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W POWODZI DOMYSŁÓW 0 CELU PODRÓŻY
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO NA „WICHRZE".
WARSZAWA, 25-5. Ceł podróży
marsz.. Pileudslkieigo, który onegdaj
gdpłynął na pokładzie kontrtorpedowca „Wicher" z Madery, okryty
jest nadał ścielą tajemnicą.
Sama już data odjazdu była do pe
wnego stopnia niespodzianką. Jak
donosi agencja Reutera,
wyjazd
marsz. Piłsudskiego z Madery zapo
wiedziany był na dzień 26 bm. i miał
nastąpić na statku portugalskim.
Tymczasem nieoczekiwanie dla władz
portugalskich marsz. Piłsudski i-yje
chał kiłlka dni wcześniej i to na dat
ku wojennym polskim.

DOMYSŁY.

droży okryty jest tajemnicą, któri
jest jedynie wiadoma premierowi
Sławkowi".
Zaś prenijea1 Sławek wyjechał so
bie właśnie na kilkudniowy wypo
czynek do Zakopanego.

zanurza się w wodę niewiele, dzięki
czemu kołysanie jest na nim znacz
nie większe, niż na innych statkach.
Do podróży wypoczykowej statek
talki, nie nada j e się.

ZNACZENIE ZAMKNIĘCIA SESJI
SEJMOWEJ.

NA „WICHRZE".
Jako argument za tem, że marsza lek Piłsudski niie ma zamiaru odbyć
dłuższej podróży na „Wichrze" i i
zapewne wraca wprost do kraju, wy
suwane są niewygody, na które na
rażony jest pasażer na statku wojen
nym.
Marsz. Piłsudski miał zająć kabiną
dowódcy statku, składającą się z
dwóch ciasnych pokoików — sypial
ni i gabinetu, rzecz prosta, nie urzą
dzonych z takim komfortem
ka
biny na statkach pasażerek
Madto „Wicher", będąc statkiem wojen
nym o kształtach długich i wąskich,

Za wersją, iż marsz. Piłsudski po
wraca do kraju, .przemawiałby taikżc
fakt pospiesznego zamknięcia sesji
Sejmu i Senatu. Na Maderę wyjechał
niemal w przeddzień rozpoczęcia se
sji sejmowej, unikając w ten sposób
wzięcia udziału w jej otwarciu. Obecne zamkniecie sesji budżetowej
łączone więc jest w kolach politycz
nych z zamierzonym powrotem mar
szałka Piłsudskiego.

jednak marsz. Piłsudski jeszcze clo
kraju nie wraca, tylko uda je się w
dalszą podróż wypoczynkową. Pierw
szą wiadomość o wyjeździć kontr tor
ped owca „Wicher" na Maderę poda
ło stojące blisko rządu ,^łowo“ wi
leńskie, zanim jeszcze ta wiadomo&S
została ogłoszona oficjalinie. Przypo
minają, że „Słowo” wyraźnie okre
śliło wówczas cel .podróży „Wichru"
— z Madery cło Palestyny i Egiptu,
gdzie marsz. Piłsudski zabawi jeszcze
czas jakiś, aż do chwiłi, kiedy nasta
nie wiosny w kraju umożliwi mu po
wrót bez obawy o zdrowie.
Najbliższe dni przyniosą wyjaśnię
nie tych wszystkich domysłów i przy
puszczeń.

Oficjalny, -origan rządu „Gazeta
Polaka" o marszrucie „Wichru" mil
NA ŚWIĘTA.
czy. Pozostałe pisma sanacyjne gu
INNE PRZYPUSZCZENIA.
W ostatniej chwil komunikują, że
bią się w domysłach, ale wysuwają
weraję, że marsz. Piłsudski wraca
Mimo tych wszystkich okoliczno „Wicher" przepłynął we wtorek koło
wprost do kraju. Wersję tę uważają
ści, nie brak także przypuszczeń, że Lizbony w kierunku Cheihounga.
Wediiiig pogłosek, marsz. Piłsudski
organy sanacji za „najprawdopodob
na „Wichrze" ma przypłynąć do
niejszą".
Gdyni w Wielki Czwartek, a z Gdy
Nie wiedzą coprawda, czy marsza
ni koleją do Warszawy na święta.
łek Piłsudski podróż swą będzie kon
tynuował na „Wichrze" aż do Gdyni,
w sytuacji gospodarczej.
czy też wysiądzie w Clherbourgiu i
Obelgę niesłusznie rzuconą na p.
uda się do kraju pociągiem.
Henryka świątkowkiego przed
WARSZAWA, 25.3 (Tel. wł.). Rozmia dóbr spożycia.
Wszystkie te informacje traktować
wytwórczości przemysłowej uległy
W koniunkturze światowej są już zre osobami zainteresowanymi odwołuję,
jednak należy z dużą rezerwą, bo ry
w lutym r.b. dalszej redukcji, jakkl.- sztą siabe oznaki, zapowiadające złago ponieważ nie jest to prawdą. Za wy
jak zaznacza jedno z pism: „Cel po- wiek znacznie mniejszej, niż w styczniu. dzenie depresji. Ceny artykułów rynku rządzoną Mu krzywdę, przepraszam
S. Ciesielska.
Ogólny wskaźnik produkcji przemysło światowego z. małemi wyjątkami albo Go
wej obniżył się z 95,5 w styczniu do 92,3 przestały spadać, albo ujawniają ten Sosnowiec, Długa 10.
2701
Obrońca sądowy
w lutym głównie pod wpływem gwałtów dencję wzrostu. Na giełdach poprawa
kursów jest niemal powszechna, co moż
Zygmunt Pietrakiejew
nego spadku wydobycia węgla.
ROZŁAM
Wzrost liczby bezrobotnych w pier na uważać za zapowiedź zakończenia
otworzył kanceiarję
WŚRÓD LIBERAŁÓW.
wszym tygodniu marca wskazuje na to, kryzysu zaufania w krajach, z których
W PILICY
że procent kurczenia się produkcji trwał była przedtem silna ucieczka kapitałów,
LONDYN, 25-5. Na wczorąjszcm
jeszcze W marcu. W gałęzi produkcji a obecnie następuje repatriacja. Płyn posiedzeniu frakcji parlametnitarnej
w domu p. KWAPISZA,
dóbr wytwórczych dał się w lutym zau ność na rynku pieniężnym jest niezwy stronnictwa liberalnego zarysowała
ważyć dalszy spadek przewozu kolejo kle wielka. Wzmogły się znacznie obro się poważna opozycja przeciwko po
Przyjmuje eodziennie prócz niedziel i świąt,
wego przy zwiększeniu się objawów nie ty kredytu krótkoterminowe. Istniejące lityce Lloyd Geo.rige‘a. Posiedzenie
w godzinach 8—9 z. i od 5—7 wiecz. 2671
wypłacalności zwłaszcza w przemyśle już pewne zaczątki poprawy na rynku trwało 5 godzin i było tajne. Z po
metalowym. Brak poważnych środków pieniężnym'mogą dać bodźca do popra śród 50 posłów, należących do f .-ak
Przeniesienie na kresy finansowych, oraz ogólna sytuacja gospc wy koniunktury dopiero wtedy, gdy się cji liberalnej, 17 głosowało przeciw
darcza opóźniają rozpoczęcie robót sezo przeniesie na rynek kredyt długotermi ko rezolucji Lloyd Georgiea, ustala
KOM. SZTABHOŁZA.
jącej przyszłą taktykę polityczną
WARSZAWA, 25-3. (Tei. wł.) Ko nowych. To też bezrobocie wśród robot nowy.
ników sezonowych dotychczas się nie
W tej dziedzinie rozstrzygające zna part j i.
misarz Sztablioliz, który prowad.il zmniejszyło.
czenie mieć będzie dalszy rozwój wypad
Dzisiejsze dzienniki komunikują,
dochodzenie w sprawie zamordowa Ogólne rozmiary produkcji dóbr wy ków politycznych wewnątrz państwa jak
jednomyślnie, iż rozłam stronnictwa
nia bankiera Centneaszwera, został twórczych zmniejszyły się stosunkowo i między państwami.
liberalnego jest rzeczą dokonaną i
przeniesiony do komendy w Nowo nieznacznie. To samo w gałęzi produkcji
że grupa sir Johna Simona w naj
gródku.
bliższym czasie ogłosi deklarację o
wystąpieniu z pariji.
Zakupy angielskie

Siabe oznaki poprawy

W PRZEMYŚLE ŁÓDZKIM.
ŁÓDŹ, 25.3. Bawiący od tygodnia w
Lodzi importerzy angielscy sfinalizowali
wczoraj rokowania o zakupno w prze
myśle łódzkim towarów pól welimiainych,
bawełnianych iraz taniej konfekcji za
sumę miiljona złotych.
Transakcja ta ma charakter próbny,
wobec tego jednak, że taniość wyrobów
łódzkich jest na międzynarodowym ryn
ku beizlkonkuiioncyjina-, sipodziewają się
w Łodzi dalszych poważniejszych za
mówień z Anglji.

Dzieci polskie pod terorem
W POCHODZIE ANTYPOLSKIM.
KATOWICE, 25.5. Prasa .polska na
Śląsku niemieckim omawiając demon
stracje antypolskie, urząd zonę w Byto
miu z okazji 10 rocznicy plebiscytu ślą
skiego, zwraca uwagę na ohydne meto
dy pruskich nauczycieli, którzy zmuszali
dzieci polskie do udziału w pochodzie.
Wśród szeregów dzieci, demonstrują
cych przeciw poCkcśc-i Górnego Śląska,
dychać było mowę polską. Również w
pochodzie wiciu górników .rozmawiało
po polsku.
Oczywiście, że zarówno dzieci, jak i
robotnicy nie uczestniczyli w pochodzie
dobrowolnie. Zmuszono ich do tego łerorem i groźbami wydalenia z pracy.

Wycieczka przemysłowców polskich
do Rosji Sowieckiej.

WARSZAWA,. 25.3. W kolach prze
mysłowych ustalamy jest obecnie plan
zorg.ainizowa.nia wycieczki polskich prze
de Rosji Sowieckiej.
wycieczki stolo się- walne
zgromadzenie „Sowipoliorgu” czyli Spół
ki mieszanej handlowej polsko- - sowiec
kiej, które odbędzie się w Moskwie okolo 10 kwietnia.
Skład tej wycieczki, która mogłaby
mieć duże znaczenie dla wykorzystania
możliwości wymiennych międizy Polską
a Sowietami nie zestal jeszcze ustalony.
W każdymi razie na‘czele wycieczki po
jechać ma dyir. Andrzej Wierzbicki, pre
zes „Lewiiatana", jedna z najwybitniej
szych osobistości naszego świata gospo
darczego.
Wycieczka, według dotychczasowych
planów, zabawiłaby w Rosji około 2 ty
godni, zwiedzając ważniejsze objekty
gospodarcze.
Jeden z dyrektorów Sowpoltorgu. ba
wiący niedawno w Warszawie, w refe
racie, jatka wyigłosiił wobec przedstawi
cieli życia gospodarczego, stwierdził, że
obecnie możliwości eksportowe dio Ro
sji dla naszych wyrobów' przemysło
wych są bardzo korzystne, że pod wzglę
dem konkurencyjnym możemv dotrzy

mać kroku Niemcom.
W szczególności prized naszym prze
mysłem metalowym otwierają siię wido
ki w zakresie taboru kolejowego, ma
szyn i narzędzi rolniczych.
Przedstawiciel Sowipoiltorgu wysunął
koncepcję, iż „piatilelka" nie jest groźna
dta polskiego przemysłu, w miarę bo
wiem jej postępów, zdolność konsjumcyjna Rosji i jej zapotrzebowanie na towa
ry zagraniczne będzie wzrastać. Starają
się tę kon.jun.ktturę wykorzystać Niem
cy i Ameryka, forsując eksport swoich
towarów do Rosji.

Za wiele nieszczęść.
SAMOBÓJSTWO MŁYNARZA.
W ILNO, 25-3. We wsi Zakromczyńskie Góry (pow. Mołodeciki) w nie
zwykły sposób popełnił samobójstwo
tamtejszy mieszkaniec, właściciel du
żego młyna, Kąńłorowicz, który ©tra
cił wiele na posiadanych zapasach
zboża i wreszcie zbankrutował, ostat
nio zaś zmąirł mu syn i żona. Te nie
szczęścia tak przygnębiły Kanio>rowicza, iż udał się na ©brych. młyna,
gdzie rozlał naftę, podpalił, a następ
nie powiesił sie. Budynek spłonął.

Rozruchy głodowe
W HISZPANJI.
PARYŻ, 25-3. W hiszpańskiem mie
ście Cordoba wybuchły wczoraj roz
ruchy głodowe. Bezrobotni zrabowa
li ze straganów i piekarń chiłeb oraz
inne środki żywnościowe. Policja użyła broni palnej oraz rozpędziła
bezrobotnych szablami. Jc.-i widu
rannych i aresz.towanyćh.

Kłopoty sowieckie
Z WlOśŁNNEMI ZASIEWAMI.
RYGA, 25.5. W związku ze zbliżającą
się akcją zasiewów wiosennych .prasa so
wiecka zamieszcza szereg - a>larmaiy ąc y c li
wiadomości o rozpaczliwem położeni u
kcm.uni rolnych, pozbawionych żywego
i martwego inwentarza i nie będących
w sianie uskutecznić zasiewów.
Wskutek braku karmu konie masowo
padają. W szeregu komun rolnych w
przećiągu zimy wyginęły .prawie wszyst
kie konie. Oficjalny organ rządu so
wieckiego, „Izwiesitja", zamieszcza ci.>
szenne sprawozdanie 6wego specjalnego
korespondenta z Turkiestanu, w którem
stwierdza się, iż kierownicy komun rol
nych nie mogą kierować pracą, gdyż
niema koni oraz innych środków loko
mocji.

..KUK-JPK ZACHÓD Nr-

czwartek 26 marca 1931

tokv.

WŁOŚCIANIN BANKRUTUJE
P. Antoni Maryfeki zamieścił w
„Gazecie Warszawskiej" dwa wy
mowne antykuly o doli włościaństwa
w obecnej dobie. Jakże wymowne są
te artykuły,
cyframi ilustrujące
■wprost straszliwą dole rolnika! Nę
dza, nędza, jeszcze raz nędza!

KALKULACJE PODATKOWE.
Przyglądając się naszej gospodarce pań
stwowej — pisze p. Marylski — ma się wra
żenie, że niektórzy ludzie wierzą w niewyczerpalnośe źródeł i zasobów produkcji. Ża
łować należy, że ci, co układają budżety
państwowe, nie rozpoczęli swej pracy od
analizy możliwości płatniczych warstw pro
dukujących, wtedy bowiem nie przedsta
wialiby jednego dnia budżetu trzymiljardo
wego, aby na drugi dzień przyznawać się,
źe jedna szósta dochodów przewidywanych
jest nierealna, a z pewnością będziemy
świadkami, że na trzeci dzień staniemy wo
bec twierdzenia, że dwie szóste wpływów
nie jest do osiągnięcia, a po trzecim dniu
wszak idą następne... Wszyscy, którzy są
powoływani do obliczania czynnej strony
budżetu, źyją w świecie fantazji i improwi
zacji. Wiemy, jak jest obliczany podatek
obrotowy i dochodowy. Przykład. Przedsiębiorstw<
i znane zestawia nastę
pujące
Podatek przemysłowy
:
Obrót
Deklaruje
Wymiar
20.500.000
536.000
457.000
19.500.000
185.000
252.000
28.000.000
418.000
756.000
465.000
550.000
51.000.000
Podatek: dochodowy
Rok
Strata ,
Zysk
Wymiar
1925.
185.000
187.000
1926
72.000
76.000
1929
390.000
576.000

SYTUACJA NA WSI.
A. oto przykład z dobrobytu w m.iieit. gospodarstwie roi nem:
Gospodarstwo 23-morgowe, w tem 18 mórg
ornego gruntu i 5 mórg laki. Na roli siedzi
rodzina, złożona z 10 osób: gospodarz, lat
68, żona, matka, syn z żoną (drobne dzieci),
córka wdowa, nadto syn w wojsku. Gospodarstwo posiada koni 2, krów 5, świń 2, cielę, wóz, bronę, pług, kultywator, mlocarnię
i maneż konny. Nawozi 2 morgi. Po zaspo
kojeniu potrzeb utrzymania
gospodarz
sprzedaje ziemiopłodów, inwentarza, nabia
łu, siana za 2.080 zł., wydaje zaś dla całej
rodziny na ubranie, buty, bieliznę, tytoń,
alkohol, książki szkolne, gazetę, pomoc dzieciom, składki, wesela, odpusty 1.200 zł., pa
stuszek pensja 180 «ł. Opał, światło, mydło,
cukier, herbata 100 zł. Kowal, stelmach, żelazo, gwoździe, postronki, miski, szklanki,
meble 100 zł. Doktór', apteka, nawozy sztu
cznie, nieprzewidziane 100 zł. Podatki: grun
towy 45.70, ubezpieczenie budynków 67.32,
ubezpieczenie zboża 32, wyrównawczy 88.20,
100 proc, grunt., na drogi gminne 45.70, 150
proc, grunt, na drogi- komunalne 65.55, ubezpicczenie kościoła, stróż kościelny, na
pensje sołtysa 15 zl., dochodowy 146.30, ma
jątkowy 102, łącznie podatki 605 zl. 77 gr.,
czyli 26 i pól zł. z morgi. Wszystkie wy
datki wynoszą 2.283 zl., czyli deficyt 205 zł.

