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Dodatek bezpłatny .Nasz Dodatek Ilustrowany*.

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. 45.

Przemysł stolarski pracuje
pełną parą.
W naszym przemyśle stolarskim nastąpiło od
pewnego czasu znaczne polepszenie. Przy dostatecz
nych zamówieniach w arsztaty stolarskie powiększyły
swój stan zatrudnienia pracowników, tak, że nie ma
obecnie w tym zawodzie bezrobotnych. W yroby
stolarskie przeznaczone są przeważnie na eksport do
Gdańska. Choć uzyskane ceny są dość niskie, a za
robki pracowników nie są także wygórowane, to
jednak osiągnięte zyski starczą na tyle, aby z biedy
pokryć wydatki, związane z utrzym aniem codziennego
życia.

Z tygodnia.
W ostatnią sobotę urządziło Koło Rodziny Poli
cyjnej Oddział w Nowem na sali p. Borkowskiego
wielką zabawę jesienną. Przy dźwiękach artystycznej
muzyki bawiono się ochoczo aż do rana. Udział
obyw atelstw a w tej zabawie był dość liczny. Uro
czystość tą zaszczycił swoją obecnością Starosta
Pow iatowy p. Krawczyk.
Tow. Czeladzi Katolickiej miało swoją zabawę
z przedstawieniem w przeszłą niedzielę. Społeczeń
stwo tu tak licznie nic dopisało i to może z powodu,
że 'dzień przedtem odbyła się zabawa policyjna.
R ada Miejcka ma dziś w piątek o godzinie 6-tej
swoje ostatnie posiedzenie. Na porządku obrad znaj
dują się m, in. uchwalenie budżetu na rok gospo
darczy 1934/35 jak i ustalenie wysokości podatków
komunalnych oraz wycięcie lasu.

Ruch przedwyborczy.
Nieprzezwyciężone trudności uniemożliwiły usta
lenie iednei listy wyborczej. Prawdopodobnie powstaną
cziery listy wyborcze Lista obywatelka jest iuż go
towa Na p'erwszem m;e scu tei listy figuru e Ks.
prób Bartkowski. Robotn cy zrzeszeni w PPS tworzą
drugą wspó!ną listę z Niemcami. Trzecia lista wy
chodzi z ramienia BB., prowadzona i popierana
przeważn e przez urzędników. Czwartą listę postawi
Tow. Właścicieli Nieruchomości, którą organizuje
p. St. Wiecki.

Chcąc ożywić społeczeństwo, trzeba
rozbudzić ducha młodych.
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej wy
stawia w niedzielę, dnia 19 listopada o godzinie 8-ej
wieczorem na sali p. Borkowskiego dramat w sześciu
aktach p. t. „TRIUMF KRZYŻA”. Sztuka ta może
się komuś wydawać jako sztuka nadająca się na
pewne tylko uroczystości kościelne, jako pobożna,
Człowiek czu ący po katolicku i pracujący dla dobra
młodzieży, tak sądzić nie może. Budzić i uszlachet
niać uczucia serc młodzieży, to jedno z pierwszo
rzędnych zadań wychowania. Im wzniośleiszemi uczu
ciami zapłoną dusze młodociane, tern większą dają
nadzie ę, że wyrosną z nich wielcy ludzie. Jednak
niema wznioślejszych uczuć nad uczucia religijne. One
właśnie podnoszą serca ku najwyższemu Dobru
i Pięknu.
Wszystkich więc, co pragną rozbudzić ducha
młodych, się zaprasza.
Bilety wcześniej nabyć można u p, Wesołowskiego
U W A G A S. M. P . M Ę S K IE J .
W sobotę wspólna spowiedź, a w niedzielę o 8,30
zbiórka w „Ognisku”.
«

Sklepy i instytucje w dniu
11 listopada.
J a k się dowiadujem y ze źródeł m iarodajnych
żadne oficjalne zarządzenia w spraw ie zamknięcia
w sobotę, dnia 11 listopada r. b. sklepów oraz
przerw ania pracy w instytucjach pryw atnych nie
będą przez władze wydane, gdyż nie istnieją po
tem u podstaw y praw ne.

PO D A T E K PRZEM Y SŁO W Y DLA
D R O B N Y C H P Ł A T N IK Ó W .
Związek Izb Przem ysłow o-H andlow ych rozpa
trując ostatnio zagadnienie, na jakich zasadach
należy — poczynając od r. 1934 — oprzeć wymiar
podatku przemysłowego w odniesieniu do drobnych
płatników na wypadek, gdyby m inisterstw o skarbu
nie zdecydowało się sprolongować ryczałtu na rok
nadchodzący, postanowiło rozpatrzeć celowość i moż

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 11-go listopada 1933 r.

