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Brak funduszów

Zmiany
W KOMISARIACIE RZĄDU.

W FUNDUSZU BEZROBOCIA.

WARSZAWA, 51.5. Dowiadujemy się
o zmianach, jakie w niedługim czasie
nastąpić mają w Komisariacie Rządu na
m. Warsizawę. O.to zastępca komisarza
rządu p. Ol|piński, który już składał dy
misję, ma ostatecznie ustąpić. Jego sta
nowisko zająłby p. Mieczyisiław Lisowski,
naczelnik wydziału bezpieczeństwa.
Do wydziału bezpieczeństwa Komisarjaitu Rządu został delegowany wicepro
kurator Sądu Okręgowego p. Ludomir
Skórewic-z, który po przejściu odpowied
niego stageu w służbie bezpieczeństwa
obejmuje funkcję po p. Lisowskim.

WARSZAWA, 51.5 (Tel. wł.). Wydatki,
izwiązame z wypłaceniem zasiłków bezro
botnym, według obliczeń Funduszu bez
robocia, w kwietniu będą -wynosiły 18
milj. Z uwagi na ziły stan zatrudnieńia
wpływy własne Funduszu bezrobocia osiągną najwyżej kwotę 2 milj. 250 tys.
złotych.
Brakującą sumę w kwocie około 16
milj. zl. wypłaci Ministerstwo skarbu. W
kolach, obserwujących bezrobocie, utrzy
mują, że bezrobocie w kwietniu osiągnie
punkt k ul ni i.nacyj.ny.

Zmniejszenie kary

O upaństwowienie
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO.
WARSZAWA, 51.5 (Tel. wł.). W Gródnie odbył 6ię zjazd' .przędstawi-cielii BB..
ua którym przyjęto następującą rezolu
cję: — Rozlbijamie pracy nad przygoto'wainieim narodu do -obrony granic pań
stwa na liczne związki i organizacje na
leży uznać za niecelowe. Skoordyńowanie wszystkich wysiłków powńnno nastą
pić w Związku strzeleckim.
Upaństwowienie Związku strzeleckie
go z wyżej podanych motywów będzie
najwiaściwrszem
ujęciem racjonalnej
koordynacjii stosunku społeczeństwa do
pracy nad przysposobieniem wojskowem
i wychowaniem obylwateiliskiem.

Po powrocie marsz. Piłsudskiego
Nastroje i pogłoski.

AA ARSZAWA, 51.5. Jak zwykle przed
pierwszym, w gmachu sejmowym zjawi
ło się wielu posłów, którzy przyjechali
po dyjety, no i zainteresowani, co przy
niosą jpajbliższe dni w sytuacji politycz
nej.
W związku z wiadomością o podpisa
niu pożyczki kolejowej, wyrażają przy
puszczenie, że nadzwyczajna sesja sej
mowa zwołana będzie w końcu kwietnia,
a najdalej w pierwszych dniach maja.
Tembardziej, że wedle pogłosek, marsz.
SZKOLNICTWA POWSZECHNEGO. ■ Piłsudski miał wyrazić swoje niezado
WARSZAWA, 51.5. Ministerstwo o- wolenie, iż wbrew jego instrukcjom nie

Reorganizacja.

świaity rozesiłallo do kuraitorjów okóflmilk,
w którym zaleca przystos owamie szkol
nictwa poYsnszedhnego do -potrzeb wzmo
żonego naipłyiwu dzieci w wieku szkol
nym.
W związku z tem kurator ja zwołają
a inajbliiższym czasie szereg komferencyj
inspektorów szkolniyicli, którzy opracu
ją wytyczne reorganizacji sizkoknietwa
powszechnego w myśl zaleceń Ministerstwa, a w zależności do ■ waru-nków tereuowych.

