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Cena 25 groszy.

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

Nr. 34.

Przyjęcie dzieci do I. Komunji św.
Uroczystość przyjęcia dzieci do I. Komunji św.
odbyła się w niedzielę, dnia 20 sierpnia b. r. Dzieci
w liczbie 181 zebrały się na dziedzińcu szkoły
powszechnej, skąd w procesji z muzyką odprowadzone
zostały do kościoła na uroczyste nabożeństwo. Mszę
św. odprawił ks. proboszcz Bartkowski, który też od
stóp ołtarza przemówił gorąco do dzieci, zwracając
im uwagę na doniosłe znaczenie przeżywanej chwili
— chwili tak pięknej i uroczystej. Po nabożeństwie
otrzymali dzieci obrazki pamiątkowe.

Jarmark.
Wczoraj w czwartek odbył się w Nowem jarmark
kramny, na bydło i konie. Spęd bydła i koni nie był
wielki, a obroty małe przy niskich cenach. Na rynku
kramnym można było zauważyć jak zawsze tę samą
ilość wystawiających, lecz i tu obroty nie były wy
sokie. Stwierdzić się dało, że ludność garnęła się
lizcnie do miejscowych interesów i robiła tam swoje
zakupy. To też miejscowe kupiectwo naogół jest
zadowolone ze zrobionych obrotów.
Wieczorem około godziny 6-tej nastąpił ulewny
deszcz, który przj^śpieszył zamknięcie jarmarku.
Ludność popędziła do domu, a handlarze prędko swój
przemoknięty towar zwinęli i odjeżdżali, aby na
stępnie gdzie indziej wystawić go na sprzedaż.

W sprawie redakcyj zamężnych
urzędniczek państwowych.
W związku z licznemi pogłoskami o zamierzo«nem zwalnianiu ze służby państwowej zamężnych
urzędniczek, dowiadujemy się, żeiwładze państwowe
nie powzięły jeszcze w tej sprawie ostatecznej
decyzji.
Jak słychać władze zamierzają ze względów
społecznych, a więc przedewszystkiem z uwagi na
konieczność zatrudniania większej liczby bezro
botnej inteligencji, zwalniać ze służby państwowej
te funkcjonariuszki zamężne, które albo posiadają
majątek własny, albo też dochody ich mężów wy
noszą ponad 500 zł miesięcznie.

Komunikat.

Nowe,

Od ogłoszeń pobiera się za 1-łam. wiersz 15 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,

sobota 26-go sierpnia 1933 r.

paleniem kawy w trybie zarobkowym, to jest na
rachunek innych firm, dostarczających mu w tym
celu kawy, lub gdy paleniem kawy trudnią się firmy,
które woale nie uprawiają handlu towarami kolonjalnemi — wówczas obroty stąd powstałe uważać
należy za przemysłowe.
W S P R A W IE U B E Z PIE C Z E N IA
E K S P Ę D JE N T O W SK LEPO W Y C H
W Z. U. P. U.
Do Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysło
wych w Warszawie zwraca się ostatnio szereg osób
w związku z wydaniem przez Najwyższy Trybunał
Administracyjny wyroku w sprawie ubezpieczenia
ekspedjentów sklepowych.
W sprawie tej Z. U. P. U. wyjaśnia, że w myśl
wyroku ubezpieczeniu w Zakładzie podlegają wszyscy
ekspedjenci sklepowi z wyjątkiem tych, którzy
korzystają wprawdzie z niektórych praw pracowni
ków umysłowych (trzymiesięczne wypowiedzenie
i jednomiesięczny urlop), lecz nie odpowiadają wa
runkom i kwalifikacjom, wymaganym przez przepisy
prawne od pracowników umysłowych.
Ponadto w odniesieniu do ekspedjentów sklepo
wych, którzy zostali ubezpieczeni przed dniem
23 maja 1931 r., ma zastosowanie przepis art. 3
Rozporządzenia ministra opieki społecznej z dnia
1-go kwietnia 1931 r., w myśl którego ekspedjenci,
którzy zostali ubezpieczeni w Z. U. P. U., uważani
będą i nadal za pracowników umysłowych, chociażby
nie posiadali kwalifikacyj, wymienionych w wyroku
N. T. A. W sprawie tej Z. U. P. U. stoi na stano
wisku, że wyrok Najwyższego Trybunału Admini
stracyjnego nie może być podstawą do rewizji ubez
pieczenia tych ekspedjentów sklepowych, którzy
zostali uprzednio przyjęci przez Zakład, lub których
prawo do ubezpieczenia zostało uprzednio stwierdzone
Celem ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestji Z. U
P. U. zwrócił się do ministerstwa opieki społecznej

Wielkie projekty, które
nie weszły*w życie.