Rok X.

liwość ewentl. wprowadzenia w Polsce zasad ry  to konieczność silnego ograniczenia ruchu
czałtu według wzorów wypróbowanych zagranicą, inwestycyjnego i sprowadzenia robót do granic
m. in. w Francji i A ustrji.

bardzo skromnych. K ryzys jednak nauczył
inwestować tauio i umiejętnie i wyszukiwać
roboty dobrze i stosunkowo szybko się rau
tujące.
Wzorem umiejętnego i rentownego inw e
stowania są roboty przeprowadzone przez
Fundusz Pracy, które dokonane w braku
odpowiednich środków w skromnych narazie
rozmiarach, świadczą o właściwem nastawieniu
naszej polityki inwestycyjnej. Fundusz Pracy
wykazał, że w Polsce można tanio inwestować,
z drugiej zaś strony wydobył na światło
dzienne cały szereg inwestycyj, które przy
małym stosuukowo nakładzie kapitałów osią
gnąć mogą wysoki stopień rentowności. F u n 
dusz ten odkrył cały szereg inwestycyj już
rozpoczętych, wymagających jeszcze tylko nie
znacznego nakładu pracy i kapitału, które
należy bezwzględnie dokończyć.
Środki Funduszu Pracy, który zresztą
zmienia swą dotychczasową politykę i prze
chodzi z robót mniejszych na roboty zakrojone
na większą skalę, są zaledwie wystarczające
dla zapobieżenia wzrastaniu bezrobocia i ulże
niu bezrobotnym, nie zaś do likwidacji tej
plagi i zapewnienia robotnikom stałego za
trudnienia.
W tym celu, jak informują p. dyrektor
Madejski i dyr. Nowak, trzeba było stworzyć
iuuy fundusz, który dałby środki uietylko na
P o d a tk i płatne w listopadzie. zapłacenie robotnika, ale także na zakup maW listopadzie r. b. płacić będziemy następujące terjatu na budowę, co F. P. ze względu na
szczupłość swych kapitałów mógł czynić tylko
podatki:
1. Do 15 listopada płatna jest zaliczka miesięczna dorywczo.
na podatek przemysłowy od obrotu za rok 1933,
Dlatego też speojalnem rozporządzeniem
osiągniętego w październiku b. r. przez przedsiębiorą Prezydenta Rzeczypospolitej otworzony został
stwa handlowe I i II kat. i przemysłowe I—Y kat.,
prowadzące prawidłowe księgi handlowe, oraz przez Fundusz Inw estycyjny, który pozwoli na roz
szerzenie robót publicznych i wydatniejsze
przedsiębiorstw a sprawozdawcze.
2. Do 15 listopada — zaliczka kw artalna na zatrudnienie bezrobotnych. Fundusz Inw esty
podatek przemysłowy od obrotu za III kw artał b. r., cyjny administrowany będzie przez Fundusz
przypadająca od pozostałych płatników podatku Pracy, nie będzie więc wymagał angażowania
przemysłowego, niewymienionyoh w poprzednim
specjalnego personelu. Środki na finansowanie
ustępie.
publicznych
Fundusz Inw estycyjny
3. Do 30 listopada — wpłata państwowego po robót
datku od nieruchomości za III kw artał b. r., tudzież będzie czerpał z emisji bezterminowych skryp
państwowego podatku od lokali i od placów budow tów dłużnych, które wypuszczane będą przez
lanych za IV kw artał 1933 r.
ministra skarbu pod nazwą „bonów Funduszu
4. Do 15 listopada — zaliczka miesięczna na po
Inw
estycyjnego“. Bony te emitowane będą
czet nadzwyczajnego podatku od dochodu, osiągnię
tego przez notarjuszy (rejentów), pisarzy hipotecz w odcinkach na okaziciela po 25 zł i w y
puszczane serjami po 40.000 sztuk. Każda
nych i komorników w miesiącu październiku b. r.
5. Podatek dochodowy od uposażeń służbowych, więc ser ja reprezentować będzie wartość 1 milem erytur i wynagrodzeń za najem ną pracę — w te r jona złotych. Rozporządzenie ogranicza emisję
minie dni 7 po dokonaniu potrącenia podatku.
Nadto płatne są w listopadzie zaległości, odro tych bonów do sumy 100 milj. złotych. Oczy
czone lub rozłożone na raty z term inem płatności wiście, osiągnięcie tej sumy zależne będzie od
w listopadzie, tudzież podatki., na które płatnicy ustosunkowania się społeczeństwa do tego
otrzym ali nakazy płatnicze również z terminem rodzaju papieru wartościowego.
płatności w tym miesiącu.
Bony Funduszu Inw estycyjnego umarzane
.......... ...-........................................................................■'...... — będą w drodze co tygodniowych losowań,
przyczem bony «wylosowane będą wykupywane
przez skarb państwa z premjanai, których w y
sokość zostauie ustalona w drodze rozporzą
dzenia wykonawczego ministra skarbu. Bony
F. I. przyjmowane będą na spłatę wszelkich
należności skarbu państwa bez żądnych ogra
W dniu 30 ab. m. odbyła się w Prezydjum niczeń, oraz wymieniane (z pewnemi ograni
Rady Ministrów konferencja prasowa, na której czeniami) na gotówkę przez w szystkie kasy
p. wicem inister Lechnicki, dyrektor departa urzędów skarbowych. Specjalne zabezpieczenie
mentu ministerstwa skarbu dr. Nowak i dyr. bonów stanowią majątek Funduszu Inw estynaczelny Funduszu Praoy, poseł Madejski, cyjnego, oraz majątek i dochody lasów pań
zaznajomili obeonych z nowoutworzoną in sty  stwowych.
Jak już wyżej wspomnieliśmy, utworzenie
tucją Funduszu Inw estycyjnego i z planem
Funduszu Inw estycyjnego ma duże znaczenie
robót publicznych w roku 1934.
M inister Lechnicki stwierdził, że odcinek dla rozwoju robót publicznych w roku przy
robót inw estycyjnych natrafiał w okresie kry szłym oraz na oddziałanie w ten sposób na
zysu na szczególnie wielkie trudności, przede- stopniową likwidację bezrobocia w Polsee.
wszystkiem ze względu na zahamowanie do Dzięki środkom płynącym z Funduszu Pracy
pływ u kapitałów zagranicznyoh. Spowodowało i Funduszu Inw estycyjnego będzie można
U B E Z P IE C Z E N IE R Z E M IE Ś L N IK Ó W .
Na terenie izb rzemieślniczych rozważana jest
obecnie spraw a ubezpieczenia rzemieślników w formie
oszczędności przymusowej. Zdaniem samorządu rze
mieślniczego, rzemieślnicy nie będą korzystać z ubez
pieczenia dobrowolnego, przewidzianego w ustawie
o ubezpieczeniu społecznem.
Ja k przewiduje ustawa, z własnej woli mogą
przystąpić do ubezpieczenia osoby, nie podlegające
obowiązkowi ubezpieczenia, które ukończyły 16 rok
życia, a nie przekroczyły 45-go, jeżeli całkowity ich
dochód roczny nie przewyższa 10 tys. zł. Wysokość
składek i rozmiar świadczeń jako też zakres osób,
korzystających ze świadczeń, ma określić specjalne
rozporządzenie m inistra opieki społecznej.
Otóż, zdaniem izb, w obecnych warunkach niema
mowy o tern, ażeby rzemiosło korzystało z tych
uprawnień, jakkolwiek ustawa przewiduje, że mini
ster opieki społecznej może ustalić odrębne ulgowe
warunki dobrowolnego ubezpieczenia dla grup, przy
stępujących do ubezpieczenia zbiorowego. Ubezpie
czenie to bowiem jest drogie, gdyż całkowity ciężar
ponosi rzemieślnik, gdy tymczasem przy ubezpiecze
niu robotnika tylko część składek ponosi ten ostatni,
a drugą, przeważnie większą część, ponsi pracodawca.
Również ubezpieczenie to ze względu na swój cha
rak ter jednolity nie odpowiada daleko posuniętemu
indywidualizmowi rzemieślników.
To też izby rzemieślnicze przystąpiły do prze
prowadzenia badań w zakresie ubezpieczenia samo
istnych rzemieślników w formie oszczędności przy
musowej, dostosowanej do warunków poszczególnych
gałęzi rękodzieła.

