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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 okoliczności,
wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie
pisma, a abonenci nie mają prawa domagać się
niedostarczonych numerów lub odszkodowania.
Nr. 38.

Porządek nabożeństw:
W niedzielę 24-go b. m. odpust św. Mateusza —
datrona tutejszego kościoła parafjalnego.
Msze św. o godzinie 7-ej, 8-ej, suma o ljz 11-tej.
Nieszpory o 4-tej.
W sobotę przed odpustem nieszpory o 5-tej.
W niedzielę 1-go października rozpoczyna się
nabożeństwo różańcowe, w dni powszednie o l/2 8-ej
wieczorem, w niedziele i święta po sumie.
Od 1-go października począwszy jest następujący
porządek nabożeństw:
a) w dni powszednie msze św. o godzinie 7-ej,
'/a 8-ej i 8-ej,
b) w niedziele i święta o 8-mej, 9-tej, suma
0 */a 11-tej,

Wystawa L. O. P. P
w Nowem.
Dnia 20-go b. m. odbyło się otwarcie wystawy
propagandowej L. O. P. P. w Nowem w domu Hotel
,,Dom Po!ski,ł, Przy bardzo licznym udziale przed
stawicieli władz z p. Starostą na czele, jego zastępcą,
miejscowego Burmistrza, Ks. prób. Bartkowskiego
1 wielu innych przybyłych gości w serdecznych sło
wach powitał prezes miejscowego koła L. O. P. P.
p. Frydrychowski, który to zarazem był głównym
inicjatorem wystawy. Na powitanie odpowiedział
Starosta Powiatowy p. Krawczyk, podnosząc znacze
nie wystawy dla miejscowej ludności, poczem otwo
rzył wystawę.
Chór ,(Lutni" pod batutą miejscowego prezesa
odśpiewał kilka utworów, a dzieci p. For mano wskiego
przez deklamację uzupełnili program otwarcia.
Wystawa w skromnych ramach daje możność
każdemu poznać sposoby obrony przeciwgazowej.
Przed oczami widza przechodzi cały rozwój maski
przeciwgazowej różnych państw. Widzimy również
straszne skutki działania gazów bojowych. Bardzo
ciekawe wykresy i fotografie, które to dają nam
życiowy obraz tego wszystkiego, co zdobyło nasze
rodzinne i kochane lotnictwo. Widzieliśmy na tych
fotografiach chwile sławy naszych lotników, jak również
i smutne wpuszczenie do grobu ś. p, por. Żwirki
i Wigury.
Przy tej okazji przypomnina się mieszkańcom,
że dnia 24 b. m. o godzinie 7,45 wieczorem odbędzie
się na sali p. Borkowskiego uroczysta akademja.

Program pracy 8. M, P. Męskiej
Druhom do wiadomości!
Sobota 23. IX. Rozgrywki ping-pongowe na sali
„Domu Hallera7’.
Niedziela 24. IX. O godz. 2-iej po poł. zebranie
ogólne. Obecność wszystkich członków jest konieczna.
Wtorek 26. IX. Próby śpiewu u p. Pawlikow
skiego.
Środa 27. IX. Gra w siatkówkę i gimnastyka
w hali gimnastycznej.
Gotów!

Podatki w naturze.
Ministerstwo skarbu rozesłało do wszystkich Izb
Skarbowych, Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego (wy
dział skarbowy) i wszystkich kas urzędów skarbo
wych następującą instrukcję w sprawie przyjmowania
świadczeń w naturze na spłatę niektórych zaległych
podatków, oraz udziału w kontach robót meljoracyjnych: Na podstawie złożonego przez podatnika za
świadczenia i wypełnionego odpowiednio blankietu
nadawczego* kasa urzędu skarbowego zarachowuje
sumę wartości świadczeń w naturze podaną w za
świadczeniu na przychód, jako uiszczenie zaległości
w państwowych podatkach — przeto bez dodatków
komunalnych i jednocześnie tę samą sumę zapisuje
na rozchód, jako wydatek budżetowy ministerstwa
opieki społecznej na okres 1933/34.
Wpłaty wymienionego wyżej rodzaju uskutecz
nione na rzecz podatków dochodowego i gruntowego
mają kasy urzędów skarbowych zapisywać do osob
nych dzienników specjalnych, zatytułowanych „wpłaty
świadczeniami w naturze”. W księdze sum komunal
nych obroty te mają być zapisywane na osobnych
kontach.
Ewentualne nadpłaty powstałe w podatkach za
płaconych w naturze skutkiem późniejszego uwzglę
dnienia odwołań lub z innych powodów nie mogą
być w żadnym razie zwracane w gotowiźnie, lecz
zarachowywane na poczet przyszłych podatków.

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 23^go września 1933 r.