Urząd Skarbowy w Świeciu przypomina płatni
W ielkie p ro je k ty i w ynalazki absorbowały
kom nadzwyczajnej daniny majątkowej II grupy
uw
agę
ludzkości od setek lat. W iele, większa
kontyngentowej (od przedsiębiorstw przemysłowych,
część
ty
ch projektów została tylko projektam i.
handlowych, wolnych zawodów i zajęć przemysło
wych), iż termin uiszczenia tejże za rok 1933 upływa Ale to, co wozoraj jeszcze było m arzeniem ,
dzisiaj, dzięki postępom nauki i tech n ik i, stało
z dniem 31-gó* sierpnia b. r.
się rzeczywistością.
Po upływie powyższego terminu przeciw zalega
Odwiecznem zagadnieniem była np. kw estja
jącym płatnikom, którym nakazy płatnicze zostały fab ry k acji złota, k tó rej średniow ieczni alch e
doręczone przed dniem 15 sierpnia b. r., zostaną
micy nadali uazwę „kam ienia filozoficznego“.
wdrożone bezzwłocznie kroki egzekucyjne.
Od setek, od tysięcy lat szarlatan i stosowali
PLAGA HANDLU ULICZNEGO
najrozm aitsze sztu k i i sztuczki, mające na celu
I DOMOKRĄŻNEGO.
w yprodukow anie złota z ołowiu, ezy z innego
Celem ustalenia i powzięcia odpowiednich środków m etalu. Dzisiaj, dzięki badaniom R u th e rfo rd a ,
zaradczych dla przejawiającego się w ostatnich cza wiemy już, że teoretycznie fabrykow anie złota
sach przerostu handlu ulicznego i zamaskowanego
handlu domokrążnego, podcinającego byt osiadłego z in n y ch m etali jest m ożliwe; rozbicie atom u
kupiectwa, jakoteż dla zlikwidowania coraz bardziej i przem iana atomów pozw alają jeden pierw ia
szerzącej się plagi żebractwa, uprawianego po loka stek przerńienić w d ru g i . . . w teo rji. W p ra k 
lach biurowych i handlowych, Izba Przemysłowo- tyce rozbicie atom u nie jest jeszcze dostępne
Handlowa w Łodzi zwołała w powyższych sprawach fizyce współczesnej.
konferencję, w której wzięli udział przedstawiciele
Od czasu zastosowania elektryczności liczne
urzędu wojewódzkiego, starostwa grodzkiego, magi
były
próby w yzyskania morza, jako źródła
stratu m. Łodzi, oraz reprezentanci poszczególnych
en
erg
ji
elektrycznej. K ilka projektów w yzy
stowarzyszeń i związków kupieckich oraz przemy
słowych.
sk an ia np. różnicy te m p e ra tu r w głębi i na
Po szczegółowem przedyskutowaniu całokształtu pow ierzchni m orza w ypróbow ano w zatoce
sprawy Izba wysunęła szereg postulatów i wniosków,
które obecni na konferencji delegaci rządu i samo M eksykańskiej i nad morzem Sródziem nem ,
ale okazało się, że są to metody zbyt kosztowne
rządu obiecali poprzeć.
i niepraktyczne.
W SP R A W IE PA L E N IA KAWY.
Ja k o źródło e n erg ji usiłow ano oddawna
Ustawa o podatku przemysłowym postanawia, że już w yzyskać w iatr. O dnośny projekt w yzy
ulgowe stawki podatkowe, opłacane przjez przedsię
biorstwa handlowe, będą stosowane wyłącznie do skania siły napędnej w iatru dla w prow adzenia
obrotów, uzyskanych ze sprzedaży towarów bez w ruch dyuam om aszyu i pro d u k o w an ia energji
przeróbek. Do opinjow&nia wypadków wątpliwych elek try czn ej opracow ał in ży n ier niem iecki,
powołane są izby przemysłowo-handlowe.
H o n n e f; w edług jego pom ysłu należałoby
W związku z tern Związek Izb wydał opinję, że wznieść wieże żelazne wysokości 400 metrów,
palenie kawy w przedsiębiorstwach handlu spożyw a szerokości 22 m etrów , u szczytu których
czego uważać należy za przygotowawczą czynność
handlową, o ile to dotyczy kawy bezpośrednio sprze znajdow ałyby się trz y olbrzym ie koła w ia tra 
dawanej przez dane przedsiębiorstwo. Jeżeli jednak kowe napędzane przez w iatr. R ealizacji p ro je k t
przedsiębiorstwo handlu spożywczego zajmuj© się ten się nie doczekał.

Rok X.