Na drodze do likwidacji
bezrobocia.

przeprowadzić w latach następnych szereg
inwestycyj, wymagających większego zatrud
nienia robotników. Zasadą będzie szukanie
inwestycyj szybko i dobrze się rentujących,
inwestycyj celowych i zakrojonych na szerszą
skalę. Mają być więc budowane przedewszystkiem drogi, linje kolejowe, rozszerzona sieć
elektryczna, przeprowadzona regulacja rzek.
Z innych inwestycyj wysuwają się na
pierwsze miejsce drobne budownictwo miesz
kaniowe, budowa linij tramwajowych, oraz
najrozmaitszego rodzaju inwestycje miejskie,
jak chłodnie, rzeźnie, kanalizacja, wodooiągi
eto. eto.

Ekonomista szwedzki o systemie
gold standardu.
Znany szwedzki ekonomista, prof. Gustaw Cassel,
ogłosił ostatnio w prasie interesujący artykuł na temat
standardu złota. Prof. Cassel twierdzi w swym arty
kule, iż w świeci« zaznacza się wyraźnie zmniej
szenie ilości złota, a wszelkie opinie o jego nadpro
dukcji należą do mitów. Prof. Cassel stwierdza
dalej, iż normalna roczna produkcja złota powinnaby
odpowiadać 3 proc. obecnych zapasów światowych
tego metalu A zatem produkcja złota w ciągu r. 1932
winna była wynieść ok. 2.540 milj. marek, podczas
gdy w rzeczywistości wyniosła tylko 2.064 milj., co
oznacza roczne zmniejszenie produkcji o około 500
miljonów. Jeśli nie liczyć złota użytego na cele nie
monetarne, wzrost zgromadzonych zapasów przez
największe banki i rządy poszczególnych państw w okresie 1928-32 wynosił 1.870 milj. dolarów, podczas
gdy całkowita produkcja złota w tym okresie wyno
siła zaledwie 1.786 milj., co oznacza, iż zapasy złota
pochłonęły nietylko całkowitą produkcję światową,
ale jeszcze o 84 milj. dolarów więcej.
Prof. Cassel wyraża opinję, iż zmniejszenie
ilości złota jest rezultatem nienormalnego wzrostu
zapotrzebowania na nie, a spadek cen artykułów
pierwszej potrzeby jest pozytywnym dowodem, że
światowy zapas monetarny nie jest współmierny
z ogromnym wzrostem zapotrzebowania na złoto.
To spowodowało, iż wartość złota wzrosła niepo
miernie i w krajach, które porzuciły parytet złota,
wartość ta podniosła się o 50 proc. lub więcej.
Autor artykułu podkreśla niebezpieczeństwa,
grożące całemu systemowi gold standardu wskutek
takiego stanu rzeczy, oraz proponuje środki mogące
przeciwdziałać tym niebezpieczeństwom.

