisko.
Burzyński, Buczakowa, kpt. Gustowski, kom.
Dla samochodów, a zwłaszcza ciężko obłado
KOMITET WYKONAWCZY
policji Dzwoniarek i prof. Eckstein. Sekcja wanych, byłoby dobrze używać drogę górną przez
„Święta Morza“.
propagandowo-prasowa składa się z pp. star. Grupę-Warlubie-Nowe, bo już niejeden nieszczęśliwy
wypadek miał miejsce przy jechaniu drogą przez
w st. sp. Kowalskiego, F r. Domaohowskiego niziny,
szczególnie pod górą nowską. Jest to już
i A. Tomasika — ze Swiecia, Wesołowskiego z rzędu w ostatnich latach piąty wypadek tego
OBLICZANIE ZALICZEK NA POCZET
z Nowego. Do sekcji zbiórkowej powołano: rodzaju.
PODATKU PRZEMYSŁOWEGO.
Według relaoyj organizacyj gospodarczych oraz pp. dyr. Douarskiego, Andróta, Mrożka, Madeja,
płatników, poszczególne urzędy skarbowe przy obli Krawczykową, Jagłową, Kuchauną, Kostkową, RZE2NIE Z PRAWEM WYŁĄCZNOŚCI.
czaniu zzliozek na poczet podatku przemysłowego, Maotheyową, Sobolewską, Parczewską z Bel na
Ogłoszona w Dzienniku Ustaw R. P. ustawa
uiszczanych przez płatników nie prowadzących pra i Janiszewską. Pouadto utworzona została 0 rzeźniach z prawem wyłączności, dotyczy gmin
widłowych ksiąg handlowych, kierowały się zasadą, sekoja imprezowo-obchodowa, z panów: refer. miejskich z ludnością conajmniej 25.000 mieszkańców.
iż zaliozki te winny być uiszczane z zastosowaniem
Gminy z mniejszą ilością mieszkańców muszą uzyskać
wyższych stawek podatkowych, które obowiązywały Buczaka, prof. Sadkiewicza, prof. Ecksteina, zezwolenie ministra spraw wewnętrznych. Ustawa
w roku ubiegłym. Zaliczki bowiem, w myśl art. 66 apt. Mautheya, naoz. sądu Guzika i inżyniera wymaga od rzeźni, które chcą korzystać z prawa
ustawy, uiszcza się na zasadzie kwot podatku wy Skrzetuskiego z Gródka. Poszczególne sekcja wyłączności, odpowiedniego technicznego i sanitarnomierzonego za ubiegły rok kalendarzowy.
powiększą swe zespoły przez kooptaoję działaczy weterynaryjnego urządzenia wszystkich pomieszczeń
Na podstawie podjętych przez Izby Przemysłowo- poszczególnych dziedzin z powiatu.
z uwzględnieniem możliwości przerobu odpadków
Handlowe kroków interwencyjnych, izby skarbowe
Ukonstytuowany Komitet Powiatowy — poubojowych. Według ustawy rzeźnie z prawem
przyohylająo się do zgłoszonyoh jej przedstawień,
wyłączności są instytucjami użyteczności publicznej
uznały, iż wbrew przytoczonej praktyce zaliozki odpowiednio dobrany — daje rękojmię, że 1 jako takie nie mogą być prowadzone na wzór
winny być obliczone przy zastosowaniu obniżonych „Święto Morza“ na terenie powiatu świeckiego przedsiębiorstw zarobkowych, ale wyłącznie winny
stawek obowiązuj ącyoh odnośnych podatników w rb. przybierze naprawdę kształtów wielkiego święta być samowystarczalne.
Również i ministerstwo skarbu wyjaśniło ostatnio, narodowego; nie będzie chyba miejscowości,
iż należy stosować ten system obliczania zaliczek, a nawet oaiedla, w powieoie, gdzieby w dniu
Droga do wielkości Polski
co wynika zresztą z okólnika z dnia 2 czerwca ub. r.,
który to okólnik uregulował poruszoną sprawę 29 b. m. nie urządzono obchodu ozy imprezy,
prowadzi przez morze.
w jakiejkolwiek bądź formie.
A. T.
w stosunkn do zaliczek płatnyeh w roku 1932.