J a k w iatr i morze, ta k też usiłowano
w ostatnich czasach w yzyskać dla celów p ro 
dukcyjnych w ulkany. Inżynierow ie włoscy
opracowali projekt skaptow ania sił w ybucho
wych i gazów wydostających się z w ulkanów
w celu uruchom ienia przy ich pomocy m aszyn.
I ten projekt, aczkolwiek szczegółowo opraco
wany, pozostał dotychczas na papierze.
Do dziedziny pozornie nie m niej fa n ta 
stycznych projektów należą opracow ane zresztą
naukowo plany przem ian w yglądu sk o ru p y
zw ierzchniej naszego globu. Do takich p ro 
jektów należy np. plan geologów au striack ich
obniżenia poziomu morza Śródziem nego o 15
metrów, a to przez zam knięci* zapomocą tam
cieśniny G ib raltarsk iej i stopniow e w ypom 
powywanie wody z m orza Śródziem nego ; w ten
sposób ląd nadbrzeżny w y nurzyłby się z pod
wody, niektóre w yspy uzyskałyby połączenie
z lądem, a natom iast obecne p o rty stałyby się
m iastam i k o n ty n en taln em u
W projekcie tym , który zagrażałby kw it
nącym portom wybrzeża afry k ań sk ieg o , chodzi
jednak o co innego, niż o zyskanie pasm a
nowego lądu : celem jego m iałoby być n a 
wodnienie S ah ary , do k tó rej m iałyby być
skierowań® wody odciągnięte z m orza Ś ró 
dziem nego; w ten sposób olbrzym ia p u sty n ia
przekształciłaby się w wielki k ra j urodzajny,
mogący wyżywić miljony ludzi. Środki te c h 
niczne, jak im i dzisiaj rozporządzam y, pozwo
liłyby bezw arunkow o na urzeczyw istnienie
podobnego planu, g ig an ty czn e jednakże m u 
siałyby być środki finansow e niezbędne dla
zrealizow ania gigantycznego projektu, k tó ry b y
jednocześnie pomógł do zwalczenia częściowego
bezrobocia przez zatrudnienie przy w ykonaniu
olbrzym ich robót setek tysięcy bezrobotnych.
N atom iast dawne, u to p ijn e w swoim czasie
plany przeprow adzenia tu n e lu pod cieśniną
G ib raltarsk ą i pod kanałem la M anche, połą
czenia k o n ty n en tu z A n g lją, a E u ro p y z A fry 
ką, są dzisiaj techniczuem i „drobnostkam i“
i przytem niezbyt kosztownemi naw et. Jeżeli
stają w ykonaniu ich na przeszkodzie pew ne
względy, to nie n a tu ry technicznej an i też
finansow ej.
Jed n y m z ostatnich projektów był pom ysł
ra k ie ty kosmicznej, w której m ożuaby odbyć
podróż na najbliższego naszej ziemi satelitę —
księżyc. Profesor O berth w ykonał naw et ra k ie tę
próbną w m ałych rozm iarach, pędzoną w y b u 
cham i gazów. S ta rt tej ra k ie ty nie dał jednak
rezultatów zachęcających. W tej dziedzinie
m arzenia o kom unikacji m ięd zy p lan etarn ej są
jeszcze tylko m arzeniam i. Tak samo jak m a
rzeniem są pom ysły porozum ienia się o p ty cz
nego z M arsem , lub też przy pomocy fal
radjowych.
W każdym razie niejedno z u to p ijn y ch
dotąd m arzeń stało się obecnie ciałem i, jak
się okazuje, przy ciągłych zdobyczaoh techniki
i wiedzy, m arzenia i śm iałe projekty zy sk u ją
z czasem trw ałą podstawę i ze skrzydeł fa n 
ta zji przenoszą się na tw ardszy g r u n t realizacji.
_____________________ _______________L. M.
ZIEMIA JEST GWIAZDĄ BŁĘKITNĄ.
Każda planeta ma swoje zabarwienie. Mars
świeci czerwonym blaskiem, jak rubin. Wenus rzuca
chłodny, biały blask. Jupiter daje zielone refleksy.
Zabarwienie planety zależne jest od atmosfery,
która ją otacza, a także od składu powierzchni
planety. Oczywiste że i ziemia ma swoje zabarwienie.
Amerykański astronom, prof. Slepner, rozwiązał
to zagadnienie drogą analizy światła ziemi. W wyniku
badań prof. Slepnera dokonanych za pomocą spektro
skopu i innch fotometrycznycb aparatów, okazało
się, że ziemia nasza błyszczy w przestworzach świat
łem blado-niebieskiem.

Z życia S. M. P.
W niedzielę, dnia 27 siarpnia 1933 r. przyjeżdża
do Nowego z wycieczką Stowarzyszenie Młodzieży
Męskiej z Osia,
Goście przyjadą z własną orkiestrą.
Ponieważ postanowiliśmy wspólnie z gośćmi pójść
do kościoła na mszą św„ przeto apelują do druhów,
by wszyscy co do jednego w mundurach, a conajmniej
w czapkach związkowych stawili się do zbiórki
o godzinie 9,30 na boisku miejskiem,
Dalsze instrukcje usłyszą druhowie na boisku
przy zbiórce,
GOTÓW!
Za Zarząd: Prezes,
O U S P R A W N IE N IE TEG O RO CZN EJ
A K C J I W Y M IA R O W EJ.
Izba Przemysłowo-Handlowa, uważając, że w obecnej sytuaoji gospodarczej szczególne znaczenie
posiada sprawa dostosowania trybu akcji wymiarowej
podatku dochodowego do faktycznych wyników do
chodowych płatników, postanowiła podnieść potrzebę
podjęcia szczególnych starań o należyte usprawnienie
owej akcji w kierunku realności wymiarów i ich
zgodności ze stosunkami gospodarczemi.
M. in. Izba poruszyła sprawę traktowania ksiąg
handlowych, poświęcając osobną uwagę kwestji
uwzględniania odpisów amortyzacyjnych, dała wyraz
postulatom łączącym się z kwestją należytego stoso
wania stawek średniej dochodowości, zgłosiła wnioski
w przedmiocie systemu prac Komisyj Szacunkowych
oraz korzystania z pomocy rzeczoznawców, jakoteż
poruszyła inne zagadnienia.

