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CZESŁAW JAŚKO
Długoletni urzędnik Towarzystwa „Huta Bankowa” w Dąbrowie Górn.
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami,
zmarł 20 marca 1931 roku, przeżywszy lat 42.
W ś. p. Zmarłym tracimy gorliwego i sumiennego pracownika.
Cześć Jego pamięci!

DYREKCJA TOWARZYSTWA „HUTA BANKOWA”

PRZED KOŃCEM SESJI BUDŻETOWEJ.
WCZORAJSZE POSIEDZENIE SEJMU.
WARSZAWA, 20.3. (Tel. wł.) Wię Narodowego, który oświadczył, że I przedkładanych zamknięć radiumksza część piątkowego posiedzenia ■wobcc lekkomyślnego ‘traktowania |ków, oraz skutków, jakie dla kraju
Sejmu zajęła dyskusja nad zakończe
niem irachuników i sprawozdanie
N. I. K. o wykonaniu budżetu za lata
Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę nieodżałowanej
1926-27, 27-28, 28-29. Dyskusję nadrte
pamięci przedwcześnie zmarłemu mężowi
mi sprawami posłowie BB. zgiiłotynowa'li w komiisjii budżetowej. Nie udało
aię. tego dokonać na plenum Sejon-u.
Przemawiał p. Kornecki z Klubu

ś.p. Wilhelmowi Sennemu
składam serdeczne „Bóg zapłać"

Już od 1 kwietnia

ŻONA.
Mysłowice, dnia 16.III 1931 .

WIĘKSZY PODATEK DOCHODOWY.
WARSZAWA, 20-3. (Teł. wł.) Mi,na
sieretlwno dkailhu zarządiziło potbieronie
od'. 1 kwietnia ab. 10-prooemlowetgo do
datku dlo podatku dochodowego.

Ustąpienie dyrektora

I!

DEPARTAMENTU
GÓRNICZO - HUTNICZEGO.
WARSZAWA, 20-3. (Tel. wł.) W dinito
1 kwietnia ustępuje dyrektor departa
mentu górniczo-hut,niczego toż. Przybyl
ski, kitóry ma objąć stanowisko dyrek
tora. generalnego ogólnopolskiej boin- ■■
■I
wencjii węgłowej w Katowicach.
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w MYSŁOWICACH,
udziela, bezprocentowych, długoterminowych
pożyczek, odpłacanych przez 21 lat po 4 zł.
od 1.000 zł. miesięcznie.
Budowlana Kasa Oszczędności i Pożyczek w Mysłowicach
udzieliła zastępst wa p. Juljanowi Kleczko w Olkuszu
(ul. 3-go Maja, dom W. Glajtmana), na pow. Olkuski.

Pani Praussowa

s
Sprawa pos. Strońskiego
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CHCIAŁA WRÓCIĆ DO PPS.
WARSZAWA, 20-5. (Tal. wł.) Pani
Prouissowa, b. posłanka BBS., zwróciła
do P1PS. CKW. z prośbą o pnzyjęcie
jej do tej party. Podanie to zostało odnzuxxme gdyż, jak twierdzą władze ,n,aWARSZAWA, 20-3. Nie wszystkie po dresata na wydatek około 100.000 zl.,
ezedtoe PPS., mogą one przyjąć do swe
go grona osoby, które zbłądziły, lecz nie cztówki imieninowe zostały przez pocz bowiem poczta portugalska przy dorę
tę wysłane na Maderę.
przywódców, tworzących rozłam.
czaniu tych pocztówek pobierałaby od
Jak wiadomo, na pocztówki wysyłane marsz. Piłsudskiego różnicę niedopłacozagranicę, trzeba nakleić znaczek pocz nego ofrankowania oraz, podwójną karę.
towy za 30 gr. Nie wszyscy jednak na
Wobec tego poczta polska postanowi
dawcy byli o tein poinformowani. Bar ła wysyłkę źle ofrankcwanycli pocztó
PARLAMENTARNEJ
dzo wielu ofrankowało pocztówki znacz wek wstrzymać. Skierowano je wszyst
POLSKO - FRANCUSKIEJ.
kami
niższymi,
jakie
nalepia
się
na
pocz
kie do urzędu pocztowego na rogu ul.
WARSZAWA. 2O-5.‘ (Tell, wł.) Dziś
tćwki krajowe, lub nawet na druki.
przed poiludi.i.eim odbyło się posiedzenie Zdarzało się, że szkoły, pragnąc oszczę Bagatela i Flory, do którego należy Bel
©Wy .pairłamentanneij polślko - fironcu- dzić uczniom wydatku na znaczki, pa weder. Urząd ten skierował te pocztów
aknej, na kitórem odbyło się ponownie u- kowały wszystkie pocztówki w jedna ki wprost do Belwederu. Wczoraj od
transportowano do Belwederu kilkana
konstyitiuowamie się tej grupy. P,rzewo- paczkę i frankowały jako druk.
ście wózków takich pocztówek, oszczę
dtoiozacytm zoatai! obrony poseł Janusz
Takich źle ofrankowanych życzeń dzając w ten sposób solenizantowi, ba
imieninowych było około pól miljona. wiącemu na Maderze. krociowego wyWysianie ich na Madere naraziłoby a-

PÓŁ M1LJ0NA POCZTÓWEK’"
ZLE OFRANKOWANYCH.

Posiedzenie grupy

■przyniosla gospodarka rządów po ma
jowych, zapoczątkowanych w roku
'budżetowym 1926-27, Klub Narodo
wy anie może głosować za zatwieirdizeniem zamknięć budżetowych i za
udzieleniem Rzajdówi aihsolufcorjum.
Pos. Rybareki wskazał na związek
przyczynowy międlzy wielkim rozma
chem budżetowym w latach 1926-27,
27-28, 28-29 a dizisiejszem przesile
niem gospodarczem.
Pos. Rymar wskazywał na uwagi
Najwyższej Izby Kontroli, wykazu
jąc lekkomyślność rządów pomiajowych.
Ostatni punkt porządku dzienne
go obrad, k+óre przeciągną eię dc
późnej nocy, przewiduje rozpatry
wanie sprawy w związku z biciem
dzieci w szkołach przez ’ nauczycieli
za niewykupienie pocztówek imieni
nowych.

W KOMISJI REGULAMINOWEJ.
WARSZAWA, 20-3. (Tell, wł.) Dziś, w
przedostatnim diniti sesji budżetoweij
Sejmu, obradowa ló kilka ikomiisyj. W
komisji reigułanntoowej omawiane było
odwołanie posła Stanisława Stirońskiego
od zapisainią go dio protokółu.
Sprawa la stoi w zwiąiziku z pamiętnem posiedzeniem w dlniu 13 bm., kiedy
ij>. marsz. Świtailiski prowadzali całonocne
obrady nad ■tiriaihtaitem z Niemcami.
Wówczas około godz. 1 w nocy poseł
Pointikowski postawił wniosek o przer
wanie posfedzemia. Przewodniczący obradom w icema.rsiz. Cair odmówił temu
żądaniu. W ówczas p. Czapiński zawołał:
„Bo ciałcdizienniej procy za. diużo zmęcze
nia".
Pos. St. Stroiński: — To nie jest dan
cing, żeby po całych nocach siedzieć.
W ówczas p. Cair przywołał pos. Staońsik.iego do porządku z zapisaniem do protokóliui, co było zupełnie bezpodstawne
i ntezgodlne z regulaminem i od czego
poseł Stroński zgłosił odwołanie.
Wbrew stanowisku posłów opozycyj
nych posłowie ż BB przeciwstawili sie
zrewidowaniu zarządzenia u. Cara.

Ł
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robota 21 marca 1931 roku.

PRZEGLĄD PRASY. PLAN MIN. MATUSZEWSKIEGO
Sanacja i ruletka.
Posłowie sanacyjni (BB) mają za
mian- wystąpić z projektem udzielenia
koncesyj Zakopanemu, Otwockowi,
Gdyni na prowadzenie domów gry.
Autórowie takiego projektu uważają,
że jest to jedyny sposób przyjścia z
pomocą finansową saunonządom tych
miejscowości. „Gazeta Warszawska11
piiisze:
Pomijając argumenty natury spolecznomoralnej. które w obozie sanacyjnym nie
mają większego waloru, rzućmy ’ okiem na
ten zapał ruletowy ze stanowiska gospodar
czego.
Zwolennicy uszczęśliwienia Gdyni, Żakopanego, Otwocka i innych uzdrowisk rule
tką i „bakiem11, operują bardzo naiwnie analogją z zagranicą. A tymczasem analogi i
tej wcale niema. Zagranica popiera gry ha
zardowe w swoich kasynach, ponieważ zgry
wają się tam w ogromnej większości cudzo
ziemcy. U nas mimo akcji pp. Neugebauera
1 Starzyńskiego na to się nie zanosi: n nas
grać będą prawie wyłącznie swoi, przegrywając pieniądze swoje i.„ nieswoje. A że
na urządzenie kasyna trzeba będzie kapita
łu, którego w kraju niema, przeto nasze kasyna gry zamiast czynnej odegrają bierną
rolę w bilansie płatniczym. Kolo ruletki w
Zakopanem, czy Gdyni będzie się toczyło nie
nd zagranicy ku nam, ale odwrotnie. Za
pewne, same miejscowości kuracyjne możeby na tem doraźnie coś skorzystały, ale
kraj, jako całość, straci nie tylko moralnie,
lecz także materjalnie.
Sprawa jest przeraźliwie prosta i jasna.
te pomysły z kasynami gry rodzą się wśród
rozmaitych lokalnych czynników, borykają
cych się z trudnościami inwestycyjnemi, —
to zrozumiałe.
Ale że takie kombinacje
wchodzą w program gospodarczy grupy rząrowej, — to wstyd, wielki wstyd!
Tonący brzytwy się chwyta, a sanacja
chce się odegrać na ruletce.

Hołd pod groźbą kary.
Z powiatu Jasielskiego donoszą o
przymusie
kupowauiia
pocztówek
imieninowych
szkołach. P. inspektor szkolny Klich pisał tak:
Nawiązując do tutejszego polecenia z dnia
2 marca 1931 roku L. 559-51, polecam Zarządowi Szkoły zapodać odwrotnie przyczy
nę, dlaczego (!) dotychczas nie zamówił kar
tek imieninowych z podobizną i życiorysem
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Równocześnie zaznaczam, że kartki te
dalszym eiągu nabywać w dowolw biurze Rady szkolnej powiatotermin wysyłania jest przedłuźoia 30 marca 1931 r.

WYJŚCIA Z CIĘŻKIEJ SYTUACJI.
WARSZAWA, 20-5. (Tel. wl.) „Wie
czór Warszawski11 donosi, że został opra
cowany obszerny i szczegółowy plan
wyprowadzenia Polski z ciężkiej sytua
.
cji
gospodarczej i finansowej.

Twórcą lego programu jest min. Ma
tuszewski, który w najbliższym czasie
ma być wysunięty przez grupę pułkow
ników na stanowisko prezesa Rady mi
nistrów.

PONURA TAJEMNICA BRZEŚCIA
MUSI BYĆ WYJAŚNIONA. .
WARSZAWA, 20-5. (Teł. wł.) Kluby
poselskie PPS., Klub Chłopski, Cli. D. i
JNPR. zgłosiły wczoraj do laski marszał
kowskiej wniosek w sprawie utworze
nia
nadzwyczajnej komisji dla zbada
:
:
nia
sprawy traktowania więźniów w
więzieniu wojskowem w Brześciu.
Wnioskodawcy stwierdzają, że spra
'wa brzeska wciąż jeszcze nurtuje w umysłach ludzi. Interpelacja i dyskusja
,nad nią zawierała ściśle sprecyzowane
oskarżenie. Mimo to władze sądowe nic
1poleciły wdrożyć nakazywanych ustawą
<dochodzeń. Oświadczenie premjera, żó
;zbadał sprawę nie mogło nikogo prze
]
konać
także z
u, że więźnio-;
wie nie zostali
przez nikogo
zbadani.
■
Uderzyć musi każdego strach, jaki od
(czuwają czynniki rządzące przed oświad
!czerniami sądowemi więźniów brzeskich.
Wnioskodawcy przytaczają metody, u;żyte dla niedopuszczenia zeznań więź

niów w procesach prasowych w Katowi
cach i Bydgoszczy. Jakże inaczej tłuma
czyć sobie można tę wciąż się powtarza
jącą ucieczkę czynników rządzących
przed jawnością rozpraw sądowych i
przed zaprzysiężeniem sądowem więź
niów brzeskich, jeśli nie tem, żc Brześć
kryje w §obie ponurą tajemnicę.
Droga do bezstronnego ujawnienia
prawdy musi być znaleziona. Dlatego
wnioskodawcy chcą złożyć sprawą w rę
ce ludzi nauki.
W dalszym ciągu wniosek domaga się
utworzenia komisji, która ma ukończyć
swe czynności wciągu trzech miesięcy i
składać sprawozdania ze swycli czynno
ści Prezydentowi Rzplitej, prezesowi
Rady ministrów, ministrowi sprawiedli
wości i marszałkom Sejmu i Senatu, któ
rzy zarządzą wydrukowanie sprawozda
nia i doręczenie egzemplarzy wszystkim
posłom i senatorom wciągu 14 dni.

Konkurencja węgla polskiego
dla węgla angielskiego.
LONDYN, 20-5. Podczas dyskusji w
Izbie gmin mad sprawami węglowemi,
konserwatysta
Lamberrtiyi-aTid zwrócił się
1
do
1 ministra górnictwa z żądaniem, alby
1nie czyniono miczego, coiby ułatwiało im
port
węgła poillsk-icgo <ło Wielkiej Bry
1
tan
I ji.
Mówca doidał, że niełedwic już ani
jedna toina węgla angielskiego nie do'
sitaję
aię obecnie do krajów bałtyckich,
gidraie wszystkie rynki dawniej zaopa
trywały si«
w węgieł angiel
ski, który
ał wyparty przez

Poznański „Nowy Kurjer“ drukuje
pastęp.uj ący okóln ik:

węgiel polski.
Minister górnnctwa zaznaczył w odtpowiiedizi., .iż węgiel polski nie będizie im
portowany do Wielkiej Buyitiainjii.
Wszystkie kraje, eksportujące węgiel
— mówił minister — wiidizą, iż iw noku
ubiegłym eksport węgla z Wielkiej Bryiainji wizrósł. W końcu mimiistar przypo
mniał, iż toczyły aię rozmowy międteyiKunotllpwe, mające na ceiiu osiągnięcie w
pciwnoj mierze wspólitwacy ctnropejslkncti
w tej diziedeiimie.

Za dużo „obieżysasów”

Okólnik fełegraficzny Nr. 88. Dyrekcja
poczt zawiadamia urzędy pocztowe, że za
chodzą wypadki wysyłania kartek imienino
wych, które uwłaczają czci pierwszego mar
szałka Polski J. Piłsudskiego. Przesyłki te
należy wstrzymać i nie wysyłać. W myśl
ogólnika nr. 11, rozporządzenie, że niewy
starczająco opłacone pocztówki należy zwra
cać nadawcy do uzupełnienia opłaty, jest
mylne. Kartki te nie Zwracać nadawcom,
lecz przysłać do dyspozycji dyrekcji poczt.
Prezes Wł. Kaźmirski.

a za mało wolnych miejsc.

pozostały w kraju?