Na lato polecam w wielkim wyborze
Jedwabie do prania. — Muśliny wełniane. — Perkale. — Krepony. —- Woale. — Etaminy. — Markizety. — Crepe de Chine
i Crepe Georgette, gładkie i w deseń, w najnowszych wzorach i kolorach — po bezkonkurencyjnie niskich o en ach ...................
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PSYCHOZA DEFLACJI.
W związku z występującemi ostatnio przejawami
poprawy konjunktur światowych, co wyraża się
przedewszystkiem w zwyżce cen szeregu surowców,
pojawiają się tezy, jakoby poprawa konjunktur go
spodarczych w Polsce przed innemi krajami mogła
przynieść ujemne następstwa. W szczególności wy
rażana jest obawa, czy nasz bilans płatniczy wytrzy
małby napór zwiększonego na cele konsumeyjne
i produkcyjne przywozu, który w razie trwania de
presji na rynkach zagranicznych nie mógłby być
zrównoważony, ani zwiększonym wywozem, ani do
pływem kapitałów z zewnątrz. Samo tego rodzaju
postawienie kwestji świadczy o tern, jak głęboko
w życie gospodarcze, oraz w psychikę społeczeństwa
przeniknęła psychoza deflacji i depresji. Z pesymiz
mem ¡tym walczyć należy z całą bezwzględnością,
gdyż hamuje on poprawę konjunktur.
Tego rodzaju rozumowanie pozbawione jest
pozatem racjonalnych podstaw. Poprawa konjunktur,
to wzmocnienie naszego organizmu gospodarczego.
Napór zwiększonego importu zwłaszcza konsumcyjnego mógłby wówczas z łatwością być zmniejszony
przez właściwą politykę handlową, a wywóz nawet
w razie zwyżki cen wewnętrznych wzrósłby nie
wątpliwie, mimo trudności na rynkach zagranicznych,
wobec wzmocnienia jego podstaw, wskutek zwiększo
nego dopływu środków pieniężnych do produkcji.
Wówczas i tylko wówczas realnemi stałyby się
nadzieje na uzyskanie poważniejszych kapitałów
zagranicznych, których nadmiar na rynkach zachod
niej Europy szuka jedynie rentownego zatrudnienia.
Wówczas jedynie t. j. w okresie poprawy gospodar
czej wszystkie posunięcia planowe jak np. forsowanie
robót publicznych mogłyby przynieść rzeczywiste
korzyści. Czas już skończyć z samoumartwianiem
psychicznem, którego cechą charakterystyczną są
właśnie rozważania na temat, czy poprawa gospo
darcza może „zaszkodzić” naszej gospodarce.

Promieniowanie elektryczne słońca?
Astronom francuski dr.’A. Charbonneau, pracujący
w obserwatorium Fabra w Barcelonie, wynalazł przy
rząd nazwany przezeń esthenometrem, przy pomocy
którego stwierdził obecność w promieniach słonecz
nych dynamicznych promieni elektrycznych, które,
jak twierdzi, dają się wymierzyć w millivoltach.
Dr. Charbonneau dowodzi na podstawie swoich
obserwacji, iż promienie elektryczne, wysyłane przez
słońce, ulegają zmianie co 6 godzin, przed południem
są negatywne, po południu — pozytywne. Zaburzenia
w promieniowaniu następują wówczas, gdy niebo
zaciąga się chmurami.
Na podstawie licznych pomiarów i porównania
ich ze zmianami atmosferycznemi wyprowadził dr.
Charbonneau pewne określone wnioski co do ustale
nia pogody.
Jak twierdzi uczony fizyk, wyrażone w kalorjach
ciepło słoneczne osiąga swoje maximum wówczas, gdy
promieniowanie elektryczne równa się zeru. Przed
południem, gdy pogoda jest ładna a promieniowanie
natury negatywnej, wydajność ciepła słonecznego jest
o tyleż mniejsza, o ile natężenie promieniowania sło
necznego jest większe. Charbonneau sądzi, iż na
podstawie pomiarów, dokonanych jego esthenomet
rem można przewidywać zmiany atmosferyczne,
albowiem ów słoneczny prąd elektryczny wytwarza
ośrodki, które powodują tworzenie się chmur i obło
ków. W ten sposób możnaby przepowiadać pogodę
na kilka tygodni zgóry.
Jak dotychczas, opinja fachowców — meteoro
logów o hipotezie Charbonneau jest ujemna, gdyż
twierdzą oni, że obecność owych dynamicznych pro
mieni elektrycznych wydaje się bardzo wątpliwą.
W każdym razie hipoteza Charbonneau wywołała
duży odruch zaciekawienia w kołach fizyków i me
teorologów, którzy zajęli się bliższem jej zbadaniem.
K.