1000 dolarów bilet
NA LINJI POWIETRZNEJ.
EUROPA - AMERYKA.
LONDYN, 51.5. Donoszą z Nowego Jor
ku, że przybyły tu na pokładzie „Europy“ konstruktor Zeppelina, dr. Eckener,
oświadczył, że wdenży w możliwość za
prowadzenia stałej Ikoimunikacji
po
wietrznej pomiędzy Europą a Ameryką
za pomocą sterowcóiw. Być może, że już
w 1951 r. będą kursowały dwa zeppeli
ny na tej linji a za 10 lait pomiędzy Ameryką i Europą będą utrzymywały sta
ły kontakt dwa sterówce tygodniowo.
Cena biletu ■wynosić będzie od 800 do
1000 dola.rów.

PODPISANIE UMOWY
o pożyczkę 1 miljarda franków.

WARSZAWA, 51.5. W ub. poniedzia
łek popołudniu ukończono w Paryżu ro
kowania w sprawie umowy polsko-fran
cuskiej, dotyczącej uzyskania przez Pol
skę pożyczki 1 miljarda franków fran
cuskich na budowę kolei węglowej Ka
towice — Gdynia.
W rokowaniach ze strony polskiej bra
li udział pp. min. Zaleski, ambasador
Chłapowski, wiceministrowie Czapski i
Koc i konsul Poznański.
Podpisanie umowy pożyczkowej nastą
piło o godz. 5 popołudniu.
WARSZAWA, 51.3 (Tel. w'l.). W związ
ku z doniesieniami paryskiemu o parafo
waniu przez przedstawicieli Polski i
Francji umowy o pożyczkę 1 miljarda
franków na dokończenie budowy magi
strali Śląsk — Gdynia, należy zaznaczyć,
że w czasie ostatnich pertraktacyj oma
wiano również sprawy techniczne i ko
szty pożyczki.
Rozważano również kwestję, w jaki
sposób konsorcjum francuskie zwróci
Rządowi polskiemu koszty, poniesione

KINO „ZAGŁĘBIE”
DZIŚ

ostatni niemy podwójny program

w sumie około 150 milj. zł. przy dotych
czasowej budowie. Prawdopodobnie kwo
ta ta będzie zwrócona Rządowi w gotów
ce, ewentualnie przejęta będzie przez
spółkę, która przystąpi do eksploatacji
linji, jako udział Rządu w tej spółce.
Celem nadania pracy jak najszybszego
tempa i zatrudnienia jak największej
ilości bezrolx>tnych, konsorcjum francu
skie będzie wypłacało komitetowi budo
wy’ sumy według każdorazowego zapo
trzebowania.
Naczelnym dyrektorem eksploatacji
linji będzie mianowany wybitny facho
wiec Polak.

Nieznaczne, wiosenne
ZMNIEJSZENIE SIĘ BEZROBOCIA.
WARSZAWA, 51.3. (Teil.wł.) Według danych Państwowego Urzędni
Pośffedinictwa Pracy beizTobocie na
dzień 28 miatrca zmnie jszyło eię o
1659 osób i wynosi 379021 osób.

W święta mróz i śnieg
A NIE SŁONCE I CIEPŁO.
WARSZAWA, 51.3.,— Wiosna kp»
sobie z nas najwyraźniej. Mrugmęłą
ku nam przez trzy dtoi jednam okiem
i przy pieirwsizym kontrataku złośli
wej zimy schowała znowu swój zło
cisty warkocz pod pierzynę śniegu.
Ładna historja: 31 marca cztery
stopnie mrozu i zadymka śnieżna jalk
w styczniu. Wspaniały prima aprilis
aury..
— Jak długo trwać będlzie ta jędzo,
wata zima?
•— Zdecydowanej odpowiedzi dać
na io mie można. W 'każdym razie j eeit
rzeczą niemal pewną, że na święta
Wielfeiejnocy ciepło nie będzie.
Raczej spodziewać się należy mro
zu i śniegu, niż słońca i ciepła.
W Pofece dziś rano 'temperatura
•wahała się od — 1 st. (Gdynia) do —
8 st. (Wilno, Itwów, Taimopoli). War
szawa — 4 st.
Układ barometrycany — rozległy
wyż sięgający od Skaindyinawji po
przez kra je Europy środkowej aż do
Afryki — zapowiada, że przez dłuż
szy jeszcze czas dąć będą wiatry pół
nocne, niosące willlgoć i chłód.
Dlatego wyziębieni mieszkańcy
kotek będą jeszcze musie® uzbroić
się w cierpliwość i poczekać kilka do
kiSkanaście dni na nadejście praw
dziwej wiosny.