Takich przykładów cytuje p. Marylfiki jeszcze dwa: gospodarstwa
13 i pół morgowego i gospodarstwa
11-moirgO'wego. W obydwóch defi
cyty.

CENY SPADAJĄ — PODATKI
ROSNĄ.

lem oszczędności, bo nienajgorzej na woj
nie zarobiłem podwodą, to się jednak już
zjadło. Będę się bronił, ale może wypadnie
z kijem pójść w świat. Pożyczyłem żeby się
ratować — mówił inny — płacę 24 procent.
Jak tu wytrzymać, gdy dawniej płaciło się
podatków z morgi niecałą ćwiartkę żyta, a
dziś cztery. Jak ja cztery razy drożej pła
cę, to niech i innie cztery razy drożej płacą
a tymczasem dostaje grosz, a płacę cztery.
Żyje się po pieskiemu — mówi jeszcze in
ny — na gazetę już nie stać, niema na nic
kupca, chcę krowę sprzedać i nie drożę się,
a żyd nie chce kupić, mówi, żc będzie je
szcze tańsza. Człowiek się zjada — dorzuca
ojciec dziesięciorga dzieci — jak koń pa
du ie, niewiadomo, skąd wziąć na drugiego.
Gospodarz musi mieć parę groszy w zapa
sie, żeby dziurę w gospodarstwie zato
Czytałem, opowiada taki, co był w Ameryce
i na Syberji, we Francji i Niemczech, że
w Łosicach pod Łukowem za podatki wy
stawiono na licytacje 150 krów; targowano
od 35 złotych i krowy wróciły do obory.
Najgorzej, że świniak spad! w cenie, lio
przecież chłop sprzedaje najlepiej w ży
wym worku. Obrzydzają nam gospodarkę
— skarży się siwy włościanin — ja tego nie
rzucę, ale syn, kto wie, już ma takiego sza
motania się dosyć, zresztą później wstaje,
lubi dobrze zjeść, a na to chłopa nie stać.

tkiem klęski żywiołowej wylewu, pożarów,
epidemji itd.. lecz wyłącznie jako rezultat
systematycznie stosowanej rozrzutności od
początku naszej „piatiletki-1. Rujnujące
budżety gminne układały rady gminne pod
dyktandem wójtów i pisarzy i te budżety
były zatwierdzane przez starostów, budżety
komunalne układały rady powiatowe i -sej
miki, zaś zatwierdzali wszystkie wymiary
wojewodowie, lub minister spraw wewnętrz
nych. Udział społeczeństwa w uchwałach
samorządów okazał się czysto teoretyczny',
panowie radni i posłowie sejmikowi naogół
wykazali zupełną bierność i brak ńajelementarniejszych kwalifikacyj do rozstrzy
gania doniosłych w skutkach zagadnień go
spodarskich. Nawet w momencie, gdy sprze
dawano żyto po 14 zł. i niżej, zamiast prze
jąć się intencją art. 68 ustawy o uregulo
waniu finansów komunalnych, przewidującą
zniżkę świadczeń stosownie do cen hurto
wych — wysunięto budżety na 1930 o 30
procent wyższe od już nabrzmiałych w wy
datki budżetów z r. 1929. Nietylko płatnik
stał się deficytowym, ale wiele gmin prze
widuje dla siebie załamanie finansowe, mi
mo, a właściwie z powodu bardzo ponętnych
cyfr rozmaitych pozycyj budżetu gminnego.

I skutkiem takich to przyczyn, ma
jących ©we źródło w „radosnej twór
czości"
polska topi się w coraz
Z CZEGO POWSTAŁO ZUBOŻENIE większejwieś
nędzy, ©taję 6ię coraz słab
I czytamy dalej:
szym konsumentem produkcji prze
...Zubożenie np. wsi nie powstało skut- mysłowej.

Protesty ze wszystkich stron
przeciw układowi austrjacko-niemieckiemu.
PARYŻ, 25.5. Wczoraj na konferencji st-rjaickiej ustać ma w przyszłości, brak
między
Biriandem i Hendersonem po jednakże jakiegokolwiek zabezpieczenia
1
ruszana była sprawa niemiecko - au- przeciwko zalewowi Niemiec produkta
,5
strjacikiej
umji celnej, która to kwestja mi rolniczemi innych krajów dragą, pro
, była zupełnie omawiana iła wczoraj- wadzącą przez Austrję. Niebezpieczeń
nie
4szem posiedzeniu komisji organizacyj stwo' „dziury na południu" jest wysoce
L
nej
komitetu paneuropejskiego.
aktualne.
Pertonax pisze w „Echo de Parte-11, iż
Następnie Kailckreuth dowodzi, że pla
<obecnie, gdy znany jest tekst układu nowana jednolita niemiecko - austrjaciniemiecko - ausfirjackiegO', należy jaik- ka taryfa celna i wspólne ustawodaw
,najiprędizej wystosować formalną notę stwo celne godizą w niemiecki 6yśtem
protestu.
szybkiego i autonomicznego podwyższa‘
Henderson podczas 'wczorajszej kon iikucel w razie potrzeby, oraz wypowia
1ferencji miał oświadczyć, iż oczekuje ra da się przeciw zawieraniu .podobnych
jportu posła angielskiego w Wiedniu, za regionalnych traktatów z innemi pań
,nim poweźmie ostateczną decyzję. Dziś stwami eurepejskiemi (Węgry) z uwagi
odbędzie
się droga konferencja Briandia na wynikające stąd niebezpieczeństwa
'
dla rolnictwa niemieckiego.
1i Hendersona.
„Petit Pairisien" pisze, iż uzgodnienie
PARYŻ, 25.3. Biri-and i Henderson kon
poglądu państw sprzymierzonych w apra ferowali wczoraj wieczorem w sprawie
wie unji niemiecko - anstrjackiej jest układu auetrjacko - niemieckiego. Dzi
kwestją kilku dni.
siaj mają rozważać kroki, jakie podejBERLIN, 25.3. Prezydent Landbundu mą wspólnie, by przesZkodizić realizacji
hr. v. Kailckreuth. wystosował do kan-' układu.
cleiiza Rzeszy pisano, w którem wyszcze BERLIN, 25.3. .„Berliner Tageiblatt" do
gólnia obawy, jaikie w niemieckich ko wiaduje się ze źródeł właściwych, że
lach agratnnych wzbudza piań unji cel istnieje zamiar wydania radykalnego za
nej z Auisiirją.
kazu importu węgla zagranicznego do
Wytyczne przyszłej unji celnej — obszaru niemiecko - austrjaokiej unji
stwierdza won. Kailckreuth — wskazują celnej.
że pobór cel na granicy niemiecko - aiu-

Niesłychana afera w Wilnie
Wyłudzanie pieniędzy od bezrobotnych.
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ANSCHLUSS!
Na giełdzie międzynarodowej po
lityki ahiirni. Niemcy zawierają z Au©toją umję celną. P-rotestują: Fran
cja, Włochy, Czechosłowacja, dopa
trując ©ię w tein pierwszego kroku
nej nocy,
do „anschl uesu“.
Na tema.t niebezpieozeń&twa „amsch'lu6sowego“ pisze red. Koekowsif
w „Kurjerze Warszawskim44:
Anschluss raz dokonany — ładna historja:
Wyobraźmy sobie, jakby to było. Cze
chosłowacja jest wzięta w obcęgi: na pół
nocy Śląsk pruski, na południu Austrja
(niemiecka). Jak ktoś się wyraził, na wschód
od Opawy i na wschód od Brecklavy Niem
cy mają pięści wciśnięte w boki Czecho
słowacji. Jeszcze małe ich posunięcie i Cze
chosłowacja ma oddech stłumiony.
Niewiele potrzeba, aby ją zmusić do związ
ku celnego. Mittełeuropa staje się rzeczy
wistością.
Na 800 kilometrach granicy południowej
nowe Wielkie Niemcy sąsiadowałyby z Jugosławją (Karyntja i Styrja), z Węgrami
(Styrja i Dolna Austrja). Wszystkie komu
nikacje czechosłowackie (Praga — Zagrzeb,
Praga — Białogród,
Bratislava — Jasina
itd.) byłyby pod presją niemiecką, względ
nie węgierską.
A Wiochy?
Zrobiłyby, według swego dzisiejszego ro
zumowania rzeczy, dobry interes, widząc
dzięki anschlussowi udaremnioną myśl unji
naddunajskiej.
Zrobiłyby znów zły, może fatalny interes.,
pozyskawszy bezpośrednie zetknięcie się (na
Prennerze) z Niemcami. Zniweczenie tam
ponu tyrolskiego, 100-kilometrowego, mo
głoby się odbić bardzo prędko nad górną
Adygą.
A Mała Ententa — mogłabyż w tych wa
runkach istnieć?

Zdaniem red. Kotkowskiego, kwe
stja. „atnfichlu®su“ rnożeby i łatwo do
szła do skuitku, gdyby na szczęście
n>ie pewne przeszkody:
Narazie one istnieją i już się ujawniają.
Nadewszystko istnieją traktaty. Artykuł 88
traktatu w Saint-Germain zabrania Austrji
pozbywania się jej niepodległości bez zgo.
dy Rady Ligi Narodów.

Kto wygrał na loterji?
I ciągnienie.
Po zl. 10.000 n-ry: 12578 181766.
Zł. 5.000 nr. 209431.
Po zł. 5.000 n-ry: 5025 11909 84057
S8652 124919.
Po zł. 2.000 n-ry: 67998 141145
185957.
Po zf. 1.000 n-ry: 15437 25106 28879
51286 80636 86007 94061 107844 155860
157294 148248 182163 208454 208914.
Po zł. 500 n-<ry: 5752 8136 14261
14594 1564817162- 17777 20577 24242
27119 2911955934 36050 56079 39869
45517 5068555203 56803 59018• 59615
60178 7066478856 81068 81256. 83678
85965 90981 9838S 98574 100985 105574
105617 109634 110528 110938 111251
112484 112573 117275 122914 126942
127968 132204 142281 144394 145803
153857 155830 159529 162277 163079
164042 171583 172220 176685 177519
180057 181200 183727 192428 194895
194954 196625 200598 201845 201832
202963 205286.

Przytaczając
dailej zestawienie
WILNO, 25.3. Wilno przeżywa obecnie Pracowano od ranka do nocy. Przed bra
spadku cem (żyto w .r. 1927 — 45.7 gr., niesłychaną aferę, wyrosłą na tle kry tem gromadziły się tfumy bezrobotaych
II ciągnienie,
w 1930 — 29 gr.) pisze p. Matryteifci: zysu gospodarczego, nędzy i naiwności udziałowców, czekających na obiecaną
15.000 zł. nr. 159565.
W miarę tego, jak postępował spadek bezrobotnych.
pracę.
cen, podnosiły się podatki. W podatkach
Po
10.000
zł. n-ry: 17565 62718
Niedawno powstała w Wilnie sipóllka
Gdy pracy nie otrzymali, udali 6.ię do
skarbowych podatek gruntowy oparty zo
156940.
stał na nowem przeszacowaniu użytków rol spółdzielcza z niezwykle szerokiem po urzędu śledczego ze skargą.
Po
5.000
zł.
n-ry: 73526 159828.
nych, dalej zaopatrzono go 10 proc, podwyż lem działania, które obejmowało roilniWładze policyjne wszczęły energiczne
Po 5.000 zł. n-ry: 36584 42742 54052
ką, wreszcie dotacje dla samorządu podwyż ctwo, ogrodnictwa, parcelację, edeiktry- śledztwo. Stwierdzono, że organizatora
szono z 60 proc, podatku gruntowego na 7 fikację, budownictwo i t. d. Spóllka po mi oszukańczej spóllki byli znani aferzy 194617.
proc. Na przestrzeni dworskiej 415 morgów,
Po 2.000 zł. n-iy: 42025 77039 77539
co odpowiada przeciętnemu obszarowi wie siadała nawet 6wój własny organ „Do ści!, podający się za inżynierów, adwo 107726 159037.
lu wiosek włościańskich, podwyżka uwida Czyniu“, którego pełne szumnych haseł katów i radców prawnych.
Po 1.000 zł. n-ry: 11302 25590 48503
cznia się w sposób następujący:
i frazesów artykuły, miały ściągnąć na
51226 58058 59001 62484 73409 107132
Podatek gruntowy przed przeszacowaniem iwnych.
■~
wynosił 919 zł., po przeszacowaniu 1662 zł.
155568 155505 146657 160149 175304
Naiwnych
znalazło
się
sporo.
W
ciągu
Powstanie
na
Białorusi
W roku 1926 płacono podatków państwo
184534.
wych 1885 zł., w roku 1950 — 4198 zł. Cię dwu tygodni swej działalności spółka
MASOWE ARESZTOWANIA.
Po 500 zł. n-ry: 3875 6529 7242 7056
żary samorządowe spadały na ludność w zdołała ściągnąć około 2.000 osób, które
WILNO, 25.3. Pirzcdwcroraj w rejonie 9928 13357 14049 17218
25578 24437
.....................
sposób rujnujący. Świadczenia komunalne z zapisały się na jej członków-, wpłacaj ajc
tegoż majątku wynosiły 1926 — 639 zł., 192“
odcinka granicznego Luiszki, na teren 25680 26132
29665 30628 32752 34582
’
tytułem
udziału
po
100
ztt.
— 926 zł., 1928 — 1234 zl., 1929 — 4.226 zł..
Zgłaszającym eię bezrobotnym udzia polski przedostało się dwóch Białorusi 55712 36+50 58491 39217 -10644 42240
w 1930 — 5245 zł. Jakież, pozycje złożyły się
na te cyfry? Koszta budowy i utrzymania łowcom przedstawiono fauteityczne o- nów, którzy zbiegli z Białorusi sowiec 42955 43569 46024 46562 46791 51174
dróg komunalnych w 1926 — 229 zł., w 1929 braizy dteiallainości spółki. M. in. jednym kiej przed terorem G. P. U.
56536 62858 65469 67853 67687 70882
— 2203 zl., 1930 — 2805 zł., drogi gminne w opowiadano, że spółka rozpoczęła już
Zbiegowie opowiadają, ’iż wobec -zbli 72519 72982 75675 79113 80204 82039
1927 kosztowały 501, w 1929 — 931, w 1930
żającej się 13 rocznicy .niepodległości
87138 88160 -1790
— 1579, podatek wyrównawczy z 128 zl. w budowę oaibirzymiego kanału, łączącego Białorusi, agenci G. P. U. dotkonywiują 85174 86585 87065
92.155 96572 973551 97967 99955 101047
roku 1926 podskoczył na 448 zl. w roku 1950. Gdynię z Brześciem nad Bugiem, innym
Dla większej własności przybywa jeszcze znowu mówiono o kolosalnej linj-i ko masowych aresztowań wśród działaczy 102959 103575 106482 108858 109588
podatek majątkowy i dochodowy, drobną munikacji wodnej, łączącej Bałtyk z narodowych i pafirjotów.
109585 112338 114282 116750 115887
7,w podatkach skarbowych nie obciąża
Aresztowania te Stoją w związku z rze 131'259 132839 133284 133656 140511
morzem Czamem. Kanaii ten miał juiż
progresja.
również znajdować się w budowie. Mię kemem wykryciem kontrreiw oiliucyjnej 140746 141560 141678 142850 144754
„PIESKIE ŻYCIE44.
dzy Warszarwą a Brześciem spółka pro organizacji -w Mińsku i innych miastach 146045 150152 151242 152706 153986
Białorusi, która to organizacja w roczni 154385 162407 164080 165050 173830
Co mówi drobny rolnik wobec katastrofy, jektowała budowę wielkiego miasta.
jaka na niego spadła. Przedewszystkiem
Do roibót tych potrzeba było 5 riuljo- cę niepodległości miała jakoby urządzić 175922 178619 180408 180747 182845
niedawno spostrzegł swoją klęskę i jest nią nów robotników na okres 10 lait.
zbrojne powstanie i ogłosić Białoruś nie 185366 185470 185937 184230 185195
oszołomiony. Nie żyje się rozkosznie — są
W biurach spółki trwał niespotykany zależną i niepodległa reroubliiką
185813 189055 192014 193196 195158
słowa starszego gospodarza — a trzeba bawdzisiejszych
czasach
kryzysu
ruch,
i
1196118 196390 198761 205331 206713.
czsć »a zadnie koła. Gzem sie ratuie? mia-
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czwartek .26 marca 1931 roku.