Konfekcja.

Obuwie.

Galanterja.

Najdroższy produkt na świecie.
W związku z wiadomością o nowoJdkrytych
w Kanadzie pokładach mineralnych, bogatych w złoto
i rad, przypomnieć warto dzieje odrycia i fabrykacji
tego drogocennego pierwiastka i wahania jego ceny
rynkowej, wyższej od ceny złota.
^
Rad (radium) — pierwiastek chemiczny, promie
niotwórczy metal srebrzysty odkryty został przez
małż. Piotra i Marję ze Skłodowskich Curie w r. 1896.
Po wielu żmudnych wstępnych pracach laboratoryj
nych dopiero w roku 1902 przystąpiono do fabrykacji
radu na szerszą skalę. W owych czasach gram radu
kosztował tylko 18.000 złotych franków. Równocześ
nie jednak ze stale wzrastającem zapotrzebowaniem
radu podnosi się jego cena, tak, że w r, 1907 docho
dzi już do 512.000 złotych franków, mimo ciągle
wzrastającej produkcji. W międzyczasie odkryto
w Stanach Zjednoczonych nowe pokłady mineralne
obfitujące w rad, ale popyt wciąż przewyższał pro
dukcję, w związku z czem cena utrzymywała się
wciąż na wysokim,¡poziomie.
Produkcja radu w roku 1914 wynosiła 22 gr.,
w 1920 — 32 gr., w r. 1921 — 35 gr. W następnym
roku wzrasta nagle do 205 gr., z czego przypadało
153 gr. na Amerykę, 22 gr. na Czechosłowację a po
zostałość na inne państwa
Najwyższa cena, jaką płacono za gram radu
wynosiła 720.000 złotych frs. (w r. 1918). Od roku
1920 (1 gr. — 575.000 zł. fr.) cena radu stale spada.
Przyczyniło się do tego głównie znalezienie bogatych
złóż mineralnych w Kongo (Katanga), zawierających
około 1 gr. radu na 10 tonn minerału. W ten sposób
jedna tylko fabryka w Oolen (Belgja) wytwarza obec
nie 6 gramów radu miesięcznie, a cena 1 grama
nie przekracza 350.000 zł. fr. Nowoodkryte pokłady
w Kanadzie, które zawierają jakoby 1 gram radu na
8 tonn rudy, pozwalają przewidywać jeszcze dalszą
zniżkę cen tego tak wartościowego metalu.
Or.
CZY WIECIE, ŻE .. .
— Profesor Piccard weźmie ze sobą przy nowym,
locie do stratosfery mikrofon oraz aparat nadawczy,
które będą mu służyć do reportażu w ciągu całego
trwania lotu.
— W Czechosłowacji znajduje się 136 rezerwa
tów naturalnych, w tern sporo rezerwatów leśnych
i górskich, z których, najstarszy datuje się z r. 1838
i założony został przez hr. Bucąuoy.
NOWE ODKRYCIA W EGIPCIE.
Profesor uniwersytetu w Kairze, Selim Hassan,
czyniący poszukiwania naukowe z ramienia uniwer
sytetu, odkrył ostatnio groby siedmiu synów faraona
Chefrena, twórcy słynnej piramidy jego imienia, wybudowanej na delcie Nilu. Ekspedycja naukowa, wy
słana przez Muzeum Sztuki w New—Yorku, odkryła
w Dolnym Egipcie grób kapłana świątyni Ptah
z Memfisu. Sklepienie grobowca podtrzymywane jest
przez 296 kolumn, pokrytych hieroglifami.________

Obwieszczenie.
W czwartek, dnia 22 czerwca 1933 r. odbędzie
się w Nowem

Jarmark na bydło i konie.
Nowe, dnia 12 czerwca 1933 r.
Burmistrz.

Itynek 25

....