Wojna o Pomorze przed 500 laty
Dokładnie przed 5 wiekami, w sierpniu 1433 r.t
toczyły się na Pomorzu zacięte walki. Była to jedna
z tych licznych wojen, jakie Polska prowadziła już
po Grunwaldzie, a przed ostatecznem odzyskaniem
Prus Królewskich w r. 1466,
Stary król Jagiełło już nie kierował osobiście tą
wyprawą. Przybył wprawdzie w czerwcu 1433 r. do
Koła, gdzie zebrała się 16-tysięczna armja polska,
ale dowództwo nad nią powierzył kasztelanowi
krakowskiemu, Mikołajowi z Michałowa, Była to
główna armja polska. Drugą, mniejszą stanowili
Wielkopolanie w liczbie przeszło 3 tys., którzy
połączyli się nad Odrą z 7 tys. czeskich ,,Sierotek’r
pod wodzą Jana Czapka, To wojsko już z początkiem
czerwca wkroczyło do krzyżackiej Nowej Marchji,
a spostoszywszy ją ruszyło na Pomorze, ku Chojnicom.
Tu połączyło się z główną armją polską, która szła
z Koła przez Bydgoszcz i Tucholę. Tuchola, pod
którą podstąpiono, miała wedle współczesnego kroni
karza tak potężne działa, że wojsko polskie musiało
stanąć o milę od miasta.
Oblężenie Chojnic trwało od 6 lipca do połowy
sierpnia. Załoga krzyżacka pod wodzą Erazma
Frischborna broniła się dzielnie. 25-tysięczna armja
polsko-czeska też dokładała starań, by zdobyć
miasto. Szturm generalny przypuścili Polacy 22 lipca,
z czterech stron równocześnie. W jednem miejscu
oblegający dotarli aż do palisady, ale nigdzie do
miasta wedrzeć się nie zdołali. Wreszcie spróbowano
jeszcze jednego środka: podkopiwania się pod mury.
Ale czujna załoga krzyżacka źaczęła również kopać
i strzelać do wykrytych podkopów. Wkońcu zniechę
cone wojsko polskie odstąpiło od Chojnic i ruszyło
do Świecia, a stamtąd wzdłuż Wisły do Tczewa.
Polacy nie zamierzali go oblegać, ale niespodziewanie
w mieście wybuchł wielki pożar. Uciekając z ciasnych
uliczek przed rozszalałym żywiołem mieszkańcy
Tczewa sami wyłamali bramy i miasto wpadło
w ręce Polaków. Było to 29 sierpnia 1433 r,
Z Tczewa ruszyła armja pod Gdańsk. Bito z armat
do miasta, ale nie próbowano go zdobywać. Całe
wojsko, piesze i konne, weszło do morza, wyprawia
jąc w nie igrzyska. Czesi brali wodę morską do
flaszek na pamiątkę.
Następnie rozpoczął się powrót. Maszerując koło
Starogardu i Tucholi doszło wojsko polskie do zamku
w Jasieńcu, który szybkim szturmem zdobyto. Tu
przybyli do obozu polskiego pełnomocnicy Zakonu
i w dniu 13 września zawarto zawieszenie broni. Na
tern się ta krótka wojna o Pomorze zakończyła.

BILET TU - PASAŻER TAM,
Na parowcu transatlantyckim „Lafayette*1', który
?riybył w tych dniach do Southamptonu z Nowego
orku przybyła młoda Amerykanka, mise Betty
Rydell bez biletu, bez pieniędzy, bez paszportu.
Wsiadłszy na pokład „LafayetteV* w N, Yorku,
spostrzegła miss Rydell ku swemu przerażeniu na
10 minut przed odejściem statku, iż zgubiła swoją
walizkę, w której znajdował się bilet, paszport, pie
niądze i biżuterja. Tymczasem szofer taksówki,
w której miss Rydell zostawiła przez roztargnienie
walizkę, pędził pełnym gazem na przystań, aby zdą
żyć jeszcze przed odjazdem Lafayette'a i oddać pa
sażerce jej zgubę. Spóźnił się jednak. Po wymianie
depesz przez radjo władze portowe ulokowały wa
lizkę pasażerki na okręcie ,,Europa", odchodzącym
w parę godzin później również do Southampton.
Ponieważ ,,EuropaMpłynęła prędzej niż ,,Lafayette"
stało się, iż miss Rydell, przybywszy do Southampton,
znalazła już tam swoją walizkę wraz z całą jej
zawartością.