WIELKA GROŹBA DLA POLSKI
wywołana przez unję celną niemiecko-austr-jacką.
Gały świat polityczny poruszony dlla nas niema1! .utracie rynku au ze sprawą Eupen i Ma.lmedy, ale prze
ciw całej nowej Europie, powstałej z
zoeiał i zaalarmowany wiadomością o striackiego.
Miśkiem zawarciu unji celnej między
Ponad temi jednak motywami gó pożogi wojennej. Połączenie Austrj
^Niemcami a Austrją, zrozumiano bo ruje dążenie do stworzenia w środku z Niemcami, jako wstęp do-zburzeniu
wiem słusznie, że , jesi to pierwszy Europy wielkiego mocarstwa niemiec traktatów, przemówiło, zdaje się, sil
krok i. zw. „iWsclriussu", czyli polą- kiego, idącego od’ Królewca, poprzez niej od zmysłu samoobrony różnych
2052
Pomorze, do Brenneru, mającego za państw europejskich, niż wszystkie
Łzenm się dwu tych państw.
Utija celna niemreeko-autibrjacka miar wciągnąć w orbitę swoich dzia dotychczasowe przedsięwzięcia nie
przewtauje jeden obszar celny dla łań Węgry- i skierować się w kierun mieckie.
To, co się stało w Wiedniu, .znako
o bu państw. Narazi e limja celna mię ku: wschodnim i południowym. Wobec
W CIĄGU JEDNEGO DNIA.
dzy obu państwami ma byc dla nic- lego nikt, kio ma interes .utrzymania micie rozświetla przyszłe drogi poli
Międzynarodowe Towarzystwo że
których towarów uuzymana, później wyników zwycięstwa z r. 1918, nic tyki europejskiej, • świadcząc, że
jednak zostanie ziiicc.ona. Układ ma może być obojętuy. Jeżeli unja nie- akcja rewizjonistyczna Niemiec nie glugi powietrznej „Cidina", uerzymuobowiązywać przez 5 tata, poezem miecko-austrjacka miała być , odpo jest skierowana wyłącznie przeciw jące komunikację lotniczą międizymoże być znies-ony uch wał ą parla wiedzią na ostatnie ziblliżenie włosko- Polsce, ale przeciwko całej nowej Warszawą a Paryżem, wprowadza
mentów. Dochody ,z ceł mają być dzie firąncuskie, to odpowiedzią na nowy Europie, powstałej z pożogi wielkiej z dniem 20 kwietnia b.r. nowy letni
tonę według krucza umów-ionego. Zolłverein musi być silne porozumje wojny. Połączenie A ust rji z Niemca •rozkład jazdy. Wielką zaletą tego
Ugoda ma wejść w -ż)c<e po 6 mies.ą- nie państw zainiteresowanych w u- mi, jako wstęp do zburzenia trakta rozkładu etanowi możność odbycia
cach od czasu żaiwierdzenia jej przez i.r zyjna-niu traktatów pokojowych.
tu Wersalskiego i innych, przemówiło podróży z Warszawy do Paryża,
oba parlamenty, t. zn. najwcześniej
To, co się stało w W iedniu, świad silniej, niż
wszystkie poprzednie względnie w kierunku odwrotnym,
czy 'najlepiej, że akcja icwizjonk przedsięwzięcia niemieckie. Najgroź w ciągu jednego dnia.
w ciągu 1932 roku.
Komunikacja lotnicza WarszawaPolitycznie unja celna przyiponiina styc-zna Niemiec nie jest skierowana niej jednak chmura w ten sposób
łudząco słynny ZA>lliverein iposzcze- wyłącznie przeciw Polsce, jak to u- rozumianej przez Niemcy Pan-Euiro- Paryż odbywa się na linji: Wirocławgółnych pańaiw n-emieokich, uchwa sitowano wmawiać w siebie gdzienie- py zawisłaby oczywiście nad Polską, Praga Czeska - Norymberga - Sti-aesburg - Paryż. Samoloty z Warszawy
lony wc Frankfurcie w r. 1'348, na gdzie, lub przeciw Belgj i, w związku Czechosłowacją i Jugostawją.
odlatywać będą o godiz. 12.26. Io
którym później oparło się zjedno
Wrocławia przylot o godiz. 14.26, 'do
czenie Reszy n.endeckiej. Co do osta
Pragi o godz. 15.55, do Norymbergi
tecznego ceiu obecnie zaprojektowa
nej unji celnej niemjeciko-ausufjaco godz. 17.47, do Strassbuirga o godz,
kiej nie można się łudzić. Łudzono
19.39, przylot do Paryża o godz. 22.14
się do niedawna, że odrębne interesy
według czasu środkowo - europej
gospodarcze powstrzymają Anetrję
skiego. ■
od łączenia cię z Niemcami. Okazuje
(Korespondencja własna „Kurjera Zachodniego44).
Samoloty z Paryża do Warszawy
się jednak, że dążeniu polityczne są
odlatywać będą z lotniska Le BourZurych, w* marcu.
od ekonomicznych silniejsze, gdyż
geit o godiz. 4 nad ranem, do StrasAustrja .poświęca swą niezależność
Szwajcarja jest rajeni rentjerów, jem olimpijskim, idyllą krajobrazów sb.urga przylot o godiz. 6.30, do No
gospodarczą dla politycznego zjedno- hotelarzy, spokojnych mieszczuchów, alpejskich.
rymbergii o godz. 8.17, do Pragi o
czeinia się z Niemcami.
zamożnych' chłopów, fabrykantów
W jednym z największych dzien godz. 10.04, do Wrocławia o godz.
lronja losu duce, że zarówno Au czekolady, zegarków, kołder jedwab ników zuryskich np. mija nielkied 11.43, przylot do Warszawy o godiz.
strja jak i Niemcy powołują się dla nych i koronek, rasowych arystokra cały tydzićń, a na tamach jego nie 13.55.
uzasadnieniu tej podwaliny „An- tycznych krów, i — turystów.
Jak wynika z tego rozkładu, po
znajdujemy politycznego artykułu
sclilussu" na hasło Pan-Europy, tloOjczyzna serów
szwajcarskich, wstępnego. Zastępują go rozważania dróż powietrzna międizy Warszawą
macząc, że unja celna niemiecko- wspaniałycih hoteilów, pensjonatów, na temat zimy i opadów śnieżnych. a Paryżem trwać będzie z czterema
austrjatka jest pierwszą próbą reali e!ektroi!uxów, panoram górskich, nie Między wiadomościami o posiedze lądowaniami na trasie i postojami 9
zacji
pacyfistycznych
pomysłów winnych uciech mieszczańskich — niach Rady Związkowej a ochwatami do 10 godzin.
Brianda, który zalecał tego rodzaju kawy z kremem i kręgli z piwem w rady kanionalnej zajmuje poczesne
•rcg-ijonalne układy między- państwa niedzielę — miłuje ponad wszystko miejsce artykuł o skowronkach w do
mi, jako pierwszy etap tworzenia spokój. Spokój i dobre trawiełńc. linie Limmatu. Nowiny z uzdrowisk
ADWOKATÓW W POLSCE’
Itan-Europy. Na ironję zakrawa tu A obok tego — i .ponad to — porzą górskich, sprawozdania z zawodów
również fakt, że ogłoszenie projektu dek i ład w solidnym byznesie.
sportowych, rubryka wyjazdów i
Liczba adwokatów wwnoata w ir.
unji celnej niemiecko-austirjąckiej
Szwajcatrja unika wszystlkiego, co przyjazdów w hoetilach wypełnia
1928 — 4.171 osób, w r. 1930 — 4.656,
nastąpiło w przededniu zebrania się sieje niepokój i zakłóca równowagę. trzy czwarte dziennika. Pod ■nagłów a zatem wzrosła w tym czasie blisko
w Paryżu komitetu, mającego się za Trzyma się więc zdała od polityki, kiem „Zasłużeni i cisi działacze4 fi o pół tysiąca. W związku z ostaihnią
jąć przygotowaniem projektu orga która prowadzić może do kłótni ze gurują następujące notatki:
decyzją Rządu o przesiedleniu się
nizacyjnego owej Pan-Euroipy-.
swoimi i z obcymi. W międzynarodo 
„W wieku 67 lat izimairł w Gonile- adwokatów, interesującą jest kwestią
Tłomaczenie to nie wywarło odpo wym hotelu, jakim jest Szwajcarja, scihiwil p. Giigeir, fabrykant cygair. stan liczby adwokatów malopoiliskiidh,
wiedniego wra źemia w sensie alkcep- •cherąicznie„c.zystą obojętność na wa Rodem z Re i n ach poświęcił w tatach o nicih bowiem to chodizi. Na 4.565
tuijącynn. Przeciwnie, poruz pierwszy dy- “i zalety cudzoziemców dyktuje 90-ych śwą działalność 1'aibr ykac.j i adwokatów w całym kraju było w
od szeregu lat Francja, Włochy- i dobrze zrozumiany wzgląd na ich cygar. Wybudował nową fabrykę a Małopolsice ('.Kraków — Lwów) 2.547;
Gziechosłowacja przedsięwzięły ofi- portfele, na statystykę wyjazdów i przy niej dom mieszkalny w t. 1899". na 1.561 aplikantów adwokackich
ojailne, wspólne kroki u rządu wie przyjazdów w St. Morifcz, Da.vos, InI dalej:
przyoadało 1.051 na b. Galicję.
deńskiego. Pierwszem więc następ terilaken etc.
„W szpitalu żury skini zmarł p. G. i W związku z przepełnieniem ka
stwem unji celnej było zsołidaryzoW tych ramach wzrosła i wyrosła Siegirist z Seengen, urodzony 26 czerw drów adwokatury wanto zaznaczyć,
wwie się Włoch z Francją i Czecho prasa szwajcarska budzić musi w ca 1865 r. Zgon jego pozbawił osadę iż na wydziałach prawnych uniwer
słowacją, rzecz do niedawna nie do czy-iteilnikach ń.ejednogo kraju euro naszą cichego, spokojnego obywate sytetów naszych wydano w cif-°'u 10
pomyślenia. Trzy- rządy zwróciły u- pejskiego uczucie podziwu, cichego la, który oddawał się z zamiłowaniem lat (1918 — 1928) — 7.986 dyplomów
wiaigę na fakt, że postanowiema nie- rozrze-wniienia, albo — lókkici ironji. w ciągu wielu lat pracy w ogródku iprnwiniiczych. w r. 1929-30 studjowamiecko-auatrjackie godzą w przepisy W czasach powojcninycłi, gdy na swoim nad udoskonaleniem hodowli lo na uniwersytetach na wydziale
traktat u w Saint Germain, który po miętności połiiy-czine przetaczają Się ślimaków burgundizkich".
prawnym ponad 10.000 osób, w roku
wiada. że „niepodległość Ausiirji nic jak fale wzburzone a odgłosy- kryzy
Gzy .nie idyiHla? Kronika z życia 1950-51 1 icizba słuchaczów- pre wn 'ków
może być zniesiona bez zgody Rady su i zatargów gospodarczych two kraju pod szklanym kloszem 6ytego uiniwersyteiu warszawskiego. tylko
Ligi Narodów", a zwłaszcza sprzecz rzą . leitmoiiw wszystkich dyskusyj spokoju? A jednak leżącego w cen na pierwszym kursie. wynosiła. około
ne są z protokółem z r. 1922, na któ iprasowych, większość dzienników trum skołatanej Europy!
I i pół tysiąca.
T. T.
rego zasadzie Ansilrju otrzymała po szwajcarskich tchnie pogodą, spokożyczkę od Ligi Narodów.
Protokół
postanawiał, że Austrja „powstrzy
NA USŁUGACH AGITACJI
ma się od wszelkich rokowań i wszel
PRZECIWRELIGIJNEJ.
kich zobowiązań gospodarczych, lub
finansowych, które mogłyby narazić
Z Moskwy podają, iż ostatnim po
.pc-
liezpośrcdnio lub pośredriio jej nie
mysłem sowiecłkadh bezbożników jest
podległość*. Postanowienia więc ja
puszczenie w obieg kant do giry treś
sne, Ale od tego jest interpretowanie
W związku z .zaostrzeniem repre- wszystkiem usunięcia Stalina z partji ci przeciw religijnej. Odtąd rosyjskie
traktatów, aiby dziś dowodzić w syj władiz sowieckich wobec opozycji komunistycznej, jako człowieka, któ karty do giry będą zawierały jedno
Wfedlniiu i w Berlinie, że unja nie jesi prawicowej wielkie wrażenie w Mo ry jest niegodny tego, aiby być ko cześnie karykatury na duchowień
sprzeczna z temi zobo-wiązaniami.
skwie wywołał kolportowany niele munistą.
stwo, zakonników i zakonnice. Z uCo oznacza dla P-olsIki unja celna galnie ostatni list. Lenina do Stalina,
Lenin nazywa Stalina „nieokrze kazaniem się tych nowych wzorów
niiemiecko-austrjacka? Oznacza prze- napisany przez wodza komunizmu sanym prostakiem, który dąży jedy 'kant, jednoczenie za przestano dru
dewsizystkiem możliwość zatamowa rosyjskiego.
nie do upojenia się władzą. satrapą w ku kart starych wzorów. Każda
nia części przemysłu polskiego na za
List ten był ostatnim dokumentem, stylu Abdul Hamida". Wlkońcu Le maść tych nowych kant skierowana
chód, który wobec wojny celnej pol- napisanymi przez Lenina. Dotyczy! nin zarzuca Stalinowi, iż w działal jest przeciwko odd'zielłncmu wyzna
sko-niemieckiej odbywał się ostatnio on postępowania Stalina wobez żoiny ności politycznej postępuje .jak ,mie-< niu wiary. Mianowicie: Karo wyśmie
głównie przez Czechosłowację i Au- Lenina, Krupskiej, którą Stalin obra kulturalny- azjata i despota1'.
wa reliigję żydowską, trefle — pra
strję, Tem większego też znaczenia ził, a nawet kazał szpiegować i pod
List ten Stalin skwapliwie znisz wosławną, kiery — katolicką, piki
nabierają dla nas obecnie porty pol słuchiwać wszyetkie roanowy, pro czył, jednakże wdowa po Leninie zaś skierowane są przeciwko mistycz
skie nad Bałtykiem. Pozatem zlanie wadzone przez Krupską.
■Krupslkaja zachowała jego odlpis. nym reliigjom wschodu Rosji.
się gospodarczego organizmu Austrji
Stalin nieraz przeszkadzał żonie Tem należy tłomaczyć okoliczność,
z Niemcami utrudni napewno handel Lenina w organizowani u odpowied iż Stalin, stosując ostre represje wo
Polska z Austrią, który- w naszym niej opieki lekarskiej dla chorego bec opozycjonistów prawicowych,
eksporcie zajmował trzecie miejsce juiż wówczas Lenina. Krupekaja po pominął Krupską, obawiając się. iż
po Niemczech i Anglji. Austrja bo skarżyła się. Leniinowi na postępowa Ogłosi ona ten odlpis ostatniego listu
wiem ma podobno zamiar przyłączyć nie Stalina, a skutkiem tej skargi by! Lenina, coby ostatecznie poderwało
się do niemieckich -traktatów liandilo- list, w którym Lenin zapowiedział, iż autorytet. Stalina w oairtii komuniwv<du co w' waikiŁYic® równałoby się po wyzdrowieiniu zażada. iwzede- ■etycznej.

Warszawa - Paryż

SZWAJCARSKA IDYLLA
SPOKOJ PONAD WSZYSTKO.

Czy nie zawiele

Karty do gry

„Nieokrzesany prostak i azjata”
Z listu Lenina do Stalina.

Popierajcie L 0. P. P.
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GŁOSY PUBLICZNE.