Opłaty stemplowe od kolejowych
dokumentów przewozowych.
W związku z projektem ministerstwa komuni
kacji odnośnie wprowadzenia urzędowych blankietów
z wydrukowanemi znaczkami stemplowemi, Izba
Przemysłowo-Handlowa wypowiedziała się przeciw
omawianemu projektowi, motywując swe stanowisko
m. in. tern, iż zamierzona reforma, jakkolwiek nie
wątpliwie uprościłaby w pewnym stopniu procedurę
rozliczeniową, nie przyniosłaby jednak żadnych ko
rzyści nadawcom, wzgl. odbiorcom przesyłek, nawet
odwrotnie utrudniłaby jeszcze bardziej uiszczanie
wspomnianych opłat w stosunku do obecnie obowią
zującej procedury.
Zarazem Izba Przemysłowo-Handlowa wyraziła
pogląd, iż pewne uproszczenie formalności, związanych
z uiszczeniem opłaty stemplowej od dokumentów
przewozowych, dałoby się uzyskać przez pobieranie
tej opłaty w postaci znaczków stemplowych, które
byłyby naklejane przy wykupieniu przesyłki na
stacji odbiorczej. Kasjer kolejowy pobierałby od
odbiorcy należność w wysokości przypadającej opłaty
stemplowej, naklejał na dokument przewozowy rów
nowartościowy znaczek, a zarazem go skasował.
W ten sposób odbiorca przesyłki byłby zwolniony
od konieczności zaopatrywania się w potrzebne
znaczki poza kasą kolejową, a z drugiej strony za
pewniona byłaby kontrola nad prawidłowem uiszcze
niem opłaty stemplowej.

Właściwe posunięcie.

Rok X.

Fakt, że w ciągu osiatnieK 3 lat, skarb
państwa nie tylko nie zaciągnął żadnej po
ważniejszej
pożyczki długoterminowej,
ale
nawet spłacił sumę kapitałową przekraczającą
260 milj. zł staje się tern bardziej znamiennym,
skoro weźmiemy pod uwagę kolosalny wzrost
zadłużenia państwowego, jaki w okresie tym
nastąpił we wszystkich niemal państwach
świata. Wśród wielkich potęg gospodarczych
St. Zjednoczone i Francja wykazują niezwykły
wzrost zaałużeuia wewnętrznego. We Francji
dług płynuy przekroczył z początkiem r. b.
50 milj. fr., a w ciągu stosunkowo krótkiego
okresu od czerwca r. ub. do maja r. b. ogólna
suma pożyczek zaciągniętych przez skarb
państwa przedstawiała ogromną kwotę przeszło
20 miljardów fr. Zaciągnięcie pożyozek tych
było oczywiście możliwe jedynie dzięki wielkiej
płynności rynków francuskich, kryje jednak
w sobie poważne niebezpieczeństwa, które w y
rażają się ostatnio chociażby w trudnościach
plasowania dalszych pożyczek państwowych
na rynku francuskim. Nawet tak silny orga
nizm gospodarczy, jak francuski, może być
narażony na gwałtowne wstrząsy w razie dal
szego trwania przesilenia, wskutek nadużywauia w latach poprzednich kredytu publicznego.
Każda polityka deflacyjna obok stron
dobrych ma również wiele i złych. Nadchodzi
moment, kiedy dalsze jej stosowanie, zwłaszcza
na odcinku wydatków państwowych daje w su
mie przewagę ujemnych skutków. Ta granica
osiągnięta została w ostatnich czasach w dzie
dzinie naszego wydatkowania, a poczynienie
dalszych poważniejszych oszczędności musiałoby
się -odbić ujemnie na wykonywaniu najbardziej
istotnych i żywotnych funkcji państwowych.
Uciekanie się do tak heroicznych środków
byłoby w obecnej sytuacji nietylko zbędne,
ale i bezcelowe.
Zbędność gwałtownych oszczędnościowych
,,cięć cesarskich“ staje się oczywistą, jeżeli
weźmiemy pod uwagę, że stoimy wobec nie
zbyt wielkich deficytów budżetowych, w yno
szących 120 milj. zł, a stanowiących spuściznę
czasów kryzysowych. Równocześnie rozporzą
dzamy „dziewiczym“ rynkiem pieniężnym, do
którego poraź pierwszy możemy zwrócić się
z apelem. Bezcelowość radykalnych oszczę
dności, któreby musiały wstrząsnąć naszą g o 
spodarką wypływa z nieulegającego wątpliwości
faktu poprawy, względnie stabilizacji konjunktur gospodarczych i wyraźnie występującego
w związku z tem zjawiska stabilizacji docho
dów skarbowych. W świetle tych faktów staje
się oczywistem, iż obecnie emitowana we
wnętrzna pożyczka narodowa na sumę 120 milj.
złotych stanie się pożyczką likwidującą prze
szłość kryzysową i stanowiącą wstęp do nowego
okresu równowagi finansowej.
Emitowanie sumy 120 milj. zł wymaga
od naszych rynków pieniężnych niewielkiego —
nawet na nasze warunki — wysiłku. W ysiłek
ten został ponadto rozłożony w czasie, przez
umożliwienie ratalnego zakupu pożyczki. W a
runki te winny skłonić najszersze masy spo
łeczeństwa do subskrypcji. Moralny impuls
w tym kieruuku winien wypływać z uświa
domienia sobie oharakteru przeprowadzanej
przez państwo operacji kredytowej. Operacja
ta ma bowiem na celu z jednej strony za
chowanie integralnej równowagi budżetowej
i wzmocnienie naszej struktury walutowej,
a zatem zachowanie podstaw gospodarki,
z drugiej, dzięki niej unikam y redukcji naj
istotniejszych z punktu widzenia bytu pań
stwowego wydatków, jakiemi są w naszych