Nowa metoda operowania serca.
W akademji medycznej w Moskwie znany chi
rurg rosyjski, profesor Terebińskij, wygłosił referat
o nowej technice operacyjnej w zastosowaniu do
serca. Profesor Terebińskij posługuje się przy ope
rowaniu serca aparatem, skonstruowanym przez chi
rurga Briuchanenko, wyobrażającym i imitującym
w dosłownem znaczeniu serce prawdziwe. Aparat
Briuchanenki czyli ,.sztuczne serce" zostaje włączony
w czasie operacji w system obiegu krwi i podtrzy
muje automatycznie cyrkulację, w czasie gdy serce
naturalne nie funkc onuje w czasie operacji.
W referacie swoim prof. Terebińskij opisał
drobiazgowo przebieg 185 operacyj dokonanych prze
zeń na pacjentach — psach. Udało mu się w toku
operacji poprawić i usunąć w organie sercowym
skazy i wady, które dotychczas były niedostępne
dla interwencji chirurgicznej. Tak więc organiczna
na wada serca może być, zdaniem prof. Terebińskiego,
usunięta drogą operacyjną, gdyż operacje przy za
stosowaniu sztucznego serca będą mogły być stoso
wane bez ryzyka i na ludziach.

Obywatele!

Największy most na świecie.
Największym z istniejących na świecie mostów
będzie budujący się obecnie we Wschodniej Afryce
most na Zambezi. Most ten będzie liczył 3.6 km.
długości. Coprawda znany wielki most w Hull-Cut
w U. S. A. liczy 4 km. długości, ale większa część
jego przechodzi nie nad rzeką, lecz nad jarem
górskim. Natomiast most na Zambezi ciągnie się na
całej swej długości nad rzeką, co czyni zeń rekor
dowy wyczyn inżynieryjny.
Budowa mostu rozpoczęta została jeszcze w r.
1912; wojna wpłynęła na przerwanie pracy nad
budową, a wrócono do niej w r, 1926. Nadzór
sprawują inżynierowie i technicy Anglicy, reszta
personelu — tuziemcy; śmiertelność wśród robotników
jest duża ze względu na wielkie upały i niezdrowy
klimat.
Fundamenty mostowe opierają się na skalistem dnie
rzeki, miejscami na głębokości 30 metrów. Konstruk
cja mostu wymaga utycia 15.000 ton stali i 16 mil
jonów kilogramów różnych innych materjałów bu
dowlanych. Koszt budowy gigantycznego mostu po
krywa rząd angielski, który spodziewa się, iż nowa
arteria komunikacyjna wpłynie korzystnie na rozwój
życia gospodarczego w koloniach południowo-afrykańskich. Dotychczas przez Zambezi przechodził jeden
tylko niewielki most w pobliżu wodospadu Victoria

W dniu 11-go listopada b. r. przypada 15-letnia
rocznica powstania Państwa Polskiego. Dzień ten iest
dla całej Polski dniem wielkim i radosnym. Niech ten
wielki i radosny dzień 15-cia Polski Odrodzonej oży
wi i zespoli serca i dusze całego społeczeństwa,
świadomego swej państwowej roli na rubieżach za
chodnich naszej Ojczyzny. Niech będzie wyrazem
jedności i mocnej woli wszystkich obywateli z wy
siłkami Rządu, na którego barkach ciąży ciężar kie
rowania nawą państwową ku lepszej przyszłości.
Niech żyje Najj. Rzeczpospolita Polska.
Niech żyje Pan Prezydent Rzpltej Polskiej prof.
Ignacy Mościcki.
Niech żyje I Marszałek Polski Józef Piłsudski.
Nowe, dnia 10 listopada 1933 r.
__
Jabłoński, burmistrz.

Odezwa.
W dniu święta Niepodległości, t. j. 11 listopada
1933 r. wzywa się wszystkich obywateli m iasta
o udekorowanie domów i wywieszenie chorągwi. *
Nowe, dnia 1 listopada 1933 r.
Jabłoński, burmistrz.