PRZEMYSŁ WĘGLOWY

IA MM 1! ra.
O kim, jak o kim, a>lc o radjosłucbaczacli stacji nadawczej w Kato
wicach nie można powiedzieć, żeby
mietli okazję do zachwytu. Rozgłośnia
'katowicka ma swoje specjalnie zada
nie, mianowicie istnieje ona jako sta
cja propagandowa na zagranicę. Z
tem się trzeba pogodzić, choć chciałoby się raczej słuchać muzyki z
Warszawy, niż odczytów w języ
kach obcych i, co gorsza, dwa razy w
tygodniu korespondencji zagranicznej
W każdą środę i w każdy piątek
radiosłuchacze - detektorowicze sły
szą około godziny 11 w nocy, że bę
dzie teraz skrzynka pocztowa. Ko
respondencję bieżącą słuchaczów za
granicznych omówi dyrektor progra
mów polskiego radja pan Stefan Ty
mieniecki. To wystarczy, aby wszy
scy, aile to dosłownie wszyscy wyłą
czyli ąpart. Jest też to dużo, aby nie
jednego zniechęcić do .radja.
Jeżeli się omawia korespondencję,
to prawdopodobnie jest to praca ce
lowa i pożyteczna. Uderza jedynie
każdego, dlaczego to omawianie korespondeincyj odbywa się dopiero
przed i długo po północy, czyli w cza
sie, kiedy wszystkie inne radjostacje
nadają muzykę lekką, najchętniej
słuchaną nie tylko w Polsce, ale i
wśród tych, do których mają dole
cieć francuskie słowa pana-dyre
ktora Tymienieckiego. Programy pol
skich radjostacyj nie są naogół nad
zwyczajnie urozmaicone, a nie wia
domo dlaczego radjosiacja katowic
ka urywa jeszcze dwa razy w tygo
dniu mile urozmaicenie w postaci mu
zyki. Dzień jest długi i możnaby omawianie korespodencyj pirtzenieść
na inne godziny.
Albo poniedziałkowy ostatni od
czyt po dunsku. Choćby się nie ro
zumiało tego języka, to częste uży
cie nazwiska pana dyrektora progra
mów’ mówiło najwyraźniej, że się re
klamuje nie to, co powinno być -eklamowane. Zdaje się zresztą, że ża
dna ze siacyj polskich nie ma tak
głośnego i znanego w kraju i .zagra
nicą dyrektora pro.gra mów jak roz
głośnia katowicka. Rozumiemy, że
jest to zaszczytne i odpowiedzialne
stanowisko, ale rozgłośnia radjowa
służy* do bardziej ogólnych celów, niż
podnoszenie zasług jednej osoby.
Jedną z plag bywają również od
czasu do czasu retransmisje ze stacyj
zagirainicznych. Wydawałoby się, że
powinno to sprawić największą przy
jemność detektorów tezom,
iktórzy
tyiliko w ten sposób mogą posłuchać
Wiednia, Rzymu, czy- Londynu.
Aile cóż, kiedy z godziny, przezna
czonej na retransmisję, przynajmniej
pół zajmują uwagi i objaśnienia ka
towickiego zapowiadacza, a kwa
drans przenoszenia się ze stacji na
stację. Na muzykę pozostaje kwa
drans, w lepszym wyjpadfku trochę
więcej. Poprostu trudno zrozumieć,
po co w czasie takiej retransmisji
mówi się długo i szeroko o jakichś
przeszkodach motoru w sąsiedztwie,
po co zapowiadacz zapozna je nas z
rozmiarami swej znajomości muzyki
i stosunków, pilnujących na poszcze
gólnych stacjach radjowych. Za dużo
mówienia, a za mało retransmisji.
Nie od rzeczy- również będzie zwró
cać uwagę na inną jeszcze stratę cza
su. W rozgłośniach polskich panuje
zwyczaj 2a.p0wiaxlu.nia audycyj i ko
munikatów, ale detektorowioz kato
wicki musi wysłuchać prócz zapowie
dzi speakera warszawskiego i samej
audycji, ji •■■.•••?ze. wyjaśnienia .rozgło
śni katowickiej. co transmitowano
przed chwilą z Warszawy. Trwa do
dość długo, leż nie wiadomo dlacze
go. Nie dość, że transmitowali, jesz
cze muszą powiedzieć co transmito
wali, jakby ladjosłuchacz nie wie
dział o toni równie dobrze, jak i roz
głośnia katowicka, jeżeli nawet czy
ni się to dlatego, aby ktoś, kto w tym
momencie rozpoczął słuchanie .radja
— wiedział, co się działo przed chwi
lą — to też nie jest żaden powód, bo
bea tej wiadomości można się obejść.
Obchodzi nas to. co bed^te. a nie to,
co już było.
rk-

nr. n.

czwartok 36 marca RT1 roKu.

Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego
w lutym 1931 roku (w tysiącach ton).
Luty 1931

Luty 1930

Luty 1929

Wyszczególnienie

Porównanie

um ogólnych

Luty 1931
z lutym 1930

Loty 1931
z lutym 1929

nu.

ten

Hii.

tea

1)

Wydobycie

541

180

721

531

173

704

653

234

887—

+ 17

+ 2,5

-166

-18,7

2)

Zbyt w kraju

293

134

427

251

140

391

454

200

654-

+ 36

+ 9,2

3)

Eksport

132

1

133

131

132

126

1

127-

+ 1

+ 0,7

-227
+ 6

-34,1
+ 4,1

4)

Zapas w końcu miesiąca

570

84

654

508

1
81

+ 355

+118,i

5)

Zbyt węgla w kraju według
rodzajów odbiorców!

30
25
8
7
10
37
52
124

1
2
1
4
15
72
39

30
26
10
8
14
52
124
163

27
21
7
8
9
36
66
77

27100

8800

35900

28500

a) żelazny
b) włókienniczy
c) rolniczy
d) cement, ceram. ceg.
e) chemiczny
f) inne przemysły
g) koleje
h) inni odbiorcy
6)

liesba zatrudnionych robotnlków

1*11.

Wytwórczość kopalń w lutym rb.
ukształtowała się zniżką w stosunku
do stycznia rb. o 169.000 toin, czyli o
19.0 proc.
Rynek wewnętrzny zapotrzebował
w lutym 427 tys. ton, co w porówna
niu z zapotrzebowaniem w styczniu
rb. 517 tys. ton czyni zniżkę o 90 tys.
ton, czyli o 17.4 proc. W odniesieniu
do poszczególnych kategoryj odbior

Iłu.

Iłu.

URODZENI DNIA 26 MARCA
(pod wpływem znaku BARANA).
Wyobrażają charakter ŻYCZLIWY, przy
chylność i otwartość, szczerość, fantazję,
natchnienie i marzycielstwo, mistycyzm i
ekstazę. W karjerze prześcigną krewnych i
znajomych, osiągną wybitne stanowisko i
umiejętnie się zabezpieczą. Będą mieć coś
wspólnego z pracą społeczną lub zajmą sta
nowisko rządowe, lecz na takowym długo
nie pozostaną z powodu intryg i zazdrości.
Przez swoją życzliwość i szczerość będą
często narażeni na nieprzyjemności lub stra
ty materjalne. Należy ostrożność zachować
w pożyciu małżeńskiem, nie wierzyć opo
wiadaniom i intrygom.
Czego powinni wystrzegać się urodzeni
pod wpływem BARANA?
Skłonni są do
przeziębienia głowy lub gardła, cienpią
niektórzy na newralgję nerwów szyi, ból
głowy, zębów i na bezsenność. Miewają czę
sto wyrzuty skórne na twarzy i plamy.
Z powodu silnego wzruszenia brak nieraz
pamięci. Przeważnie łysieją.
Dla urodzonych dnia 26 marca, szczęśliwy
miesiąc październik, daty dnia 4. 10, 15, 18,
kolor różowy z czarnym, talizman — kamień
SZAFIR przynosi szczęście.
Liczby loteryjne 1 6 8 0 0 6 : 21.
W. P.

Kinoteatry w Zagłębiu
wyświetlają dziś:
Kino „Zagłębie44 — „Sztabskapitan
Gubani&w".
Kino „Pałace44 — „Messaliiina".
Kino „Czary44 — „Naszyjnik kró
lowej".

X PODZIĘKOWANIE. Wszystkim Sza
nownym Pinacowniicom i Pracownikom
umysłowym i fizycznym Tow. przem.
„C. G. Sohiin", „Hr. Renard", huta „Ka
tarzyna" i „Babcdk - Ziefleiniewtslki“, którizy łaskawie zadcklarowaild miesięczne
składki nia dokończenie budowy kościoła
•w- Nowym Sielcu, składam 6eird©cznie
„Bóg- zapłać". — Ks. A. Hendirychowski.
X Z ŻYCIA HARCERSTWA W DĄBROWIE. Stananiiem komendy 55 droży
ny harcerskiej oraz dzięki uprzejmości
dr. Kraszewskiego, który zgodził się ma
prowadzenie kursu, został utworzony
kiuirs harcerski diła szkolnych drużyn
haireeiriskicih w Dąbrowie. Kurs ma na
celu uświadamianie harcerzy, jak nale
ży sobie radzić i udzielać pierwszej po
mocy . w nagłych 5v-ypadkae.l1. Na kurs
zainisało sie 51) hairceusty szkól miejskich..

ijs.ni

liii.

589

240

59

299—

+ 65

+ 11,1

—
1
5
8
16
85
25

27
21
8
13
17
52
151
102

52
47
17
21
12
67
75
163

—
1
15
6
23
91
64

5247—
18—
3618—
90166227—

+
+
+
—
—

3
5
2
5
3

+ 10,9
+ 26,5
+ 28,8
— 39,3
— 17,8

9100

37600

26500

9300

czych etan ten przedstawia się nastę
pująco: obniżeni© nastąpiło w dosta
wach dla przemysłu żelaznego o
5.810 ton, czyli o 16.2 proc., włókien
niczego o 2.260 ton, czyli o 8.1 proc.,
rolniczego o 5.730 ton, czyli o 36.5
proc., cementowo - ceiramicznego' o
2.420 ton, czyli o 22.7 proc., pozostałe
przemysły o 8.100 ton, czyli o 13.5
proc., koleje obniżyły swoje zamó-

KRONIKA ZAGŁĘBIA.
KALENDARZYK.

Intii | tai

Teatr miejski
W SOSNOWCU.
Dwa przedstawienia po cenach najniż
szych (kupom do loży zl. 1.50, parter 1 zł.,
balkon 70 gr., gal erja 50 gr.). Dwa ostatnie
dni taniego tygodnia przedświątecznego nie
zawodnie cieszyć się będą taktem powodze
niem, jakiem cieszyło się pierwsze widowi
sko tego tygodna Dyrekcja teatru dobrze
zrobiła, że uprzystępniła najweselsze sztu
ki swego repertuaru rzeczywiście najszer
szym warstwom społeczeństwa naszego, gdyż
widziało się w ub. wtorek ludzi, którzy mo
że po raz pierwszy .pozwolić sobie mogli na
odwiedzenie teatru i jakby z huraganów oiklasków i głośnego szczerego śmiechu są
dzić można, nie żałowali tego tłumnego
przybycia do teatru.
Następnemi sztukami tego taniego tygo
dnia są:
w czwartek 26 bm. „NARZECZONA W
GARSONIERZE", sensacyjna i pełna humo
ru komedja amerykańska,
w piątek 27 bm. „KOCHANEK PANI VIDAL". Początek przedstawień o godz. 8.15
wiecz. Przedsprzedaż biletów w składzie
mat. piśm. p. Czechowskiego, ul. 5 Maja 8.
W sobotę po cenach popularnych od 2.50
do 80 gr. „MIŁOŚĆ BEZ GROSZA", kome
dja w 5 aktach Stefana Kiedrzyńskiegó.

X KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W szkole ur. 5 na Koszelewie odbyło się
zebranie koła .przyjaciół harcerstwa pol
skiego dla dzielnicy Ksawera — Koszelew.
Zebranie zagaił nauczyciel p. Wró
blewski, prosząc zebranych o rozszerze
ni© swej opieki i pomocy nad młodzieżą,
następnie przemawiał p. Szostak na te
mat harcerstwa polskiego i jego zakre
su działania, poczem odbyły się wybory
nowych władz koła. Do zarządu zostali
•wybrani: pp. Koralewska — przewodni
cząca, Hejczykowa — wieeprzewodndczą
ca, Mysełkówna — sekretarz, Pubie —
skarbnik, Swoboda — gospodarz, oraz z
ramienia szkoły p. Wróblewski, z ramie
nia harceretiwa p. Szostak. Do komisji
rewizyjnej weszli pp.: Jampiechowa.
Zajkowska i Gicpdafcowa.
X WYCIECZKA DO WŁOCH. Towa
rzystwo turystyczno - krajoznawcze we
Lwowie urządza w śienpniu 30-diniową
wycieczkę do Wiednia, Wenecji, na Ri
wierę, do Florencji, Rzymu (do Papieża),
Neapolu, Pompeja na Wezuwiusz, do
Sorento, Dalmacji, Budapesztu i innych
miast.
Koszt całej wycieczki z utrzymaniem,
zwiedzaniem i paszportem wynosi dlla
podróży 3 kl. pociągami i 2 kl. okrętami
1200 zł., a dla 2 kl. pociągami i 1 kil. okręfamii 1550 zł.
Bliższych imformacyj udziela Towanzy
siwo turystyczno - krajoznawcze -we
Lwowie, ul. Modrzeiowsika 1. 12 za opła
ceniem odioowiedizi.

— 27
+ 61

tjs. ton. | |B.

—
—
—17,7 + 59,3

35800 -1700 - 4.5

22
21
8
28
4
38
42
64

+ 100

-42,3
— 44,7
-44,4
— 77^
-22,2
— 42,2
-25,3
— 28,2
+ 0,5

wienia o 23.730 ton, czyli o 16.0 proc,
poizoetali odbiorcy — o 45.010 ton,
c-zydi o 21.7 proc., jedynie przemysł
chemiczny wykazuje zwyżkę o 2.890
ton, czyli 25.7 proc.
Wywóz zagranicę zmniejszył się ogólcm (łącznie z w. m. Gdańskiem) z
180 tys. ton w styczniu do 130 tys.
ton w lutym, czyli o 26.1 proc. Eks
port ten rozdzielił się jak następuje:
wysłano do państw sukcesyjinytte
33.4 tys. ton. (w styczniu 42.2 tys. ton),
na rynki północne 63.5 tys. ton (w
styczniu 92.6 tys. ton, na rynki za
chodnie 34.8 tys. ton (w styczniu 43.1
tys. ton), pozostały eksport 1.3 tys.
ton (w styczniu 2.1 tys. ton).
Zapasy węgla na zwałach kopalnia
nych zwiększyły się z 591 tys. ton w
styczniu do 654 tys. ton w lutym, czy
li o 63 tys. ton (10.6 .proc,).
Luty rb. w porównaniu ze stycz
niem rb. wykazuje zniżkę w produ
kcji oraz zbycie na rynkach wewnę
trznym i zewnętrznym.
Luty lfo. w porównaniu z lutym r
1950 wykazuje zwyżkę w produkcji
o 17 tys. ton, czyli o 2.5 proc., w zbyciie wewnętrznym o 36 tys. ton, czyli
o 9.2 proc, i w eksporcie o 1 tys ton,
czyli o 0.7 proc.
Ponieważ r. 1929 uważamy pod
względem wytwórczo
/o stan nor
malny pracy, do której kopalnie są
w .zupełności przygotowane, przed
stawiamy więc stan rzeczy obecny w
odniesieniu nietylko do r. 1930, lecz
również clo r. 1929.
God«. 21.30

2704

W. S.ek.pir
„KRÓL LEAR"

Nagły zgon
ś. P. OPĘCHOWSKIEJ.
Wczoraj około godziny 7 wieczo
rem po nagleni zasłabnięciu w kinie,
powróciwszy do domu, zmarła ś. p.
Opęchowska, małżonka prezesa Sądu
okręgowego w Sosnowcu.
Zgon ten wywołał żal wśród licz
nych znajomych i przyjaciół Zmar
łej i Jej męża, zajmującego wybitne
stanowisko w społeczeństwie Za
głębia.
X LIKWIDACJA SEKTY BADACZY
PISMA ŚW. W CZELADZI. Założona

priz.e<d kilku miesiącami sekta t. zw. „ba
daczy pasma św. w Czeladzi, jaik to by
ło zresztą do przewidzenia anajiduye się
w stadj urn likwidacja. Począitikowo na
„wykłady" prowadizome .przez jcdneigo 2
rolbotniików dołowych miejscowej kopal
ni przychodziło sporo ciekawych z cza
sem jednakże frekwencja spadla d'o mi
nimum i obecnie na zbiórki przychodzi
kilku zwolenników z... Górnego Śląska
Sądizić należy, że lada dzień sekta w
Czeladzi oficjalnie przestana© istnieć.
X WAŻNE DLA POSIADACZY KONI
Wydanie zostało zarządzenie, iż każdy
właścicieli konia, winien posiadać przy
sobie świadectwo tożsamości konia, jaik
również o każdym nabyciu luib sprzeda
niu konia winien zawiadomić władze
gminne lub miejskie. Za mięprzestinzega.nie zarządzenia grożą surowe kąa*.
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Właściciele nieruchomości
PRZECIW RZĄDOM KOMISARYęZNYM W BĘDZINIE.

..KUR JER Z A1 C H O D N T

czwartek 26 marca 1951 roku.

POD HASŁEM OSZCZĘDNEJ GOSPODARKI.