Politykę finansową Polski w latach ostat
nich cechuje wyjątkowa przezorność i kon
sekwencja. Tym też momentom wyłącznie
należy zawdzięczać, że jakkolwiek okręg prze
sileniowy trwa już przeszło 3 i pół roku, nie
została zachwiana równowaga naszego budżetu,
a polska waluta należy do najlepiej ufundo
wanych nietylko w Europie, ale i w świeeie
całym. Podczas gdy w szeregu innych krajów
już w pierwszych latach kryzysowych w ystę
powały katastrofalne załamania, pociągające
częstokroć za sobą dewaluację pieniędzy kra
jowych, w Polsce, to opanowywanie położenia
budżetowego dokonywało się w sposób prosty
i niezawodny.
Skuteczność polskiej polityki budżetowej
wypływała z jej głębokiego przemyślenia i kon
sekwentnej realizacji. Polityka ta już w okresie
pomyślności gospodarcsej wychodziła — jak
się okazało — ze słusznego założenia, że zbliża
się długotrwałe przesilenie i że na trudny
okres uależy zgromadzić rezerwy. Stąd też
poważne nadwyżki dochodów państwowych,
jakie przyniosły lata pomyślności gospodar
czej, nie były rozrzutnie wydatkowane, lecz
zostały skumulowane w postaci rezerw. R e
zerwy te były następnie z chwilą wystąpienia
i pogłębienia się przesilenia używano do zasi
lania kas skarbowych.
Równocześnie ria odcinku wydatków pro
wadzona była konsekwentna polityka oszczę
dnościowa, nie cofająca się przed najbardziej
nawet niepopularnemi posunięciami, jak np.
bardzo znaczną redukcją pensji urzędniczych
w imię konieczności dostosowywania wydatków
do malejących dochodów. Skuteczne realizo
wanie polityki oszczędnościowej było możliwe
dzięki równoczesnemu konsekwentnemu pro
wadzeniu umiarkowanej polityki deflaeyjnej
na wszystkioh odcinkach życia gospodarczego,
a więc w dziedzinie cen, kredytów i t. p. P o 
wyżej naszkicowane posunięcia deflacyjne spo
wodowały coprawda pewne skurczenie się
naszych obrotów gospodarczych, umożliwiły
jednak zachowanie nietkniętych podstaw naszej
gospodarki, oraz całkowitej harmonji między
poszczególne mi elementami wchodząoemi w skład
gospodarki publicznej i prywatnej.
waruukach wydatki na obronę kraju. Stąd

Obywatele Nowego i okolicy wszyscy na

Obwieszczenie.
Podaje się do wiadomości, ż© Zarząd Miejscowej
Straży Pożarnej ściągać będzie w następnym czasie
składki, zwalniające obywateli od obowiązkowego
sławienia się na alarm ogniowy.
Nowe, dnia 19 września 1933 r.
Burmistrz.