Z okazji 15-lecia odzyskania Niepodległości Polski
FRANCJA NAJDROŻSZYM KRAJEM NA ŚWIECIE*
odbędą się uroczyste nabożeństwa w sobotę, dnia
Międzynarodowe Biuro Pracy opublikowało tab 11 listopada b. r.
licę, z której wynika, iż rekord drożyzny życia
1. w kośoiele katolickim o godz. 9 przed poł.
należy do Francji. Porównawczy przegląd cen obej
2. w kościele ewangeliokim o godz. 10 przed poł.
muje 14 produktów pierwszej potrzeby: chleb, mąkę,
masło, wołowinę, baraninę, wieprzowinę, sadło, kar
Komitet:
tofle, cukier, kawę, ser, mleko, ryż i jajka. Według
obliczeń M. B. P., najtańsze jest życie w Estonji.
D. Frydrychowski. Fr. T ytuliki. K. Dziedziak.
Średni konsument wydaje tu około 18 franków Cz. Karaszewski. B. Drozdowski. Borkowski jun.
dziennie. Ta sama ilość produktów kosztuje we
G-laza. J. Wojnicki.
Francji 39 franków. W Polsce za tę samą ilość
produktów płaci się około 19 franków, w Jugosławii
— około 20, w Danji — 22 fr., w Norwegji — 23,
w Belgji — przeszło 26, w Anglji — ok. 27,
Z okazji 15-lecia odzyskania Niepod
w Irlandii — przeszło 27, w Szwecji — przeszło 28,
ległości Polski odbędzie się w dniu 11-go
na Węgrzech — 29, w Portugalji — 30, w Czechosło
listopada b. r. o godzinie 8-mej wieczór,
wacji — blisko 31, w Austrji — 32, w Niemczech
na sali p. Borkowskiego
— 33, w Kanadzie — 35, w Szwajcarii — 37 i pół,
w Italji — około 39 i we Francji — 39 franków.
ALFRED NOBEL — POETĄ.
W prasie całego świata znalazły odgłos wspomnienia
o Alfrcduie Noblu, wynalazcy dynamitu, przemysłow
Program:
cu i fundatorze nagród za zasługi w różnych dziedzi
nach wiedzy i sztuki. Tymczasem, jak się okazuje,
1. Zagajenie.
Nobel był sam, przez krótki coprawda czas za
2. Śpiew „L u tn i”.
młodych swych lat, poetą, a nawet dramaturgiem.
3. Deklamacja.
Pierwszym utworem Nobla był poemat liryczny
4. Śpiew „L u tn i”.
napisany pod wpływem zapałów miłosnych. Później,
5. Odczyt (p. Graczyk).
już jako inżynier, przegrał Nobel w Londynie proces,
6. Sztuka teatralna
który wytoczył fabrykantom, eksploatującym jego
wynalazek. Pod wpływem rozdrażnienia napisał Nobel
komedję satyryczną ,,Bakcylus patentowy”, w której
7. Deklamacja.
poddał krytyce i wyśmiał kazuistykę ustaw angiel
8. Zakończenie. W spólny śpiew: Boże
skich o patentach. Sztukę tę zniszczył Nobel, tak
coś Polskę.
samo jak i ów poemat. Wreszcie w r. 1895 podjął
pracę nad dramatem ,,Nemezis". Dramatu tego nie
O liczny udział szanownego obyw atel
skończył jednak. Pozatem Nobel napisał kilka mniej
stwa prosi
szych utworów poetyckich, dedykowanych hr. Kinsky,
która była jego sekretarką. Hrabianka wyszła później
Komitet:
za mąż za barona Suttnera i już pod tem nazwiskiem
napisała i wydała znaną powieść pacyfistyczną pod
D. Frydrychow ski. Fr. Tytulski.
tytułem ,,Precz z orężem!”. Za powieść tę otrzymała
K. Dziedziak. Cz. Karaszewski.
B. Drozdowski. Borkowski jun.
bar. Suttner nagrodę pokoju z funduszu Nobla.
G lize. T. W ojnicki.

Uroczysta Akademja.

„Szaleńcy”.

CENY:

Z dniem 1. XI.

0,50,

0,30 zł.

Czysty zysk przeznacza się na doży
wianie biednych dzieci.

kancelarja

Podczas przerw przygryw a tut. zespół
muzyczny.

moja znajduje się obecnie

WYSTAWA PUHARÓW.
W Londynie, w sali Wintnera, urządzona została
pierwsza na świecie wystawa puharów i kielichów
do wina. Trudno sobie wyobrazić większe bogactwo
eksponatów. W szklanych gablotkach stoi cała armja
naczyń, z których kiedykolwiek piła ludzkość, po
cząwszy od glinianych kielichów okresu bronzowego
i kończąc na ultrawspółczesnych kieliszkach do
coctailów. M. in. dowiadujemy się z katalogu, że
,,coctail" znany jest już pd 300 lat, niektóre rodzaje
coctailu znane były w XVII wieku. Spotykamy rogi,
z których dawniej piło się wino i miód, widzimy
kielichy z muszel, jaj strusich, orzechów kokosowych,
oprawnych w mahoń, srebro i t. p. Ogólne zaintere
sowanie budzi puhar z sekretnym mechanizmem,
z którego ten, kto nie zna jego tajemnicy, nie upije
ani kropli. Do najcenniejszych eksponatów zalicza
się amfora z Pompei, oraz kielich etruski mający
3000 lat.

1, - ,

przy ul. Sądowej nr. 23
(dom p. G. Hundsdorfa).

B. Główczewski

Za nadesłane nam życzenia oraz kw iaty
z okazji ślubu naszego, składam y na tej drodze
najserdeczniejsze

adwokat

Nowe, tel. 16.