Stowarzyszenie witaścMŚcii nieru TRZY UGRUPOWANIA W RADZIE M. OLKUSZA. — NIEPOHAMOWANY TUPET KLUBIKU SANACYJNE
GO. — UCHWAŁA O OBNIŻENIE PENSJI BURMISTRZA. —
chomości w Będzinie wniosło do p.
ministra spraw wewnętrznych pro
Otrzymujemy z Olkusza, .następu scowym gruncie i bankrutujący po nietylko niie strąciła tupęitu, ale na
test przeciwko rządom komisarycz jące relacje:
woli w całej Polsce Blok bezpartyjny brała jeszcze większego rozpędu.
nym w tem mieście. W piśmie tym
Po paru dniach ogólnego podnie (sanacja). Niepoważny ten a mający M. in. zwrócili się śanaloiFzy do naj
tn. in. czytamy o zarządzie komisa cenia i zainteTCSOwainia wyborami do wielkie apetyty kiluibilk liczy aż 3 rad silniejszego ugrupowania, i. j. Bloku
rycznym :
Rady m. OJikuisaa, sfera interesują nych. Są to same tuzy olkuskie. I tak mieszczańskiego z oryginalną pro
Taki zarząd nie może być uznany przez
były burmistrz p. Starkiewicz, który' pozycją porozumienia.
Nie bacząc
obywateli miasta, obciążonych podatkami i cych eię dalej sprawami miej siki om-:
różnego rodzaju opłatami na rzecz miasta, znacznie eię zmniejszyła, ogranicza ostatnio podczas wyborów „odzna bowiem na stosunek matematyczny
i nie może cieszyć się ich zaufaniem, tem- jąc eię do samych wybrańców i pe czył" się osobistem i własnoi-ęcznem grup (5 na 11) ani nu osobę b. bur
bardziej że Obecny kierownik pracą samo wnej grupy osób, stale sprawami zrywaniem afiszy wyborczych naro mistrza p. Stankiewicza, który nie mo
rządową dotychczas się nie zajmował i nie
dowej listy Chrześcijańskiej Jedności że wzbudzać zachwytu, postanowili
zna zupełnie warunków lokalnych, a pełniąc miiejskiemi eię zajmujących.
W nowej Radzie wyłoniły się dwa, gospodarczej, przyczem zresztą asy jako „comditió sine qua non" porozu
równocześnie obowiązki referenta laby prze
mysłowo-handlowej w Sosnowcu nie jest w względnie trzy ugrupowania radziec stowali mu inni „wielcy" senatorzy mienia, wybranie togo ostatniego (p
stanie wypełniać nałożonych obowiązków kie.
olkuscy. Drugim tuzem jest dr. Ła Starkiewicza) burmsi r zem. Nicwiado
dla dobra miasta i mieszkańców. Rozwią
I tak radni wybrani z listy Nr. 3 piński, który na jednetm z zebrań mo, co podziwiać u naszych sanatozanie Rady miejskiej i przekazanie spraw
do rów: tupot czy naiwność, oejaką in
tymczasowemu zarządowi miasta uniemożli (Chrześcjańeika jedność gospodarcza) przedwyborczych przyznał eię
wia podjęcie i wykonanie szeregu prac, co wiraż z wybranymi z listy Nr. 7 (Pol epitetu
, krzykacza sanacyjnego". nych posądzają. Tego rodzaju pro
się szkodliwie odbija na interesach miasta. sko - Chrzęśćja ńeikie
Zjednoczenie Trzecim jest p. R. Piechowicz („Lata pozycja. spotkała się rzecz jasna zc
W mieście daje się odczuć ogólne niezado
wolenie z obecnego stanu rzeczy. Ludność, mieszczańskie) utworzyli wspólny jący Holender" między parłjami po- stanowczą odmową. Wobec odmowj
która dotychczas żywo się interesowała go klub pod nazwą Bloku mieszczań litycznemi). Prócz tego pozostaje senatorzy przeszli do akcji destruk
spodarką miejską, pozbawiona została tej skiego z rejentem Gola nisk im jako jeszcze jeden socjalista (C. K. W.) i cyjnej jeszcze przed ukonstytuowa
możności, gdyż nie ma żadnego kontaktu prezesom. Jest to najsilniejsze bo 11 1 dziki — żyd.
niem się Rady, szerząc po mieście
ani też wpływu na bieg gospodarki praez
Wybory nic dały bezwzględnej różne pogłoski m. in. o nominacji ko
swych przedstawicieli. Uważając pozbawie radnych (na 24) liczące ugrupowanie
nie miasta przedstawicielstwa za niezgodne o zabarwieniu poliiitycznean nairodo- większości żadnemu ugrupowaniu i misarza i i. cl.
z zasadniczcm prawem o samorządzie miej wem i krytycznie odnoszące się do stworzyły
sytuację utrudniającą
Cha r ak tor ysi ycznem zaś dla Bloku
skim, zaznaczyć musipiy, iż Odłożenie wy poprzedniego zanządu miasta.' Ugru znalezienia większości w nowej Ra mieszcząńekiego, (na je tlniej szego . uborów do nieokreślonego terminu pogorszy
jest
i tak krytyczną sytuację miasta. Pragnąc powanie to jednak nie ma bezwzglę dzie. To też rozpoczęły się .pertrak grupowania w nowej Radzie)
skierować gospodarkę miejską na właściwe dnej większości w nowej Radzie. tacje między poszczególmemi ugru uchwała powzięta przezeń, a doty
tory i wychodząc z założenia, że jedynie Drugim
ilościowo klubem jest powaniami celem wytworzenia więk cząca radykalnego obniżenia pensji
przedstawicielstwo miasta z wyboru odczuć koło żydowskie, złożone z 8 radnych szości dla ukonstytuowania władz burmistrza i wiceburmistrza, a zno
noże wszystkie potrzeby i m-ożliwośoi roz
woju miasta, że w myśl ust. art. 66 dekretu powstało ono z połączenia się rad miejskich. I tu .niektóre koła pokaza sząca zupełnie pensje ławników. Te
o samorządzie miejskim, wybory do nowej nych wybranych z list Nr. 6, 8, 10, 12 ły swe oblicza rzeczywiste. Sanacja go rodzaju postanowienie, podykto
[lady miejskiej dokonane być muszą w cią i 13. Trzecim klubem a raczej klu- (B. B.) zamiast po otrzymanych cię wane głęboką troską o finanse miasta
gu 6-ciu tygodni od chwili rozwiązania sta bikiem jest zbankrutowany na miej gach — siedzieć jak mysz pod miotłą i oszczędność, powinno się spotkać ze
rej Rady.
szczerym, przyklaskiem.
Powyższe .pismo zostało już prze
Jako przykład podać możemy, że
słane a-o Warszawy.
p. Starkiewicz dotychczasowy bur
mistrz pobierał z kasy Magistratu ty
X DZIECIOM KWESTOWAĆ NIE
siąc kilkaset złotych. Projekt Bloku
WOLNO. Z Będzina .piczą nam: Jaik
mieszczańskiego przewiduje obniże
nastąpi w dniu 3 maja r.b.
wiadomo, w kwestach i zbiórkach punie tej pensji do kwoty kilkuset zło
btlioznych nie może brać udziału dziatwa
Dnia 23 bm. odbyło eię w gmachu pomnik ten mógł bezwzględnie być tych (do 600 zł.) i analogiczne obnii młodzież szkolna, tymczasem w Bę
żenie pensji wiceburmistrza. Dowie
dzinie z racji galówki urządzono kwe starostwa posiedzenie Komitetu bu odsłonięty.
Obecni na posiedzeniu przedstawi dziawszy się o tej uchwale, p. Starkistę uliczną i -w najruddiwszem miejscu, dowy pomnika poległym oficerom i
gdyż przy zbiegu ul. Sączcwskiej i Ma szeregowym 11 pułku piechoty pod ciele 11 p. p. z Tarnowskich Gór z wieź zrezygnował z kandydowania
p. puilk. Samborskim na czele przy- (zgóry skazanego na niepowodzenie)
łachowskiego kwestowała 8-leta.ia dziew przewodnictwem p. starosty Boxy.
Dr. Ryder i inż. Kamiński złożyli rzeitóli ze swej strony Uzyskać część na burmistrza.
czyha, córka pewnej zaciekłej dziaiiaczk<i. Czy takich rzeczy nikt nie widzi i sprawozdanie ze stanu finansowego funduszy na terenie obecnego stacjo ‘ Ogólnie biorąc. sytuacja w nowej
czy przepisy nie obowiązują jednakowo komitetu i stanu robót, z czego oka nowania 11 p. p. i opracować pro-' Radzie nie przedstawia się zbyt ja
zało się, że zebrano już na ten cel o- gram pułkowych uroczystości zwią sno i dopiero najbliższe dni przynio
wszystkich.
koło 24 tys. złotych, zaś cały koszt zanych z odsłonięciem
pomnika są rozwiązanie.
X CENTRALNY ZWIĄZEK GÓRNI będzie wynosił około 30 tys. zł.
swych poległych towarzyszy broni.
KÓW W SPRAWIE KAS CHORYCH. W
Do przeprowadzenia osobistych
Pomnik będzie gotów w początkach
dniu 22 b.m. obradowała w Dąbrowie
konferencja okręgowa centralnego Zwiiąz maja rb. i Komitet projektuje odsło pertraiktacyj z p. prof. Szy®z>ko-Boku górników. W konferencji uczestni nięcie jego w połączeniu z uroczysto nuszem projektodawcą pomnika i
czyło 321 delegatów ze wszystkich ko ściami 3 Maja. Komitet poczynił sta kierownikiem robót wydelegowano
palń naszego Zagłębia. W sprawie pro- rania, aby uzupełnić brakujące fun pp. inż. Kamińśkiego i nadkom. Kojekta Ministerstwa pracy, zmierzające dusze i przyspieszyć wykonanie ro zielewśkieigo «
go do wprowadzenia pewnych opłat za bót około pomnika, aby dnia 3 maja
porady lekarskie i lekarstwa w Kasach
26M
chorych, konferencja wyraziła katego
ryczny protest, uważając projekt za no
wy zamach na głodowe place robotni
Pogotowie
drogowe
ków, a motywy projektu za niepoważne.
DLA WYPADKÓW
Zaznaczając, iż projektowi przeciwsta
na niwie śpiewaczej.
SAMOCHODOWYCH.
wią się zdecydowanie sfery robotnicze,
konferencja domaga się, jalknajszybszeDnia
25
b.r. z inicjatywy zarządu od
Otrzymaliśmy pismo następujące: oświatowych, lecz wpływ ten, jeżeli
go rozpisania wyborów' do Kas chorych.
We wczorajszym nr. „Kurjera Za chodzi o tę kategorję organizacyj, działu Polskie-go Czerwonego Krzyża
— W związku z zezwoleniem Minister chodniego" przeczytałem wiadomość był minimailny, natomiast istotny po pod przewodinictwem prezesa dr. Ryde
stwa. pracy na przedłużenie czasu pracy niezwykle smutną, a będącą jaskra- wód zaniku pracy’ wspomnianych ra odbyła się konferencja w gmachu stana kopalniach w roku bieżącym o 120 wem odbiciem wytworzonych obec zrzeszeń leży gdzieindziej, mianowi rostwa w sprawie zorgamizowam-ia pogo
godzin, konferencja oświadczyła, iż po nie stosunków w każde j dziedzinie cie w zaciekłem dążeniu do ueano- towia drogowego dila niesieimia pomocy
dobne zarządzeń ie w obecnych warun życia, a więc i w zakresie kultural wania społeczeństwa i wszelkich prze przy wypadkach samochodowych.
kach jest wysoce krzywdzące dila robot nym, A czemże, jak nie zanikaniem
W konferencji brali udział przedsta
ników' i dlatego Związek jaknajener- kultury duchowej można nazwać jawów życia publicznego przez nie wiciele sitarosi wa, samorządów ('wydzia
giczniej będ»:.e protestowali przeciwko tak wysoce przykry objaw, że na 47 poczytalne partyjiniclwo.
Skłócono, wytworzono zamęt i roz ły drogowe), komendy policji państw, i
przedłużam 'S~god zin pracy, domagając zrzeszonych w Związku Towarzystw
dzielono społeczeństwo. Fala niena klubów motocyklowych, którzy po omó
się wprowadzenia 40-godzinnego tygod
muzyczno - śpiewaczych wojewódz wiści rozlała się we wszystkich war wieniu zakresu działałności posterunków
nia pracy.
twa Kieleckiego na doroczny zjazd stwach społeczeństwa, a ponieważ tego pogotowia drogowego ustallili, w
X CZYN GODNY UZNANIA. Znany w przysłało swych delegatów zaledwie Towarzystwa muzyczno - śpiewacze których miejscach powiatu mają te po
Sosnowcu właściciel wytwórni wędlin 5 zrzeszeń.
skupiały przeważnie ludzi, którym sterunki być urządzenie. Postulaty te bę
p. Józef Kos®, pragnąc przyczynić się do
Pamiętamy wszyscy niedawne cza obce były wałki polityczno-pairtyjne, dą przedmiotem roz-ważań zarządu od
przyjścia z pomocą .najbiedniejszym bez sy, kiedy to Towarzystwa muzyczno- nic dziwnego, żc z chwilą wiprowa działu, który poweźmie odpowiednią urobotnym zadeklarował 2 proc. od obro śpiewacze skupiały liczne rzesze in- dzenia do tych zrzeszeń miazmątów, ehiwałę i przystąpi w najbliższym czasie
tu w swoim sklepie w okresie przed teligeincji i z organizacyj tych pro wytwarzających niezdrową atmosfe do zorganizowania pierwszych puinlktów
świątecznym do uznania Komitatu po mieniowało ^rcie kull+uraJino - towa rę, ludzie ci niezwłocznie się usunęli, w Tąpkowicach, Wojkowicach Kościel
mocy bezrobotnym. Pieniądze uzyskane rzyskie. Prócz dużej liczby czynnych a ponieważ nowy element nie mógł nych, Łośniu, Maczkach t.j. miejscowo
ściach, w których dotąd najtrudniej o
tytułem odsetek od obrotu p. Koss prze członków, Towarzystwa posiadały
kazie Komitetowi w towarze. Niezailóżnie po-ważną ilość sympatyków, czyli i niie dal nowego małerjalu, zaczął jakąkolwiek poairó-c ze względu na odle
od tego ofiarodawca tprzyrzekł obdaro członków popierających, to też każ się zanik placówek kulił tura lno-oświa- głość od ambutatorjów, szpitali aipitok
wać 12 najbiedniejszych dzieci święco da impreza śpiewacza gromadziła towych i cześć Towarzystw przesiała i t. p.
nym. Przypuszczać należy, że szlachetny liczne sfery inteligencji i kwitło ży istnieć, a reszta wegetuje.
Zjawisko to widzimy zresztą w każ X ZEBRANIE OGÓLNE SOKOŁA. W
czyn p. Kossa znajdzie licznych naśla
kuilturalne i towarzyskie.
dej dziedzinie życia, do której do dniu 28 b.m.. w sobotę o godzinie 7 wie
dowców', którzy również pośpieszą z o- cicStopniowo
stosunki zaczęły eią tknęła 6aę ręka sanacji, co jest rze czorem
fiarami dla najbiedniejszych, alby w ten zmieniać. Słuszne
w lokalu przy ulicy Prezydenta
jest, lecz tylko czę czą zrozumiałą, bowiem czynnik de Mościckiego
sposób u/miilić im święta.
Nr. 20 (ogród sportowy) od
ściowo, twierdzenie, że ogólny kry strukcyjny nie przyniesie innych wy będzie się zwykłe roczne sprawozdaw
zys gospodarczy musial się odbić u- ników.
POKWITOWANIE OFIAR jeminie
cze zebranie ogólne czlonlków T-wa gin
i w tej dziedzinie. Niewątpli
Na
odrobienie
tego
i
naprawienie
nastyciznego „Sokół” Sosnowiec I. O licz
złożonych bezpośrednio wi Administracji wie, że zjawisko, wyrażające się bra
zła trzeba będzie dłuższego okresu ny udział członków gniazda, za n.aszem
„Kurjera Zachodniego".
kiem pracy, zmniejszeniem zarob
i dilatego błogosławione skutki pośrednictwem, prosi zarząd', nadmienia,
Dr. Józef Brzeziński z Zawiercia na ków, niepewnością jutra i-tp. ujein- czasu
działalności
sanacyjnej
społeczeństwo
jąc, że iannych. zawiadomień o zebrani®
budowę, kościoła w Nowym Sielcu zł. nymć objawami, wycisnęło swe pię
długo będzie pamiętać, iako synonim, oowyżsizean smiiazda nie roześle.
5 (pisa.
tno i na życie olacówek kuihturaitao- wszełkied nieprawości.

Odsłonięcie pomnika w Będzinie
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Skutki destrukcyjnego partyjnictwa
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W sprawie leczenia
W KASIE CHORYCH.
Oi-rzymujemy następujące pismo:
Szanowny Panie Redaktorze!
. Jako przyczynek do stosunków z Kasą
chorych w Zagórzu komunikuję -wypa
dek, który dotkną! minie w przykiry spo
sób moralnie i dlatego chciadbym go pod
dać pod otpinję puibłiczną.
Z pomocy lekarskiej, udzielanej przez
ambuihaitorjum w Zagórzu z przyczyn,
które aż nadto uzasadnia poniżej opisa
ny wypadek, mimo opłat, wnoszonych
pnzezemimie i Towarzystwo Sosnow ieckie
w łącznej sumie zł. 59 miesięcznie, -nie
korzystam prawie nigdy.
W dianym w-yipadku sytuacja -przed
stawia się w ton siposób:
'Córeczka moja od kilku dni gorączko
wała. W łdini-u 7 lutego b.r. odwiedził
mnie pan Wasilewski-, fedczeh, który wo
bec renmalycznych bólów, jakie mi
dokuczały, wcierał mi maść salicytową
i masował nogę pozasłużbowe, za 6pecjalnem wynagrodzeniem.
Poprosiłem go, alby obejrzał gardło
córeczce mojej, w obawie anginy. Pan
Wasilewski, po obejrzeniu gardła, wyra
ził obawę, że może być dyfteryt i zapro
ponował Y^ezwanie lekarza, co też sam
uskutecznił przez telefon.
Lekarz z-astępca dr. Marzec zażądał,
aby przysłać po niego konie, przyjechali,
po zbadaniu określił, że dyfterytu nie
ma, i przepisawszy odpowiednie środki
odjechał.
Córeczka moja chorowała na anginę
i odrę przy gorączce, dochodzącej do 40
stopni, cały miesiąc. Lekarz,,który ją le
czył, był kilkanaście razy, lecz nie był
to lekarz z Zagórza, ponieważ -korzysta
nie z -pomocy lekarskiej z Zagórza jest
rzeczą nader -n-iem-iłą.
W dniu wczorajszym egzekutor Kasy
chorych zgl-osił się podczas mej nieobec
ności do mego mieszkania i zażądał za
płacenia 5 zł. k-airy, nałożonej na Broni
sławę Zapoflską (niie wiem, czy na żonę
moją, czy na córkę), którą to sumę służ
ba moja uiściła w obawie konsekwencji,
wobec uipirawmień egezdk urtorów Kasy
chorych.
Uważając, że przekazywanie tej spra
wy do osądzenia Kasie chorych jest to
powołanie lisa na prczyd-ującego sądu
do sądzenia sprawy7 szczupaka, rezygnu
jąc ze zwrotu 5 zl., poddaję tę sprawę
pod sąd opinji publicznej za pośredni
ctwem poczytnego Pańskiego organu i
łączę -wyrazy szacunku i poważania
Zapolski.