Dot. przywracania prawidłowej pisowni nazwisk na
odstawie Konwencji Genewskiej z 1922 r.
ak wiadomo art. XVI protokółu końcowego do
Konwencji Ganawakiaj z r. 1922 przawiduje możność
przywrócania prawidłowaj pisowni nazwisk, właści
wej pisowni języka polskiego w rejestrach stanu cy
wilnego, która prowadzona są na obszarze b. terenu
plebiscytowego.
Postępowania w tych sprawkch jest dwojakiego
rodzaju, zależnie od tego, czy wpis, który ma być
poprawiony, znajduj# się w rajestrza, prowadzonym
na polskiej !ub taż na niemieckiej części b. obszaru
plebiscytowego.
1. Dla osób, których rejestry stanu cywilnego
znajdują się na górnośląskiej części Województwa
Śląskiego, dotychczasowa postępowanie pozostaje nie
zmienione, t. zn„ sprostowanie uskutecznia właściwy
urzędnik stanu cywilnego za zezwoleniem władzy
nadzorczej na podstawie § 18 Obwieszczenia z dnia
25 marca 1899 r. (Dz. U. R. P. str. 225), więc we
formie sprostowania „widocznego błędu pisarskiego".
Podania takie wnoszą interesowane osoby, o ile
PRZENOSINY ĆWIERĆ MILJONA
zamieszkują na górnośląskiej części Województwa
MIESZKAŃCÓW,
Śląskiego, do właściwego ze względu na ich miejsce
Zarząd hrabstwa Londynu (wielki Londyn) przy zamieszkania — pobytu — Urzędu stanu cywilnego,
stąpi do wykonania olbrzymiego planu opróżnienia zaś osoby zamieszkałe zagranicą lub w kraju poza
zaniedbanych, brudnych dzielnic Londynu, t. zw. obszarem górnośląskiej części Województwa Śląskiego
Slums, w Stepney, Green, Bethnal i Shoreditch. do tego Urzędu stanu cywilnego, który prowadzi od
Przeniesieniu z tych dzielnic ulegnie zgórą 250,000 nośny rejestr.
mieszkańców, którzy z antisanitarnych, zadymionych,
2. Dla osób zaś, których rejestry stanu cywil
zaśmieconych i przeludnionych dzielnic przeprowadzą nego znajdują się w Niemczech, a są obywatelami
się do nowych bloków mieszkalnych, wybudowanych Państwa Polskiego, przywrócenie prawidłowej pisowni
według wskazań nowoczesnej urbanistyki i higieny. nazwiska dokonane zostanie na podstawie przepi
Koszty wykonania tego planu sięgają ogromnej sumy sów rozporządzenia z dnia 3-go listopada 1919 r.
35 miljonów funtów.
w sprawie zmiany nazwisk rodowych (Zb. ust. prusk.
z 1919 r. str, 177). Powołanami do rozstrzygania o ta
MIĘDZYNARODOWY KONGRES TECHNIKI
kich prośbach są władze państwa, którego obywa
OGRZEWALNEJ
telem jest osoba interesowana. Wnioski należy kie
odbędzie się w Paryżu w październiku r. b. od 9 do rować za pośrednictwem właściwych, ze względu na
15. Kongres ten będzie trzecim, z rzędu; obrady miejsce zamieszkania Urzędów stanu cywilnego do
toczyć się będą w sześciu sekcjach, a jednocześnie Sądów grodzkich, a gdyby strona nie posiadała
z kongresem odbędzie się w salach Conservatoire miejsca zamieszkania — pobytu — w Państwie PolNational des Arts et Metiers wystawa odnośna. skiam, względnie mieszkała w Państwia Polskiem,
W kongresie i w wystawie bierze udział szereg poza obssaram górnośląskiej części Województwa
delegacyj z różnych państw.
Śląskiego, na tan wypadek wyznaczył Pan Minister
Sprawiedliwości jako właściwy, Sąd Grodzki w Ka
DZIENNIKARZ - MARSZAŁKIEM.
towicach.
Sądy grodzkie przedstawiają sprawę wraz
Generał Balbo, którego lot do Ameryki na czele
całej eskardy wzbudził powszechny entuzjazm, jest z aktami P. Min. Sprawiedliwości do rozstrzygnięcia.
Wzór ad 1.
z zawodu dziennikarzem. Urodzony 3 czerwca
Wolne
od
opłaty
stempl.
na podstawia art. 140 ust. 2
1896 r. jako młody student poszedł na wojnę, później
ust. o opłatach stemplowych.
zaś studjował ekonomię na uniwersytecie we Florencji,
Miejscowość i data.
poczem poświęcił się dziennikarstwu. ,,Marsz na
Do
Urzędu
Stanu
Cywilnego w....
Rzym", którego był jednym z głównych inicjatorów,
Na podstawie art. XVI pkt. 2 Polsko-Niemieckiej
zmienił koleje jego życia. Obecnie jest ministrem
lotnictwa i ostatnio został marszałkiem wojsk włoskich. Konwencji Górnośląskiej, zawartej w Genewie dnia
Jest to pierwszy dziennikarz, który zrobił karjerę 15 maja 1922 r. stawiam wniosek na sprostowanie
pisowni mego nazwiska z.... na.... a mianowicie
wojskową.
w rejestrze urodzin - ślubów: Imię i nazwisko. Miejsce
ZNAKOWANIE UCIEKAJĄCYCH
i data urodzenia. Miejsce i data zawarcia ślubu.
PRZESTĘPCÓW.
Imię — ona — miejsce i data urodzenia dziecka:
Jeden z detektywów Scotland Yardu wynalazł 1. ..... 2. ..... itd.
skuteczny sposób znakowania przestępców, którzy
Równocześnie upraszam o wydobycie potrzeb
po spełnieniu rabunku, kradzieży, włamania uciekają nych dokumentów stanu cywilnego bezpłatnie w dro
posługując się autem. W takich wypadkach pościg dze urzędowej.
policji rzadko daje bezpośrednie wyniki. Metoda Imię i nazwisko wnioskodawcy — dokładny adres.
nowa polega na tem, że zamiast zwykłych nabojów
Wzór ad 2.
zakłada się do rewolweru kapsle napełnione farbą; Wolne od opłaty stempl. na podstawie art. 142 ust.
kapsle te pękają przy* najlżejszem uderzeniu o po
o opł. stempl. w związku z art. 113 przepisów
wierzchnię i zostawią wówczas niedającą się zmyć
o kosztach sądowych.
plamę kolorową, jasno świecącą. Strzały „farbiarskieM
Miejscowość i data.
oddaje się do uciekającego auta, które zostaje
Do Sądu Grodzkiego w.....
wówczas znakowane w taki sposób, iż rzuca się to
przez Urząd Stanu Cywilnego w....
w oczy. Przestępca, którego odzież np. została
Na podstawie rozporządzenia z dnia 3 listopada
zbryzgana farbą, może się uwolnić od znaku tylko 1919 r. w sprawie zmiany nazwisk Zb. U. Prusk.
wtedy, gdy zrzuci ze siebie ubranie. Ale to kompli z 1919 r. str. 177 upraszam o zmianę mego nazwiska
kuje już sytuację, naraża uciekiniera na różne wzgl, nazwiska członków mojej rodziny z ...» n a ....
trudności i zarazem daje policji możność odnalezienia a mianowicie w rajaatrza urodzin — ślubów.
jego śladu.
(Wypełnić dalej jak pod ad 1).
ZYSKOWNA POZYCJA.
Powyższa podaję do wiadomości ludności, uro
Podczas sprawdzania budżetu departamentu dzonej na obszarze b. terenu plebiscytowego Górnego
Yonne (Francja) znaleziono pozycję 100.000 franków Śląska, a zamieszkałej obecnie na obszarze Wojew.
wypłacaną corocznie na pokrycie kosztów budowy Pomorskiego.
linji kolejowej od Jogny do Villeneuve. Najciekawsze
Świecie, dnia 6 lipca 1933 r.
jest to, że iinja ta nie była wcale budowana. Dalsze
Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
badania stwierdziły, iż pozycja ta figuruje w budżecie
Starosta Powiatowy: (—) Krawczyk.
departamentu już od 20 lat. Obecnie poszukuje się
Powyższe do wiadomości.
pomysłowego autora rentownej pozycji.
Burmistrz.
OBUWIE DLA OLBRZYMA,
Nielada zadanie czeka szewca, który ma sfabry
kować kamasze dla olbrzymiego wzrostem atlety
Wzruszeni lioznemi dowodami współ
włoskiego Primo Carnery. Kamasze te muszą mierzyć
czucia, jak ofiarnością wieńców i wzięciem
46 cm. długości, 22 cm. wysokości, 15 cm. szerokości.
udziału w ostatniej drodze mego ukoohaPod podeszwą znajduje się cienka stalowa płytka
nego męża i naszego troskliwego ojca
podłużna, umieszczona tam, aby kamasze wytrzy
mywały lepiej olbrzymi ciężar atlety.