W y s t a w ę L.O. P. P.
która się odbędzie w Nowem na sali Domu Polskiego
w czasie od 21 do 24 września 1933 r.
RZEKA, KTÓRA URZĄDZA SOBIE
WAKACJE.
Przez miasto Kulenwakuf w Bośni przepływa
rzeczka Ostrowica. Nad rzeką znajdują się kąpiele
miejskie, oraz młyny. Można sobie wyobrazić zdu
mienie i przerażenie poczciwych mieszkańców, gdy
pewnego ranka zauważyli, iż rzeka nagle znikła
i pozostało po niej tylko wyschnięte piaszczyste
koryto. Po dłuższych badaniach i poszukiwaniach
przekonano się, że wszystkie 17 źródeł, znajdujących
się w górach nad miastem, które zasilały w wodę
Ostrowicę, przestały nagle bić. Tak trwało to przez
kilkanaście godzin. Następnego dnia źródła ożyły
nagle i znów spływająca z nich woda toczyła się
wyżłobionem korytem rzeki. Geolodzy, którzy badali
oryginalne zjawisko, twierdzą, iż zostało ono wywo
łane przez tektoniczne ruchy mas skalnych, co spo
wodowało utworzenie się wielkich rys i szpar w ska
Wyprawa po złoto w samolocie. łach, przez które uciekła woda ze źródła. Dopiero
gdy nowe szczeliny wypełniły się mułem
Niedawno wyjechała z Londynu na Labrador ipóźniej,
piaskiem,
woda ze źródeł zaczęła znowu płynąć
ekspedycja, w skład której wchodzą geologowie, injak
dawniej.
żynieray i dwaj lotnicy. Ekspedycja zaopatrzona jest
w duży samolot typu Handley Page, a celem jej
badań ma być określenie miejsca położenia złoto
dajnych terenów Labradoru.
Zgodnie z danemi komisji geologicznej, która
Ku uczczeniu pamięci wielkiego króla bohatera
zbadała ten ląd przed dwoma laty, pokłady złota na
Labradorze przewyższają swem bogactwem nawet
Jana
Sobieskiego
słynne Clondyke. Jednakże dostanie się do centrum
złotodajnej gleby pociąga za sobą duże trudności, i wiekopomnej odsieczy Wiednia uprasza się o wy
gdyż już sama jazda na saniach zaprzężonych w psy wieszenie chorągwi w niedzielę, dnia 24 września b. r.
Nowe, dnia 19 września 1933 r.
trwa od 5 do 6 dni, inne zaś środki lokomocji lądo
(—) Jabłoński
wej są tam niemożliwe. Dlatego też powstała myśl
burmistrz.
wykorzystania samolotów, celem dotarcia do niedo
stępnych okolic oraz dla przewiezienia wydobytego
złota.
Obwieszczenie.
Bazę dla statków powietrznych wybudowano
W czwartek, dnia 28 września b. r. odbędzie się
w Girale, na brzegu jeziora Hamilton. Przestrzeń od
w
Nowem
bazy do ośrodków złotodajnych, które znajdują się
na wysokości 50° północnej szerokości i 66° zachodniej
długości, przebyć można samolotem w ciągu paru
zaledwie godzin. W razie powodzenia ekspedycji za
Nowe, dnia 18 września 1933 r.
prowadzona będzie regularna komunikacja lotnicza
Burmistrz.
pomiędzy Rigale i złotodajnemi terenami. Wyznaczono
już nawet cenę za przejazd, która wynosić będzie
1 proc. wartości złota. Lotnisko w Rigale będzie
strzeżone przez straż zbrojną, a ponadto każdy pa
W sobotę, dnia 30 września b. r. o godz. 6-tej
sażer będzie ubezpieczony zarówno na wypadek wieczorem odbędzie się
śmierci jak i kradzieży.
Tak modernizuje się romantyczne rzemiosło
pionierów i poszukiwaczy złota; o wyprawach na
samolotach nie śniło się ani Main Rideowi, ani w lokalu p. Ickerta w Miejskim Trylu. Wydzierża
wiać się będzie licytacyjnie parcelę nr. 5 wielkości
nawet Londonowi...
7,58,31 ha, a położoną w Miejskim Trylu.
Plan łąk jest celem wejrzenia wyłożony w biurze
Jak szybko biegnie promień światła. Zarządu Miejskiego od 23. 9. do 30. 9. 1933 r.
W Ameryce dokonano niedawno pomiarów sayb- włącznie w godzinach służbowych.
Warunki dzierżawy będą przed licytacją ogło
kości promienia świetlnego przy użyciu tunelu długości
1.8 km., z którego tak długo wypompowywano po szone.
Nowe, dnia 20 września 1933 r.
wietrze, aż osiągnięto ciśnienie 2 mm., t. j. 1/380
ZARZĄD MIEJSKI
część normalnego ciśnienia. Rezultaty pomiarów wy
(—) Jabłoński, burmistrz.*1
kazały, że szybkość przenikania światła jest mniejsza
0 kilka tysięcy kilometrów na godzinę od tej, która Dot. wymiany dowodów rejestracyjnych na dowody
jest ogólnie przyjęta w nauce.
nowego typu dla kursujących pojazdów
Pierwszych - obliczeń szybkości światła dokonał
mechanicznych.
100 lat temu duński astronom Remer, określiwszy ją
Niniejszem podaje się do publicznej wiadomości,
na 300.000 km/godz.; cyfra ta figuruje do dnia dzi że począwszy od dnia 1 kwietnia 1933 r. mają moc
siejszego we wszystkich podręcznikach szkół niższych obowiązującą przepisy ustawy z dnia 29 marca 1933
1 średnich. Jednakże już w początkach XX w. oka roku, zmieniającej ustawę z dnia 3 lutego 1931 r.
zało się, dzięki specjalnym wynalazkom i ulepszeniom 0 Państw. Funduszu Drogowym (D. U. R. P. nr.45/33.
różnych instrumentów i techniki laboratoryjnej, że poz. 352).
liczba ta jest nieścisła i że światło porusza się
Dla wymiany dowodów rejestracyjnych na do
z szybkością zbliżoną wprawdzie do 300.000 km/godz., wody nowego typu winni stawić się właściciele po
ale jednakże mniejszą; jedni badacze określają ją na jazdów bezwarunkowo osobiście jednak bez pojazdów
297.000 km/godz., inni na 293.000, i nawet mniej.
w następującym termmie i urzędzie: powiat świecki
Doświadczenie amerykańskie było poraź pierwszy 1 grudziądzki dnia 28—30 września br. w Starostwie
dokonane w warunkach, które zapewniają dokładność w Grudziądzu.
obliczeń: światło przechodziło przez długi tunel i nie
Zgłaszający się właściciele pojazdów winni przed
napotykało na swej drodze żadnego oporu powietrza. łożyć: 1. dotychczasowy dowód rejestracyjny posia
Prawdopodobnie rezultat lego doświadczenia jest danego pojazdu mech., 2. oryginalne potwierdzenie
bardzo bliski rzeczywistości. Dokładne cyfry są władzy wymiarowej (Magistrat, Wydział Powiatowy)
jeszcze trzymane w tajemnicy i będą opublikowane o uiszczenie opłaty na rzecz Państw. Funduszu
dopiero po kilkakrotnem sprawdzeniu.
Drogowego.
Nowe, dnia 20 września 1933 r.
Burmistrz.
też subskrypcja pożyczki jest moralnym obo
wiązkiem wszystkich obywateli.
Niezależnie od tego przy obecnym stanie
rynków pieniężnych, wykazujących wzrastającą
płynność, oraz wobec trudności zualezieuia
pewnyoh i rentownych lokat, pożyczka stanowi
pierwszorzędny interes lokacyjny. Przy całkowitem zabezpieczeniu kapitału podstawowego
i przy korzystaniu ze znacznych przywilejów
pożyczka zapewnia odsetki w wysokośoi ca
6 i pól proc. Momenty te niewątpliwie wzmogą
znacznie siłę atrakcyjną Pożyczki Narodowej.
A .C.