„K U R J E R Z A C R ODNI”

ZYCIE GOSPODARCZE
POMIARY SKÓR W OBROCIE.
W dziedzinie pomiarów skó.r w o- kach metrycznych. Zarzut ten nie wybrocie panuje u nas szkodliwy chaos, t-rzyimuje krytyki, bo: 1) eikąport skór
wobec czego uirzędy miar rozpoczęły mięlkikieh (a tylko te gatunki sprzedawa
stosowną akc-ję celem uporządkowa- ne są na miarę potwierzdnni) stanowi
ai-ia tej dziedziny. Z tej też 6trony o- znikomą część prod-uikcji krajowej, 2)
skóry przeznaczane ina eksport można
t-rzymujemy następujący artykuł:
W handlu skórami, o ille są one sprze przecież dodatkowo oznaczać w stopach
dawane według powierzchni, w myśl o- kwadratowych angielskich, a to dodat
b owiązującego na terenie Rzeczypospoli kowe znaczenie nie spowodiuje takich
tej prawa o miarach, opartego -na syste- znowu wielkich trudności wobec małe
m-ier mi-air metrycznych może być uży go z naszej strony eksportu. Owszem,
wany jako jednostka powierzchni decy jednolitość w oznaczaniu miar na skó
metr kwadratowy (setna część metra rach przez podskich producentów pod
kwadratowego.) Metryczna t-a jednostka niesie zaiufamie do nich zagranicznych
nie jest jszcze u nas w powszeebnem u- odbiorców.
Drugi zarzut słyszymy pod adresem
życi-u. w dziedzinie handlu skórami, cho
ciaż wszystko przemawia za stosowa metrycznej jednostki w handiłu skóra
niem jej w tej właśnie dziedzinie.
mi, że decymetr kwadratowy jest nie
Powierzchnia skór jeszcze w bardzo znany odbiorcom skór i wprowadzenie
wielu wypadkach wyrażana jest w t. jego uniemożliwi kalkulację. Ci, którzy
aw. stopach, a stóp tych na terenie Pol ten zarzut stawiają, sami twierdzą, że
ski jesł stosowanych aż osiem, -przyczem kalkuilacja skór należy do najtrudniej
każda z nich wyraża inną wielkość. Ale szych dziedzin -kaJkuJacji handlowej,
mało tego, ostatnio poszczególne garbar gdyż cena jest zależna od wielu zmien
nie ustala-ly swoje własne stopy tak, że nych czynników jak gatuinek', ksztal
przy zakupie skór wesżló w zwyczaj skóry, od której znowu zależy iilość i ropytanie „jakiej gairlbau-ni to są stopy?" dzaj -wykrojów, dalej, uszkodzenia ze
Znalazło 6ię wiele nieuczciwych firm, wnętrzne, jak — przecięcia, dziury, ry
które zamiast gatunkiem tawarii zaczęły sy i t. p.
konkurować międ-zy jednostkami miary!
Jeżeli do tego dodać, że dotychczas
Pomiary skór wykonywane w Urzędach odbiorcy muszą się orjentować także w
miar wykazały znaczne różnice pomię wielkości stóp, w których wyważana jest
dzy miarą podania na skórze (w przypu miara, podawana na skórze, to oczy wi
szczeniu, że oznacza ona stopy kwadrato stem jest, że opanowanie prostego prze
we angielskie) a rzeczywistą .powierz liczenia .stóp na decymetry kwadratowe
chnią; różnice piętnastoproceinitówe in mi nie będzie stanowiło ż-a-dnej trudności.
nus należą dtb nonmalinych, a są i więk
Stopa kwad.rałcwa angielska równa
sze. W tych wairuiukaeh oczywiście pew się okrągło 9.5 dem kw. i odwrotnie de
ności ■kalk-ui-ii-cji niema, niema też i zdro cymetr kwadratowy równa się okrągło
wej konk-u-rencji. Ci którzy-ztego chaosu 0.
11 stpy kwadratowej angielskiej, czy
miar -w handlu skórami ciągną pokaźne li że decymetr -kwadratowy jest prawic
zyski, przeciwdziałają uporządkowaniu dżiesięci-oikirotnie mniejszy od sioipy kwa
tej sprawy. Wysuwane są przyitem na dratowej, umożliwia zatem dokładniej
stępujące nieisto-tine- zarzuity: że — wpro sze przeprowadzenie ka-łkulscj-i. co ma
wadzenie systemu metrycznego do mie duże znaczenie zwłaszcza -przy droż
rzenia skór zabije krajowy przemysł szych ga tunika cli skór.
garbarski, gdyż rzekomo zagranica sto Powszechne zastosowanie jednostki
suje wyłącznic stopy, i wskutek tego metrycznej -w ha-ndllu skórami raczej iimiałby ustać eksport, -a wzmógłby się sunie jeden z najpoważniejszych zmien
import, gdyż klient zagraniczny przy nych czynników, będących |x>dstawą
zwyczajony do stóp będzie wołał kupo kalkulacji, a mlanoiw-icic zmienną i wie
wać sikory zagraniczne, znaczone w sto loznaczną stopę, a więc stanowić 'będzie
pach, a nie -polskie, znaczone w jednost- duże ułatwienie.

WALUTY I DEWIZY: Dolar 8.92 i
jedna czwarta, Nowy Jork 8.915, Larndyuj
45.54 i pól, Paryż 54.92 i pól, Wiedeń
125.59, Wiochy 46.74 i pól, Szwajeanja
171.65, Hotlandaa 557.75, Berlin 212.64
Doi. War. pr. obu. 8.92.
Tendencja sl&bs-za.

POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
Żyto cena frainz. 21.50, Siani o luźne
7.10 — 7.50, Siamo prasowane 7.80 — 8.50,
■Słonia prasowana 2.50 — 2.90.
Usiposcibiien ie spokojne.

twsz fclai radiowy.

KONCERT SYMFONICZNY
Z FILHARMONII.
Nielada sensacja czeka radiosłuchaczy w
piątek 27 b. m. Oto
koncercie symfonicz
nym transmitowanym z sali Filhanmonji c
godz. 20.15 weźmie udział jako solista jedci
z najwybitniejszych skrzypków współcze
snych. Józef Szigeti. uczeń założyciela wę
gierskiej szkoły skrzypkowej Jeno Hubaya
Szigeti rozpoczął karjerę jako „cudowne
dziecko", nie zmanierował się jednak, i umiał się utrzymać na najwyższym pozio
mie artystycznym. Głęboka kultura muzycz
na i poważne usposobienie sprawiło, że nie
zadowalając się ryumfami estradowymi po
święcił się rów nież Szigeti działalności peda
gogicznej, zajmując stanowisko profesora
konserwator]urn w Genewie i ostatnio w
Berlinie. Podczas piątkowego koncertu ar
tysta wykona koncert d-mell Bacha i kon
cert Mendelssohna obfitujący w efekty wir
tuozowskie i wyzyskujący świetnie brzmię
nie instrumentu, które w tym wypadku bę
dzie szczególnie piękne, artysta bowiem po
siada skrzypce Gaurneri‘ego, jednego z ‘naj
lepszych mistrzów- budowy skrzypiec.

PROGRAM RADJOWY.
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11.40 Przegląd Prasy Krajowej P. A. T(P. R. Warszawa). — 11.58 Sygnał czasu z.
ObSerwatorjum Astronomicznego w War
szawie, hejnał z Wieży M-arjackiej w Kra
kowie, komunikat meteorologiczny z War
szawy. — 12.10 Koncert z płyt gramofono:
wych. — 12.55 Koncert szkolny z Filharmo
nii warszawskiej. — 14.00 Przerwa. — 14.2C
wane są specjalne Domy marynarzy, w Komunikat gospodarczy (P. R. Warszawa).
których znajdują schronienie marynarze na ■— 14.40 Odczyt dla maturzystów p. t. „Tcczas postoju ich okrętów- w tych portach. orjc ewolucji" (dział ..Biológja") — wygi,
Z pośród wszystkich portów morskich w prof. St. Sumiński tl’. 11. Warszawa). —
Europie jedynie port gdyński nie posiada 15.00 Odczyt dla maturzystów p. t. ..Okres
jeszcze własnego Domu marynarza. Nad tą* dzielnico-wy i odrodzenie Polski za Łokiet
sprawą obradował ostatnio komitet budow y ka” (dział ..lłislorja") — wvg-l. .prof. Henryk
Domu marynarza w Gdyni, który w spra- Paszkiewicz (P. IŁ Warszawa). — 15.20 Kow-ozdaniu ze. swej działalności siwierdzd, że. m-unikaty Poiskiego Związku Zrzeszeń Go
na wykończenie budow'y tego domu brak spodarczych woj śląskiego. — 15.55 Komu
jeszcze kwóty 165.000 złotych. Wobec tego nikat Ligi Obrony Powietrznej i Przeciw
że na pomoc rządową w obecnej ciężkiej gazowej (Warszawa). — J5.5O Dr. Wiktor
sytuacji gospodarczej trudno liczyć, komi Ormieki. docent Łm,w. Jag.: ..Co każdy Po
tet wysunął projekt zebrania potrzebne,. lak, o Śląsku wiedzieć winien?'. — 16.1C
kw’otv na wykończenie Domu marynarż- Koncert z -płyt gramofonowych. — 16.55 „Nil
drogą ofiar i' składek. Dom marynarza w desperanduni — gluchoniemipragną praco
Gdyni obliczony jest na 60 miejsc. Wpraw wać dla społeczeństwa" — wygi. dr. Marjar.
dzie liczba bezrobotnych- marynarzy w Gdy Ziemiiinowski. <lyr. Instytutu <iin gluchouie:
ni wynosi obecnie około 600 osób, niemniejj mych w Rybniku. — 17.15 ..Jeszcze o niedoli
jednak w Domu marynarza mogliby znaleźć: małych miasteczek" — wygi. prof. Mieczy
sław Limanowski (P. IŁ Wilno). — 17.45 Kon
wszelką pomoc do utrzymania włącznie...
DALSZA ZNIŻKA CEN PLATYNY. Wsku cert z udziałem p. Liłjany Zamorskiej
tek sprzedaży dużych ilości platyny przezI (śpiew) i prof. Józefa Droiromi-eckiego (wioSowiety po niskich cenach, ceny tego me’ lonczela). — 18.45 Codzienny odcinek potalu na rynku londyńskim uległy dalszej: wieściowY. —.19.00 Rozmaitości, oraz prze
zniżce <lo 5 Ł. 5 sli. — 5 Ł. 15 sh.. przyczem gląd widowisk. - 19.15 Prof. dr. Arlam
za większe partjc chciano płacić tylko 5 Ł. Miischa: „Zarys twórczości Mozarta" (z ilu
stracją inii.zv-.-zną). — 19.40 Prasowy Dzień SPADEK PRACY KOLEI W STYCZNIU.• nnik Rądjowy (P. )Ł Warszawa). — 1.9.55
Według przedwstępnych danych ogólna pra• Komunikaty harcerskie. — 20.00 P. Murj.i
ca kolei w styczniu b. r. w porównaniu z■ Znatowicz - Szczenańska wvgl. lcljetoii p. t
grudhicm r. ub. wykazuje zmniejszenie sięt ..Dawne węzły” (P. 11. Warszawa;. - 20.1:
(pod względem liczby wagonów, użytych <lo’ Pogadanka la-djotechuiezna (P. R. Warśzaprzewozu) o 18.5 proc., n-aładiunek zaś na> wa). - 20.50 Utwory A. W. Ketelbeya (P.R
stacjach na terenie całej Polski łącznie z'■ Warszawa). — 21.50 Słucho-w-isko z Wa-rszaterenem w. ni. Gdańska wykazuje spadek o1 wy7 „Król Lear" — Szekspira. — 22.15 lłeei
20 proc. Przewóz pasażerów. w ciągu stycz■ tal śpiewaczy (P. R. Kraków). — 22.50. Konia wyniósł ogółem 11.209.295 osób, co w munikat meteorologiczny z Warszawy. —
porównaniu z grudniem wykazuje spadek: 25.00 Muzyka taneczna (P. IŁ Warszawa):
o 12,4 proc., w porównaniu zaś ze styczniem
r. ub. o 8,7 proc. Przewóz towarów w stycz
niu b. r. wynosi przy 25 dniach roboczych
4.857.457 ton, co w porównaniu z grudniem
r. ub. (24 dni robocze — 6.025.818 ton), wy
IO WARZ Kb fW O SPORTOWE W
kazuje spadek o 19,4 proc.; w porównaniu
zaś ze styczniem r. ub., w którym to mie ZĄBKOWICACH, podajc do wiadomości
siącu przy 25 dniach roboczych przewieziono iż w dniu 28 b.m. w- lokaiti własnym
6.795.680 ton, przewóz towarów w styczniu odbędzie się walne zebranie członków
b. r. zmniejszy! się o 28,5 proc. Wobec Towarzystwa w terminie pierwszym c
zmniejszonego ruchu pasażerskiego, składy godz. 17. w drugim o godz. 1S bez wzglę
niektórych pociągów7 pasażerskich zmniej
du na ilość za.i-ntercsowanych członków
szono do rzeczywistych potrzeb.

Kronika gospodarcza.

RYNEK SZKŁA. Sytuacja w hutnictwie
szklanym uległa dalszemu znaeżenem-u po
gorszeniu. W dziale szkła taflowego obroty
Z BALKONU.
na rynku wewnętrznym wskutek zastoju w
budownictwie są minimalne. Również eks
Onegdaj popoludlmiu uległa niesz,,
który w poprzednich miesiącach roz
Śliwemu wypadkowi lS-lctnia Bronisla- port.
wijał się, 'stosunkowo pomyślnie, obecnie
wa Płacków-na, służąca aptekarza Toma osłabł. - Ceny wewnętrzne bez zmiany, na
szewskiego w Czeladzi. W chwili gdy tomiast na rynkach światowych znacznie
Pładkówna znalazła się na balkonie, za ■się obniżyły. Sezon wiosenny w hutach bu
łamały się spróchniałe już deski i nic- telkowych zawiódł zupełnie. Podczas, gdy
latach ubiegłych restauracje, hotele, bro
szetzęśiiwa runęła z wysokości I piętra w
wary, fabryki sztucznych wód mineralnych
na kamienny bruk podwórza, odnosząc i wody- sodowej i t. p. zaopatrywały się
bardzo poważne obrażenia głowy. Nie zwykle z początkiem roku w większe ilości
przytomną przeniesiono do miejscowego szkła, to w tym roku zamówienia były bar
małe. Wskutek tego fabryki zmuszone
szpitala, gdzie dokonatno natychmiasto dzo
byty zredukować produkcję do 50 proc. Wy
wej operacji, do wczoraj jednak wieczo wóz butelek’ ' uległ dalszemu zmniejszeniu.
rem nie odzyskała jeszcze przytomności, W związku -z tem obniżył się ogólny poziom
tak, że liczą się ze śmiercią nieszczęśli cen. W grupie szklą galanteryjnego obro
mniejsze, a w dziale szk-la aptecznego
wej. Wypadek ten winien zwrócić uwa ty
prawjc bez zmiany. •
gę miejskiego biuira technicznego, któ WYPŁATA ZASIŁKÓW K. CH. ZA PO
rego obowiązkiem jest przeprowadzać ŚREDNICTWEM P. K. O. W najbliższym
eo pewien czas kontrolę zagrożonych czasie zreferowany zostanie w Kasach cho
rych, na terenie całej Polski sposób wypła
bbjektów.
ty zasiłków, które będą wypłacane ubezpie
przez Pocztowa. Kasę oszczędności.
X ZAMACH SAMOBÓJCZY. Zamieszka czonym
Ten system wypłaty zasiłków, .zapoczątko
ła pirzy ulicy 1 maja 68 w Dąbrowie Ci wany przez, dwa oddziały Kasy chorych tn.
szek Irena usiłowała otruć się esencją sl. Warszawy, spotkał się z wielkiem uzna
octową. Dcs-peraitlkę pnzew icz-i ono do niem ubezpieczonych, który nie potrzebo
drugi raz zgłaszać się do Kasy chorych
szpitala w Będzinie, gdzie po uidizielenim wali
po żądane zasiłki i wystawać w długich ko
pomocy lekarskiej, życiu jej niebeizipio lejkach, lecz za pośrednictwem P. K. O.
czeństiwo nie zagraża. Przyczynią targ otrzymywali zasiłki wprost do mieszkania
nięcia się na życie były nieporozumienia przez, listonosza. W ciągu 10 dni P. K. O.
przekazało w ten sposób 951 zasiłków.
rodzinne.
ZWYŻKA CEN ŻELAZA W AMERYCE.
X KRADZIEŻE. Ze składu Szyi Zalbnera ..Ropublic
Steel Co.np.“, idąc za przykładem
w Sosnowcu (Małachowskiego 2) skra „Carńegic Steel C-y" uchwaliła podwyższyć
dziono w nocy 20 par śniegowców -war z dniem 1 kwietnia b. r. ceny na wszystkie
gatunki żelaza o 1 doi. na tonnie.
tości 650 zł.
Zafji Kmiecik, zamieszkałej w Niwce, DUŻE INWESTYCJE NA WYSPIE MADA
skradziono w nocy z podwórza wózek GASKAR. Rząd francuski przeznaczył z za
ciągniętej pożyczki kolonjalnej 700 milą,
naładowany węgłem. Poszkodowana o- franków
na cele inwestycyjne na wyspie
blfcza swe straty na 70 zł.
Madagaskar, Przewidziana jest rozbudowa
portów, budowa nowych dróg lądowych i
wodnych, liulj kolejowych, telefonicznych i
ZWIĘŹLE.
— Czy to się zgadza, że żona pańska telegraficznych, budowa szpitali, domów
mieszkalnych i t. p.
snikła?
— Tak zgadza się.
50.000 MARYNARZY W GDYNI. Według
— I że kasjer pański też znikł?
obliczeń, urzędu morskiego w Gdyni, przez
— Zgadza się.
port gdyński przewija się rocznie 50.000 ma
rynarzy różnych narodowości. We wszyst— Nie zgadąa. się!
kich większych .DOttacb morskich nobudo-
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ZE SPORTU.