Bóg: zapłać!
Nowe, w listopadzie 1933 r.

UlEIM
RZ IMRJARSKi
n a roł£ 133-5= poleca,

Paweł Rastuba z żoną
z domu Hundsdorff.

W. Wesołowski.

Trykotaże, swetry i pulowery. ¡pH""“ Specjalnie zniżone ceny.
==========^ ^■u.rtłsii skórzane, 3su.rt3s:I futrzane, płaszcze, p alta i fuitra

.....-

poleoa w wielkim wyborze

Telefon 15

W. M iD I I V 8 E I , Iw@
Bławaty.

Konfekcja.

Galanterja.

Obuwie.

Rynek 25
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O tw arcie

W dn iu Z ad u szn ym

Sesji S ejm u

Minister Skarbu Zawadzki wygłasza exposé na posiedzeniu sejmu w dniu otwarcia
nowej sesji.

P o m n ik

w S palę
W dzieti Zaduszny odbvło się uroczyste złożenie wieńców
na grobie Nieznanego Żołnierza przez przedstawiciela Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, przez przedstawiciela Prezesa
Rady Ministrów oraz przedstawiciela ministra Spraw Wojsko
wych p. Marszałka Piłsudskiego. W imieniu Pana Frezy den^
ta Rzeczypospolitej wieniec złożył szef gabinetu wojskowe
go pułk. Głogowski, w imieniu p. premjera podsekretarz sta
nu Lechnicki, w imieniu p. Marszał*-a Piłsudskiego — wice*
minister Spraw Wojskowy eh gen. Fabrycy. — Na zdjęciu mo
ment po złożeniu wieńców.

A d m irał Byrd
Admirał
Byrd

przed

swym

dru-

g'm lotem do
Bieguna Pcłudniowego
żegna
przez

się
radjo

ze swymi ro
dakami,
W ubiegłą niedzielę w ramach obchodu „Święta Huberta-* odbyło się w obecności Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej i członków rz^du z p. premjerem Jędrzejewiczem .na czele
odsłonięcie pomnika wzniesionego przez leśników spalskich terenów łowieekich z głazów
kamiennych. Na jednym z kamieni wmurowano tablicę z następującym napisem: „Wskrze
sicielowi tradycji Sw. Huberta Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prof. Igna
cemu Mościckiemu — leśnicy spalskich terenów łowieckich". Na zjęciu pomnik w chwilę
po odsłonięciu

II

Spotkanie królów

W tych. dniach cdbyło się spotkanie kióla Karola I I rumuńskiego z
królem Borisem III bułgarskim. Na zdjęciu dwaj królowie w porcie
rumuńskim Giurgiu przed frontem kompanji honorowej.

Rozdanie nagród najoszczędniejszym pracownicom domowym

Kościół lotników i automobilistów

Pogrzeb Painlevego

Nowa polska rekordzistka świata

W ub. sobotę odbył się w Paryża uroczysty pogrzeb wybitnego fran
cuskiego męża stanu i uczonego Paul-Painlevego. Na zdjęciu fragment
z pogrzebu, obok karawanu Krcczym. in, słynny uczony belgijski prcf.
Piccard,

Ze starożytnego Rzymu

W listopadzie r. b. przypada 40-ta
roc/.niea śmierci wielkiego mistrza
W Leśnej Podkowie pod Warszawą odbyło się w ub. niedzielę uroczyste poświęcenie wziesionego z inicjatywy Automobilklubu Polski kościoła pod wezwaniem Sw. Krzysztofa, opiekuna
lotaików i automobilistów. Poświęcenia dokonał ks. biskup Szlagowski. Kościółek utrzymany
•est w stylu nowoczesnym i odznacza się oryginalnym frontonem, całkowicie szklanym.
Na zdjęciu przed kościołem ogromna ilość samochodów należących do członków automobil
klubów Warszawy i innych miast, klubów sportowych etc.

Największy stadjon sportowy świata

Lekkoatletka łódzka p, Smętkówna,
ktpra na zawodach lekkoatletycznych
w Ęo&zi z okazji 25-leeia Ł. K. S. po
biła rekord światowy w rzucie oszczerena oburącz, osiągając 59,34 m. Jest
t ) wynik lepszy od dotychczasowego
pekordu świata niemkiHaux o 2,29 m.

Obchód marszu na Rzym

W Pocztowej Kasie Oszczędn sci w Warszaw i© odbyła sie uroczystość
rozdania nagród laureatkom konkursu P. K O. o ty tu ł „Najoszczędniej
szej Pracownicy Domowe’", która to impreza jest nowością nietyJko w

Widok na starożytna wieżę milicji, skąd wypatrywano zbliżająch >ię
do miasta wrogów. Według tradye i ludowe , z wieży tej Neron miał
przjglądać się płonącem u

Rzymowi.

Warszawie, ale i w całej Polsce. Na zdjęciu laureatki czterech głównych
nagród (od *250 do* 1000 zł.) D roga z pierwszej strony zdobyła najwyż
szą nagrodę oraz t j t u ł „najos czędniejsiej pracownicy domowej“.