Dot. obwieszczenie o przeglądzie koni.
Na zasadzie art. 15 Rozporządzenia Prezydenta
R. P. z dnia. 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstę
powania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów
mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa
(Dz. U. R. P. Nr. 98/27 poz. 859), zarządzam na te 
renie powiatu świeckiego przegląd koni:
a) urodzonych w 1929 r.
b) starszych, które z jakichkolwiek powodów
dotychczas nie otrzymały dowodów tożsamości i nie
zostały zapisane do ksiąg ewidencyjnych,
c) 13 i" 14-letnich (t. j. ur. w r. 1919 i 1920),
posiadających w dowodach tożsamości wpisane ka
tegorie W-l, W-2, AL, AC lub T.
Miejsce, termin, plac przeglądu, oraz miejscowości,
z których konie mają być doprowadzone do przeglądu
wskazuje dołączony plan.
Wzywam wszystkich, w obrębie powiatu za
mieszkałych właścicieli i posiadaczy koni, o których
powyżej mowa, aby na dzień i godzinę, wyznaczone
w planie, doprowadzili na plac przeglądu, osobiście
lub przez zastępcę, wszystkie znajdujące się w ich
posiadaniu i podlegające przeglądowi konie, z wy
jątkiem tych, które należą do jednej z niżej wymie
nionych, a nie podlegających przeglądowi kategoryj.
Konie powinne być doprowadzone do przeglądu
z uździennicami i postronkami, względnie z uzdcczkami. Jeżeli właściciel lub posiadacz konia nie może
go osobiście doprowadzić, powinien powierzyć tę
czynność osobie, która doprowadzi konia do prze
glądu punktualnie i będzie mogła udzielić wszelkich
potrzebnych wyjaśnień, dotyczących konia i osoby
właściciela lub posiadacza.
Od doprowadzenia do przeglądu zwolnione są:
1. ogiery i klacze pełnej krwi angielskiej oraz
ogiery i klacze innych ras, fizjologicznie czystego
pochodzenia, posiadające zaświadczenia uznane przez
Ministerstwo Rolnictwa,
2. ogiery licencjonowane i klacze zarejestrowane,
posiadające zaświadczenia uznane przez Ministerstwo
Rolnictwa,
3. konie hodowlane, utrzymywane w państwo
wych zakładach chowu koni,
4. konie pracujące w kopalniach stale pod ziemią,
5. klacze wysokoźrebne i klacze ze źrebiętami
w wieku do trzech miesięcy.
Właściciele względnie posiadacze koni, należą
cych do jednej z wymienionych wyżej kategoryj,
powinni zawczasu zaopatrzyć się w należyte dowody,
stwierdzające istnienie tytułu zwolnienia, tak, aby na
żądanie organów władz państwowych, dokonywujących przeglądu koni, mogli dowody te przedstawić
bezzwłocznie (osobiście lub przez zastępcę).
Koni chorych na chorobę zakaźną, lub o nią
podejrzanych, nie wolno przyprowadzać do przeglądu
lub spędu. Fakt istnienia choroby zakaźnej, lub po
dejrzenia o nią, ma być stwierdzony przez lekarza
weterynaryjnego, lub gdyby to było niemożliwe,
przez naczelnika gminy.
Osoby, uchylające się od doprowadzenia do
przeglądu koni podlegających przeglądowi, będą
karane w drodze administracyjnej w myśl art. 27
Rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 8 listopada
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 98/27 poz. 859), grzywną
do wysokości wartości koni, lub aresztem do sześciu
miesięcy; w wypadku szczególnie ciężkich uchybień
mogą być stosowane obie kary łącznie.
Świecie, dnia 1 czerwca 1933 r.
Starosta.

Plan przeglądu koni w Nowem.

Przegląd koni w Nowem odbędzie się dnia
27. VI. 1933 r. przed restauracją p. Borkowskiego
0 godzinie 8-mej rano dla miejscowości: Gajewo,
Kończyce, Nowe, Nowe obszar dw., Mątawy, Morgi
1 Tryl.
Nowe, dnia 8 czerwca 1933 r.
= oraz wszelkie prace w zakresie budownictwa ¡H
Burmistrz.
wykonuje się tanio i fachowo w przedsięb. rob.
budowl.