Z giełdy warszawskiej.
CEDUŁA GIEŁDY Z DNIA 25.5.
AKCJE: Banik Pcfeki 155.00, Kijew®ki
56.00, I.iiliDcit) 22.00 — 22.50. Stairachowiće
11.85.

z następującym porządkiem dziennym.
1) zagajenie i wytbór prezydium. 2) spra
wozdanie z działalności zarządu, 5) przy
jęcie nowoopracowanego statutu Towa
rzystwa, 4) wybory, dn zm-zarln. 5) wol
ne wnioski.

Nt.

71.

..K U R J E R ZACHO D N T*

czwartek 26 marca t95l roku.

przygotował materjału do pertraktacyj.
Konferencja więc- odłożona została do 8
kwietnia b.ir.
X CZY ZMIANY W MAGISTRACIE?
X Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA MŁO
Dd pewnego, czasu obiega uporczywa .po
DZIEŻY MĘSKIEJ. W tych*dniach' Sto
głoslka, i® dotychczasowy kom.wre p.
wairzyszemiie młodzieży męskiej w Ol
Langer*, ma ustąpić wkrótce ze swego
kuszu zalożył-o własną orkiestrę dętą
stanowiska, .jaiko niepopularny i źll e wi
którą szikcli b. kapelmistrz orkiestry
dziany przez jeden z wsizecihwtadinych
sifrażacik.iej fabryki „Olkusz" p. Kailairus.
MejBzyeh związków b. wojskowych. Po
Zorganizowani ie orkiestry w stowarzy
dobno najwięcej szans- n.a fotel kornusarszeniu w czasie kiedy w Olkuszu wła
eiki ma oibeemy kierowimi-k miejskiego wy
ściwie nie istnieje żądna orkiestra (fa
dzualu opieki społecznej ,p. Hummer,
bryczna naraz.ie nieczynna), jest najlopwięcej zasłużony w sanacji. Wyjaśnienie
sizym dowoidcm, że Stowarzyszenie roz
mają przynieść juiż najbliższe dni.
wija się. Przypisać to należy przedex Z CECHU BUDOWLANEGO. Prowszyisikiem energicznej piracy ks. wika
szemi jesteśmy o zaznaczenie, iż podczas
rego Dubiela.
ostatnich wyborów w cechu budowla
X Z KOLA PRZYJACIÓŁ HARCER.
nym (mu.nairsiko - ciesielsko - malarskim)
przyczyną kryzysu ekonomicznego.
STWA. W dniu 25 (poniedziałek) b.m.
do zarządu wybrani zostali ponownie
W kościele Chirystuea - Króla w niosią rolę w życiu każdej kobiety. miało się odbyć walinc zebranie Kota
pip.: Eksner, Lange i Stan. Jagiellalk (ma
Belgradzie (Jugosławja) wygłosił w Dawniej, młode małżeństwo tworzą przyjaiciół harcerstwa w Oillkinszu. Z po
larz).
X JESZCZE KOMINIARSTWO. Otrzy jedną z osiatnich niedziel O. R. P- ce nowy dom, wnosiło w ten dom ca wodu nieprzybycia człoiników zebranie
(Franciszkanin) ka®anie, ły ogromny zapas bielizny, pościeli, odbyć się nie mogło. Poza paroma osómaliśmy następujące u wagi.: Zarząd Sto- YlacthiciZ
wamzyszeoia właścicieli nieruchomości które duże wrzawy uczyniło w tem naczynia stołowego i kuchennego, me baimi z zarządu zjawił się zalcdiwie je
starał 6-ię i nadal czyni starania o uzy mieście i bardziej zapewne przyczy bil>i i mnóstwa rzeczy drobnych, z den (sic!) członek Kola. Społeczeństwo
skanie kcyncesji na -wycier kominów w niło eię do popuilarnosci uczonego za których każda ma .przecież to do sie cilikueikie wykazuje kcimipfletiny brak -za
Zawierciu. Powodem tego jedinak jest arie konnika, niż cały szereg’ keiążelk. ja bie, że ją trzeba kupić. Dzisiaj jada interesowania się tą nader sympatyczną
się zwykle na mieście, zatem kwest ja cirgainizacją, która zwłaszcza w dzisiej
chęć wyzyskania cudzej pracy, lecz prze kie dotychczas napisał.
Otóż w kaizaniu swem występuje wyprawy kuchennej i stołowej odipa- szych czasach nairaiżorfa na różnego ro
ciwinie, chęć obrony przed wyzyskiem
ze stromy przyszłego koncesjonairjusza. Ojciec Vlechicz przeciwko sposobowi da. Nikt także nie gromadzi dzisiaj dzaju ataki i próby „ustazełenia" i „upaństiwowiieinia'' wymaga koniecznie
Gdy bowiem .zairząid Stoiwia-rzyszeiniia usta życia kobiety współczesnej, której dawnej ilości pościeli i mebli.
nowiil i pobiera cpłaitę 25 gros-zy od ko przypisuje m. in. bezpośredni wpływ
Typowym pnzykładepi owego zu wglądu tego czynnika spaleczncgo, ja
mina, to kcincesjc.nairjiuis.z - kominiarz ma na obecny kryizys ekonomiczny. In bożenia potrzeb, jakie cechu je dom kim są rodzice i przyjaciele »(tyilk.o ci
wyznaczoną taryfę i będzie pobiera! 35 teresujące wywody ojca VJaćhicza kobiety pracującej, jest krótka su praiwdizi'wi) harcerstwa.
groszy od jednego .przewodu. Wiadomo przytaczamy w streszczeniu:
kienka biurowa! Ile miljonów me X TRAGICZNA ŚMIERĆ POD KOŁAzaś, że komin posiada niejeden przewód.
— Kobiela współczesna, powiada trów materjału trzebaby kupić, woła MI POCIĄGU. W diniu 24 bm. przed 7
W ten sposób kominiarz pobieraliby kiil- uczony zakonnik, z chwilą, gdy gro zakonnik, gdyby chcieć tylko podło wieczorem maszynista pociągu ozolboweJrialkirotnie wyższe cipla-ty. Trudno .pogo madnie garnąć się poczęła do pracy żyć suknie krótkie — wszystkie ja go, zameldował na st. Bukowno,, że pa
dzić się, aby właściciele nieruchomości biu-rowej, pedagogicznej, technicznej kie były, jakie są i jakie będą?!
przejechaniu kilku kilometrów od Olku
dali się strzyc, jak barany. Dziś, gdy i czysto naukowej, .zajęła nietylko
Inny dowód prawdziwości swej te siza, na torze kolejowym zauważył idą
sarni prowadzą kominiarstwo, widzą, jak ■stanowisko mężczyzny w tych dzie zy o kobiecie współczesnej, jako cego człowieka. Pomimo sygnałów, osoib-.
brudno jest zebrać od . właścicieli domów dzinach pracy, nietylko, że opuściła przyczynie kryzysu, widzi ojciec niilk ten z toru nie zszedł, wobec czego
niską obecną opłatę, gdyż nie mają z cze swój posterunek społeczny, jakim Vlachicz w zagadnieniu naturalnego nie mogąc wstrzyahać maszyny, najechał
go-płacić. Co będizie w razie podniesie jest -ro-la żony i matki, od wieków ko przyrostu rodziny. Otóż współczesna na idącego. Po przejściu pociągu znale
nia opłaty prze' kcimimiairiza? A obrony biecie wyznaczona, lecz jednocześnie kobieta wielkomiejska, licząca się ziono zmasakrowane zwłoki mężczyzny
interesów własnych lf ikt nie może zabro pomnaża w państwie liczbę wytwór na miiljony, z zasady ailibo wcale nie około lat 55 w ubraniu robotniczem. Naa
nić ani potępić.
ców, a obniża doniosłą wartość typo chce mieć dizieci, albo jeżeli je w wiska przejechanego narazić nie ustalo
X NA POSTRACH. Na hałdzie przy fa wych konsumentów, jakim był— do rachubie swej uwzględnia, io jaik naj no, przypuszczalnie będzie to robotnik
bryce Huilczyńskiego, zaitriudnieni są bez tychczas wszystkie kobiety.
mniej. Cały przyrost,- ludności daje z fabryki „Olkusz1*, wracający z pracy
robotni ma robotach magistrackich. Pil
Następnie zastrzega się zakonnik nam dzisia j wieś, ta wieś, której dzie do domu.
nuje ich dwu dozorców-, szczególnie za gorąco przeciw temu, jakoby miał ci niczego nie potrzebują i nic nie X POŻAR DOMU I MŁYNA. W okoli
służonych podczas wyborów. Podobno być zwolennikiem i .propagatorem kosztują. Kto na wsi dzieci ubiera, cy Żarnowca spłonął dom i milyn na
pilnowani bezrobotni,nie zdradzali zbyt strojenia się kobiet, niemniej jednak kto im kupuje zabawki, zapytuje za szkodę Stefana Kaczonąirozyka.
Jak
niej syraipatji do jednego z dozorców, stwierdza fakt, że zapotrzebowanie konnik i odpowiada: — nikt! laik sa stwierdzono, pożar .powstał podczas wy
niejakiego Witka, pomimo że jest nawet każdej poszczególnej rodziny zmniej mo jak nikt nie ogląda się .za potrze pieku chleba. Straty wynoszą przeszło
bairdzo bliskim krewnym pana -posła So sza się zastraszająco w tych wypad bami dziecka z klasy robotniczej. 19 tys. zl.
wińskiego. Cchąe sobie tedy nadać więk kach, gdy córki, żony i matki pracu Ogromną gałąź .przemysłu zabawek
szej powagi, a może nawet chcąc rzucić ją poza domem.
podtrzymywały
dawniej głównie X ZATRZYMANIE „ZAWODOWCÓWstrach na krnąbrne filistyny, pan dozorc— Weźmy pod uiwaire — mówi — dizieci inetłigencji —- te, któirvch dzi- W czasie targu w dniu 24 b.m. zatrzy
ca wyjął rewolwer i w biały dzień przy taką naipoaór niewinną kweeitję wy- sia j z dnia na dzień coraz jest mniej. mani zostali dwaj podejinzani osobnicy:
Antoni Furdygieł i Franciszek Skóra,
bezrobotnych zaczął się ćwiczyć w otrze oraw, jakie dawniej odgrywały doobydwaj z Gnodtźca koło Będzina. Przy
laniu. Chybiiai, bo chybiał, niairaiz-ie nicjechali oni do Olkusza na występy
szkodlliiwie. Czcmby się te ćwiczenia
leiciz po uikozaniiu się n a rynku, niezwłocz
strzeleckie zakończyły — niewiadomo
nie zostali zaitirzymani. Posterunek w
gdyż nadszedł właśnie urzędnik Magi
Groidźcu zawiadomił, że obydwaj są zna
stratu i odebrał broń wojowniczemu do
nymi taim złodizicjaani, a Fuindygiol jest
zorcy. Czy to już roboty miejskie nie
Śmiertelny skok z komina fabrycznego.
poszukiwany przez policję śląską. Oby
mogą być prowadzone w sposób bardziej
pokojowy?
Robotailk — żyd fabryki B-cia Szajin niedostatkiem, wszedł na komiim fabrycz dwaj odstawieni zostali do Girodźca w
X LAMPOTŁUKI. Onegdaj na ul. Sło w Sławkowie, Rubin Heirciger, pod wpły ny, z 'którego rzucił się na ziemię, po dmiiu 25 bjm.
wackiego około godz. 10 wieczór graso wam depresji duchowej, spowodowanej nosząc śmierć na miejscu.
X KRADZIEŻ RADJA. W Bolcslaww
wała banda łobuzów, rzucająca kamie
nie wykryty sprawca sk radlł aparat raniami, których ofiarą paidiy dwie lampy X ODŁOŻENIE KONFERENCJI. Zwo „Olkusz" w sprawie redukcji i nowych djowy na szkodę p. Karola Snnuły.
elektryczne na ulicy. Nieliczni przechod łana na 25 b.m. konferencja przedstawi warunków pracy, nie dała żadnych wy Sprawca dostał się do mieszkumia przetz
nie, przerażeni łobuzerskimi wrzaskami cieli pracowników z zarządem fabryki miłków, ponieważ zarząd fabryki nie dkino.

Kronika Zawiercia.

i pociskami kamiennymi, uciekali co sił,
kryjąjc się do okolicznych domów. Ten
bandytyzm łobuziaków należałoby ukirócić. Twzeba jednak, by ludność sama
pomaigaJa pdŁcja przy chwytania roizwyd-nzonych łobwzow.
X POŻAR W LEŚNIOWIE. W niedzie
lę, dnia 22 b.m. o godizi.nie 8 wieczorem
w Leśniowic po>d Żatikaafli, wybuchł ol
brzymi pożAr w posesji Stanisława Pom
py. Pożar z niesłychaną szybkością ogar
nął całą stodołę. Prawie w tej samej
chwili zapialiło się 5 sąsiednich stodół

należących do Andrzeja Szpaka. Michaiła
Palii, Igin.. Królika, łgn. Podilejskiego i
Piotra Kami.
W parę minut po wybuchu pożaru
przybyły na ratunek straże z Nowej
Wsi, Wysokiej, Żarek i Jaworizniiika, któ
re jedynie przeszkodzi ty .szerzeniu się
ognia. <
Straty wynoszą około 10 tys. zł. Przy
czyna pożaru niewyjaśniona. Chodzą tył
ko pogłoski wśród ludzi, że ktoś podpa
la umyślnie. Bowiem pożary stodół w
tej okolicy są zbyt częste.

KOBIETA WSPÓŁCZESNA

Kronika Olkuską.