Odezwa!
III

Jarmark na bydło i konie.
Obwieszczenie.

wydzierżawienie iąk

Kreślij Pożyczkę Narodową!

Dot. kosztów doprowadzenia uchylających się od
poboru czynnej służby wojskowej, ćwiczeń wojsk.,
zebrań i raportów kontrolnych.
Sposób i tryb pokrycia.
I. Pokrywanie kosztów przymusowego doprowadzenia
uchylających się od poboru.
a) W myśl art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 23. V.
1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz,
U. R, P. nr. 60, poz. 455 z 1933 r.) koszty stawienia
się poborowych przed komisją poborową ponosi sam
poborowy, w wypadku natomiast stwierdzonego
ubóstwa poborowego, dobrowolne stawiennictwo jego
powinno się odbyć na koszt gminy jego miejsca
zamieszkania.
W wypadku, gdy poborowy obowiązku stawienia
się do poboru dobrowolnie nie spełni i wskutek tego
zostanie do komisji poborowej doprowadzony przy
musem, ponosi on w myśl art. 69 ust. 3, ust. o powsz.
obowiązku wojsk, i zgodnie z art. 51 ust. 1 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22. III.
1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji
(Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 342) wszelkie koszty przymusoy/ego dostawienia go przed komisję poborową.
Poborowego zatem w tym wypadku obciążają między
innemi także koszta transportu wraz z eskortą.
b) W razie stwierdzonego ubóstwa poborowego,
ponosi koszty za przymusowe doprowadzenie gmina
miejsca zamieszkania poborowego,
II, Pokrywanie kosztów przymusowego doprowadzenia
uchylających się od czynnej służby wojskowej, ćwi
czeń Wojskowych, zebrań i raportów kontrolnych,
oraz od stawienia się na wezwania władz
wojskowych.
Uchylających się od czynnej służby wojskowej, od
ćwicaeń wojskowych, zebrań i raportów kontrolnych
oraz uchylających się od stawiennictwa na wezwanie
władz wojskowych, czy też od stawienia się do komisyj rewizyjnych, — obciążają wszystkie koszty
przymusowego doprowadzenia (transportu i eskorty)
do władz, określonych w okólniku Nr. 86 z dnia
21. VI. 1932 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. Nr. 10,
poz. 128) na podstawie art. 51 ustępu 1, rozp. o po
stępowaniu przymusowem w administracji. Przejazd
z siedziby władz, określonych w okólniku Nr, 86 do
formacji, w której uchylający się ma odbyć czynną
służbę wojskową lub ćwiczenia wojskowe, czy też
przejazd do komisji rewizyjnej odbywa się na koszt
Skarbu Państwa przy użyciu biletu na przejazd do
łączonego do karty powołania. W razie jednak
zniszczenia lub utraty biletu na przejazd, koszty
przejazdu do formacji wojskowej lub komisji rewi
zyjnej, pokrywa uchylający się z własnych funduszów,
co wynika pośrednio z § 423 rozp. wykonawczego
do ustawy o powsz. obow. wojsk.
W razie nieuiszczenia przez uchylającego się
kosztów do stawienia do jednej z władz określonych
w powołanym okólniku Nr. 86 lub kosztów przejazdu
do formacji (kom. rewiz.), w wypadku utraty, znisz
czenia biletu na przejazd — koszty te pokryje za
stępczo gmina miejsca pobytu z prawem ściągnięcia
wyłożonej kwoty od uchylającego się.
W razie stwierdzonego ubóstwa uchylającego się,
koszty ponosi Skarb Państwa lub odnośna gmina.
Okólnik Nr. 174 z dnia 7. X. 1931 r. (Dz. Urz.
Min. Spraw Wewn. Nr. 15, poz. 279) uchyla się,
Nowe, dnia 20 września 1933 r.
Burmistrz,

Wszystkim, którzy okazali tyle serca
i pamięci z okazji zgonu naszego drogiego
Zmarłego
ś. p.

Franciszka Kar wato wskiego
składamy serdeczne podziękowanie.

Córki.
Nowe, dnia 20 września 1933 r.

Pokój i kuchnia
od 1. X. do wydzierżawienia. Gdzie? wskaże eksp.
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Pan Prezydent Rzplitej na wystawie .Przyroda, Zdrowie i Opieka Społeczna

Pan Prezydent Rzeczypospolitej na otwarciu wystawy „Przyroda, zdrowie i opieka
społeczna“, urządzonej w ramach obradującego tam zjazdu Jekarzy i przyrodników.
Na lewo p. wojewoda Raczyński i gen. dr. Rouppert, na prawo — wiceminister
W. R, i O, P. ks. Zongołłowicz i dowódca O. K. w Poznaniu gen. Frank.