Plany = rysunki - kosztorysy
statyczne obliczenia

Taksówki

R. Zajączkowski, Nowe.
CZY WIECIE, ŻE . . .
każdego czasu (także w nocy) do wynajęcia po
— W zakładach dla chorych umysłowo w całej
z n i ż o n y c h cenach. Postój taksówek na Rynku.
Czechosłowacji znajduje się 18.272 chorych obojga
Wydzierżawię od zaraz
płci.
------------- Zgłoszenia telefoniczne nr. 17-------------(Drogerja Centralna H. Kraszucki).
— W Filadelfji zmarł jeden z największych mag
natów prasowych, Cyrus H. K. Curtiss, właściciel
B. Zieliński — J. Prądzinski
największego tygodnika amerykańskiego — ,.Saturday z kuchnią i stajnią dla koni. Zgłoszenia do eksp. pod
Evening Post”(prywatne mieszkanie Bynek 19).
nr. 30.

2-pokojowe mieszkanie

NIEDZIELA, 18 CZERWCA 1933 R.

Nowe 7=lecie

Pa n a Prezydenta R. P.

Powrót Marszałka Józefa Piłsudskiego

W d n iu 5 bm. odbył się na Zamku uroczysty a k t objęcia w ładzy przez P ana P rezydenta
R P. na drugie 7-lecie w obecności członków rządu z p. ptem jerem Jęd rzejew iczem n a czele,
m arszałków

Sejm u i S enatu i generalicji.

E . ' P. w otoczeniu członków rządu,

Na zdjęciu

naszem w idzim y P ana

P rezy d en ta

m arszałków izb ustaw odaw czych i g en eralicji, odbywa*

jącego przegląd oddziałów wojskowych g arnizonu w arszaw skiego na dziedzińcu zam kowym .
Onegdaj pow rócił do W arszawy po kilkudniow ym poby
cie w W ilnie P an M arszałek Józef P iłsu d sk i. Na zdjęciu
naszem widzimy Pana M arszałka opuszczającego w agcn
na dworcu głów nym w W arszaw ie.

Echa. b o h a ter sk ieg o lo tu Kpt. S k arżyń sk iego

Na zdjęciu naszem w idzim y zdobyw cę A tla n ty k u k p t. S karżyńskiego (x)
w otoczeniu w itających go przedstaw icieli prezydenta Brazylji, poszcze
gólnych m in isterstw brazylijskich, posła E . P . G rabow skiego, oficerów
brazylijskiego korpusu lotniczego i publiczność w chw ili po w ylądow a
n iu na lotnisku w E io de Janeiro.

Na

zdjęciu

naszem

w idzim y

same lo t

k ap itan a

Skarżyńskiego

E . W, D. 5, lądujący na lo tn isk u w E io de Janeiro w d niu 11.
m aja 1933 r.

W drodze do Brazylji

Sensacyjny taniec japoński

Z i kilka dni opustoszałe dotąd wybrzeża półwyspu helskiego zaroją się
ty -»łącz letni rze3zami letników i młodz eży szkolnej, stęsknionej do sło ń 
ca i wody. Do najpiękniejszych częśń m szego wybrzeża morskiego na*
leży północny brzeg półwyspu helskiego z widokiem na pełne morze.
Ilustracja nasza przedstaw ia skraw ek tego wybrzeża z wyrzucona na
plażę łodzią.
W dniu 6. bm. w yjechał z W arszaw y do B razylji prezes R ady O rgani
zacyjnej Polaków z zagranicy marszałek Senatu, p. Raczkiew icz. Celem
w yjazdu P a n a m arszałka Raczkiew icza jest dokładne zaznajomienie się
z sy tu acją tam tejszych kolonistów polskich i ich potrzebam i oraz naw ią.
zanie pomiędzy niemi a Macierzą jakntjściślejszego kontaktu. Na zdjęciu
naszem w idzim y p. m arszałka Raczkiew icza (x), zdążającego do pociągu,
odprowadzanego przez grono przyjaciół z generałem Orlicz-Dreszecem na
czele.

Na zdjęciu naszem widzimy tancerkę japońską
^Fumiko K aw abata z teatru w Osaka w swoim
popisow ym tańcu.