Pojedzie czy nie pojedzie

WIELUŃ, 20-5. Do Wielunia przyby
ła komisja polsko-imcmiecka, żłożcina z
kierowmdlka PUPP. i diwu delegatów niemiec-ikiiejj centlraili naboitadicizej, aby roz
począć ickirmitację „ołbieżysasów** ma ro
boty rolne w Niemczech.
W noku
kait Wieluń
ski wyzna*
14.000 ro
Ile to kłopotów z tym „dobrowol- botników, wobec 22.000 w roku ubie
głym. Zminiejiszemie kontyngentu tłuma
nym“ hołdem narodu!
czy się w ptiioriwsizym rzędzie •wiarostem
Czy pocztówki imieninowe beanoiboioia w Niemczech.
Urzędowa Polaka Agencja telegra
ficzna doniosła o setkach tyisięc-y
pocatówek imieninowych, przycho
dzących na Maderę. Natomiast „Express Poranny domiiósł:

Przedśliawiiciel cetniina3ii niemieckiej
Broił oświadczył, iż angażować będizie
pTizedewszyistikieim kobiety, ich praca bo
wiem jest daleko tańsza, niż mężczyzn.
Liczba zaamigażowainych ma roboty se
zonowe mężczyizii ma wynosić zailedlwie
20 proc.
Unzędy gminne i starostwo obilęiżone
są przez kandydatów do wyjazdu. Dość
powaedizaeć, że ma kontymgiemit 14.000 ro
botników rolnych, zgłosiło się około
50.000.

Curtius do Paryża?

PARYŻ, 20.3. — Zbliżające się oFUNCHAL, 1?.3. Liczba nadchodzących twarcie posiedzenia komitetu uiniji eu
pcoztówck imieninowych z życzeniami dla ropejskiej, które ma nastąpić dnia 24
marszałka Piłsudskiego, waha się, według b. m, w Poryżu, wzbudza wielkie.-zr-obliczeń prowizorycznych, pomiędzy 100.000 inierosowanie w prasie. Przedimioitcm
a 200.000 dziennie. Urząd pocztowy w Lizbo obszernych komentarzy jest kwest ja,
nie zaawizował dziś wysyłkę dalszych kil
kudziesięciu worków z korespondencją dla I czy minastirowie Graindi i Curtius
marszałka. Do 19 b. m., spodziewane jest na przybędą nia oznaczoną datę do Pa
dejście 2 miljonów pocztówek.
ryża. Ćo do pierwszego kwestja poTymczasem okazało się — jak twier izostaje dotychczas w zawieszeniu,
co do drugiego -zaś przeważa opinja,
dfzi krakowski „Naprzód", że
informacje co do porta były nieścisłe. Mia że do Paryża nie przylbędzie.
Omawiając tę kwesiję, Jatcqu<’e
nowicie, za przewóz listów na Maderę pobie
ra poczta portugalska wyższe porto, niż za Bainwilile
zaznacza w dzienniku
listy przesyłane na lądzie stałym. Teraz ,,L‘Action Frainoaise", że wahania
wyszło na jaw, że wszystkie pocztówki imie
ninowe są za nisko ofrankowane i adresat rządu niemieekiego są w danym wymnsiałby za każdą otrzymaną kartę płacie
poczcie portugalskiej porto karne w pod
wójnej wysokości różnicy brakującej. Aby
solenizantowi oszczędzić tak olbrzymiego
wydatku, Wstrzymano ealą wysyłkę pocz
tówek imieninowych i skierowano ją do urzędu pocztowego przy ul. Bagatela w War
szawie i stamtąd zostanie ona doręczona do
Belwederu, gdzie ją otrzyma adresat po po

padku znamienne. Ma się wrażenie
— pisze dalej autotr — że rząd nie
miecki nie decyduje się wysłanie do
Paryża ministra 6ipiraw zagranicznych
z obawy, co o tern powie Hitler.
W każdym razie — pisze w zakoń
czeniu Jącques Bainvilile — wygląda
na to, że rząd niemiecki zapatruje się
ita uinję europejską jak na okazje
eto targowania sic dla innych, a być
może raczej dla samych siebie. Na
tern się zawsze kończą wielkie ide
ały, mianowicie na „Kuhhamdlu'1, na
sprzedaży krowy na rynku za ,jąk
ną jlcpezą cenę.

Dziki temperament Tatara.
Zginął w płomieniach wraz z cudzą żoną.

WILNO, 20.5. — Według wiado
mości otrzymanych z zakordonu so
wrocie.
'
wieckiego rozegrał eię ma pograniczu
Jak to jest więc z_ tomi pocztówka sow.ieakiem niezwykły zupełnie wy
mi? Wysyłający nie chcrieli pławić padek. Oto w granicznej osadzie bolwyższego parta i cala demonstracja
wobec zaaramacv zawiodła?

Nr. 67.

posiłki, szaleniec zaciągnął żonę ko
mendanta do jednego z pokojów, za-,
barykadował się i stamtąd, raził ata
kujących salwą karabinową. Oblęże
nie trwało parę godzin. Od kul tatara
zginęły 3 osoby. Wreszcie po wyistrze
leniu wszystkich nabojów, żołniem?
podpalił dom i wraz z porwaną ko
bietą zginął w płomieniach.

Lotnicy polscy
PRZELECIELI RÓWNIK.
Pilot - por. Skarżyński i porucznik
i nżyn-ier Ma rkiewicz w yelamtowa li
w dniu 17 marca ramo w Khiaaitumie
i wylądowali w gpdiżiihach 'wieczor
nych w Kicciim, przyibywając etap
około 2.200 km. bez lądowania.
Był to najdłuższy, przebyty dotycłi
czas etap. Stolica Abisynii Addiis Abeba została więc ominięta.
Dnia.20 b.m. nasiąipit start do miej
scowości Taibora, położonej na dro
dze do Elizaibeth Ville. 'Zosłaniie praw
dopodohnie
onia-nięta miejscowość
Darassałaan.
Kiseuim leży w prowincji Konya,
pozcsitającej pod protektoratem Anglji, położonej n,a brzegiu Jeziora Wikiorji. Taboru zaś leży na teryto
rium angielskiej Tanganiki.

Kto otrzyma
KRZYŻ ZASŁUGI?
WARSZAWA, 20-5. (Tel. wił.) „Wie
czór Wairsaaweiki" donosi, że aa liście
naigrodizanych złotym Krzyżem Zasługu
z olkaziju uroczystości ioiienimowryidh zo
stał umicsacizoiny .podlkonniiisairiz Andiruohowioz, kiicinaw.n.iik 11 kamiisairjartni po
licji państwowej, który brał udlział w
■wywożeniu pasła Lietbcrimama.

B. kanclerz Muller
NA ŁOŻU ŚMIERCI.
BERLIN, 20-5. Lclkamz pielęgnujący b.
kamclciza Hermana MiiIJona oświadczył
dziś przed południem, iż uważa stan
chorego za teoretycznie beznadiziejny.
ZąpaJcuiic płuc czyni diakiae postępy,
gorączka jest bardzo wysoka. Pacjent
jest przeważnie nieprzytomny.

Katastrofa pociągu
PARYŻ — BORDEAUX.
PARYŻ, 20-5. Kateilirofa pociągu po
spiesznego Paryż — Bordeaus, która ubiegłęj nocy zidisnizyła się w pclblliiżu sta
cji kolejowej Etaimipes, spowoidlawaiŁa
śmiiemć pięciu osóib. Około cateridlzaesitu
(pasażerów jest mainmyeh, iniektórzy z
■nich są taik ciężko poszkodowani na cie
le, że pnaiwdoipo-didbniie przypłacą kata
strofę życiem.
Przyczyną katastrofy było, że w od
ległości 100 metrów od dworca diwia ostaitnie wagony, a mioniciwicic wagon sy
pialny i restamiracyjmy wykoleiły się,
poczem siedem przednich wagonów- zje
chało z szyn. Akcja naitunkowia w ciągu
nocy była bardzo ultaudnioną. Aby do
stać się d)o wnętoa wagonów i wydo
być rausnych, musiano użyć środków
chemiezinycih dla rozłączenia śctóniętydb
■wskutek katastrofy wagonów-.

Kto wygrał na loterji?
l-szc CIĄGNIENIE.
100.000 zł. — Nr. 20953.
15.000 zł. — Nr. 179571.
5.000 zł. — Nr. 129900.
2.000 zł. — N-ry: 727 22445 2656C
59547 65702 71101 75689 94247 9S153
105750 117912 155990 166204 179645

1.000 zł. — N-ry: 10878 16150 23889
55851 99625 126396 138554 179096
193093.

Il-gie CIĄGNIENIE.
50.000 zł. — Nr. 184762.
25.000 zł. — Nr. 102473.
10.000 zł. — N-ry: 126719 199141.
5.000 zł. — Nr. 168625.
3.000 zł. — N-ry:
46400 68442
155503 162326.
2.000 zł. — N-ry: 23997 345'22 42657
80959 85833 103159 150711 161082
174093 178404 178768 193321 195290.
1.000 zł. — N-ry: 20928 26227 26989
44240 58205 95517 134961 171216
175702 192620 195642 199757 208917. .

.KilRJtR

Nr. b7.

ZACHODNI"

NOWA USTAWA ANTYALKOHOLOWA.
Za kulisami rozpraw i przeprowadzonych zmian.
W środo wiceminister skarbu p.
.'telan Starzyński podał aię do dymi
sji. Wywołało to duże wrażenie w
kołach'politycznych, ile że p. Siarzyń
ski należał do siuprocenitowych piłh: Jeżyków i był jednym z kieró wulków „pierwszej brygady gospodar
czej". Dymisja jego nastąpiła zaroz
po uchwąlęniu przez Sejm ustawy
izw. antyalkoholowej, której by i
promotorem, choć podobno, jak mówi
vox popali, minister skanbu się jej
przeciwstawiał.
Projekt tej ustawy został przez
Rząd wniesiony prawie u początku
sesjii, bo 15 stycznia, a został p.zez
Sejm przyjęty aopie.ro dn. 13 marca,
a w Senacie siał się przedmiotem obrad dn. 21 bm. Tak długie opóźnie
nie w załatwieniu sprawy ma przy
czynę swoją w wewnętrznych tar
ciach w łonie klłuibu BB. Z jednej stro
ny posłanki, z drugiej lekarze, z trze
ciej księża — wnieśli zastrzeżenia.
Wzmogły się protesty, gdy zabrał
głos publiczny cały Episkopat oraz
organizacje społeczne. Dopiero po osiąginięciu wewnętrznego kompromi
su w stronnictwie BB sprawa znala
zła się na plenum Sejmiu. W kompro
misie zyslkaili jednaik niewiele zwolen
nicy wistnzęmieźliwości.
Z, powodu uchwalenia tej ustawy
zwróciliśmy się do posła Ryimara,
który w komisji administracyjnej
kierował pracami z ramienia Klubu
Narodowego o wyjaśnienia i oświe
tlenie sprawy. Pos. Rymar był ła
skaw udzielić poniższego wyjaśnie
nia:
— Niilkt z przeciwników noweli do
ustawy antyałkohoiowej — mówił
pos. Ryimatr — nie forsował wyprowa
dzenia do Polski całkowite j prohibi
cji ua wzór Stanów Zjednoczonych
A. P. Hasłem wszystkich nas stał
się memorjał całego polskiego Epi
skopatu i jego konlkłuzje: „Nie pozwółcie pogorszyć ustawy z r. 1920,
niie ułatwiajcie pijaństwa!"
Dążeniem tedy naiszem były takie
reformy ustawy, któreby starą usta
wę dostosowały do życia, a przeciw
nikom pijaństwa dały możność sku
tecznej z ią plagą walki. Momot ja
księży biskupów wskazywał konkret
nie te punkty ustawy, 'które ułatwia
ją pijaństwo, a które wskutek tego
należy zwalczać.
Po pierwsze: ilość szynków. Usta
wa z r. 1920 określała. jeden szynk
na 2500 mieszkańców, a wiięc około
10.000 miejsc detalicznej sprzedaży
na terenie całej Polski. Nowela min.
Starzyńskiego
ustanawiała 22.000
miejsc detalicznej sprzedaży. Po
nadto jednak pozostawiała aż do wy
marcia nadwyżkę koncesji ponad
22.000 w niektórych województwach,
zwłaszcza małopolskich, oraz pozwa
lała tna otwalcie sprzedaży alkoholu
w około 900 bufetach kolejowych, w
wagonach restauracyjnych i t. p. Kon
oepcji mii®. Star zy ńskiego prz eci w stawiliśmy zasadę dotychczasową z
tern, że należy dochodzić do niej
stopniowo przed wygasaniem normnJinem dotychczasowych koncesyj.
Walka na terenie Sejmu doprowadzi
ła do ustalenia 20.000 miejsc detalicz
nej sprzedaży plus bufety kolejowe
na większych stacjach oraz chwilowe
bufety na zabawach, balach i t.p.
Po drugie: zakaz sprzedaży alko
holu w soboty, w niedzielę, odpusty,
wybory i t.p. Dotąd istniał bezwziga'
ny zakaz sprzedaży w dnie odpusto
we, poborów wojskowych, wszelkich
wyborów i t.p. Obecnie utrzymano
bezwzględny zakaz sprzedaży w nie
dzielę od godz. 6 do godz.' 14 oraz
dano możność władzom administra
cyjnym ■wydania zakazu sprzedaży
ąilkoholu w dnie inne. Jest to tedy
ba.rdzo znaczne rozluźn enie dotych
czasowych przepisów.
Po trzecie: propaganda za ograni
czeniem sprzedaży alkoholu. Dotych
czasowa ustawa bardzo liberalnie
traktowiaia plebiscyty gmin i powiatow w sprawie za,mknięcia szynków
w poszczególnych gminach i powia
tach. Nawa ustawa -znosi wogóle nle-
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bicsyiy powiatowe, wszystkie dotąd
przepił owadizone plebiscyty, a było
ich około 500, po dda je głosowaniu
ponownemu, plebiscyty zaś na przy
szłość znacznie utrudnia. Jest to
równoznaczne z rzucaniem organiza
cjom abstynenckim kłód pod nogi.
Po czwarte: kary na szynkarzy
pijanych. •Zostały one w nowej li
stą,wie w porównaniu z starą obo
strzone w tym kierunku, że kredyt
na zakup alkoholu jest wykluczone,
pijący zaś ulegają bardizo surowej
karze.
Po piąte: luzy ustawowe. Za zupel
nie źle zredagowane uważam — koń
czyi pos. Rymar —■ art. 1 utawy,
który daje możność dużych luzów'.
Zawiera on bowieui możność produ
kcji ii sprzedaży .alkoholu ponad 45
proc, na cele lecznicze, naukowe, do

mowe oraz spirytusu .pejsachowego
dlla Żydów tudzież możności wyrabia
®ia ze spirytusu nieoczyszc-zonego
starki, ruin u i araku. Jest to furtka,
prizez którą nawet duży wiettbląd
przejść potrafi.
Autorzy ustawy wojowali głów,nic
argutneintem, iż dotychczasowa usta
wa była papierowa, gdyż ogólnie pi
to w soboty i w niedzielę, a ilość
miejsc sprzedaży alkoholu bynaj
mniej się nie zmniejszała. To praw
da. Lecz winę i akie,go etanu rzeczy
należy szukać nie w ustawie, a w bez
czynności władz.
W roku przyszlwm na zaproszenie
Pofeki ma się odbyć w Warszawie
międzynarodowy zjazd towarzystw
abstynenckich. Brizywitamy ich aową ustawą, ułatwiającą w Polsce pijiaństwo.