Prezydent Meksyku

W dniu 16 b. m. republika Meksykańska ob
chodziła swe świetto narodowe. Data ta jest
rocznicy proklamacji niepodległości Meksyku,
ogłoszonej przed 123 laty przez Ojca Miguel
Hidalgo, proboszcza wsi Dolores. Na zdjęciu
obecny prezydent republiki Meksykańskiej A.
Rodriguez.

Pomnik Sobieskiego pod Wiedniem

Pomnik Jana Sobieskiego w Schwechat pod
Wiedniem, ostatnio gruntownie odnowiony.
W dniu 17 września w ramach obchodu 250.ej
rocznicy odsieczy Wiednia, urządzonego przez
gminę Schwechat odbył siet pochód pod
pomnik.

Zebranie przedstawicieli Przemysłu i Kupiectwa w sprawie Pożyczki Naród.

W sali konferencyjnej ministerstwa Skarbu odbyło się zwołane przez p. ministra Prze
mysłu i Handlu Zaizyckiego zebranie przedstawicieli przemysłu i handlu, na którem ci
ostatni przez usta p. Wierzbickiego, prezesa zarządu Centr. Związku Przemysłu Polskie
go oraz p. Henryka Bruna — w imieniu kupiectwa polskiego zadeklarowali przystąpienie
do akcji na rzecz Pożyczki Narodowej. Na zdjęciu fragment z posiedzenia. Z lewej po
środku p. minister Zarzycki (x), komisarz generalny Pożyczki p. Stefan Starzyński.

Król Iraku

Wiadukt na nowej linji kolejowef Wisła-Głębce

W tych dniach otwarty został w obecne ści ministra Komunikacji inż.
Butkiewicza dalszy odcinek linji kolejowej Ustroń —Wisła, a mianowi
cie W isła—Grłębce, wynoszący 5,25 km. Linja ta udostępni szerokim
rzeszom turystów wspaniałe tereny beskidzkie, przyczyni się do podnie
sienia gospodarki i eksploatacji bogatych terenów leśnych, a zarazem
udostępni szerokim rzeszom wspaniałe tereny beskidzkie. Na zdjęciu
wiadukt przez dolinę Łabajową, na nowej linji kolejowej. Wiadukt ten
o 7-miu lukach ma 122 m. długości i 26 m. wysokości.

Dyr. Filipowicz i śp. kpt. Lewoniewski

Kah le n be rg

Nieudała wyprawa do stratosfery

Historyczne miejsce pod Wiedniem, z pod którego wojska Sobieskie
go rozpoczęły zwycięski atak na turków.

Król Iraku Fajsal zmarł w Bernie dn. 7 b. m.

Dyrektor Departamentu Lotnictwa Cywilnego w Ministterstwie Komuni
kacji płk. Filipowicz (na lewo) i śp. Lewoniewski, którzy lecąc nad Rosją
Sowiecką z zamiarem pobicia rekordu lotu bez lądowania ulegli katastro
fie w odległości 90 kim, od Kazania,

Na zdjęciu widzimy uczonego belgijskiego Collima przed
gondolę swego balonu stratosferycznego. Jak wiadomo, w
czasie prób gondola eksplodowała a zamiar wzniesienia sie
do rejonu stratosfery został unicestwiony.

Strajk „mleczny”
Słynni lotnicy francuscy w Warszawie

Parlamentarzyści Polscy w Jugosławji

(z prawej)
Młodzież szkolna kró
lowi Sobieskiemu.
W 250-letnią rocznicę
amiętnej bitwy młodzież
szkół warszawskich skła
da wieniec u stóp pomni
ka Króla Sobieskiego
przy ul. Agrykoli.

Podczas pobytu w Białogrcdzie, delegacja parlamentarzystów polskich zło
żyła wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. Na zdjęciu pochód delegacji
z wieńcem. W pierwszym rzędzie wicemarszałek Sejmu prof. Wacław Ma*
kowski oraz wicemarszałek Senatu — Antoni Bogucki.

•

Farmerzy amerykańscy w Ernis (Stany Zieda. Ameryki Półn.)
zwrócili się do władz o ustawowe podwyższenie cen mleka. Ponieważ
władze żądaniom farmerów nie uczyniły zadość, wszczęli oni stajk.
Na zdjęciu widzimy farmerów, prześladujących tych dostawców mle
ka, którzy nie przełączyli się do strajku. Policja interwenjuje i ochrania tych, którzy mleko w dalszym ciągu dostarczają ludności

Ojciec piśmiennictwa
nowoserbskjego

Dekorowanie członków polskiej ekspedycji
polarnej

Słynni lotnicy francuscy CodoS i Rcssi w dro
dze powietrznej do Moskwn zatrzymali się w
Warszawie. Na zdjęciu z prawej strony Oodos
i R )ssi po wylądowaraiu ma lotnisku w Okęciu
podczas rozmowy z ambasadorem Larochem przy*
byłym na ich powitanie. Na zdjęciu z lewej
strony R^ssi w towarzystwie przybyłego rów
nież w dniu wczorajszym lotnika francuskiego
J§ j|Vęrneilh'a na przechadzce po Warszawie,

(Z prawej)
Ogólny widok miasta ]
Gniezna.
Ogólny widok miasta
Gniezna, obfituiącego w
pamiątki po Królu Sobie^
skim. Widoczno na zdję*
ciu: zamek pokrzyżacki
(najwyższy budvnek) od*
nowiony przez Króla Ja*
na III, ongiś rezydencja
starostwa gniewskiego;
dalej kościół katolicki za*
wiera,jacy liczne pamiątki
po Królu oraz zameczek
(z prawej strony) wybu
dowany przez Króla na
rezydencję Królowej Ma*
rysiepki.