Wiosenne r o z k o s z e

Z teatru Narodowego w Warszawie

Z nad Morza naszego

Osuszanie Polesia

Teatr Narodowy w W arszawie w ystaw ił o sta t
nio utw ór Noela Cowarda p. t. „W iry“, cieszącą
się w ielkiem powodzeniem. Na zdjęciu naszem
widzimy jedną ze scen tego utw oru, w której
w ystępują pp. L ubieńska i W esołow ski.

Dole i niedole chłopca okrętowego

W każdy pogodny dz*eń św iątecm y tysiące warszawiaków ciągnie w okoliczne letniska, szufeając słońca i wody. k ie łk ie m powodzeniem cjeszy
sie zwłaszcza letnisko Świder, położone w niew ielkie! odległosciod
ar
szawy. Na zdjęciu naszem widzimy grono chłopców łow iących ryDy w
Świdrze,

Ongiś

przodowniczka — dziś naśladowtiiczka

Z nad Morza Polskiego

Pokaz obrony przeciwgazowej

Do największych latarni morskich na południow em wy

Na- forze wyścigowym na Dynasach w W arszawie odbył się zorganizowa*
ny przez L. O, P. P. pokaz obrony przeciwgazowej. Na zdjęciu naszem
widzimy oddział cyklistów, na&ładających na dany sygnał maski gazowe.

W myśl odwiecznej tradycji, panującej we flo*
cie brytyjskiej, każdy chłopiec okrętow y przy
ję ty na okręt, m usi nauczyć się szewstwa, ire*
perować obuwie całej załodze. N a zdjęciu n a
szem widzimy takiego chłopca, dum ającego
nad wielkim stosem obuwia, a którem u robota
ta niezbyt przypada do gustu.

Polesie jest kotliną zajm ującą obszar ok, 100000 kim2. Pokryte jest ono
bagnam i i trzęsaw iskam i, porośniętem i łozą i w isliną, Miejscowa ludność
zwana Poleszukam i zam ieszkuje tylko miejsca suchsze nadające się do
prym ityw nej kultury. Ju ż za panow ania Stanisław a A ugusta istn iały pro*
iek ty osuszania tego kraju i przeprowadzenia całei sieci kanałów . Do*
piero (jednak w 1872 rozpoczęto kanalizację tego terenu. Obecnie rząd
polski rozpoczął na wielką skalę przeprowadzenie odwodnienia. Ilu stra 
cja nasza przedstaw ia rzekę Muchawiec na Polesiu przed jej uregulow a
niem (u góry) i po uregulow aniu i wy kar chowaniu jej brzegów (u dołu).

Nasze krajobrazy

brzeżu Bałtyku należy latarnia, w osadzie H el, na pół
wyspie; helskim, którą widzimy na naszej ilustracji.

Ranni chińczycy w szpitalu Czerwonego

Z ł przykładem

szeregu państw europejskich, p ow stają także w G recji,
która przodowała ongiś całemu św iatu w k ulturze i w ychow aniu fizvcznem, zakłady kultury fizycznej na ¿wieżem pow ietrzu. Zdjqcie nasze przed
staw ia m łode Greczynki podczas gim nastyki rytm icznej w jednym z za
kładów gim nastycznych w Atenach,

Z teatru letniego w Warszawie

Krźyża japońskiego

Przed międzynarodowym konkursem tańca w Warszawie

K rajobrazy Małopolski nie u stę p u ją najpiękniejszym widokom A lp
szw ajcarskich lub tyrolskich. Przepię&ne okolice Zakopanegb, N owego
Sącza, K rynicy są nam bardziej znane, za to znacznie mniej za k ątk i
—4 K arpat w schodnich. Zdjęcie nasze przedstaw ia widok- roztaczający
się ze szczytu Sw inianki (1121 m,) n a dolinę P ru tu z m iasteczkiem
M ikuliczynem w dole.
(Z praw ej)
N a z iję c iu naszem w idzim y głów ne uczestniczki konkursu, licząc od
stro n y lewej: M-lle D arsanvald, prim abalerinę Opery paryskiej, Ja d w i
gę H ryniew iecką, A. Konopkow ą, W elską, Thusm elda W altera z Z u ry 
chu i polską tancerk ę ekspresyjną P au lę N ireńską.