W przeddzień imienin w Poznaniu
Rewizje i zajścia uliczne.
W .przeddzień rządowego obchodu
imieninowego t.j. w ub. środę odby
ła się w Poznaniu rewizja w lokalu
Komitetu Młodych dzielnicy zachod
niej Obozu Wielkiej Polski. Rew:? •przeprowadzona bardizo skrupulat
nie, trwała około dwóch godzin. Po
południu dokonano rewizji w miesz
kaniach prywatnych szeregu wybit
niejszych działaczy narodowych, czę
ściowo podczas nieobecności wlaścicielii mieszkań; przy dokonywaniu re
wizji u red. Fikusa, policja obstawi
ła cały dom. Rewidujący wykazy
wali się poleceniem
prokuratora
przeprowadzenia rewizji w psozukiw aniu materja łó w w yb uchow ych.
Rewizje dały wyniki negatywne.
Wieczorem tegoż dnia rozpoczęły
się w Poznaniu capstrzyki orkiesti
wmjśkowyęh. Kompanje garnizonu
ipoznańskiego .zebrały sic na placu
Wolności. Gdy jedna z orkiestr roz
poczęła girać „pierwszą brygadę",
tłuim zebranej przygodnie publiczno

ści zareagował żywiołową kontmnanriifestacją. Wznoszono okrzyki na
•cześć gen. Hallera i gen. DowibórMuśniickiego, padły również okrzyki
przeciw* sanacji. Do manifestantów
przyłączyły się olbrzymie tłumy.
Tłum przeszedł głównemi ullica.ini
miasta, poczem zebrał się pod .miesz
kaniem gen. Halllera przy ulicy Sło
wackiego, wznosząc długotrwałe okrżyki na cześć generała.
W chwili, gdy część mafliiiifeetantów
zebrała się przed komendą miasta,
wznosząc okrzyki wrogie sanacji, po
licja konna- ruszyła szarżą na tłum,
policja piesiza natarła >z pałkami gumowemi. Jest szereg rannych i pobi
tych. Aresztowano wiele osób. Mani
festacje trwały w różnych punktach
miasta do godiz. 10.
Zaznacz^ó należy, źe poza gmacha
mi rządów cmi nie w ywieszono w Poz
naniu w dniu 19 li. m. ani jednej
flagi.'

przez 6 miesięcy) — około 580.000 zł.,
posi ępo wa nia upa clłoś-i’ o we — 600.000
zl. Otrzymujemy więc w-pnzybliżeniiu pokaźną kwotę pi-zeszło półtora
niłjona złotych.
Do tej 6umy doliczyć 'należy prze
szło 2 miljony zl.. jakie gospodar
stwo łódzkie wydało w związku z
dziiałałnośctią komorników sądów ych
i przeszło 1 miljon zł., który wydano
w procesach przemysłowo-liandiowych i mniejsze sumy, a fctóire io
procesy odbywały się nie w sądzie
okręgowym, lecz w sądzie grodzkim.
W ten sposób doszliśmy do kwoty
przeszło 4 i pól mil jonowej, którą
pnzemysł i handel wydał na procesy
w związku z kryzysem gospoda rGzym w jednym tylko roku ulbiegłym. Zaznaczyć jednak należy, że
kwota ia nie jest kompłeiina, gdyż
dodać do niej należy bardizo pokaź
ne koszty prowadfeepiia procesów
przez adwokatów.

Czy p. wojewoda Grażyński
GROZIŁ P. KORFANTEMU?
W ub. środę zakończył się w Kato
wicach głośny proces „Pólonji” o uinieszctzenie notatki, że p. wojewoda
Giaży ćiski w rozmowie z b. pas. Janickiim. (sanatorem) powiedział: „je
żeli Korfanjiy nie zaprzestanie > opo
zycji, mogę go kaiżać wyekspedio
wać na drugi świat".
Na rozprawie zeznał p. Janicki, że
istotnie taką pogłoskę opowiadał p.
marsz.. Wolnemu i pos. Kędziorowi.
Czynił io nzekomo z życzliwości dla
Korfantego i w zamiarze pogodzenia
obu stron. Na pytanie sędzieigo, co
znaczy „ekspedjowanie na drugi
świat", p. Janicki odpowiedział „Dru
gi świat, to —■ zagranica". P. Janic
ki twierdzi, że pogróżkę tę on sam
wymyślił i przypisał p. Grażyńskie
mu, który jej wcale nie wypowie
dział.
Wobec takiego oświadcizenia ,p. Jtv
nickiego sąd skazał odpowiediziaiłnego redaktora ..Polonji" na 1000 d.
grzywny.
Sprawa nie jest jednak zakończo
na. P. Janickiemu grozi skarga c
krzywoprzysięstwo, bo poprzednie,
.zeznawał inaczej. W pierwszej instan
cji redaktora „FoOonji" uwolniono.

Reorgffisfeacja Kas chorych
Zapowiedź przywócenia Kasom samorządu.
Jak już pokrótce donieśliśmy wczo
raj, plam reorganizacji Kas ćhorych
został j uiż ostatecznie otpracowany- i
uzgodniony. W myśl tego planu sze
reg mniejszych Kas choirycli zostanie
połączonych i «w ten sposób zamiesi
dotychczasowych 243 Kas utworzo
nych zostanie na terenie całej Polski
około 50 Kach chorych.
Wstępne prace reorganizacyjne są
prowadzone już obecnie; Kasy cho
rych, które mają być połączone w
jedną Kasę, posiadają juiż jednego

wspólnego
komistirza rządowego.
Reorganiiizacja Kas chorych na tere
nie całego ])ań'stwa prowadzona bę
dzie etapami: rozpocznie się ona w
lipcu rJb., we winześnin zaś zostanie
całkowicie ukończona.
Czynniki miarodajne kładą duży
nacisk na możliwie szybkie przepro
wadzenie reorganizacji, zamierzając
jak najrychlej rozpieać wybory do
Kas chorych i restytuować w nich
samorząd w miejsce komisarzy.

Pieniacki ośrodek przemysłowy.
Łódź wydała 5 milionów na procesy.
W żądnym bodaj ośrodku przemy pięciokrotny. W 227 sprawach upa
słowym Polski kryzys gospodarczy dłościowych
pasywa
wynosiłv
•nie przejawia tak charakterystycz 55.204.000 zł., akiywa zaś — 34.654.000
nych, a prizytem anormalnych cech, zł. Również i ta liczbą w porównaniu
jak w główinem centrum włókien do 51 spraw tej kategorji z r. 1927
nictwa pols>kiego. Krzywa kryzysu w wykazuje czterokrotne
przeszło
Łodizi w roku ubiegłym wykreślona zwiększenie.
jest ze szczególną precyzją i dokład
Niezwykle ciekawie przedstawiają
nością w działalności wydiziału han się cyfry, dbtyczące kosztów, jakie
dlowego przy sądzie okręgowym i poniosły firmy łódzkie w roku ubie
zawarfa w danych statystycznych za głym nia prowadzenie procesów han
rok ubiegły.
dlowych, na uzyskiwanie klauzul wek
Tak więc w roku 1.930 odbyło się słowych i na przeprowadzenie pro
w tym wydziale 1.597 procesów han cesów o odroczenie wypłat i ogło
dlowych, a wartość objektów, o któ szenie upadłości.
re
procesach tych chodżiło, -wynio
W procesach handlowych koszty
sła 14.310.031 zł. ' Ilość priocetsów w wynoszą 2 proc, wairtości o-bjektu,
porówinaniiu z r. 1927 (-84.7 6praw) prowadzenie więc procesów koszto
wzrosła o blisko 100 proc. W r. 1950 wało 510.01K) zł., klauzule egezukuwydano 4.905 klauzul wekslowych cyjne kosztowąly 120.000 zł., odro
na sumę 9.895.396 zł., co w porówna czenia wypłat (opłaty stemplowe, honiu z 888 klauzulami, wydanemi w uorarja nadzorcy i koszty ogłoszeń
roku L927_ oznacza, wzrost, prowóej •DEzy cnzecietmeon tsrwaniń nadzoru <

HUH0R POLITYCZNY.
ROZRYWKI MATEMATYCZNE.
Przeciętna pocztówka ma 14 cm. długości,
9 cm. szerokości i ćwierć milimetra Xlubo
ści. Obliczyć, na ile metrów podniósł się
dnia 19 b. m. poziom oceanu przy Madcrze
po wrzuceniu doń pięciu miijonów powyż
szych pocztówek, oraz odpowiedzieć ua py
tanie. czy wogóle nic było większych zmar
twień?
(..Cyrulik Warszawski").

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI
IMIENINOWYCH NA MADERZE.
„Wróble na dachu" mogą już. dziś zdradzić
swym czytelnikom treść główniej zycli ży
czeń. przesianych w dniu imienin marszałka
Piłsudskiego na; Maderę. Oto fragmenty z
obfitej iM).-.zly porannej' marszałka:
Prenijer Sławek:
„Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat...“
Radziwiłł:
Życzę zdrowia, szczęścia, wielkiej fortunyI za życia królewskiej korony!
Ksiądz ŻongoHosvicz:
..In Blok signo vinCes-“
i — „Ad mulfos Madros".
Większość. sejmowa;
„Przy .tobie panie stoimy
i stać będziemy na baczność!" .
Bezpartyjny blok:
„Ja małe Bebe
Nie umiem winszować
Tylko Dziadziusia
W rączkę ]X)ciilować“.
(„Wróble na dachu")?
DMUWTERSZ NA CZASIE.
A że nic było na ogól gotówki.
Postanowili wysłać pocztówki.
(„Mucha").
NA MADERZE W DNIU 19 MARCA.
(Monolog).
— Pocztówek z kraju płyną worki cale.
Worki potężne, worki okazale.
Spoglądam na nie z każdej \vorka strony,
Liczę na oko kartek trzy miljony
I gdy tak patrzę, ochota mnie bierze
Zapytać wróżki, które kartki szczerze.
Z najlepszej woli, z. serca do mnie skinę,
A które rączką Sanacji naginane?
Może namową, a może i siłą
l mvś'e Sabie, bndą.i tak nie. bvło.
(„Mucha"),

„KTYTK J E K

Koncert „Lutni”
W ZAWIERCIU.
W ubiegłą niedzielę dała „LuLniu"
zawierckiej .puibłifcz.uości ®wój konceri. Jest to od 1929 ,r. właściwie do
piero pierwszy koncert własny, który
Towarzystwo io wystawiło. To /też z
radością powitać należy pęd do po
nownego podźwignięca się po reorga
nizacji, odświeżeniu i powiększeniu
sił, podczas gdy np. drugie 1'owajzyot-wo śpiewacze w Zawierciu już dru
gi rok pogrążone w letargu śpi. ży
wotność swĄ zawdzięcza „Lutnie" w
znacznej mierze swemu ■niieiamordowanemu prezesowi, p. Stanisławowi
Paaienbińekiemu, „żelaznemu lutni
ście", któremu też należy się na tem
miejscu publiczne uznanie.
„Lutnia" wystąpiła w koncercie z
dwoma chórami: mieszanym i męskim
pod batutą ks. St. Kopcia. Rozpoczął
koncert chór mieszany od Hasła
Związku śpiew, wojew. Kieleckiego
(dlaczego nie własnego?), poczem wy
konał .Nowowiejskiego „Zalecanki"
przy akomipanjatnencie fortepianu, a
właściwie pianina, eipoczyjwającynt
w ręku p. St. Żurawskiego. Uzdolnio
ny ten pianista dał się pierwszy raz
poznać, jako akompanja+or, niestety
jednak w fatalnych dla siebie warun
Łach,-bo przy pianinie, stojąceim zu
pełnie na uiboczu, przy’ którem tnusśał siedzieć zwrócony tyłem do dy
rygenta. Nic dziw więc, że jiuż po od
śpiewaniu dwóch fraz tego wdzięcz
nego zalecankowego mazura nastała
groźna cisza, której długo nie obciął
ani chór ani akompanjament przer
wać. Casus ten zakończył się jednak
że jakoś szczęśliwie. Nierówności pew
nych ze zdenerwowania i nieopano
wania należytego dało się naogół kil
ka zauważyć, ale za to wynagrodzi?
chór czyistem i mocnem brzmieniem
swe rytmiczne usterki i całość pod
względem melodyjno - intonacyjnym
•wyszła dobrze. Trzeba przyznać, żc
obsada głosów dość silna, miejscami
brzmieniem swem nawet inmiponowała. Chór meezany wykonał jeszcze
w II cz. koncertu Niewiadomskiego
„Na podegrodziu", który io utwór
wraz z „Zalecankami” wydostała
„Lutnia" właściwie ze swego dawne
go repertuaru, wreszcie stary, wielo
krotnie powtarzany, religijny utwór
Beethovena „Niebiosa głoszą*. W mi
tem i mclodyjnem „Na podegrodziu"
odśpiewała partję solową wdzięcz
nie,. acz może nieco za słabo, p. W.
Kabzińska.
Chór męski wykonał w dwu pun
ktach prograinu cztery niewielkie i
właściwie stare, oklepane rzeczy, co
oczyw iście możnaby mu wybaczyć,
jako młodej i stawiającej pierwsze
kroki jednostce. Nie można a+oli da
rować, iż obok Kotarbińskiego „ Z
pieśnią*’ i dwóch polskich (izresztą
banał nych) ludówek znalazła się
przedpotopowa niemiecka starzyzna,
w rodzaju Diirnera „Zż-żagnanie bu
rzy". Dobór programu wogóle pozo
stawiał nieco do życzenia, nie było
bowiem w nitn widać jakiegoś wy
raźnego celu artystycznego, jakiejś
idei, nadającej chuiraikier koncertów,
który w części chóralnej nie powi
nien być nigdy zdawkowym ani przy
padkowyim, ani wreszcie za ubogim.
Wykonanie utworów męskich było
naogól poprawne, aile pod względem
dynamicznym zbyt jednostajne, bez
subtelniejszych efektów, zwłaszcza
w ludowych mclodjach, w których z
każdej zwrotki można inne cacko
zrobić. Basy brzmiały dobrze, jedy
nie tenory pierwsze coś niecoś w tym
względ.zi e szwankowały.
Wspomniana już wykonawczyni
solowych pariyj w chórze, p. Kab
zińska, miła gwiazdka „Lutni**, wy
stąpiła jeszcze ze swym specjalnym
numerem eolow ym z akomp. forte
pianowym p. Żurawskiego i wykona
ła arję z „Halki1* oraz „Pieśń tęskno
ty" Griega. Syuupatycznemu soprano
wi p. Kąbzińskiej przydałoby się
stanowczo więcej siły i ekspresji wy
razu oraz nieco wygładzenia •wymo
wy (raziło „e“ zbliżone do „a" i in.)
— ale to nie przeszkadzało wcale rzę
eistym oklaskom, a nawet pięknemu
bukietowi, krtórv ma esteade z sali po
wędrował.
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W części solowej mieliśmy" jeszcze
występ tenora, p. J. Oborskiego z Cze
stochowy, który -wykonał arję z „Po
ławiaczy pereł" Bizeta i z „Toeki"
Pucciniego, oraiz roznoszoną przez
Kiepurę „Barkarolę" Galla i Noskow
skiego „Skowironeczek". Tenor ten
posiada dość ładny ma'terjai głosowy
i poprawną naogól emisję, włoska
jednak kantylena ar ji z „Toski" nic
przejawiła w jego wykonaniu swe
go lirycznie,go piękna (stosunkowo
lepiej wypadła airja z Bizeta). Sądzę,
że dla p. Obeirskiego nadawałaby się
raczej niwa pieśnią raka. Akomipanjował mu (trochę może z aner wowo) ks.
Kopeć, którego trud w koncercie stał
się w ten sposób podwójnym: jatko
dyrygenta i akompanjatora.
Naikoniec pozosta je peezcze do omó
wienia występ orkiestry „symfonicz
nej" (smyczkowej) pod batutą p. St.
Żóirawskiego, która odegrała czysto i
dobrze Legendę Dworza-ka i Menuet .
Paderewskiego oraz po gromkich bra