Z wystawy „Przyroda, Zdrowie i Opieka Społeczna”

Stoisko Ministerstwa Spraw Wojskowych na wystawie „Przyroda,
Zdrowie i Ocieka Społeczna“ w Poznaniu.

Poświęcenie pomnika obrońców Warszawy
na cmentarzu wojennym w Tłuszczu

„Joanna d’Arc” państwa ¡Mandżuko
8

Dekorowanie przez pana ministra Komunikacji Butkiewicza krzyżami
zasługi uczestników polskiej wyprawy polarnej pp.: inż. Centkiewicza
(n < ląwo), Siedleckiego (w środku) i Łysakowskiego.

/

Ojciec piśmiennictwa nowoserbskiego Wuka
Karadzic, ku czci którego odbywają się obec
nie w całej Jugosławji uroczyste obchody.
Karadcic był zbieraczem pieśni ludowych, któ*
rych ogłosił 6 tomów. Zasłużył się pozatem
napisaniem gramatyki i przeprowadzeniem
reformy pisowni, opartej o żywy język ludowy.

Bohaterka narodowa Mandżuko, Voshiko Kawashima, dowodząca gwardją narodowy w Dżeholu naśpiewała w Tokio płytę, w której opisuje
swe życie księżniczki przed wypadkami mandżurskiiemi, Na zdjęciu p,
Kawashima przed aparatem utrwalającym dźwięk jej głosu.

W dniu 10 bm. odbyło się w Tłuszczu na tamtejszym cmentarzu wo
jennym poświęcenie pomnika poległych obrońców Warszawy w r. 1920.
Pomnik »budowana został staraniem Polskiego Tow. Opieki nad gro
bami poległych. Na zdjęciu uroczysta chwila poświęcenia pomnika.
Wartę honorową pełnią czwórki żołnierzy w historycznych mundu
rach piechoty z r. 1831 oraz powstańców 1 63 r.

H U M O R
Piorun w teściową.

Zazdrość.

Hrabina i pokojówka.

PioruD, który trafił przez omyłkę teścio
wą, mruczy gniewnie.
— Cholera! Ale się uderzyłem!

W ogrodzie zoologicznym przed klatką z
małpami stoi młode małżeństwo. Małżonka
spogląda zazdrośnie na puszyste małpy i wzdy
cha tęsknie:
— Byle małpa ma futro. A ja go nie
mam.

Pokojówka Zuzia została przyjęta do pani
hrabiny. Nie zna jeszcze zwyczajów panują
cych w hrabiowskim domu i często ma przez
to przykrości.
Pewnego razu pani hrabina pisząc list,
zwraca się do sprzątającej Zuzi:
= Zuziu! Jaki dzisiaj dzień?
— Dziś, proszę jaśnie pani mamy czwartek.
Hrabina gniewnie marszczy brwi.
— Zuziu! Co to znaczy „mamy”? Wyprą
szam sobie podobne poufałości! Ja mogę mieć
czwartek, Zuzia może mieć czwartek, ale po
kojówka i hrabina nie mogą mieć ze sobą nic
wspólnego.

Ciekawość.
— Podobno byłaś wczoraj w hotelu z tym
starym ambasadorem.
— Tak... Tyle się o tem pisze w gazetach,
źe chciałam wreszcie na własne oczy zoba
czyć jak wygląda, tyle razy opisywane „ciało
dyplomatyczne”.

W szkole.

Nauczyciel mówił o różnych gatunkach
zwierząt. Ignaś grał z kolegą w stalki i nie
uważał.
Po wykładzie nauczyciel wywołuje Ignasia:
— Powiedz mi do jakiej grupy należą:
Świnia, osioł, pies?
Ignaś myśli przez chwilę.
— Do przekleństw, panie p...sorze.

Rozmowa.

Bez obaw y

Maks jedzie ze swa ukochaną autem. Ja 
dą ścierzyną górską. W tem auto skręta w
bok i spada w głęboką przepaść. Towarzyszka
Maksa krzyczy przeraźliwie, on natomiast
uspokaja ją:
— Nie bój się, kochanie, mój szofer był
przedtem kilka lat pilotem.

Wstydliwa.

Mąż wpada do sypialni i zastaje żonę w
objęciach kochanka.
— Zdradzony jestem! Zdradzony! — woła
z rozpaczą.
Zona z niepokojem wskazuje na kochanka:
— Tss... Nie krzycz tak głośno przy ob
cym mężczyźnie... Poco mają być plotki?

— Spójrz, Kazik, na te siostry bliźniaczki,
Kiwalskie. Coś nadzwyczajnego, jak te dziew
czyny są podobne do siebie!
— Rzeczywiście... Szczególnie jedna.

Nie najadł się.

— Jakżeż Władziu? Jeszcześ głodny? Chy
ba się już najadłeś?
— O nie, mamusiu, brzuszek nie boli.

Po amerykańsku.