Z towarzystwa popierania polskiego przemysłu włókienniczego
Na zdjęciu naszem w idzim y suknię letn ią z płótna samodziałowego,
ozdobioną haftem ręcznym wykonanym w' jednej z pracowni, pow sta
łych przy poparcia fow . popierania polskiego przem, w łókienniczego.

Od 15 bm. rozgorzały nanow o ostre w alki pomiędzy japończykam i a chiń
czykam i obydwie strony starają się opanow ać przyczółek m ostow y na
r/.ecze Nonni. Chińczycy — jak cionosi prasa — mieliby ponieść znacfcne
s tra ty . Zdjęcie nasze przedstaw ia rannych chińczyków w szpitalu Ja * pońskiiego Czerwonego K rzyża w Mukdenie.

N a zdjęciu naszem widzimy fragm ent z utw oru St. K iedrzyńskiego „ T e a
sta ry w arjat“ z pp.: O rw idem i Miłą K am ińska.
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Wątpliwość.

Mędrzec.

Polityka gospodarcza

Ulicą idzie długi kondukt pogrzebowy.
Tłumy publiczności, dziesiątki aut i dorożek.
Rozmowa na chodniku.
■— Czy nie wie pan czyj to pogrzeb?
— Myślę, że tego, co jedzie w karawanie.
Ale napewno nie powiem, bo nie wiem.

— Imię i nazwisko?
— Wojciech Gapiński.
— Wiek?
— 43 lata.
— Kawaler?
— Żonaty.
— Z kim?
— Z kobietą.
— Głupstwa pan gadasz, wszyscy przecież
żenią się z kobietami.
— A przepraszam pana sekretarza, ja mam
□aprzykład siostrę, a żonata z mężczyzną.

— Światowy kryzys gespodareży da się
tylko zażegnać przez skreślenie wszelkich dłu
gów.
— Zgadzam się z tobą zupełnie. Ale czy
myślisz, że mój krawiec da się przekonać?

Znany adwokat staje jako świadek w ja
kiejś sprawie.
Prezes sądu po ogólnej przemowie do
świadków, zwraca się do adwokata:
— Zapomnij pan na chwilę o swoim za
wodzie — i mów pan całą prawdę.

Zaprośmy.

Nagły wypadek,

Profesor sam oddaje bieliznę w pralni.
— Kiedy będzie gotowa?
— Za tydzień.
Profesor prosi o jedną z chusteczek, któ
re dał do prania, zawiązuje 'węzełek, oddaje
praczce i mówi:
— Żebym nie zapomniał przyjść po to.

W czerwcu.

— A jeśli zgodzę się na tę wycieczkę sa
mochodową, to obiecuje pan zachowywać się
grzecznie?
— Oczywiście!
— I nie będzie pan chciał mnie całować?
— Słowo hoDoru!
— Tak? A poco właściwie chce pan ze
mną wyjechać na wycieczkę?

— Panie Kalesoner — zwraca się Fajteles do swego znajomego, którego spotkał przed
chwilą — co coś panu tak w brzuchu buczy?
— Jeść mi się chce.
— To może zjadłby pan onegdajsze kot
lety?
— Owszem, chętaie.
— Więc przyjdź pan do mnie pojutrze na
obiad.

W Alejach spotyka się dwóch panów.
— Aa! pan doktór. Moje uszanowanie. Co
słychać? Aha... dobrze, że sobie przypomnia
łem. Jeśli się pan przypadkiem znajdzie w
moich stronach któregoś dnia, to niech pan
wpadnie do nas. Moja żona właśoie złamali
nogę.

Krótkowidz.
Biadania.

Za zaliczeniem.

Co za czasy? Co za czasy! — skarży się
pewnego razu pan Stariklapski. — Już nawet
wróble stają na głowach.
— Tylko pan nie blaguj.
— Słowo honoru, sam wczoraj widziałem.
Dwa wróble stanęły na głowie pomnika Mic
kiewicza na Krakowskim Przedmieściu.

„Kochany Stanisławie! Z okazji Twych
imienin przesyłam Ci najserdeczniejsze życzę
nia a jako memu przyjacielowi w dowód szcze
rego przywiązania na pamiątkę zegarek złoty.
Ponieważ jednak krucho u mnie z pieniędzm',
zegarek przesyłam za zaliczeniem.
Twój przyjaciel Stefan“.