ANASTAZJA DREWNOWSKA

stramyć dzieci. — Nóżka mnie boli. Zaprowadzi
cie mnie do domu, praiwda?
Podstęp poskutkował. Dzieci włożyły pośpiesz
nie obuwie i ujęły ją troskliwie pod ręce.
---- Niech się pani mocno na mnie oprze. Ja
przecież jestem mężczyzna — rzekł Gucio.
— I na mnie też. Ja też jestem mocna — chwa
liła się Haineczika.
Na rzece plusnęło wiosło. Lulu obejrzała się
i zobaczyła Jędrka, odbijającego od brzegu w ma
łej łódce.
Dzieci puściły ją momentalnie i pobiegły ku
wodzie.
— Ja chcę też wiosłować! >—wołał Gucio.
— I ja. też — wtórowała mu siiostira.
Jędrek, zobaczywszy Lulu, przestał wiosłować
i na twarzy jego odbił siię wyraz trudny do nazwa
nia. Było to coś w rodzaju przerażenia, pomiesza
nego z rozradowaniem. Pii’.ybił do brzegu, uwią
zał łódkę do palika i wyskoczył na trawę.
— Jędrek, Jędrek! — radowały się dzieci.
Lulu stała z opuszczonemu po bokach rękami,
niezdolna, nietylko do żadnego poruszenia, ale i do
jasno sformułowanej myśli. Chodziło jej po gło
wie, że między tajertuniiczemi nogami i Jędrkiem,
który izjawił się na rzece jak na zaklęcie, mutsiał
istnieć jakiś związek. Tylko jaki?
— Panienko!

bez zająknienia chłopak. — Przejedizie się panien
ka. Jak nie, to ja pojadę z diziećmi,_a panienka
poczeka. Niedaleko. Jeno do tamtego zakrętu.
e
— Nie — ocknęła siię Lulu. — Ja z niemi pojadą.
Wołałaby zabrać dzieci i wrócić do domu, ale .
wiedziała, że nie dałaby im rady. Niie mogła ich
POWIEŚĆ.
jednak puszczać samych pod opieką Jędrka. Gdy
56)
-----by się to doniosło do „sekutnicy**, byłaby bieda.
Dzieci siedziały już w łódce. Haneczka na
Lulu biegała w tę i w tę stawię, niczem kura,
dnie, z wyciągniętemii przed siebie nóżkami. Gucie
której wyrodne dzieci, wylęgnięte iz kaczych ja
na diriobiie, jak na koniu.
jek, poszły na wodę. Nagle przystanęła. Na le
— Niech panienka siada i— rzełfi- Jędirek i nim
wo, w oclilęglości kilkudziesięciu kiroków, coś się
się zdążyła żorjemtować, por\Vał ją wpół jak piór
ruszało. Nie było wiatiru i chwianie se się zarośli
ko i wsadził do łódki.
mogło być &powodowdjhc tylko jakąś lokalną przy
— Hi! hi! hi! — zapiały dizieci.
czyną w postaci ziwieirzęcia lub człowieka. Zacie
Lulu milczała. Bezcerenionjialine zachowaune
kawiona, podbiegła bliżej i zdążyła jeszcze zoba
siię lokajc-zyką napędziło jej do twarzy lunę krwi.
czyć pairę męskich nóg, znikających w ziemi. Efekt
był nieprawdopodobny. Zupełnie jakby człowiek
Zaczynał ją traktować jaiko swoją „pannę" i nie
było na to rady. Objęła ramieniem Haneczkę i od
zanumzył się w ziemi. Aż krzyknęła. Przybiegły
wróciła głowę.
dizieci, zwabione knizykiem i we troje obejrzeli
miejsce dziwnego zdarzenia. Teren, porośnięty
— Jediziemy daleko, daleko, do morza! —
krzyczał Gucio.
splątajnemi zaroślami, schódząccmi do samej rze
ki, był bao.*d>zo nierówny i pełen dziur, podobnych
Łódka odbiła od brzegu. Jędrek wiosłował
do noir lisów czy borsuków. Właśnie w jednej
salinie i równio. Spojrzała na niego ukradkiem i za
z tych nor, szczególnie wielkiej, zniknęły niesamo
uważyła, że jak zwykle, nie spuszcza z niej oczu.
wite nogi w żółtych butach.
— Pani wipadła do dołu i ztamaiła nóżkę, sły— Co pani tak krzyknęła? Czy p«.ni zoba
szjisiz, Jędrek? — rzekła Haneczka.
czyła jakiego zwierza? — pytał ciekawie Gucio.
— Do jakiego dołu? Poco panienka tam cho
I— A może żmiję? — wołała Haneczka. —
— Bo diziieoi chciały się przejechać łódką. Mo diziła? .— zapytał podejrzliwie chłopak.
Wielką, straszną żmiję?
że i panienka pojedziie:
Nie odpowiiadając mu, zwróciła się do diziecn.
— Nic nie zobaczyłam. Potknęłam się i o Łtui— Skąd tyś sic tu wziął? — zapytała Lulu.
— Dzieci, wracamy!
k> nte w.Dadk>«n do dol-u — odoairia Lulu, nie chcąc ,
•— Jeździłem do wsi do cieśli — odpowiedział
G. d. a.

CZATY.

„KURJER
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Domy bez okien
wody dllia kanalizacji, centralnego ogrze
wania!, światła i d'la sztucznego przewie
trzania.
Budynek ten .posiada okna, które nie
diadizą siię otwierać i przewietrzenie na
stępuje dirogą specjalnych uirządizeń, któ
rc zapewniają równomierną temperahurę
i czyste powietrze.
Obecnie znajdujący’ się w budowie, o
500 mitr, wysokości Tnayeł and Tran
sport Builidiiag w Chicago, będzie oświe
tlony wyłącznie sztneznem śwu-atilem i
nic będzie miał -wcale okien. ściany ze
wnętrzne projektowane są z kolorowej
blachy stalowej. Pirojiektodawca obiecu
je sobie przez oświetllenie tych ścian <w
4iocy nadzwyczajne efekty świetlne.
Do stropów uiżywa się -blachy, siatki
drucianej, siatki z żeilaza taśmowego,
siatki jednolitej wzgl. różnych syste
mów .W budownictwie etom ów miesz
kalnych znajdują zastosowanie lekkie
profile, nury stadowe i inne stalowe ólemenrty budowlane.

Małe i wielkie tragedje
w królestwie kinematograficzne^.
PuMfczność, która w sali kiinemateaitru
ogląda wyświatlamie- filmu, niie zastana
wia się naogół nad >tem, że za ruchomemi scenami ekranu, rozegrały się nieraz
praiwdiziwe tragedije, w których protaigoniiścii mimoiwolii odegraibi -rolę ofiair.
Wielki przemysł kinematograficzny w
lMllywood pochłonął już bowiem liczne
ofiary. ’
Staity&tyka, ogłoszona w tych diniiaich
w stolicy kinematografu, stwierdza, że
od r. 1925 do końca g.rudniiia 1950 wyda
rzyło 6<ię tam 12 798 katastrof, z których
55 śmiertelnych. Wielu z pośród rannych
pozostawiło 'kalekami do końca swego ży
cia. W r. 1929, to zn. -w roku, w którym
nakręcano szereg filmów wojennych,
wydlarizyło się 16 -wypadków śmiertel
nych. Na wiosnę ub. roku, ■ gdy nakrę
cano fiillm taki nad wybrzeżem Oceanu
Spokojnego, dwa samoloty runęły dó
mortza, przyczem znany lotnik Moss
Cook i 9 osób ultraciłó życie. Codziennie
wydarza- się w Hollywoodzie przecięt
nie 15 wyipadlków.
Zwierzęta są bardzo często powodem
nieszczęśliwych wydarzeń, które ndetnaz
przybierają wprost groteskowy wygląd.
I tak pewnego ra-zu filmowy alkt-or Do
nald Goosh doznał złamania żebra od
kopnięcia zebry. Wielu pokąsały psy
łub podirapały koty, występujące w filmie, inni poparzyli sobie wnętrzności,
wypijając -zbyt gorące napoje — a nie
jeden Chorował na zakażenie owłosienia
skutkiem „czesania po .indyjsku".
W pięcioletnim okresie, o jakim wspo

KINO

„ZAGŁĘBIE”
1249

DAWNIEJ

Kino-Teatr „UDZIAŁOWY"

KINO-TEATR

„PAŁACE”
1250 W SOSNOWCU,
ulica Warszawska 2.

KINO

„CZARY”
1251

W CZELADZI

mina statystyka, wypłacono ofilanom po
dobnych nieszczęśliwych wypadków nieminiiej jako około 10 milijonów dolarów
odszkodowaniia.

Rzeczy ciekawe.
BEZCZELNOŚĆ ZŁODZIEJSKA.
Niiemotewaną jeszcze bezczelność
— jaJk donosi prasa amerykańska —
wykazał w tych dniach pewien ban
dyta nowojorski. Po wtargnięciu d-o
jednego z prywatnych banków na 5
avennie, zmusił urzędników pod groź
bą rewolweru d-o wręczenia mu go
tówki znajdującej się w ogniotrwa
łej kasie bankowej. Następnie zawsze
grożąc im rewolwerem, zmusił ich
d-o .zdjęcia spodni i odrauicemia ich na
odległość k-iilku • kroków, poczem u1-otnił sie, u-nosząc kilkanaście tysięcy
dolarów łupu.
NIEMCY UDOSKONALAJĄ RAKIETY.

Na placu ćwiczeń pod Dessaiu, doko
nano w tych dniach w obecności licz
nych przedstawicieli nauki i praisy, pró
by nowej irakietty o płynnej sile -popędo
wej!. Nowa ta rakieta puszczona w much
za naciśnięciem guzika elektrycznego z
odległości 50 metrów, wzbiła się wśród
głośnego syku -w powietrze do ■wysoko
ści kilkuset metrów, a po pewnym czasie
opuściła się na gładko na ziemię. Ma
tei-jai wybuchowy rakiety składa się z.
-mieszaniny płynnego tleniu i płynnego
gazu. palnego.

wprowadzona została specjalna taryfa
dla oświetlenia sklepów, okien
stawowych i reklam.

Kupię rower damski
używany, tylko w do
brym stanie. Wiado
mość Sosnowiec Okrzei
24 w sklepie.
2709

Elektrownia Okręgowa w Zzgł. Di
Sp. Akc.

g w Sosnowcu
Kuplę folwark, gospo
S
darstwo rolne położone
w Zagłębiu lub okolicy ■obb
aaaa ■■■■
Gotówką zapłacę przy
akcie zł. 50.000. Zgło B Ceny zniżone!
szenia
Adminiatraeja
„Kurjera Zachodniego"
dla Eses.
2708-3

■■■■

■■■■

i

■■■■ saaa nasa
Ceny zniżone! |

NA ŚWIĘTA

.

l J. ADAMIEC’

Sprzedam powóz i
bryczkę (wolantówkę),
Będzin Wapienna 26,
tel. 795.

■

Auto firmy Chevrolet
6-cio
cylindrowy na
chodzie do sprzedania ■
okazyjnie.
Zgłoszenia ■
Modrzejów, R. Potyka. g
2512-3

POSADY
i PRACE

Sosnowiec Warszawska 12. Tel. 10-11.

]

g

POLECA:

MĄKĘ

NAJPRZEDNIEJSZĄ GWARANTOWANĄ

Marmeladę pomarańczową, wiśniową, migdały rodzynki, skórkę jj
pomarańczową, cykatę, opłatki pod mazurki, andruty do tortów, H
konfitury, marynaty, konserwy rybne, musztardy duży wybór, ™
oliwa francuska OWOCE, masło świeże, sery, śledzie królewskie, oraz duży wybór słodyczy.

g 2557
■■■■ aw

sadę? Musisz ukończyć
kursy fachowo - kores
pondencyjne im. profe
sora Sekułowicza. War
szawa Źórawia.42. Kur
sy wyuczają listownie:
buchalterji, rachunkowo
ści kupieckiej, kore
spondencji handlowej,
stenografji. nauki han
dlu. prawa, kaligrafji,
pisania na maszynaoh,
towaroznawstwa. — an
gielskiego, francuskie
go, niemieckiego, piso
wni, gramatyki polskiej
oraz ekonomji. Po ukończeniu egzamin.
Żądajcie prospektów.
1920.9

ul. Sienkiewicza 9.
i

OBSŁUGA
bmbb

Agentów (katolików) I
do sprzedaży styryj-1
skich kos na prowincji
poszukujemy. Zarobek
pewny około 600 sł.
miesięcznie, Zgłoszenia
„Żniwa" Lwów Zółkie- i
wska 34.
2710

bbmm

SOLIDNA.
■aan aasa

Sosnowiecki
Lom
bard Prywatny wzywa
zainteresowanych do ostateczncgo
wykupna
sastawów do 1 kwiet
nia 1931. Niewykupione zastawy ulegną sprze
dąży bes osobistych za
wiadomień.
2688-4

Potrzebne roznosiciel
ki. Zgłaszać się do Administracji.
2711

ROŻNE
Dwa samochody cię
żarowe nowe do wyna
jęcia. Wiadomość te
lefon 10-25.
2081

Reklama
jest dźwignią
handlu.

ibheih
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WŁOSÓW |
1 wypadanie, łupież, ły- j
sienie usuwa „Esen- i
cja ChinowoChmielowa*’ i „ISydio ChinowoChmielowe” (z Ko
gutkiem) Sprzedają apteki i składy aptecz
ne. Główny skład. Ap
teka Gąseckiego uL
Freta Nr. 16. SS?
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KTO CHCE WIEDZIEĆ JAKA PRZYSZŁOŚĆ

IBHHM
Fałszywy ksiądz
W SUTANNIE.
W listopadzie ubiegłego .roku poldcjia aresztowała osobnika, podające
go się za ks. Pisonikę z Piotrkowa lub
ks. Wilińskiego z Częstochowy. Rze
komym księdzem był, jak wykazało
d-ocho-dzeiniic policyjne, notoryczny
złodziej i oszust Jam Koń. Sloradł on
ks. Psonee i -ks. Wilińskiemu sutanny
.i dokumenty i w tem przebraniu gra
sował po całej Polsce, dokonując
Jiic-z-nych oszustw. Ostatecznie zdemiaskowamo go w Zakopanem i spro
wadzono do Piotrkowa, skąd pocho
dzi.
Koń tłomaczy się, że skradł doku
menty i sutannę, bo miał pociąg do
etanu duchownego^ prizez pewien czas
był nawet uczniem seminaujmm du
chownego kościoła narodowego. Sąd
skazał go na cztery lata więzienia.

i \

< Dbajcie oswoję zdrowie!
H„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
Jz marką .Kogut” są stosowane
7 przy chorobach żołądka, kiszek,
------ obstrukcji, kamieniach żół
ciowych. — „Szwajcarskie Gorzkie Zio
ła” są naturalnym łagodnym środkiem prze
czyszczającym, ułatwiającym funkcje organów
trawienia, działającym przeciwko otyłości.
Sprzedają apteki i składy apteczne.

! °ZnXki „Sztabskapitan Gubaniew” (fiDlpli żfflj OlńHiii)
Potężny dr. na tle niedawn. przeszłości z LIII Lyaną w roli głównej

W

UWAGA: Już w najbliższych dniach!
RAMON NOVARO w filmie dźwiękowym

WESOŁY MADRYT

Od środy 27 do 29 marca włącznie

K/fE? Ck

"IF

I

[NEAPOL

1

ŚPIEWAJĄCE MIASTO!

Największy film świata!!
Al

Dla młodzieży dozwolony!

II
JAN KIEPURA w filmie dźwiękowym

W roli głównej Boska Hrabianka

RWA DA LIGUORO

Majestatyczna wizja krwawej epoki z czasów panowania rzymskiego.

Piątek 27, sobota 28 i niedziela 29 marca 1931 r.

III
7sfUIH17it

PC7

lillłS

ŁHHUllZIt BLl ZMlfifl

|

roboty instalacyjne aparatury dźwiękowej
poczem demonstrowane będą najwspanial
sze arcydzieła sztuki filmowej doby obec- ■
nej m. in.: „Neapol" z Janem Kiepurą
oraz głośny zabroniony film w Niemczech

„Na Zachodzie bez zmian".
Wkrótce,
BRYGIDA HEŁM wfilmie p.t.: j

W rolach głównych:

Diana Karenne—jako Królowa Marja-Antonina. Georgen Lannei—jako Książe kardynał de Rohan

W poniedziałek 30 marca r. b. Kino nie będzie czynne.

na

ANONS! Wkrótce ukończone zostaną i

„NASZYJNIK KRÓLOWEJ”
Realizacja słynnego arcydzieła Aleksandra Dumasa (Ojca)

Cennik ogłoszeń:
Sosnowiec:

Uwadze P. P. Kupców

KUPNO
i SPRZEDAŻ

budują Stany Zjednoczone.
Charakteryetycizna sylweta Nowego
Jorku, zmienia się z roku na roik, podno
sząc się coraz wyiżeyi >w. przestworza i
atainowiąc symlbtol roziw-ojiu ame.ryikiańskieigo budownictwa.
,W przeciągu. diwiu ostatnich lait wiznicsiomo w City szereg najwyższych i no
woczesnych dlrapaczy chmur, Przy, buclowie Chamim Buflding, Bamk of Man
hattan Doiły News ■ BuiiUidiimg, Chrysler
Buiiildiing i 550 nubr. wysokim Empire
Builidimig zastosowano stall nie tyiliko do
kanstirulkcji dźwigającej, lecz również,
jatko wypełnienie ścian zewinętiranych,
jako pnzepierzeniie pięter (w Chrysler
Bunlldinig użyto do ścian prizediziatowych
5.000 ton blachy), poza tern do urządzeń
wewnętrznych w postaci mebli, ram ofciennych, futryn i drzwi, regałów, szaf,
biurek, urządzeń sanitarnych i t. p.
dłaindizo ciekawy pod względem kon
strukcji jest drapacz cbmiuT tow. A. O.
Smith w Milwaukee, prizy którym słu
py i pociągi mogą być użyte jako prze-

Nr. 71.

czwartek 2b marca 193-1 roku.

ZA’CHODNT"

PRZEDZIWNE
KŁAMSTWO ■
Niny PIETRÓWNY

Wiersz milimetrowy jednolamowy: na 1-ej stronie względnie przed tekstem 60 gr., w kronice 60 gr„ w tekście 45 gr„ za tekstem 20 gr.
Ogłoszenia drobne do 20 wyrazów 10 — 30 gr„ za każdy wyraz, powyżej 20 wyrazów 20 — 60 groszy za każdy wyraz od początku.
Najmniej 1 złoty. Ogłoszania z układem tabelarycznym o 25 proc, droższe. Zagraniczne 100 proc, droższe. W numerze niedziel
nym i świątecznym 25 proc, drożej. Ogłoszenia fantazyjne 50 proc, droższe, Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mni„
za tekstem 35 mm. Za terminowy druk oraz przestrzeganie1 miejsca ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Za niedostarczenie
pisma z przyczyn, od Wydawnictwa „Kurjera Zachodniego" niezależnych. Wydawnictwo nie odpowiada. Wszelkie pretensje
tinansowe Wydawnictwa „Kurjer Zachodni" zaskarżalne są w Sosnowcu.
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