wadi na bis Mazura z „Halki". Cały
ten
wogóle numer orkiestrowy
wzniósł do programu pożądane uroz
maicenie i podobał się publiczności
najbardziej. Zespołowi (emu należy
powinszować pełnego sukcesu w je
go debiucie i życzyć jak najlepszego
rozwoju.
Całość koncerht pozostawiła naogól dobre_ wrażenie. szkoda tylko, ż
i nteliiigerucja mieisizcz, gólnie doipi® i
(pierweze miejsca świeciły mocno
pustkami). Zarząd ..Lutni" winien pa
miętać, że bogatszy i ciekawy pro
gram, a zwłaszcza poważniejsza a"
trakcja artystyczna przyciągnęłaby
niewątpliwie więcej publiczności i
nawet w tych ciężkich czasach zapeł
niła szczelniej salę. Pod tyim wzglę
dem nie powinna „Lutnia" odbiegać
od swej bogatej tradycji -i w rozwoju
swoim nie ustawać, czego jej jako
naczelny dyrygent Związku najszcze
rzej życzę.
Prof. Stanisław Rączka.

KRONIKA ZAGŁĘBIA.
KALENDARZYK.
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Sobota

Dziś Benedykta Op.
Jutro Katarzyny W.
Wschód słońca 5 m. 37.
Zachód
„ 17 m. 48.

URODZENI DNIA 21 MARCA

(POD WPŁYWEM ZNAKU RYBY).
Wyobrażają charakter UPARTY, Skrytość
i zły humor, aipatję lub zmartwienie, nie
powodzenie w interesach handlowych. Nie
znoszą kontroli, okazują więcej energji aniżeli dobroci. Umieją .pokierować swoim
losem, mogą w zupełności na siebie polegać
i decydować według swoich życzeń, nie ule
gając wpływom otoczenia. Mają szanse do
robienia się większego majątku, lecz z ta
kowego nieumiejętnie korzystają z powodu
lekceważenia lub zarozumiałości. W rodzi
nie przez swój charakter i gwałtowność,
żyją przeważnie w niezgodzie a w pożyciu
małżeńskiem nieporozumienia. Czego po
winni wystrzegać się urodzeni pod wpły
wem RYB? — Skłonni są do przeziębienia
nóg, podrażnień nerwowych, sercowych,
płucnych nerkowych i reumatyzmu. Dla urodizonych dnia 21 marca, szczęśliwy mie
siąc wrzesień, daty 8. 24, 25, kolor czarny
/. zielonym, talizman - kamień ALEKSAN
DRYT przynosi szczęście, liczby loteryjne
1 6 9 7 6 1 : 50.
W. Pyffello.

Teatr miejski
W SOSNOWCU.

Dziś w sobotę o godz. 8.15 wiecz. premje
ra pełnej humoru komedji Stefana Kiedrzyń
skiego „MIŁOŚĆ BEZ GROSZA", świetny
znawca powojennych stosunków i bystry
obserwator śmiesznostek współczesnego po
kolenia stawia przed oczy widza galcrję
typów, z któryimi ma codzień do czynienia,
to też scena roi się naszymi dobrymi zna
jomymi, których ucieleśniają w „Miłości
bez grosza" pp.: H. Kosieradzka.' J. Niczcwska, II. Tańska, R. Grudniewski, B. Horowicz, II. Kowalski, Z. Relski, O. Słupski, S.
Szabłowski i inni. Reżyserję powierzyła
dyrekcja p. I-I. Kowalskiemu, który wkłada
w nią cały swój zapal i pomysłowość. Wy
stawa, jak zwykle na naszej scenie, sta-

„MIŁOŚĆ BEZ GROSZA" powtórzona zo
stanie jutro w niedzielę o godz. 8.15 wiecz.
Ceny zwykłe.
W' niedzielę popołudniu o godz. 4 —
-KOCHANEK PANI VIDAL" świetna koincdja L. Verncuilla, skrząca się humorem
i błyskotliwym franouskim dowcipem uka
że się w doskonalej premjerowcj obsadzie
po cenach popularnych od 2.50 do 80 gr.
W poniedziałek — teatr* nieczynny.
W Środę, 25 bm. występ znakomitej pary
artystów ulubienicy Warszawy i całej Pol
ski Marjii Malickiej i reżysera scen war
szawskich Aleksandra Węgierki w doskona
lej komedji Durjwsza Niccodemfego „świt,
dzień i noc", która przez 5 lata nie scho
dziła ze sceny teatru Małego w Warszawie,
tak, że obecnie. sztuka ta bidzie grana po
raź 1000-czny, co najlepiej świadczy o jej
Kinoteatry w Zagłębiu
wartości. Początek o godz. 8.15. Przedsprze
wyświetlają dziś:
daż biletów w składzie mat. pism. p. Cze
chowskiego. W. niedzielę od godz. 11 rano
Kino „Zagłębie14 — „Parada śmier bez przerwy w kasie teatru.
ci".
•
Kino „Pałace44 — „Demon zbrodni* *
Teatr Polski w Katowicach
— „Człowiek bez rąk".
Kino „Czary44 — „Wiatr od morza".
REPERTUAR:
Sobota dnia 21 bm. — „Gri-gri“ o godzi
X REKOLEKCJE DLA KAPŁAlNóW nie 19.50.
NA JASNEJ GÓRZE. Zgodnie z uchwa Sobota dnia 21 bm. — „Wielka wiosenna
łą Episkopatu, w rokiu bież. odbędą eię rewja mody" o godz. 25-ej.
Niedziela dnia 22 bm. — „Orłów" o go
cztery seirje nekiołdkcyj kapłańskich na dzinie
15.50.
Jasnej Gómze, a miainowdcie: oid 7 do 10 Niedziela 22 bm. — „Mignon" (występ p.
Lipca dila księży prefektów, od 21 do 24 Zamorskiej) o godz. 19.50.
Lipca dila księży wofcarjuisizów, od' 28 do
5'1 liipca dila księży probosfcezów i od 4 X OPLATA STEMPLOWA A RACHUN
do 7 sierpnia dila księży profesorów fa- KI ADMINISTRATORÓW. Miiniisterikulltatów teologicznych i eemŁnairjów. sit wo skarbu oianujimiilo, że raęhuinek aidRekclldlccjaśni kierować będą księża bi miiindisitiraitoria dioimu, stwiiie>r<liaa(jiąicy je®o.
skupi. W rekolekcjach uiezest.niiicziyć mo •nafeziniość lyiteteon 'wyoiiaigrodteania ®a>
gą 'księża z całego kraju, a rekolekcje bę prowiaidizenie aidtmiiiiujsiiiiiaćji podllega otptadą im policzone kanoinnczniie. Zgłoaaemóa cie w wysokości 1 proc, od suimy nalieiżwysyłać należy dio O. generalia Markie nościi. W bnaiku t.alkieigo rachunku .poditewicza ma Jaśniej Górze.
gia. opłacie wyżej określonej .pokwitowiamie aidtmii.niiisitriaitora z odlbicinu wymienio
_ ,,
T God«- 17-45
2488 nej niaileiamćściii. Te saime aa«saidy tyczą się
Dziś ,
(pokwitowaml-a ąidiniiiniisnaitaria z odbioru
RAD Ul
,.MYT O PERSEUSZU“ o ile zniajidiuje się on zagirainiicą i poiiirą\M Słuchów, dla młodzieży
ciił swoja iinaileianość z zoiuikiaww laocgo
ikomonueiaa.

Nir. 67.

Niecodzienna okazja
DLA ZAGŁĘBIAN.
Stainaintemi miiejscowego odldiaiiału T-wa
im. Kcipeniuiika oidlbędiziic się w uicdizie.lę
22 bm. w salli giimnaizjuim im. Staszica w
Sosnowcu (ul. Żeinomskiego 3) o godiz. 6
wiiecizoirem wylklliaid prof. Wił. Szafera na
tomiait „Piękno przyrody Polski i jego
ochrona".
Pirof. Sziafeir, uczony o świiaitowej sła
wie i anony jMudiróżniilk, pracuje od size■reigu lait w dlziicdlziniie ochrony pmzytrody
Pollteki jiaiko piizewiofdiniiczący Państwowej
Rady ochrony pnzyirody. Praca to koiniiecizma, raiiesuimłiieaiiDość bowiem i głupo
ta liuidlzka grożą stałe iniisactaeiniietm pięk
na przyrody ojczystej, oiazczieinaem
rzadkich ziwieinząit, rośllin i ceininyiclh zabyrtlków- przyrody mairrtiwej. lalka akcja
obironina toczy się diziś na całym śwdećie, niemail wszystkie państwa europej
skie posiadają jiuż specjalllne ustawy o
odhroniiie przyrody. U nas, dzięki stara
niom prof. Szafera i iininydh przyrodni
ków., ustawia tiaikia nieibawetm ma wejść
w życie. Doitąd i bez specjalnej ustarwy
arabiono u nas bairdizo wdete, ostatnie
powstał wspamiiialiy Park Narodowy w
Pieninach.
Dla nas miieszkańoów Zagłębdia spra
wa ochrony pnzyirody ma szazeigóliue
ziwaęzeinie. Z naturalnego piękna przyirody pozostały w najlbiliższem otoczeniu
oaiszych miast tyllko szczątki. To też
dkwiapllliiwie aapałniaimy wszelkie lefanis.kia, Ib najibliiższe nasze otoczenie moż
naby jednak upiększyć i uczynić zdirowszean; w tym kierunku powiinma rozwi
nąć się szeroka aikcjia społeczna. Wy
kład pnoif. Szafera przesuwający przed
nami w bawwmyeh słowach, pięknych
przeźroczach edetyozme i naukowe wa
lory przyirodiy Polski. będ|zie dila nas za
chętą i pouczeniem, jak mamy starać
się, aiby Zagłębie przystroiło się w inną
raidiośniiejsizą szatę i jak niaileży chronić
■te oazy przyrody, które w naiszyeh stro
nach szczęśliwie snę przechowały,

X REKOLEKCJE W BĘDZINIE. Reko
lekcje dila pairafjaiu w Będ'zi,ni.ie rozpoezną się w niedzielę dmia 22 bm. wie
czorem po Gorzkich Żalach i trwać bę
dą cały tydzień. Rekolekcje dila niewiad
odbywać się będą w .pomicdziailiclk,. wto
rek i środę z Komunją św. w cziwarłek
dila mężczyzn ziaś w czwartek, piątek i
sobotę z Komunją św. w niedlziolę ramo
W tych dniach odbywać się będą rówmiież nauki atomowe. Rekolekcje prowa
dzić będzie ks. Kotoiwiciz z Tow. Jezu
sowego w' Krakowie. Proboszcz będziń
ski zwraca się z prośbą do parafjain, aby
zechcielli skorzystać z nadarzającej się
sposobności i licznie zglosjili się na re
kolekcje. Nauki codiziennie odbywać eię
będą: pierwsza o godiz, 7 naino, dlruiga o
godiz. 6 wiecz; i trzecia- o godiz. 7 wiecz.
X ODCZYT. Dizisiiaj 21 bm. o godz. 2G
w Sosnowcu prizy uil. Warszawskiej 22,
w lokałlu Związku praco .uników P. i H.
p. redaktor M. Kamitor-Mi.risiki wypowie
odczyt p. t. „O cześć dila przeszłości Za
głębia”. Po odczycie przewidywana jest
dyskusja.
X WCIELENIE ROCZNIKA 1909 DO
SZEREGÓW PRZESUNIĘTE O TY
DZIEŃ. Kierownik ministerstwa spraw
wojskowych przesunął termin wiosenne
go '«cielenia roczunika poborowego 1909
o jeden tydzień. Poborowi podlegający
wciiedeniiiu, mie Otrzymają nowych kant
powolainia, lecz jedynie stawią się do
formacji o jeden tydzień później na- pod
stawie otrzymanych jiiiż kart powołania
Poborowi powołani na 8 kwietnia, mają
stawić się w oidldlziaiłaich 15 kwietnia b.r,
powołani na 9-go kwart enia, stawią się
16-go kwietnia b. z. i powołani na 10
kwicitnia,, mają stawia się w dniu 17
kwietnia b. r.
X WALNE ZEBRANIE P. M. S. W SO
SNOWCU. W niiediziiełę 22 him. o godiz.
15 w Bank u Zagłębi,a w Sosnowiou (Ma
łachowskiego 9) odbędzie się dtoroczne
waine '.zebranie Polskiej Macierzy Szkol
nej koła w Sosnowcu.
X ZAGINIONA DZIEWCZYNKA. W
uh. czwairtek dnia 19 hm. wyszła z domu
i dotychczas nie wróciła 12-łeitnie. Jonina Płachta., uczenica gimnazjum H.
Rizadkiewiczowej w Sosnowcu. Zaginio
na jesit blondynką, oczy piwne, wysoka;
mbinama była w jasne paito i ciemną
selkolliną czapkę. Ktaby wiedział, gdzie
znajdujie się zaginiona proszony jesit o
.zaiwiadlamicnie maitlki, .zamieszkałej w
Sosnowcu Drtzv ulicy Wysokiej 19 luh
JDtołiciŁ

„KU KI ER ZACHODNI”

Nr.

sobota 21 marca 1931 roku.