W 40-tą rocznicę śmierci

pędzla Jama Matejki. Nazdjęoiu mistrz
w płaskorzeźbie T. Rygiera ze zbioró v muzealnych Tow, Zachęty w

Warszawie,

Polski bokser bije mistrza świata

Na terenie wystawy światowej w Vembley pod Londynem stanąć
ma olbrzymia hala sportowa, w której znaj lują pomieszczenie pły
walnia sztuczna ślizgawka, korty tenisowe, ring bokserski, tory ko
larskie etc. Będzie to największy stadjon sportowy świata. Na zdję
ciu wnętrze hali sportowej, według projektu architektonicznego.

Werbunek ochotników do wojska w Anglji

Nowy rekord szybowcowy

Z Teatrów Warszawskich

W dn. 28 paź i/dernika obubed^ono
uroczyście w całych Włoszech 12-tą
rocmicę marszu na Riym. Nijokazalej wypadły uroczystości w samej sto
licy, gdyż w ramach obchodu odbyło
się poświęcenie nowej Drogi Zwycię
stwa, ciągnącej się od Łuku Konstan
tyna dc Term Karakali. Zdjęcie przed
stawia defiladę b. żołnierzy koło Łu
ku Konstantyna,
W ub. aiedUeię rozegrany został w
Warszawie w gmachu Cvrku między
narodowy mecz bokserski pomiędzy
mistrzem Warszawy Skodą a buda
peszteńską Nemzeti. Zwyciężyli nie
spodziewanie bokserzy warszawscy w
stosunku 10:4 W ramach tych za
wodów cdbyło się spotkanie pomiędzy
Cyranem a mistrzem świata węgrem
Enekesem I, zakończone sensacyjną
klęską węgra. Na zdjęciu obaj bokse
rzy po zawodach. Po prawej Cyran.
(Z lewej).

Krwawe walki w Palestynie

PP, Marja Malicka i Czaplińska w nowowystawiocej w Teatrze Now}m
komedji Musseta „Nie igra się z miłością".

An^lja po wojnie światowej powróciła do dawnego systemu za iągu ochotniczego wojska.
Ażeby zdobyć dostateczną przewidzianą liczbę żołnierzy, stosuje corocznie w okresie poboru,
agitacją przy pomocy kadry zawód >wej. Na zdjęciu widzimy kaprala wojsk angielskich,
opowiadającego .kawały" wojskowe i malujące o prz-d oczami młodzieży korzyści i dobre
warunki życia wojskowego.

W tych dniach lotiik Piotr Młynarski
z Aeroklubu Lwowskiego zdobył na
szybowcu S. G. 3 konstrukcji inż.
Grzeszczyka nowy Polski rekord dłu
gotrwałości lotu, pozostając w powie
trzu przez Ugodź. 58 minut. Na zdję
ciu Piotr Młynar»ki, zdobywca rekor
du szybowcowego.

W Jerozolimie i innych miastach Pa
lestyny dochodzi często do krwawych
rozruchów antyżydowskich, wywoła
nych przez arabów. Ostatnio widow
nią bardzo zaciętych walk między
arabami a żydami było miasto Jaffa.
Na zdjęciu Fcena z walk ulicznych w
Jaffie. Oddziały policji rozpędzają de
monstrujących arabów.
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U lekarza.

Wyrozumiałość.

“ Zapewniam panią, że nie pani nie jest.
rotrzebuje pani tylko spokoju.
— Ależ panie doktorze! Niech pan tylko
spojrzy na mój język!
Zupełnie słusznie. I język potrzebuje
spokoju.
■

Odchodzę ze służby, bo pan mi powiedział
żem głupia.
.
Moja Róziu, jabym musiała w takim
razie pięć razy dziennie odchodzić.

Takie „wystawca“.

— Czy pan wystawiał coś na P. W. K.?
— Owszem. Wystawiłem trzy weksle, bo
musiałem wziąć dla żony kostjum na raty.

Nie zrozumiał.
W kąpielach morskich.
»Biuro* czy „bióro”?

— Powiedz mi, jak się pisze biuro, przez
u czy przez ó?
— To widzisz zależy, jak jakie:
biuro, w którem biorą — pisze się przez o
z kreską a tam gdzie nie biorą, to przez u.
Rzecz łatwa do spamiętania.

— Co? Pan nabiora wody morskiej do
butelki? Co pan będzie z tem robił?
— Widzi pan, zawiozę mojej żonie, bo
ona, biedaczka, nigdy nie widziała .morza.
Niech ma o niem pojęcie.

Na lekcji religji nauczyciel się pyta:
— Franek, powiedz mi, kim był św. Pa
weł? — a gdy ten milczy, chcąc chłopcu do
pomóc, podpowiada — Sw. Paweł był a...
3m« 8p...
Na to Franek:
Sw. Paweł był aptekarzem, panie nau
czycielu.

Powojenne dziecko.
U pośrednika małżeństw.

— Tego młodego człowieka mogę panu
polecić, jako wzorowego człowieka na zięcia.
Pracowity, oszczędny, honorowy, solidny, nie
pije, nie hula..
— A ja go przed tygodniem widziałem w
nocnej karczmie z trzema dziewczętami.
— A widzi pan, jak pan kłamie — on
wczoraj siedział we więzieniu...