5

RACHUNEK ZA KAPELUSZE PRZED SĄDEM.
Ile kapeluszy może zamówić jednocześnie żon*
bogatego męża? Takie pytanie miał do rozstrzygnięci*
sąd w Paryżu. Bankier B., zamożny człowiek, zosta*
zaskarżony przez właścicielkę magazynu mód, która
domagała się uregulowania rachunku za pięć kape
luszy, dostarczonych żonie bankiera, Pan B, tłomaczył
się, iż żona zamówiła kapelusze nie zapytawszy go
wyrażamy wszystkim za okazaną pamięć
Z okazji przyjęcia do I. Komunji św. syna
i życzliwość serdeczne
0 zdanie, iż kapelusze te były zbyt drogie i że
wreszcie nie należy do jego obowiązku regulowanie naszego, składamy za nadesłane nam życzenia
rachunku na przeszło 1000 franków za pięć kapeluszy najserdeczniejsze
zamówionych w ciągu 3 tygodni. Sąd po dojrzałym
namyśle orzekł, że mąż obowiązany jest pokrywać
wydatki na toalety swojej żony w takiej wysokości,
Antonina Głazowa z rodziną.
Wojciechostwo Nikodemowie.
jak tego wymagają względy reprezentacyjne. Żona
bankiera, twierdzi sąd, musi być dobrze ubrana
Nowe, w sierpniu 1933 r.
Nowe, w sierpniu 1933 r.
1 może zatem nosić drogie kapelusze. O ile się zaś
uwzględni, iż zamówienie na kapelusze nastąpiło
w czasie, kiedy panie z tej sfery czynią zwykle
Z powodu wyjazdu sprzedam
większe zakupy, zamówienia sezonowe, to ilość
zakupionych przez bankierową B. kapeluszy nie jest dębową sypialkę i kuchenne urządz.
zbyt wielka, Z powyższych racji wychodząc, sąd
nakazał bankierowi uregulować w całości rachunek i wszystkie inne domowe rzeczy tanio. Oglądać można można nabyć w księgarni
za kapelusze,
W. Wesołowskiego.
Nowe, ul. Klasztorna 10, I piętro.

ś.p. Ignacego Głazy

podziękowanie.

„Bóg zapłać”.

Nakazy zapłaty

N I E D Z I E L A , 27 S I E R P N I A 1 9 3 3 R.
W yw czasy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

Pod O ssow em

P an P rezy d en t Rzeczypospolitej na przejażdżce kajakiem po Pilicy w swej letniej rezy
dencji w Spalę,

Święto żołnierza 2 Dyw. Kawalerji
W 13.tą rocznicę bitw y pod Ossowem delegacje orgaoizacyj spo
łecznych orez ludność okoliczna defiluje przed m ogiła poległych
w bitw ie żołnierzy, sk ład ając wieńce i w iązanki kwiecia.

Ostatnie metry

Dn. 15-go bm. odbył się na błoniach pod Nowem M iastem
obchód dorocznego św ięta 2-ej Dywizji K aw ałerji. Na zdję
ciu P an P re zy d e n t R zplitej w obecności d*cy dyw izii gen
W ieniaw yfD łngoszow skiego wręcza p la k ietę dowódcy ll*g<
pułku ułanów , który zdobył buńczuk za najlepsze wyszko
lenie pułku.