ECHA NASZEJ KRYTYKI
NA POSIEDZENIU SEJMIKU BĘDZIŃSKIEGO.
Wczoraj odbyło się pierwsze bu
dżetowe posiedzenie Sejmiku będziń
skiego. Przed przystąpieniem do wla
ściwych óbrad, p. starosta Bosa po
święcił sporo czasu omówieniu wy
stąpień naszego pisma w sprawie go
spodarki Sejmiku i jego instytucyj.
Wystąpienia te i zaarzuty podzielił
p. starosta na trzy kategwjc, miano
wicie: dotyczące Kasy oszczędności
i różnych instytucyj sejmikowych,
drugi dział — obejmujący dziaJaliność
Sejmiku i trizeci — personalny.

SPRAWA „WAWELU*.
Przechodząc do analizy i wyjaśnień
p. starosta. izaznaczyl, iż .powodem
„eksplozji44 w prasie była sprawa
Miesizatekiego, tj. fabryki „Wawel4*,
przyczem wytoczono przeciw Sejmi
kowi ciężką artylerię.
Wmieszanie Sejmiku do sprawy „Wa
welin", według p. starosty, jest wi
ną poprzedniego dyrektora KKO. An
kersztajna, który popełnił naduży
cie, udzielając p. Mieszałskieniu
wbrew uchwale zarządu Kasy, duże
go kredytu. Szkoda, że p. starosta
nie wyjaśnił, dlaczego to po ustąpie
niu p. Ankersztajna z Kasy, w dal
szym ciągu udzielano p. Mieszalskiemu kredytów i to w dużych rozmia
rach.
NIEPORZĄDKI W SPÓŁDZIELNI.
Co do spółdzielnia rolniczo - handlo
wej, ip. starosta Stwierdził, że jest toinstytucja niezależna od KKO., .i ko
rzystająca jedyna© z pomocy Kasy.
Kiedy stwierdzono nieporządki w
spółdzielni, usunięto dyrektora i -wte
dy wyszły na jaw nadużycia, wobec
czego został on aresztowany i sprawę
skierowano na drogę sądową.
NIEDOKŁADNOŚCI.
W spółdzielni mleczarskiej znale
ziono, według określenia p. słai-oety,
tylko niedokładności i w związku z
tem wydęcia! pracownik Sejmiku, ma
jący nadzór nad spółdzielnią. Zaiznaczył p. starosta, żc urzędnik wyleciał
nie za wspomniane niedokładności,
lecz za niedbalstwo i późne zawiado
mienie o tych inicdoikładnościac.h
swej władzy. Obecnie, jaik oświad
czył p. starosta, spółdzielnia nie speł
nia jeszcze swego zadania, lecz jest
nadzieja, że stosunki iiiletgną poprawie
i placówka hędze sic dobrze rozwi
jać.

do fabryki „Wawe>l“, twierdizajc, żc p.
Ankensztajn w ten sposób prówadżił
manipulacje, iż otworzył p. Mieszałskieanu- 5 konta i dzięki ternu trudno
było odra:zu ujawnić nadużycie. Spra
wa gospodarki j>.‘ Anikerezta jna jest
nadal 'badana i jeżeli znajdzie się tło
karne, zostanie oddam na drogę sa
dową.
Kiedy ujawniono w Kasie naduży
cie, oświadczono mu, że jeżeli nie da
należytego 'zabezpieczenia, zairiząd
Kasy wyciągnie z tego konsekwencjo
tj. zwróci eię na. drogę sądową. P.
Ankersztajn takie zabezpieczenie, w
postaci żyra osoby 'trzeciej dał i p.
starosta „tiuszy, że Kasa nic ponie
sie szkody".
Co do głośnego wezwania rejenta!nego, p. starosta. powiedział, że to jest
niezgodne z prawdą. Są to supozy
cje, mające formy szantażu, co znaj
dzie się w obliczu sprawiedliwości.
PIEKARNIA MECHANICZNA.
Ptozypomniał sobie jeszcze p. staro
sta piekarnię „Produkcja", wyjaśnia
jąc, iż brak 'kapitału i kryzys gospo
darczy odbiły się, jak .zresztą wszę
dzie, na przedsiębiorstwie ujemnie,
jednakże jest tu i jego, tj. p. starosty
wina, gdyż nie chcąc rujnować pry
watnych właścicieli, mimo nakazu nie

zamykał piekarń prywatnych, oczy Wydział powiatowy dał publiczne
wiści©’ źle urządzonych.
wyjaśnienie w sprawie gospodarki
Sejmiku, omawianej przetz K.Z. Przy
łączył się do tego wniosku p. Stachu
KRYTYKA I ANTYPANSTWOra, który oświadczył, że atakowano
WOŚĆ.
Wziąwszy w obronę sekretarza Sej Sejmik, a wobec tego Sejmik winien
miku, ip. Nainbutta, jako urzędnika i dać wyjaśnienia. Wniosek ten został
społecznika, i wspomniawszy o dru przyjęty. W oczekiwaniu na wyjakarni i cegielni sejmikowej, jako o 'śnieni© Sejmiku, nie oma wiemy naprzedsiębiorstwach dochodowych, o- razie całokształtu przemówienia p.
świadczył p. starosta, że nie wie, co starosty.
Ukoronowaniem sielanki wyjaśnia
chciano uzyskać przez wyciąganie
tych spraw w prasie i atakowanie Sc j jącej było wystąpienie p. Bamaszkiemiłku, „obryzgując go błotem, ziera- wieża ze Strzemieszyc, który zgłosił
nem z ulicy(?!)“. Zdaniem p. starosty, wniosek wyrażający votum zaufania
prasowa krytyka gospodarki sejmi Wydziałowi.*. ]x>wiaitowemu. Wniosek
kowej ma cechy i charakter na- ton uchwalono skwapliwie i sprawę
welkroć destrukcyjny i... antypań temsamem uznano za wyczerpaną.
Wobec tak dowcipnego postawie
stwowy (!?!), gdyż podrywa zaufa
nia sprawy nie pozostaje nam na-ranie do oszczędności.
zie nic innego, jak w podobny sposób
Jest to powiedzenie bardzo ryzy również wyrazić sobie, tj. .redakcji
kowne. Przecież sani p. starosta K. Z., votum zaufania za to, że z po
stwierdził publicznie nadużycia i nie budek obywatelskich płynąca nasza
dokładności, cośmy przedtem uczynili krytyka gospodarki Sejmiku wywo
nie domyślając się, jako żywo, żc łała spowiedź publiczną. Jakkolwiek
jest to robota.... antypaństwowa. Do rozgrzeszenie się Sejmiku przyszła
kwestji tej jeszcze będziemy mieli jakby na zamówienie, niemniej stoją
możność powrócić.
ca woda poruszyła się»i w filtrach opim.ji publicznej wykazała zarazki
SAMI SOBIE.
chorób, które usuwać jest sprawa su
Po p. staroście zabrał głos członek mienia obywatelskiego.
Sejmiku p. Kowalski, który żądał, by

JAK SOBIE CHCE GOSPODARZYĆ
MAGISTRAT M. CZELADZI?

Rada miejska rozpoczęła rozpatry raz chowa w wydatkach drogowych. są i tacy, co sobie psa na kolację za
W wydatkach na oświatę zauważyć funduję — i to nie swojego.
wać budżet, a właściwie to nie Ra
da, tylko komisja budżetowa, a naj- trzeba, że mamy aż trzy wieczorowe
Najprzyjemniejsze jest io, że s
właścdwiej to niewiadomo kto, bo zakłady naukowe: uniwersytet po roku 1929-30 pozostała podobno nad
przecież u nas pan burmistrz to 6ob:e wszechny, wieczorowa szkoła do wyżka 123.302 zł. Przez tę nadwyż
robi co obce, nie liczy się nikim, rzą- kształcająca i miejska szkoła do kę budżet zwyczajny nia 6ię skończv,
dlzii bez zarządu, a wydział powiato- kształcająca. Uniwersytet dla Czela nadwyżką 56.625 zł.
wy taki stan rzeczy toleruje. Tak też dzi to jest trochę może wielka naz Niebai-dzo mogę rozumieć to ra
wygląda i budżet Magistratu. Jeżeli wa, bo już i tak mamy w Polsce do dosne obliczenie, bo jeżeli Magistrat
nie -liczy się Magistrat z obywatela syć różnych doktorów od prawa i nie ma nadwyżki 123.302 zł., to dlaczego
mi, to pocóż ma się liczyć z pieniędz prawa. Przecież chyba Czeladź nie Magistrat nie wykupił akcyj tram
mi?
będzie wydawać nowych. Ten uni wajowych i dopuścił do tego, że
Na rok bieżący budżet zwyczajny wersytet stworzył u nas Sejmik, a o- akcje miasta rożkupują inni?
był obliczony na 378.850 zł., a na rok becraie dowiadujemy sie, że Sejmik
Tymczasem zakup akcyj za 106.680
przyszły ■wydatki zwyczajne mają skreśli! prawie doszczętnie wydatki zł. przewiduje się w budżecie nad
wynosić 515.000 zł. — to jest o 156.150 na uniwersytety p. Chmielewskiego. zwyczajnym, ale na ten cel ma być za
zł. więcej niż w roku zeszłym. Jeżeli To dlaczego Czeladź ma to utrzymy ciągnięta specjalna pożyczka. Wogó
nawet uwzględnić, że trzeba będzie wać? Wieczorową szkołę dokształca le pożyczek przewiduje Magistrat na
zapłacić 96.850 zl. długów, zaciągnię jącą i miejską szkołę dokształcającą 170.000 zł. A tymczasem obecny stan
tych przez b. komisarza Marczyń możnaby chyba połączyć. Niech bę finansowy m. Czeładizi nie pozwala
skiego, to i tak wydatki sa większo dzie jedna szkoła wieczorowa do zaciągnąć ani grosza pożyczki, bo
GWARANCJA DLA „PRODUKCJI4 o 40.000* zł.
kształcająca, któraby młodzieży na dtziękii komii&arzowi Marozyńejoiemiu
Co do piekarni „Produkcja" wiapo-i A czy to Magistrat nie wie, że rok szej dawała praktyczne wykształce dotychczasowych pożyczek spłacać
niema z; czego.
mniał p. 'starosta, że wiadomość o u- ■en jest bardzo ciężki, że Judizie tra nie.
dzieleniu piekarni gwarancji finan cą codlzienmie pracę, żc podatki mu Do wyrośniętych wydatków dopa
Wydatki nadzwyczajne mogą b.yc
sowej jest nieprawdziwa, gdyż. KKO. szą 6ię zmniejszyć? Przecież p. pre- sowano dochody i Magistrat oblicza wykonane tylko w ramach własnych
anj grosza gwarancji nie dała. Dla mjer Sławek powiedział w Sejmie, je na 571.625 zł. Wszystko ma się dochodów. Jeżeli budżet zwyczajny
że
trzeba
przyciągać
pasa,
a
u
na6
w
bardzo szczęścić Magistratowi. Cho wykazuje 56.625 zł. nadwyżki, to
czego p. starosta nie dodał, że to Sejnik dawał gwarancję, niewiadomo. Czeladzi p. Piwowar chce pasa po ciaż zwroty kosztów deczenia oblicza przez zredukowanie wydatków do
Faktem jest, że gwarancję dano na puszczać. Ale choćby nawet p. Sła no przedltem najwyżej na 1.000 zl.. norm roku zeszłe go na dwyżka po win
wek
nic
nie
mówił,
to
my
obywatele
to teraz ma wpłynąć 3.000 zl. Taksa- na wynieść 96.625 zł. Podatek węgło
niepewny interes, a czy zrobiła to
Kasa sejmikowa, czy Sejmik — jest Czeladzi musimy powiedzieć, że lud mo mają się powiększyć zwroty za wy ma dać 130.000 zł. czyli razem
rzeczą obojętną, gdyż obydwie lastv- ność miasta nie stać na większe wy druki, opłaty administracyjne i do miałby Magistrat 226.625 zł, do dy
tucje operują groszem publicznym, datki.
chody z podatków. Według obmyśle spozycji na. wydatki inadizwyczajine,
pochodzącym z jednego źródła.
Nie będę tu wyliczał szczegółowo, nia Magistratu nadchodzący rok ma Z tych pieniędzy można zakupić ak
gdzie i ile powiększa się wydatki, bo być rokiem szczególnej obfitośei pie cje tramwajowe za 106.680 zł., na
JAKA POMOC?
właściwie wszędzie po trochu. Ale spe niędzy. Tylko że niektóre rzeczy to spłatę nieszczęsnych długów po p.
Na zanzut, że Kasa popiera tylko cjalnie nie podoba mi się, że w tym się trochę kłócą między sobą. Jeżeli Marczyńskim jeszcze 83.400, na za
pewne instytucje lub organizacje, p. roku mamy zapłacić na umeblowanie porównać dodatek do podatku prze płacenie raty za pompę. 12.727 i je
starosta przytoczył dane cyfrowe, ma biur, na firanki w oknach 2.000 zł. mysłowego, to w zeszłym roku umie szcze poziostajc 23.818 zł. na budo
jąc© świadczyć o szerokim zakresie Nie spadnic nikomu korona z głowy, szczono w budżecie 100.000, a na rok wę szkoły, to jest tyle, ile Magistra i
tej pomocy. A więc rolnictwo otrzy jeżeli posiedzi w biurach bez firanek, przyszły ma być 110.000 zł. A ziś chce ściągnąć w podatku inwesty
mało 587 tysięcy zł., na ruch* budo skoro ich dotychczas nic było. Na podatek dochodowy w roku zeszłym cyjnym.
wlany damo 274 tys. zł., na cele prze procesowanie się po sądach chce Ma obliczony był na 114.780 zł., a na rok
Podatku inwestycyjnego ściągać n:e
mysłu 1.524.000 zł., .rzemieślnicy o- gistrat wydać 1.000 zł. Ano nic dr.w- przyszły ma być 180.000 zł.
ma potrzeby i nie można, bo czasy
trzymali z funduszów własnych Kasy nego, jak wojuje ze wszyetkiemi, to
Pomiędzy podatkiem przemysło są ciężkie.
126 tysięcy zł., spółdzielnie kredyto potem są sądy — a ludność ma za to wym i podatkiem dochodowym jest
A akcje tramwajowe trzeba kupić
we 438 tys. zł., samorządy 156 tys. zł. zapłacić.
związek. Jeżeli podatek obrotowy niezwłocznie z wykazanej nadiwyżI znów p. starosta nie wyjaśnił, jakim
Taksamo zadziwia mnie wydatek ma się powiększyć tylko o 10 proc., ki z r. 1929-30, która to nadwyżka
to sposobem instytucja, posiadająca na utrzymanie dróg i ulic. W roku to jakim sposobem ma się powięk leży chyba w kasie Magistratu. ’
100 czy 200 tysięcy kapitału, może u- 1929-30 wystarczyło 7.148 zł., w roku szyć dochód o 60 proc.?
_________ __________ Józef Nobis.
dzielać
wiciom:'! jonowej pomocy, bieżącym 12.142 zł., a akurat na ten
Szukając pieniędzy chciał Magi
prawdopodobnie chodzi tu o redy najcięższy rok to chce się wydać strat opodatkować ogiery i obliczy!, Dsszcz złota na Górnym Śląsku!
skonto, a więc o pomoc, której udzie 23.896 zł., to jest przeszło 12 tysięcy że z tego otrzyma 250 zł. Ogiery za Jak się dowiadujemy los Nr. 5901 na któ
lają chętnie wszystkie banki, a któ więcej niż w roku zeszłym, A w tych mieniły się tymczasem na wałachy i ry w 8-anem dniu ciągnienia V. klasy Pań
rej za zasługę w żadnym razie nie wydatkach skryły się ipocichu konie podatku nie będzie. Podobna sprawa stwowej Loterji padła wielka wygrana zl.
— został przez szczęśliwą kolekturę
można uznać.
Magistratu, które przedtem były za będzie i z podatków od jusów. Magi 200.000.
W. Kaftal i Ska wypłacony.
liczone na wydatki administracyjne. strat liczy, że zamiast 1000 zl. dosta Szczęśliwenii posiadaczami są górnośląNADUŻYCIE
Przecież wiadomo, że utrzymanie nie 1500 zł., a tymczasem w Czeła żacy zamieszkali w Siemianowicach.
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
tych koni nie opłacało się i, że miały dizi psów jest coraz mniej, bo ludzi Oryginaljjy wypłacony los zobaczyć moż
Z kolei u. stamosta, wrócił jeszcze być sprzedane.. to dlateco je sie t©* ni© stać na utrzymywanie psów, a, na w aknid wystawowem kolektury W.
Kattal i Ska jr Katowicaak.
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„KURJER ZACHODNT