— Mary żenię się, przyjdziesz na mój ślub?
— A kiedy ma się odbyć?
— Od wtorku za tydzień.
— Hm... postaram się przyjść. Jeżeli tyl
ko czas pozwoli. A z kim się żenisz?
— Z tobą.
— Ze mną?!...
— Tak.
— No, to na pewno przyjdę.

Wychowanie.
Troskliwa.

Padł na kolana i rzekł:
— Wiesz przecież, ukochana, że jestem
bardzo bogaty. Zostań moją żoną, a wszystko
należeć będzie do ciebie: moje pieniądze, mo
ja willa, moje auto — wszystko, wszystko!
— To bardzo ładnie z pańskiej strony!
— odrzekła z wdziękiem. — Ale co pan wów
czas pocznie?

Ojciec surowo spojrzał na syna i powie
dział mu:
— Zauważyłem, że ostatnio kilka razy
kłamałeś. Bardzo mnie to boli. Kłamstwo to
najwięksży grzech. Przyrzeknij mi, że więcej
już nie będziesz kłamał.
— Przyrzekam, tatusiu.
— No, pamiętaj!... A teraz podejdź do te
lefonu, bo dzw oni.. I jeżeli ktoś się spyta o
o mnie to powiedz, że mnie niema w domu.

Przyjaoiółki.

SAMOZATRUCIE
NA T L E

W ĄTROBY.

SAMOZATROCIE bywa przyczyną wfeludoh;gliwoścl(b6łeartrety<*zne* lafnatiio
w kościach, bóle i zawroty "Jałowy. W2dęcla, odbijani^ bóle w wątrobfb,
niesmak w ustach, brak apetyta, swędzenie skóry,, skłonność do obstrukcji,
plam y, zmarszczki i wyrzuty pa skórze, skłonność do ty d a , podenerwowaniu
i bezsenność, nerwowe bicia serca, mdłości, język obłożony). TRUCIZNY
w ewnętrzne, wytwarzające pię w e własnym organizmie, zanieczyszczają krew.
niszczą organizm i przyśpieszają starość. Choroby z samo zatruć i a i z łlj
przemiany materji l E C Z Ą NIE LEKARSTWA A KREW CZYSTA. WąJroba
i nerki są organami oczyszczającemi krew i soki ustroju^ Najracjonalniejszą
i zgodną z naturą kuracją jest unormowanie czynności wątroby i nerek.
80-fetoie doświadczenie i najwyższe odznaczenia wykazały te ziora lecznicze

Smaczne vina
w najszlachetniejszych i dobrych gatun
kach, pielęgnowane w myśl najstar
szej i najklasyczniejszej tradycji poleca

A ran yi
Hurtowne Składy Szlachetnych win
KRAKÓW,

M OSTOW A

lO .

- C E N Y N IS K IE -

„CHOLEKIN AZ A" H. Niemo jewskłego
jako żółcio - moczopędne są jedynym naturalnym czynnikiem odciążającym
soki ustroju od trucizn Własnych i zapewniającym szybki pow rót do zdrowia.
Bezpłatne broszury Dr. m ed.T . NIEM0JEWSK1EG0 otrzymać można w labor.
fiz.-chem. .CHOLEKIN AZ A* H. NIEMOJEWSKIEGO, W arsz aw a, N .-Św iat 5-(D)
na prowincję wysyłka pocztą.

Kto raz skosztuje nasze wina, in*
nych już żądać nie będzie nigdy.

— Opowiadano
mi, żeś między zna
jomymi utrzymywa
ła, jakobym była już
tak starą, że mogła
bym być twoją matką.
— Woalem cze
goś podobnego nie
mówiła. Powiedzia
łam tylko, że jestem
tak młodą, że mogła
bym być twoją córką.

'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 .
Dwie groźby.

KatipzM
Najałrniiiejsze światowe po
wagi lekarskie stwierdziły, że

7 6 p r o c e n t c h o ró b
p o w s ta je z p o w o d u
Obstrukcji, j

Obory żołądek Jest główna przyczyną powstania najrozmaitszych, chorób, zanieozysz-

om krew i tworzy złą przemianę materii.
m ! 45 lat w całym świecie z io ła z gór Harcu Or. Lanera
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochllaotter i wielu inaych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają ob
strukcję (zatwardzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt
Z lo t » S fló r H a rc u D r. L a u o ra usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroidalhe, reumatyzm i ar tretyzm,bóle głowy, wyrzuty i liszaje.
Z ioła s g ó r Harcu Dr. L an era zostaty nagrodzone na wystawach lekarskich
najwyiszem odznaczeniem i zło t medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, P ary żu ,
Londynie i wielu innych miastach. — Tysiące podziękowań otrzyińał Dr. l a s ^ r
J
od osób wyleczonych.
^
Casta Vi pudełka zł L5Q, podw. pudełko zł 2.50. Sprzedaż w aptekach 1 składach ap t
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Odbito w Drukarni Polskiej Jana Majerowicza, Jarocin uł. Gołębia 3,

Matka: — Jak
nie będziesz natych
miast grzeczny, bę
bnie jakiś nieznośny,
to zawołam policjanta
żeby cię wziął do
kozy.
Mały synek: —
Dobrze... jak to zro
bisz, to mu zaraz opowiem, że mamy
psa, którego się nie
zameldowało do opłaty.