Zdjęcie nasze przedstaw ia o statn ie sekundy w yścigów samochodowych na w ielkim korze
Brookland pod Londynem , waJkę o m etry na finiszu pomiędzy znanym i kierow cam i an g ieh
ekimi Cobb‘em i Thom as em.

Przed uroczystościami Luterańskiemi

Zgon posła japońskiego w Warszawie

M iasto urodzin L uthra, wielkiego reform atoia religijnego — W item bergja, obchodzić bqd? je niebawem
uroczystość 450»lecie urodzin swego sławnego syna. Na zdjęciu plac rynkow y W item bergii.

Gen. Baden-Powel w Gdyni

Statuy krótewskie$ pary belg. na Katedrze w Ipres

Święto winobrania

Nowy polski znaczek pocztowcy, w ydany ku czci fcióla Ja n a S biesi*iego z okazji 250 ej ro cz
nicy Odsieczy W iednia. Rysunek przedstaw ia fragm ent obrazu Ja n a M atejki „Odsiecz W iednia"
z główną postacią króla Jana Sobieskiego na pierw8zvm planie. Znaczek tłoczony est w ko
lorze ciemno-niebieskim z ocfccieniem fioletowym. W sprzedaży ukaże się poraź pierwszy w
dniu obchodu rocznicy t. j. 12 września br.

Poseł japoński przy rządzie polskim Hirou*
ki Kawai.

Amerykańska sekretarka stanu wśród robotników
metalowców

Nowy polski znaczek pocztowy

Pogrzeb posła japońskiego w Warszawie
Na nowoodrestaurowanej K atedrze w Ipres umie*
szczono duże fig u ry przedstaw iające króla belgij#
Siiego A lberta i królową Elizę. Obydwie statu y
przedstaw ione na rycinie, należą do pięknych i
wartościowych dzieł sztuki rzeźbiarskiej.

Tegoroczne św ięto w inobrania w Macon dep.
Saone et Loire odbyło stię z wielkim przepychem .
Na zdjęciu jeden z wozow orszaku świątecznego,
przedstaw iający ^kielich B urgundu*,

Nowy rekord parowca angielskiego

Gdyni przybył naczelny sk a u t św iata gen. Baden*Powell. Świtę ge*
nerała stanow ią skauci angielscy w liczbie 700. Na zdjęciu powitanie
gen. BadensPowella przez wicemin. S praw W ojsk. gen. Sławoj-Skład*
kowskiegu.

Nowoczesny wóz ratunkowy berlińskiej straży ogniowej

Oaeg^iii odbył się uroczysty pogrzeb posła japońskiego przy rządzie w arszaw skim śp. HI#
r^uki Kawai. Jak wiadomo mi udster Kawai przeszedł na katolicyzm . Na zdjęciu w ynoszenie
trum ny z kościoła św. Krzyża.

W Ameryce spotyka się częściej kobiety na wyższych
now iskach służby państw ow ej, w Europie osiągalnych t
ko przez mężczyzn. Oto pani Frances P erkins, sekretni
stanu przy am erykańskiem m inisterstw ie robót publ., in
form ująca się osobiście w P ittsb u rg u wśród robotników
m etalowców o k w estjach nowej taryfy płac.

C ukirr

na Kubie

Nagroda harcerzy polskich
„Etnpress of B ritain " wielki angielski luksusowy st-itek transoceaniczny przebył ostatnio
trasę od ujścia rzeki Sw. Lorenza (Kanada) do C herbourg (Francja) w czasie 4 dni i 71/ 2 godzin,

(Z lewej)

Nansen i jego statek
„Fram".

S tra ż ogniow a w B erlinie musi c?ęst:> ratow ać tonących» czy to sam o
bójców , cz\ na skutek nieszczęśliwych w ypadków w czasie k ap an ia, łódkow ania i t p. Aby ułatw ić straży jaknajsoieszniejsze dotarcie do m iejsca
nieszczęśliwego wypadku i rozpoczęcie natychm iastow ej akcji ratunkow ej
na łodziach, straż otrzym ała o statn io pomysłowy samochód z łodziami,
które wiezie się na miejsce w ypadku. Na zdjęciu samochód, w czasie po
konyw ania przeszkody terenow ej.

N agroda, uzyskana przez g ru p ę szybowcową harcerzy pol
skich na zlocie m iędzynarodow ym w Gódóló na Węgrzech.

Na zdjęciu widzimy (u
góry na lewo) Fridjofa
Nansena, słynnego popróżnika do obydwu bie»
gunów ziemskich. Obok
statek „Fram’\ na któ
rym śmiały zdobywca od
był
swoje
podróże
Statek ten umieszczony
zostanie w tym
roku
jeszcze w specjalnym
gmachu w Oslo na trwa
łą pamiątkę wielkich wy
czynów.

N a obydwu zdjęciach w idzim y robotników kubańskich zajętych przy transporcie oraz pracach żn iw 
nych trzcin y cukrow ej. Kuba była dotychczas jednym z najw iększych producentów cukru. Od kil*
ku la t trw ający na św iecie zastój w przemyśle cukrow ym snow odow ał wielkie bezrobocie na K u
bie. O statnio usu n ięty w d ro d /e rew olucji prezydent Kuby dyktato rsk i Machado, zawdzięcza sw $
klęskę w dużej m ierze taaże trag ed ii cukrow ej, m ianow icie źródłem rew olucji było coraz b ard z iej
rozszerzające sie bezrobocie ludności.