POKWITOWANIE OFIAR
złożonych bezpośrednio w Administracji
„Kurjera Zachodniego11.
Zanniiast kwiatów na trumnę ap. Jemaego Rzodikiewiiczii na koło opieki radizioiefekiiej przy gimnazjum. żeńsikiem im.
Emillljii Pllaiteir składia Stiainiiisllia-w Gaidtoansikri 50 ził.
Zamiast kwiaitów na Łnumnę śp. Jad
wigi Waśniiewislkiej na głoidinyicdi A. Toł
wińska zł. 20 (iclwaidlzieściia).
W dlniiiu iimtóniin-, zamiiast kwiatów dila
naszej wyldhoiwawcizyinii składa na lódiź
podrwołdtaią „Odlpowiedź Tirewiirainuisawd”
zł. 650 (sześć 50 gir.) klasa II girnai. im.
Emiilliji Plater w Sosinotwęu.

robota 21-marca 1951 roku.

bieżący. 12.10 — Koncert z płyt gramofono
wych. 15.10 — Komunikat meteorologiczny
(P. R. Warszawa). 15.20 — Przerwa. 14.00 —
Komunikat gospodarczy (P. R. Warszawa).
14.40 — Przegląd wydawnictw periodycz
nych — omówi Prof. Henryk Mościcki (P.
R. Warszawa). 15.00
Odczyt dla maturzy
stów pt. „Herezje XIV i XV wieku i ich
związek z Reformacją" (dział ,,Historja“)—
wygł. prof. St. Nowakowski (P. R. Warsza
wa). 15.20 — Komunikaty Polskiego Związ
ku Zrzeszeń Gospodarczych Woj.'Śl. oraz
komunikat Teatru Polskiego. 15.55 —- Przer
wa. 15.50 — Skrzynka .pocztowa radiotech
niczna (P. R. Warszawa). 16.10 — Koncert
z płyt gramofonowych. 16.45 — Skrzynka
pocztowa Rozgłośni 'Katowicldej dla dzieci.
Ciocia Hela omówi listy od słuchaczów naj
młodszych (H. Reutt). 17.15 — „Jej królew
ska mość ..Maszyna11 — wygł. Prof. Inż.
Aleksander Groza (P. R. Kraków). 17.45 —
Audycja dla młodzieży: (P. R. Warszawa),
a) Słuchowisko „Bohaterski myt o Perseuszu“, b) Koncert. W programie utwory I. J.

Paderewskiego. 18.45 — Codzienny odcinek
powieściowy. (9.00 — Rozmaitości, zapo
wiedź •programu na dzień następny, komu
nikat Teatru Polskiego oraz przegląd wi
dowisk. 19.15 — Dr. Witold Wilkosz, Prof.
Uniw. Ja.: „Newton dzisiaj". 19.40 Praso
wy Dziennik Radjowy (P. R. Warszawa).
19.55 — Komunikaty Związku Młodzieży
Polskiej. 20.00 — P. Helena ' Wiewiórka
wygł feljeton pt. „Walka z przestępstwem".
(P. R. Warszawa). 20.15 — „Czartoryski 1
Chłopicki" — wygł. Pułk. Henryk Eilt
(Warszawa). 20.50 — Recital skrzypcowy
Litmana Barenblata (P. R. Warszawa). 21.20
Koncert muzyki lekkiej (P. R. Warszawa).
22.00 — P. Wacław Rogowiez wygł. feljeton
pt. „Murzyn o kobiecie" — (P. R. Warsza
wa). 22.15 — Utwory Chopina w wykona
niu Konstantego Heintze (P. R. Warszawa).
22.50 — Komunikat meteorologiczny z War
szawy oraz zapowiedź programu na dzień
następny. 25.00 — Mnz-yika. taneczna (P. R.
Warszawa).

Nr. 67.
•strowteckie 44.00, Stairwhow-ioe 12.00 —
12.15.
3 ipucc. poż. Buiclowtona 45.25, 4 proc
poiż. Iniwesii. 95.00, 4 i pól prac. Ziemskie
Kredyt. 52.25.
WALUTY i DEWIZY: Dodar 8.92, No
wy Jork 8.917. Londyn 43.36,50, Paryż
54.92, Wiedeń 125.46, Panaiga 26.44,50,
Szwajcarija 171.71, Hdandja 357.82, Berlliui 212.65. Dolar pryw. 8.92,50—8.92,25
Tendencja dlba akcyj mocniejsza.,- cliła
walut słabsza.
POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
z dnia 20-5.
Żyito cena traimz. 2120, Pszenica cena
tinaniz. 25.15, Pszenica. cena orjenil. 24.50
—25.00, Mąka p&zenina 38X10—41.00. Re
szta noitowań bez zmiainiy.
Usposobi eonie spokojnie.

X ARESZTOWANIE „MISTRZA GORDONIEGO". W Katowicach aresztowa
ny został 40-łeltini Daniel Fidlmra, .pocho
dzący z Łomżyńskiego. Na Śląsku a rówmiież w Zaigłębiru Dąlbirowslkiem Fidluira
znany był jako uuisiinz Gardami lub
W dobie obecnego kryzysu codzienne troski tat jest wprost bajeczny. Już od trzech X „BIAŁE FARTUSZKI11 W ŁAZACH.
„czarnoksiężnik” Goróani. Eiiduiru prze materjalne
łożą się już ciężkim na każdego miesięcy nie dokuczają mi żadne bóle i
bywali iw Warszawie, Kaflfeau, Często brzemieniem. Gdy dręczą kogoś jeszcze czując się teraz zupełnie zdrowym, powró Seikcja sceniczna przy Związku młoidtaiechowie, Sosnowcu, Królewskiej Hucie, nieustanne boleści, temu doprawdy życie ciłem do pracy. Z wdzięcznością i czystem ży „JediDiość" fiilja Warlty w Zawiicnciu,
a następnie diwuikiratinlie w Katówiicach, uprzykrzyć się może. Dlatego też bardzo sumieniem polecam każdemu cierpiącemu pod reżyiserją Miarjainia Szezepańsikieigtc
gldlziiie otworzył biiiutro (porad przy ml. ciekawem jest pismo .p. Pawła Manna, War tabletki Togal, jako zbawienny środek. odegra w niedtóeilę 22 bm. o godiz. 7 wie
szawa. Konarskiego 5, w którem czytamy- Rzeczywiście przeciwko bólom reumatycz czorem w sałi teaitrallineij Związku kole
Zaelttnej 2. Wróżył z rąk, „leczyli" wszy m.
in : od lat cierpię na reumatyzm. Do nym, podagrze, bólom i rwaniu w stawach, jarzy w Łazach aircywesofy wodewil w
stkie choroby .wie uleczalne, udzielał rad kuczliwe bóle wprost obrzydziły mi życie, bólom nerwowym i głowy, grypie i pr;
4 alkilach ze śpiewami i tańcami K. Kruim
wa wszystkie okoliczności i troski życio czyniąc mię niezdolnym do pracy. Stoso bieniom niema nic lepszego nad T
lowsikiego pt. „Białe fcirtuiaaki". Udział!
wałem
wiele śradków, ale skutek byl nie Potwierdza to dobitnie przeszło 6000
we. Dzdenmie przychodziło do -niego otylko przejściowy, gdyż po krótkim rzy, w tej liczbie wielu słynnych profeso przyjmuje 15 osób. Własną oikiestira.
koło 30 Mientów i pacjentów. Były io stety
czasie bóle powracały. Przypadkowo o mo rów. Togal w naturalny sposób usuwa pier
kobiety i mężczyźni z imajiniżisizyich sfer, jej niedoli opowiedziałem jednemu znajo wiastki chorobotwórcze i jest nieszkodliwy Sztuka cieszyła się ogramnem powodzie•ludzie łaitwowieoini, Łitónzy biali serjo memu. Poradził mi spróbować tabletki To dla serca, żołądka i innych organów. Tysią ■niem na wezysitkićh scetniach polskich,
sztuczki cynicznego oszui-ifa. Wydrwi gal, które sarn już z nadzwyczajnym wyni ce udręczonych odzyskało dzięki tabletkom ■więc przypuszczać należy, iż pubUliczność
grosz ten zarabiał świetlnie na głupocie kiem stosował, cierpiąc na bóle neuralgiczne Togal swe zdrowie. Wypróbujcie i przeko Łaiz tłumnie pnzybędzie na- to pnzedisitaPosłuchałem jego rady i nabyłem w aptece najcie się sami! We wszyst. apt.
2249 w-deinie.
i ciemnocie ludzkiej. Policja skonfisko Togal. Z radością stwierdzić muszę, iż rezulwała u -niego rozmaite środki lecznicze
i aparaty, kilóremi sobie pomagał pnzy
Dszrukiwiainiiu łatwowierny eh klientów.
Między tema środkami zmadeciono słoiki
X WIOSNA IDZIE. Coraz wyżej posu
łoju, który spmziedawal kobietom, jaiko
wające siię słonko sipędlza z pól i dróg
cuidowiny środek nia wsŁuidizeinie wzaje
resztki śniieg-u, diaijąc pnzeidismak wczes
mności u mężczyizn, nasiłępmie .różdżki
nej wiosny. Gdyby nie widok goispodiaDzairodaiejskie, lustra magiczne, kapliczrzy prizyjeżdiżający^h dio miasta na sa
kę z Boskicm okiem i amuletem, nas tępZ początkieai bieżącego roku polski ku. Zarząd komweuieji przeprowadza niach i często w kożuchach, wszyiscy zanie gotowe od|powiied!zi, drukowane dla przemysł jedwaibndczy wkroczył zde •obecnie źródłowe badania nad kwe- pomnieliby w miiastecziku o zimie. Na
initeiresanitów zgóry przygotowane, ma cydowaniem na drogę doniioelyicih po stją obniżenia cen tkainin, celem roz ■wsiach śnieg leży zwykle dłużej, a w
ski dila wywołania sensacji itd. Areszto czynań sanacyjnych, które miały na szerzenia rynku zbytu. Projektowane liasadh, którymi otoczony jest Olkuisiz,
wanego oszusta przekazano władzom są- celu opanowanie chaosu, jaki powstał jest również ograiniczenie możliwo ■leżą jeszcze c-ałe zwały śniegu. Mimo to.
dlawym.
ma rynku jed-wabn-iczym w związku ści korzystania z t. zw. obrotu uszla od póll pachnie już świeżą ziemią, a od
X ADWENTOWICZ W CZELADZI. z ogólnopolskim kryzysem włókien- chetniającego tylko dila tych przed łaisów — sosną. Znak zbiliżająeej si,ę_
siębiorstw, które posiada ją w Polsce wnośmy.
Wczoraj w kinie „Czary" w Czeladzi nictwa.
Ko-ńikrgfnym przejawem tych po własne fabryki. Kartel zamierza rów X IMIENINY. Obchód 19 bm. miał cha
występował zespół K. Adwemtowicza,
gnając majmowszą komedję „Miłość". Je czynań sanacyjnych było powstanie nież przyśpieszyć proces sanacji sto rakter więcej wojskowy. Cała uroczy
dną z główniejszych ról kreował arty w połowie lutego kartelu producen sunków przez zawarcie specjałuych stość skoncentrowała się na rynku w de
sta scen wainsizaiwekich p. Miecz. Sar- tów branży jedwabnej p.n. „Zrzesze umów z zaigranicznyimi dostawcami filadzie pnzed wladizaimi iządioweimi od
wińskii, czeiadlzianiiiii. Przedlsilawianiie cie nie faibiryikanitów wyrobów jedwa-b- ■surowca, z fanbiarniami jedwabnetmi działów przysposobienia wojskowego tj.
szyło się powodzeniem.
niczych w Polsce”. Nataralnemi przy orarz z odbiorcami w sensie ujednoli stirizelcóiw z O.likusza i sprowaidlzanych
ze Skały i Wolbromia. Nabożeństwa w
X FORTUNA KOŁEM SIĘ TOCZY. Że czynami, jakie skłoniły producentów cenia warunków tranzalkcyj.
Obecnie podjęte zostały z inicjaty kościele nie było. Na defiliaidizie i na atak jesrt .przekonali się dwaj piracowmii- do skonsolidowania się, były ćhaoiycz
cy eąd'u girodizJkiego w Czeladzi pp. A. ne stosunki na rynku, spowodowane wy zrzeszenia starania w sprawie 'kademji wieczorem przygirywiała orkie
wiproiwadaeinia
zakazu
przywozu
u'
tem,
że
drobni
producenci
jedwabiu
stra ze Skały. Pinzed poludlniem odbył
JComiecziny, sekretarz i Słowiński, woź
ny. Wczoraj bowiem otrzymali zawia nie posiadający własnych warszta żywanych krosień jedwabnych Prze;,j się poranek dila szkól śricdtóch. Na akadomienie, że ma numer losu, którego tów pracy i z tego względu nieu kiłikunastu dniami naskutek starań demjii wieczorowej przemawiali p. sta
iwymietniien i posiadają ćwiartkę .padła chwytni ani dla podatków, aru dla Izby Przemysłowo - Handlowej w rosta Siamiirowski, a „Hejnał" odśpie
wyginana 100 tysięcy zil. Wobec tego na świadczeń socjalnych — byli w moż Łodzi wprowadzona została 100 proc, wał kilka pieśni legjeinowych, oraz ode
kaiżdlego z mich przypadliie sunna 10 ty ności skutecznie walczyć z solidnemi zwyżka cła dla 'używanych "maszyn grano sztuczkę „Wiigiljja na Muiimamie".
tkackich i przędzalniczych. Podwyż
sięcy zł. Wiadomość o nueawykłem firmami.
X OKRĘGOWY ZWIĄZEK STRAŻY
Konwencja producentów tkanin, ka ta nie objęła jednak krosien me POŻARNEJ
szczęściu graczy lotem błyskawicy obie
w Olkuszu przypomina
gła miasto, budząc wśród szeregu mniej która przed miesiącem zrzeszała 13 chanicznych do jedwabiu, o co zabie wszystkim członkom czynnym, że w ce
szczęśliwych graczy zrozumiałą za finm z całej Polski, obecnie repre ga obecnie konwencja przemysłow lu nabycia praw dio świiiacltczeń kasy
ców
jedwabniczyćh.
Bralk
ochrony
zentuje już około 20 firm, stanowią
zdrość.
strażackiej przy P. Z. U. W. na rak 1951
cych całkowitą produkcję polskiego celnej na krosna mechaniczne dila •należy' najpóźniej dio dnia 1 kwietnia
X WYPADEK PRZY PRACY. Wczoraj
produkcji jedwabiu stanowi poważ przesłać zobowiiązainie podilwg wiadiomena kop. „Saiorn” uległ nieszczęśliwemu przemysłu jod wabniczego i obejmu
ne
niebezpieczeństwo
dila
przemysłu
go wzoru, podpisaine .przez zarząd, stra
wypadkowi robotnik J. Gajos, -lat 50, je również firmy zagraniczne, działa
polskiego, gdyż znakomicie ułatwia ży oraz listę imienną czynnych człon
zam. na kodioinji „Saturn”. Spadająca jące na terenie Polski. Statut zrze
przenoszenie przemysłowcom zagra ków straży w dlwóch egzemplarzach.
beilka prtzygniotila G., to też rannego w szenia przewiduje* regulację rozmia
nicznym
swych
fabryk
do
Polski.
stanie niegroźnym odwieziono do szpi rów iprodukcji i warunków sprzeda
Pokaz sikawki motorowej ,-LEOPOLIA1
ży, co przyczyni się do sanacji ryntala P. K. Ch. w Gzeliadtai.
oraz rewja samochodów „OśWIĘCIM-PRAGA“, w Olkuszu. W niedzielę dnia 22 mar
X KRADZIEŻ KÓZ. Z komórki Zafji
ca rb. o godz. 1 popołudniu odbędzie się
Zygmunt, zamieszkałej na kolonj-i „Sulna Rynku w Olkuszu wobec Władz pożarDOCHODY I WYDATKI MONOPOLI ochrona monopolowa — 60, inwestycje —- niczych. samorządowych i wojskowych pod
no” w Strzemieszycach skradlziono dwie
likwidacja prywatnych fabryik — 60,• kierunkiem inżynierów Szafarkiewioza i
kozy, wartości 110 zł. Poszkodowana za PAŃSTWOWYCH. Dochody monopolu spi 12.085,
rytusowego w pierwszych 10 miesiącach ro emerytury — 4.566.
Moszkowskiego pokaz przenośnej sikawki
wiadomiła o kradzieży policję.
ku budżetowego 1950-31 (od 1JV-193O do
WIERZYCIELE
POLSKIEGO
BANKUt motorowej „LEOPOLIA” wyrobu krajowe