;

Do stojącego przy moście Kierbedzia po
sterunkowego zbliża się jakiś nietrzeźwy oby
watel:
— Panie władza, czy pan tutejszy?
— Tutejszy.
— To niech mi pan z łaski swojej powie,
czy pod mostem f łynie Wisła czy Warta, bo
ja mam krótki wzrok i nie dowidzę..

Baliezdrowie
Najsłynniejsza światowe po*
wagi lekarskie stwierdziły, ż *
7 6 p ro c e n t chorób
p o w s ta je z p o w o d u

Obstrukcji. ^

Obory żołądek jest główna przyczyną powstania najrozmaitszych chorób, zamęczyszoaft krew i tworzy złą przemianę materii.
Słynne od 45 lat w całym świecie zio ła z g ó r H arcu Or. L a u e ra
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu in
nych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają obstrakcję (zatwardzenie), sa dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt
Z io ła Z g ó r H arcu D r. L a u e ra usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm,bóle głowy, wyrzuty i liszaje.
Z io ła Z g ó r H arcu D r. L a u e ra zostaty nagrodzone na wystawach lekarskich
najwyśszem odznaczeniem i złot medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu,
Londynie 1 wieln Innych miastach. — Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lae<cr
$
od osób wyleczonych.
^
Cena V% pudełka zł L50, podw. pudełko zł 2.50. Sprzedaż w aptekach l składach s p t
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SAMOZATRUCIE
* * * * * * *

NA

TLE

W ĄTROBY. ^^

.

SAMOZATRUCIE bywa przyczyną wielu dolegliwoścUbółeartretyeztlGfc łft&anie
w kościach, bóle i zawroty vgłowy. -wzdęcia, odbijania, bóle w w ątrobie,
niesmak w ustach, brak apetytu, sw ędzenie skóry, skłonność db obstrukcji,
plam y, zmarszczki i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia/potlenerw ow lw ie
i bezsenność, nerwowe bicia serca, m dłości, język obłożony). TRUCIZNY
wewnętrzne, w ytwarzające się we własnym organizmie,„zanieczyszczają krew,
niszczą organizm i przyśpieszają *starość. Choroby z samozatrucia i złej
przemiany m aterji T Ę C Z Ą NIE LEKARSTWA A KREW CZYSTA. W ą*oba
i nerki są organami oczyszczającemi krew i soki ustroju^ Najracjonalniejszą
I zgodną z naturą kuracją jest unormowanie czynności wątroby i nerek.
30-ietoie doświadczenie i najwyższe odznaczenia wykazały że zioła lecznicze

„ C H O L E K IN A Z A “ H. Niemo jewskiego
Jako źółcio - moczopędne są jedynym naturalnym czynnikiem odciążającym
soki ustroju od trucizn własnych i zapewniającym szybki pow rót do zdrowia.
Bezpłatne broszm y Dr. med. T. NIEMOJEWSK*IEGO otrzymać można w labor.
flz.-chem ., CHOLEKIN AZ A* H. NIEMO JEWSKIEGO, W arsz aw a. N.->Śwfc*t 5-(D)
na prowincję wysyłka pocztą.

Smaczne vina

Powód.

— Czy była już
pani w Szwajearji?
— Nie! Mąż mój
nie może znieść za
pachu sera.

leszcze nie wie.

— Słyszałem, że
na 10 małżeństw tyl
ko jedno bywa szczę
śliwe. Czy to praw
da?
— Nie wiem, bo
miałem dopiero 3
mężów.

w n ajszlach e tn ie jsz y ch i dobrych g a tu n 
kach , pielęgnow ane w m yśl n a js ta r
szej i n ajk lasy czn iejszej trad y cji poleca

Moda.

A ran yi
Hurtowne Składy Szlachetnych win
KRAKÓW ,

M O STO W A

lO .

- C E N Y N IS K IE
K to raz sk o sztu je nasze w ina, in»
n y ch już żądać nie bedzie nigdy.
W in a p o c h o d z ą z s ł y n n y c h
w in n ic T o lc s v a -M a d -T o K a y .

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

— Strasznie nie
mądra moda!
- - C o mianowi
cie?
— Co? Długie
sukDie.
— Dlaczego?
— Kupuje się
pończochy za 5 zł., a
pokazać moźnatzaledwie za 50 groszy...