Parada

Budowa kanału

P race przy budowie kanału, ł^czą.cego Leed,ium (Liege) z Antwerpją,.
K anał te n posiadać będzie doniosłe znaczenie d la B elgji zarówno ze
w zględów gospodarczych jak i strateg iczn y ch . W m iejscu przed^tawio*
nem na zdjęciu, łożysko przechodzi w poprzek góry św. P io tra m iędzy
P e tit Lenaye a Canne. Ściany k anału m ają tn ok. 70 m etr. wysokości.

Wystawa w Atenach

(U dołu)

wojsk szkockich

Bataljon wojsk szkockich w paradnych uniformach defiluje na placu przed
zamkiem w Adlershat w Southampton, miejscowości znanej z dorocznych
manewrów wojskowych.

Największy
łamacz ka
mieni.
Największym
łamaczem
kamieni
na
świecie jest
przedstawio
na na rycinie
maszyna,
zbudowana
pezez słynne
zakiady
Kruppa w
Essen.
Ła
macz
waży
2 3 5 0 0 0 kg.
i miele od
500—800ton
kamieni
na godzinę.

W A tenach otw arto w tych dniach wielką w ystaw ę
przęm ysłu krajowego. Na zdjęciu piękny o szla
chetnych, klasycznych iin jac h pałac w ystaw ow y .
O ddział t. zw. euronów (gw ardja grecka) oczekuje
przybycia prezydenta republiki.

l i i Me

Najsiriiaiiojsas światowe po
wagi lekarskie stwierdziły, że

7 5 p ro cen t chorób
p o w sta je z p ow odu
Obstrukcji.

Ohorf &ofcą&8lr jm t główaa przyczyną powstania najrozmaitszych chorób, zanieczyszca» krew i tworzy złą przemianę materii.

Stnrn® od 45 lat w całym świecie zioła * gór Marca Or. Laucra
*o »twierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu in
nych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają obstroknję (zatwardzenie), sa dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt.
Z łota X JJÓr MjSrcsa Dr* Laucra usuwają Cierpienia wątroby, nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroldaine, reumatyzm i artretyzm,bóle głowy, wyrzuty i liszaje.
Zio ła as gór Harcu Dr. Laoera zostaty nagrodzone na wystawach lekarskich
oajwyższem odznaczeniem 1 zlot. medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu,
Londynie 1 wielu innych miastach. — Tysiące podziękowań otrzymał Dr* Langer
J
od osób wyleczonych.
Orna V t pudełka *ł L50, podw. pudełko zł 2.60. Sprzedaż w aptekach l składach apt.

Przyszedł w porę!

Walka o jedność Indyj

SAMOZATRUCIE
NA

P a n sh a n L am a w ielki kapłan in d y jsk i stoi
przed nowoczesnym sam olotem , którym czę
sto podróżuje w sw oich w ażnych misja» li.
U dało m u się o sta tn io pojednać całą Az.,ę
buddyjską pod jednem w spólnem kierownwnictw em reM gijnem . W te n sposób zakcń
czone zostało setk i la t trw ające lozbieie re 
lig ijn e Indyj na trz y części. Być możo, ż zU jednością re lig ijn ą pójdzie niebaw em i
jedność polityczna.

TLE

W ĄTROBY.

SAMOZATRUCIE bywa przyczyną w ielndolegliw oścl(bó!eariretyczne* łamanie
w kościach, bóle i zawroty Igłowy, wzdęcia, odbijania, bóle w w ątrobie,
niesmak w ostach, brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji,
plamy, zmarszczki i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia, podenerwowanie
i bezsenność, nerwowe bicia serca, m dłości, język obłożony). TRUCIZNY
w ewnętrzne, wytwarzające się w e własnym organizm ie,.zanieczyszczają krew,
niszczą organizm i przyśpieszają starość. Chorbby 2 samozatrucia i z łlj
przemiany materji LECZĄ NIE LEKARSTWA A KREW CZYSTA. W ą*oba
1 nerki są organami oczyszczającemi krew i soki ustroju.. N ajracjonalniejszą
i zgodną z naturą kuracją jest unormowanie czynności wątroby i nerek.
20-fetnie doświadczenie i najwyższe odznaczenia wykazały że zioła lecznicze

„ C H O L E K I N A Z A “ H. Niemojewskiego
Jako żółcio - moczopędne są jedynym aeturalnym czynnikiem odciążającym
soki ustroju od trucizn Własnych i zapewniającym szybki pow rót do zdrowia.
Bezpłatne br.osztn-y Dr. med. T. NIEMOJEWSKIEGO otrzymać można w labor.
fU.-chem. .CBOLEKINAZ A"H. NIEMOJEWSKIEGO, W arsz aw a, N ,-Św iat 5-(D)
na prowincję w ysyłka pocztą,

Niech pan kupi odemnie cudow
ny środek przeciwko wszelkim bó
lom głowy, już nigdy pan na gło
wę nie będzie cierpiał!

Odbito w Drukarni Polskiej Jana Majer owieża, Jarocin ul. Gołębia 3.