Zniechęcony do życia przez bóle reumatyczne. Kronika Zawiercia.

ZYCIE GOSPODARCZE.

Kronika Olkuska.

Uzdrowienie polskiego przemysłu jedwabniczego.

Kronika gospodarcza.

28.11-1951) wynosiły według danych G. U. S.
ogółem 452.437 tys! zl. wobec 574.510 tys.
w całym, roku budżetowym 1929-50, a
594.595 ’ tys. w r. 1928-29, wydatki zaś
UROCZYSTE OTWARCIE RADJOSTACJI 455.555 tyk (579.195 tys. i 591.654 tys. zl)
KASZYŃSKIEJ.
Strona wydatków składa się w bieżącym ro
Radjostacja raszyńska uruchomiona jest ku budżetewym z następujących pozycyj:
już prawie całkowicie. Otwarcie tej olbrzy- wpłaty do skarbu pastwa — 295.920 tys. zł.,
riej radjostacji, wybudowanej przez lon wpłaty na rachunek samorządów — 25.089
dyńskie zakłady Marconiego, odbędzie się tys. zl., przekazy do gorzelni — 50.901 tys.
w- pierwszych dniach kwietnia b.r. w spo do rektylikacyj i osób prywatnych — 7.776
sób bardzo uroczysty, w obecności p. Pre tys., do’ różnych dostawców — 25.152 tys.,
zydenta Rzplitej. Na uroczystość otwarcia utrzymanie dyrekcji — 5.016 tys. inne —
tej najsilniejszej obecnie na calyu święcie 25.499 tys. Dochody monopolu tytoniowego
stacji nadawczej zapowiedział swój przy wyrażały się w tym samym okresie kwotą
jazd genj-alny ■wynalazca senator Marconi. 560.557 tys. zł., gdy w całym roku budże
Spodziewane jest również przybycie delega towymi 1929-50 — 656.224 tys., a w 1928-29
579.728 tys. zl.; wydatki wynosiły 560.219
tów -wielkich radjostacyj europejskich.
tys., 657.702 tys. i 587.512 tys. zł. Poszcze
gólne pozycje w wydatkach przedstawiały
PROGRAM RADJOWY.
się w pierwszych 10 miesiącach bieżącego
SOBOTA 21 MARCA 1931 R.
roku budżetowego w tysiącach złotych na
11.40 — Przegląd Prasy Krajowej P.A.T. stępująco: wkłady do skarbu państwa —
(P. R. Warszawa) 11.58 — Sygnał czasu z 562.6G0, utrzymanie dyrekcji — 5.051, utrzymianie
zakładów i urzędów (administra
Obserwatorium Astronomicznego w War
szawie, hejnał z Wieży MarjacHej w Kra cja, fabrykacja, sprzedaż) — 52.177, wydat
kowie otaa aaxx»»»edź ru-osramu ua dzień, ki handlowe, orzeinyałowe i inne — 123.620

Nasz dział radjowy.

PRZEMYŚL. WEZWANI NA ROZPRAWĘ.
W „Monitorze Polskim" z dnia 18 bm. ogło_
szono decyzję Sądu okręgowego w War.
szawie (wydział handlowo - upadłośeiowj),
w myśl której wyznaczona została na dzień•
27 marca b.r. o godiz. 11 rano w sali nr. 6
tegoż sądu (przy ul. Miodowej 15) — roz.
prawa dla rozpatrzenia wniesionego przez'
Polski Bank Przemysłowy podania o odro’
czenie wypłat. Sąd okręgowy zaznacza, że
wierzyciele Polskiego Banku Przemysłowej
go mogą przybywać na tę rozprawę, celem1
udzielenia Sądowi wyjaśnień. Jaik podajee
..Gazeta Handlowa", z krakowskiej filji’
Polskiego Banku Przemysłowego wycofano
w okresie od 5 lutego do 9 marca br. około 1 miljona zł. wkładów, t.j. blisko 35
proc, ogólnej sumy wkładów w kraikówskini oddziale tego banku.

go „Unji Strażackiej11, we Lwowie, jak również demonstrowane będą najnowsze typy
samochodów osobowych, ciężarowych oraz
pożatnicsych i do czyszczenia miasta mańki
,.OŚWil;CIM - PRAGA". Samochody częściowo wykonane w krajń i zastosowane do

naszych warunków terenowych.
' 2518
X Z BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. W
dniu 29 hm. o godiz. 3 popal, odlbędiziie się
diatezy ciąg ogólnego zebrianiia, na którem ni. in. odczytane zostanie apnaiwozdianie i wnioski komisji konitnoilinej wyłomionej przez wailine zgromadlaenie w
•diniu 1 bm.

WYMAGANIA.
Dziad (do kolegi): Daje mi jedna pa
niusia dwa grosze i mówi: pomódlcie się,
mój dziadku, żebym też po śmierci do nie
ba się dostała. To ona jak chce tramwajem
do Będzinasię dostać, to musi 50 groszy za
CEDUŁA Z DNIA 20-5.
płacić. a do królestwa niebieskiego ebc.iala
AKCJE: Banik Poilsiki 134.50, Cuikiei- bv sie dostać za marne dwa aroszę!

Z giełdy warssawskiej.

28.50. La.lPOD 20.50. Modirzęjów 7.00. O-

„KUK JER ZACHÓDNT

Nr. 67.

sobota 2i mairca 1951 roku.

Dramaturg, miljoner, autor „Pana Topaza”
rozpoczął swoją karjerę... pięścią.

Inidyj pierwszorzędnym a palącym
politycznym problemem.
Świątecznym unwzystościom, tak
charakterystycznym dla owych cza
sów, odpowiadały stosowne zmiany
i przepych w jedzeniu. Zwykle spo
żywała wówczas szlachta na biesia
dach 16 potraw, jednak w dni .szcze
gólnie uroczyste, jakim był rap. dzień
podpisania pokoju Westfalskiego w
Norymberdze w 1650 r., niemniej jak
120 potraw następowało po sobie.
„Osobiście uważam, kończy profe
sor, że Szwedzi 16 wieku daleko le
piej i racjonalniej żyli i odżywiali
eię, niż ich potomkowie w ciągu ca
lydh następnych dwóch stuleci”.

Kairjery niektórych mniejszych i nie miał pieniędzy nawet oia takie nej zmianie, gdyż woli być księgarwiększych sław iparyskich są na zainstalowanie się. Od roku bc.z pra ką w eleganckiej dzielnicy Paryża.
Takjc niespodzianki zawodowe są
prawdę zdumiewające. Sława Pr?y' cy, deremnie pukający do gabinetów
chodzi w środku życia. Początek lub dyrektorów, otrzymał wroszpie zaję zresztą bardzo częste w Paryżu, gdzie
cie w garażu, gdzie myje auta. Przy z dnia na dzień przychodzi zarówno
koniec są skromne, często żałosne.
Oto Marcel Pagnol, autor „Topa- chodzi szykowna dama i nic wiedząc sława, jak i zapomnienie. Początek-za“. „Topaz" szedł w samym Paryżu oczywiście, koigo ma przed sobą, wo zdaje się — dali małżonkowie Debucourt,' aktorzy, którzy rzucili się do
przeszło trzy lata co wieczór. Dopie ła:
— Emile! vous me łaverez ma voi- •księgarstwa, podobnie zresztą, jak i
ro kilka dni temu zdjęto go z afisza.
artystka Marcelle Schniitt, żona lite
Był czas, że sztukę tę grano równo tuire!
rata Se.rstevcnsa. Milion, zaintereso
— Bień, madame.
cześnie w dziesięciu krajach, nie vvłączając Rosji sowieckiej. Śmiano się Ot, los na stare lata. Sądzi jednak, wawszy swą sprawą Chevalier‘a, za
Kuchnia futurystyczna
garaż, Marta
—za
— jego
j„o_ pieniądze
c.......
z Pagnola, że nic zdaje sobie sprawy że zagra jeszcze jaką rolę, gdy któ- ..łożył
~!ką, Henry-Hanze swych rachunków w bankach ryś ż dyrektorów będzie potrzebo-Jłegnier jest modystki
WEDŁUG MAR1NETTIEGO.
.ry aiwtykwarjuszem, Cremieux deko
różnych krajów, rachunków, które wał na scenie ... pomywacza aut.
Wódz futuryzmu, Jego Ekscelencja
Na avenue des Ghamps Elysees ot ratorem, Lucjan Wat maluje afisze,
rosły z dnia na dzień z tanijem autor
F.
T.
Marinetti, członek Aka.demji
a
Lucette
Darbellc
została
krawco