Dzielny

— Czy wrzuciłaś list do skrzynki? — py
ta matka córeczki.
— Tak, mamusiu.
— A dlaczego odnosisz mi pieniądze, któ
re dałam ci na znaczek pocztowy?
— Bo wrzuciłam list do skrzynki tak, że
nikt nie wiedział.

akwizytor.

— Jestem akwizytorem ogłoszeniowym.
Szanowny pan zechce zapewne nadać serję
ogłoszeń w związku ze zbliżającym się...
— Dziękuję, nie chcę. Nie rozumiem, jak
służąca wogóle mogła pana wpuścić do pry
watnego mieszkania.
— To może jedno drobne ogłoszcnko,
przecież panu polrzebua w takim razie lepsza
służąca!

Żydówka u doktora.
Zmartwienie sztubaka.

Zapłakany Stefuś: — Eeee! Czy mamusia
pamięta — ee! tego naszego nauczyciela, co
taki był chory... eee...
— Pewnie umarł?! Nie płacz Stefusiu...
Pan nauczyciel poszedł do Bozi
— Ale gdzie tam! Ja płaczę, bo on wy
zdrowiał! eee!...
Ml

—
—
—
—
—
—
—
umie?
—

Czem się pani trudni?
Jakfo czym sze trudnie?
No, czem się pani zajmuje?
Wszystkiem, co potrzeba.
A cóż pani umie?
Ja wszystko umie.
Zabawna pani jesteś. A leczyć

pani

Leczycz! Chodźby na trzecie piętro.

Zyd zawsze żydem.

é Z a sx x u si. j j / . ¿ ¿ h x ^ 2 /u 2 i^ ^ /& G o .

Przy drugiej wizycie.

— Panie Szmul,
czy pan zwarjował?
Tej damie na cel do
broczynny dajesz pan
50 złotych?
— Pst! cicho, już
ja wiem, co robić,
pięćdziesiątka była
fałszywa? Co pan mó1
wis» do tego?

— Trzymałeś się pan wiernie przepisane
go lekarstwa?
— Ale gdzież! Gdybym się trzymał, był
bym wypadł przez okno.
— Jakże to?
Bo gorzkie było, więc przez okno je wy
rzuciłem.

Nauczyciel i uczniowie.
Nauczyciel do uczniów przed świętami: — Życzę wam
Wesołych Świąt i abyście do szkoły powrócili mądrzejsi.
Uczniowie chórem: — Nawzajem panie profesorzel

Jej wystarczy.

— Nie wiem jeszcze, moja droga, czy się już teraz po
bierzemy, bo czasem mi się zdaje, że jeszcze nie dość zara
biam, by dać rodzinie godziwe utrzymanie.
— A ile wynosi twój zarobek?
— Średnio można liczyć na cztery tysiące rocznie.
— No, to akurat wystarczy, bo mówiła mi modniarka,
że powinnam na suknie po cztery tysiące co rok wydawać.
— Tak, widzisz, ale czy na ,-hleb powszedni wystarczy ?
— Pfe ! wy mężczyźni wciąż tylko o jedzeniu myślicie!

Skutiii lenistwa.

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

A ran yi
Hurtowne Składy Szlachetnych win
R R A f t Ó W , M O S T O W A lO .
- CENY NISKIE Kto raz skosztuje nasze wina, in*
n ch już żądać nie bedzie n'gdy.
Wina pochodzą z słynnych
winnic Tolcsva»Mad*ToKay.

SAMOZATRUCIE
NA TLE WĄTROBY.

SAMOZATRUCIE bywa przyczyny wfeln dolegliwości {bóIąartretycKJe. łamanie
w kościach, bóle i zaw roty^gtów y. wzdęcia, o d b ijin jl, bóle w w ątrobie,
niesmak w ustach, 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
wewnętrzne, wytwarzające pię we własnym organizm ie,.zanieczyszczają krew.
niszczą organizm i przyśpieszają ‘ starość. Choróhć a samozairucia i zlej
przemiany materji *LECZĄ NIE LEKARSTWA A KRĘW CZYSTA. Wąfroba
I nerki są organami oczyszczająceml krew i soki ostrbju., Najracjonalniejszą
i zgodną z naturą kuracją jest unormowanie yźynnoścł wątroby i nerek.
20-Ietnie doświadczenie i najwyższe odznaczenia wykazały że zioła lecznicze

„CH O L E KIN AZA" H. Niemo jewskiego
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 . NIEMOJEWSKIEGO otrzymać można w labor.
fiz.-chem. .CHOLEKIN AZ A* H. NIEMO JEWSKIEGO, W arsz aw a. N.-Ś w ia t 5-(D>
na prowincję wysyłka- pocztą.

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

Nauczyciel daje
uczniom temat do za
dania: „Zgubne skut
ki lenistwa*. Jaś od
daje pusty zeszyt.
Na końcu dziesiątej
kartki widnieją sło
wa: „Oto są zgubne
skutki lenistwa”. Na
uczyciel pisze: „Dow
cip celujący — zada
nie niedostateczne.”