skicJh. Okazuje się jednak, że Pag warta została niedawno księgarnia,
nol jest równie dobrym buchalterem, w której nabyć można m. in. i auto wą. Tak też jedna z Doiły - Sieters, włoskiej, wystąpił niedawno z mani
jak dramaturgiem. Oświadczył bo grafy modnych sław, jak Batailłe, które przed kilku laty zyskały wiel festem kuchni futurystyczniej, w któ
wiem, że doskonale zna etan swoich Pagnol i innych ulubieńców kobiet- ką sławę w Musie - Hallach, miano rej zwalcza spożywanie makaronu a
rachunków we wszystkich bankach Księgarnia należy do pani Yvonne wicie Jenny, otwiera zakład konfek proponuje ryż. Makaron bowiem po
francuskich i zagranicznych z wyjąt Bray, autorki „Szalonej dziewicy", cji damskiej dla pań z wielkiego woduje przedwczesne odtłuszczenie
kiem Rosji, skąd nic może wydobyć „Nagiej kobiety" i innych ipoczyt- świata. Pieniądze płyną szybko w Pa rodaków i zanik inicjatywy w całym
ani centima. Otóż okazuje się, że ten nych powieści. P. Bray jest szermieir- ryżu i trzeba się chronić zawczasu narodzie. Poza tem na makaron trze
ba sprawdzać mąkę z zagranicy, a
dramturg - miljoner zaczął zdobywać ską nagości i lubi żyć pod namiotem nrzed nędza starości/
ryżu mają Włosi poddostatkiem.
L- K-ski.
karierę i majątek nic piórem, lecz na łonie matury. Ostatnio jednak za
Dla celów propagandowych wydał
pięściami. Był bokserem. Nie arnato- miłowania jej ulec musiały gruntowManinehti niedawno uroczysty banr
rem. Zawodowcem. Karjerę ringową
kieł na otwarcie restauracji futury
zaczął jeszcze w gimnazjum. Pierw
stycznej w Turynie. Oto lista potraw
szy małch w Marsylji przyniósł mu
podczas bankietu:
6 franków. Ani jednego sous więcej.
Zakąski
Drugi małch w Aix, na skutek pierw
Zupa „słońce"
szego zwycięstwa, przyniósł mu 12
Risotfo na polewce winnej
franków. Waga? Kogucia. Karjera
Mięsna potrawa „plastyka"
stała otworem przed obecnym ulu Nortnja życia pod względem warto 400 laty wypijano go 50 razy więcej
„Ułtravirile“
bieńcem publiczności. Nagle przerwał ści pożywnej ..pokarmów nie wska niż obecnie. Mówi o niem skarga woj
„Pejzaż żywnościowy"
ją. Pociągnął go teatr i dał mu odra- zuje zmian na przestrzeni 400 lat, eka szwedzkiego z 1558 roku, użala
„Morze Italji“
zn sławę i majątek. Ale Pagnol u- aczkolwiek skład spożywanego jadła jąca eię na zibyt małe porcje, oraz
zmienił
się
znacznie
z
biegiem
czasu.
ro-żkaz
dzienny
z
tegoż
roku,
zozwa
Sałata „Marę Internum"
częszczal pilnie na wszystkie mecze i
Niedawno szwedzki uczony prof. łojący na zdumiewającą ilość piwa,
„Równik i... biegun północny1'
twierdzi, że dłoń go świerzbi, gdy pa
Deser elastyczny
trzy na walczących. I je6t przekona Eli Hcókscher porównał wartość od gdyż około czteroh litrów na osobę
żywczą
jedzenia
spożywanego
w
w
dizień
powszedni,
a
pięć
litrów
na
„Niebiański drut"
ny, że wcześniej czy później wróci na
1555 roku przez służbę królewską w uiediziclę.
Owoce, kawa, likier.
ring.
Innym znamiennym punktem w uA przecież, mimo powodzenia ta K’acu Griipeholm, w pobliżu Stock„Plastyka" — to pieczeń cielęca w
mu, na podstawie zachowanych wagaćh prof. Heckschera jeet fakt, otoczeniu 11 gatunków jarzyn. „Ułkich sztuk jak „Topaz”, (grany i w
Sosnowcu przez teatr miejski) wielu dokumentów, oraz strawy wyznaczo że 400 lat temu nie było w zwyczaju traviriile“ (Nadmęski) — to wielki ho
aktorów, ongiś ulubieńców publicz nej przez królewską szwedzką ko jeść świeżego mięsa. Pod koniec żniw mar w pieprznym sosie. „Pejzaż żyw
ności, znalazło się z czasem na bru misję wojskową dla armji w 1930 ro wszystkie świeże produkty, jak: mię" nościowy" — to „martwa natura” na
ku. Inne czasy, inne sztuki, inny ku. Z zestawienia tego wynika, że eo, rybę czy masło solono i groma dająca się do spożycia. „Równik i
smak publiczności, wygnały z tea ilość kalotryj w pożywieniu pozostaje dzono w spiżarniach do następnego biegun północy” — to arcydzieło sztu
trów wielu dobrych artystów, któ prawie ta sama i waha się między roku, podczas, gdy ludność spożywa ki kulinarnej. Słońce w kształcie orzy nie umieli się przystosować do liczbami 4.275 a 4.576. Jednakże oko ła zawartość 'spiżarni i piwnic z ro inletu z długiem! pasemkami z anana
ło roku 1500 jadło odznaczało eię ku ubiegłego. Można więc sobie wy sów, płonące światełkiem różowem
zmienioych waruków.
J cdinym z nich. jest doskonały ongiś nieznaną nam dzisiaj jedinoetajno- obrazić, jalką masę piwa trzeba by rumu. U góry, zabezpieczonej prze
aktor, co Roger Puylagarde. Z pierw ścią. Polegało ono na pięciu zasadni ło szykować na cały rok i wiele g źroczystą taflą z lodu unosił eię sa
szego bohatera sceny zeszedł na han czych składnikach, jak to: żyto, ry zużywano codziennie przy posiłku, molot wymodelowany z zamrożone
dlarza starzyzną. Osiedlił się na ba, masło, wieprzowina, oraz jedyny by zapić zawsze słone a częstokroć go kremu. Góry lodowe i czekolado
Marche aux Puces. Co to jest? Tyle, napój — piwo. Zupełnie nie było w zepsute' jadło. Taki sposób życia do we foki stanowiły tło podbieguno
co warszawski Kercalak, lub krako użyciu cukru, jarzyn, mleka, sera, skonale tłumaczy wielką rolę, jaką wego pejzażu.
wska andeta. Za bramą Clignam- jaj, ani tak powszechnych dzisiaj odgrywały podówczas towary kolo
Po tem „anaraasoweim słońcu” cóż
urt rozsiadły się ciasno budy i budki, kartofli. Dziennie spożywano około njalne i sól.
mówić doipieiro o „niebiańskim dru
stragany i straganiki, gdzie można 850 gramów chleba na osobę, gdy
Około 1550 r. sól stanowiła czwar cie" i „elastycznym deserze"!
kupić wszystko. Oczywiście używa tymczasem podczas wojny światowej tą część całego szwedzkiego importu,
Ludzie umieją eię bawić!
ne- I dlatego publiczność paryska na dzienna porcja chlleba w Szwecji wy ipodcazs gdy dzisiaj wynosi jedną
zwała to „pchlim targiem". Tam się nosiła 250 gramów.
czterecksetną, a towary korzenne, tak
ulokował ze swą budką ceniony przed
Dzienne spożycie ryby było osiem niedzowne pnzy spożywaniu zeszło
kilku laty jeszcze Puylagarde.
razy większe niż dzisiaj. Co do pi rocznych zapasów, czyniły w owym
Jego kolega, Emile Saint - Ober, wa, mierzonego w kalorjach, to przed czasie sprawę dróg handlowych do Popierajcie L. 0. P. P

JAK ODŻYWIANO SIĘ
CZTERYSTA LAT TEMU.

ANASTAZJA DREWNOWSKA

CZATY.
POWIEŚĆ.
53)

_

— Więc czego pan właściwie ode mnie chce?
— zapytał. choć dobrze wiedział, że tu tylko mogło,
chodzić o jedno >— o życic.
— Takie winy płaci się życiem — rzeki Siel
ski, nie odpowiadając bezpośrednio na pytanie.
Palce jego wpijały się w ramiona młodego
człowieka naksztait swponów, oczy paitazyly fosfo
rycznie iz pod zupełnie nieruchomych powiek.
Słarwutny myślal z błyskawiczną sizybikością.
Sytuacja jego przedstawiała się groźnie. Był słab
szy fizycznie od swego wroga i wiedział, że w wal
ce wręcz zostałby niechybnie pokonamy. Ucieczka
też była ryzykowna, Obłąkaniec był z pewnością
uzbrojony w rewolwer i nie zawahałby się strzelić
za nim, nie licząc siię ze skutkami alairmu. Jasnem
było, że wszystko mu już jedno, że pragnie tylko
osiągnąć ten jeden cel, a potem... praiwdiopodotbnie
nie myślą! o tem, coby było potem.
— Czego pain ode mnie chce? i— powtórzył
tknięty szczęśliwą myślą Sławutny. — To nie
prawda, że oma umierała z myślą o mnie. Wszak
panu się objawiła, nie mnie. I przebaczyła panu...
— To i co z tego ? — odparł koinwersacyjinym
toaiem Sielski. — Czego to dowodzi? Teraz już
Mat tam. gdzie jej nie dostóoaiA- Mosia mi przeba

czyć. Na ziemi... knuła zdradę.
Sławutny chciał zaprotestować, ale nie zdałał.
Co za wagę mogły mieć w jego ustach najszczersze
słowa? Poczuł, że pod wpływem tej niesamowitej
rozmowy, >zaczyna mu się mącić w głowie, jakby
sam był bliski obłędu. Obłąkaniec narzucał mu
swój stan psychiczny. Rozmawiali o umarłej w La
ki sposób, jakby w dalszym ciągu odgrywała kon
kretną rolę w dramacie ich losów.
Sielski nie śpieszył się ze spełnieniem niewy
powiedzianej groźby. Igrał popuosiiu ze swą ofia
rą jak kot z żywą myszą, wiedząc, że i tak już mu
nie ujdtzie.
W tem jego sadystycznem ociąganiu sic leża
ła jedyna nadzieja ratunku. Sławutny postanoiwił
przedłużać rozmowę, o ale się tylko da. Ramiona
bolały go od ucisku żelaznych palców, a ocizy od
wysiłku, z jakim, odpierał magnetyczny wsarok
obłąkanego.
— To pan mnie podszedł zdradą — rzeki zmę
czonym głosem. — Dlaczego pain udawał, żc mi pan
przebaczył? Dłaczego mi pan ofiarował przyjaźń?
Czy nie prościej było sprzątnąć mnie podstępnie
'beiz żadnych cerom eraji?
. I— Pewraiie, że 'prościej — odpowiedział Sielski,
pochłonięty cały rozmową. — Ale mnie chodziło
jeszcze o co innego. Chodziło mi o to, żeby się pam
przyznali do winy. A jakże inaczej mogłom wydo
być z pauia to prizyizmainie, jak nie udaniem przy
jaźni? Mratiiałeim absolutnie dowiedzieć się weizyst
kiego. Pańskie miłosne przeżycia, które miały za
przedmiot moją żonę, były ukradzione mn:ic i na
leżały z prawa do minie. — Ucisk żelaznych pal
ców stał sie ru-awde nic do wytrzYma-nla. — Zdaje

mi się, że już to panu mówiłem. Gdybym pa.na zahił bez tego wyznania, zemsta moja nie byłaby zu
pełna. Pan rozumie?
Sławutny roaumiał. Szczególna logika tego
człowieka zaczynała się wydawać racjonalna jemu
samemu. Pomyślał, że takie stany duchowe prze
żywa się w niektórych upiioranych snach, kiedy to
rozum szaleje narówni z wyobraźnią.
Przyszła mu myśl. Dlacizegóżby nie miał do
stroić nię do niego i odpowiadać w tym samym du
chu, w jakim był pytamy? To także mogła być des
ka ratunku.
— Rozumiem — odparł — ale w takim razie,
z punktu widzenia pańskiej wiairy w realny byt
pozagrobowy, skutek pana zemsty mógłby być
wręcz przeciwny od zamierzenia, lx> połączyłbym
się iż umarłą.
Słowa te zrobiły piorunujące wrażenie. Sławutiny patrzył zc zdumieniem w pochylona ku so
bie twarz, na której malowała się istna órgja
sprzecznych uczuć: wałka nienawiści ze straszną
niepewnością, zdumienia z niedowierzaniem. Odctcliinął niieposfanzieżenie prawie z ulgą, gdyż kleszcze
żelaznych palców zwalniały (choć nie puściły),
a w fosforycznych oczach odbiło się wyraźne wa
hanie.
Nastała chwila długiego milczenia. Dwaj ludizie stali niicru>chom.o jeden nawprost drugiego,
zmagając się myślami. Sławutny patrzył spokoj
nym wzrokiem, jakby nakazując bestji, ropetam-ej
w szaleńcu, aby sic uciszyła. Sielski szuikf 1 roz
pad!! wie wyjścia z laJłifymrtu Dowikłań, swojej
obłąkańczej loesiki.
C. i

8.

PIILSA
MYDLIK

DR. MED. J. J. HERWICH
LEKARZ PRAKT. i AKUSZER

UL. 3. MAJA 40

KATOWICE,

Przy wszelkich zastarzałych chorobach, zwłaszcza płcio
wych i kobiecych leczenie homeopatyczne.
2504

Rzeczy ciekawe.
O NARODOWOŚĆ KOLUMBA.
Aby ostatecznie dowieść, że Ko
lumb był rodem e Genui, nie zaś
HisEipanem, jak tego usiłują dowieść
badacze hiszpańscy, sy nem półwy
spu Iberyjskiego, miasto Genua wy
słało do Hiszpanji specjalną delega
cję, która, po kibkotmieisięcEiiych ba
daniach w archiwach hiszpańskich,
powróciła. właśnie do miasta nodizin-

Komisji tej (powiodło eię zebrać ba.r
dzo liczne i cenne mafetrjały, które
ma ja, być ogłoszone dnukieim w kil
ku językach, a które dowodzą niezbi
cie, że odkrywca Ameryki był sy
nem Genui , nie zaś Hiszjpaneim.

POCIĄGI NA GUMACH.
Pczed kilku dniami we Francji od
była się próba zastosowania opon gu
mowych dlo kół wagonów kotejowych
Piróba wykaizała, że gumowe opony
zupełnie usuwają zwykłe podczas
biegu pociągu wstrząśnienia, jak rów
nież zmniejszają do minimum hałas
i stuk kół. Jednocześnie gumowe oliszczą
i
pony nie tak szybko n-------, szyny.
Podróż w wagonie na kołach zaopabnzonych w takie opony spraw; prawdziwą przyjemność. Nowy wy
nalazek może odegrać wielką rolę w
kokuirencyjnej walce kolei żelaznych
z szybko wzmagającą się komunika
cją samochodową.

Kącik humoFyetyczny.
łmmory etyczny.
WYPOWIEDZENIE.
——Jestem
law. ------- rz MaryMary
Jestembardzo
bardzoniezadowolona
ńiezadu..
----- 
si. Co rano to samo: zawsze Marysia wsta..........................
je za późno
i spóźnia się —
ze
. śniadaniem.
..... będę się musiata
m-usiaila jeszcze o to
Ile razy
gniewać?
.
°— Piętnaście, proszę pani. Dzisiaj mamy
piętnastego, a od pierwszego poszukam ta
kich państwa, co później wsi
wistują.
a.ją.

BO TRZEBA 4"
WIEDZIEĆ
GDZIE
KUPOWAĆ!

EMMlOSHi.
KUPNO
i SPRZEDAŻ

Przechodzimy obok
wielu wyprzedaży, ale
nie wiemy gdzie jest
to prawdziwe źródło.—

P
2297

SAMOPIORĄCY PROSZEK
NI£ NISZCZY BIELIZNY,
_ _
_____
'
■

Firma

Uwadze Szan. P. T. nieposiadającym

NATAN

oświetlenia elektrycznego

ABRAMCZYK

Modrzejewska 23

LOKALE

Ułatwiamy zakładanie
instalacji oświetleniowych
na 10 rat miesięcznych
Elektrownia Okręgowa w Zagł. Dąbr.
w Sosnowcu

urządziła

ul. Sienkiewicza 9.

SP

GREMJALNA
WYPRZEDAŻ
WSZYSTKICH TOWAROW
od zł. 1.95
10.000 koszu! do 7.95

20.000 par pończoch
- od 0.50 gr.
i skarpetek do 4.95

ZGUBIONE
DOKUMENTY

CZY MOŻE BYĆ TANIEJ?
PRZYJDŹ A PRZEKONASZ SIĘ!

CENY ZADZIWIĄ
ZAGŁĘBIE!

2304

ROŻNE

PYTANIE I ODPOWIEDŹ.
Jaika jest różnica między Józefem z MaMa_— Jaka
d62T’św. JózeT^ueiekając
JózefTuciekając do Egiptu, zabrał
ze sobą osia, zaś Józef z Madery, osily
osły pozo
stawił w domu...
stawał

KINO
KINO

2517

MOMUS

Reklama
.

e dzieli 22 Marca
Od Piątku 20 do Niedzieli

.

j ,

.

Lw^ią
BEZ SERC — BEZ
BEZ DUSZY
DUSZY ’est dźhandlu.

--------- ----------------------- Z HENNY PORTEN--------------------------------NA SCENIE Rewja cygańeka 12 osób pod. dyr. Kwieka.

KINO

„ZAGŁĘBIE”
1249

DAWNIEJ

Kino-Teatr „UDZIAŁOWY"

KINO-TEATR

PROGRAM:
-„PARADA ŚMIERCI” NADWESOŁA

N
fi

Potężny film w 12 aktach
w roli tytułowej

KOMEDJA

JOHN GILBERT.

Od czwartku 19-go do 22-go mar

„PAŁACE” BOI ilSIffll—t™
W SOSNOWCU,
ulica Warszawska 2.

1250

KINO

W rolach głównych

Lucy Doraine i Alfons Fryland

„Na Zachodzie bez zmian".

W sobotę 21, niedzielę 22 i poniedziałek 23 marca r. b.
Asy polskiego ekranu i sceny:
MARJA MALICKA, ADAM BRODZISZ, KAZIMIERZ JUNOSZA-STĘPOWSKI i EUGENJUSZ BODO

„CZARY”
1251

ANONS! Wkrótce ukoczończone zostaną
roboty instalacyjne aparatury dźwiękowej
poczem demonstr. będą najwspanialsze ar
cydzieła sztuki filmowej doby obecnej m. in.:
„Neapol" x Janem Kiepurą oraz głośny
zabroniony film w Niemczech

W CZELADZI
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