KATASTROFA KOLEJOWA
8 osób r a nych—dwie z nich dogorywają.

DZIŚ

MEWIII
w obrazie

„TANDECIARZ”

zdołano jeszcze załatwić szeregu nowych
ustaw, które wobec tego będą opracowa
ne w szybkim tempie i przedłożone Sej
mowi.
WARSZAWA. 51.5 (Tel. wl.). Dziś o
godz. 11. m. 30 marsz. Piłsudski złożył
wizytę na zamku p. Prezydentowi Rzplitej, który powrócił ze Spały dziś w go
dzinach porannych.
WARSZAWA, 51.5 (Tel. wll.). Przewi
dywania prasy na temat posiedzenia Ra
dy gabinetowej, która miałaby się odbyć
w dniach najbliższych jeszcze przed
świętami, nie odpowiadają prawdzie.

POSŁOWI DOBROCHOWI.
WARSZAWA, 31.5. (Teil.wł.). Sąd
apelacyjny w Lublinie rozpatrywał
sprawę posła Wł. Dobrocha (Stron
nictwo Liniowe), zasądzonego wyro
kiem Sądu okręgowego w Radomiu
na - lała więzienia z zaliczeniem areszto prewencyjnego.
Sąd apelacyjny zmienił wyrok na
1 rok więzienia z zaliczeniem aresztu
prewencyjnego.

Salonowo sensacyjny
dramat

CENY MIEJSC OD 50 GROSZY.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZEM OGŁOSZENIEM DOWIADUJEMY SIĘ, ŻE DYREKCJA
kina „zagłębie- ZWRÓCI się Z PROŚBĄ DO PRZEJEŻDŻAJĄCEGO przez
SOSNOWIEC CHARLIE CHAPLINA O CZEM DONOSIMY NA INNEM MIEJSCU,
ABY ZATRZYMAŁ SIĘ W SOSNOWCU NA DZIEŃ DZISIEJSZY I ZOBACZYŁ SWÓJ
OBRAZ W KINIE „ZAGŁĘBIE11. NIEWĄTPLIWIE CHAPLIN ZGODZI SIĘ NA
PROŚBĘ DYREKCJI.
W TEN SPOSÓB PUBLICZNOŚĆ ZOBACZY DZIŚ CHAPLINA
NIE TYLKO NA EKRANIE. ALE I ŻYWEGO.

KOLUSZKI, 31.3. — Dziś około go
dziny 7 rano nadeszły do Koluszek
pierwsze wiadomości o zderzeniu się
pociągów na stacji Wierzbmik na li
nji Koluszki — Rozwadów.
Jak ustalono, katastrofa miała prze
bieg następujący: O g-odizinie 4 ra
no, na stacji w Wieszbnifcu nastąpiło
.'zdelrzenie pociągu osobowego nr.
17, biegnącego w stronę Rozwadowa,
z częścią pociągu towarowego nir. 674.
Zderzenie nastąpiło w chwili przeta
czania pociągu 'towarowego. Skutki
zderzenia były straszne: ęztćiry wa
gony towarowe zostały rozbite, jeden
wagon bagażowy i jeden osobowy lii
klasy z pociągu osobowego nr. 17 uległy zniszczeniu.
Liczba rannvch wvmosi 8 osób, z

tych 2 osoby bairdizo ciężko. Rannych
przewieziono do szpitalJa powiatowe
go. Linieje skiba nadzieja utrzyma
nia przy życiu ciężko rannych.
Pnzerwa w ruchu trwać będzie dó
godiz. 6 wieczorem.
Ze Skarżyska wysłano .pociąg' kom
binowany 'itr. 623, który zabrał pasa
żerów z rozbitego ,pociąg-u do Rozwa
dowa.
Na miejsce katastrofy przybyli
przedstawiciele władz kolejowych,
Lądowych i policyjnych celem prze
prowadzenia szczegółowego docho
dzenia.
Według przypuszczeń winę
ponosi zwrotniczy, który puścił por.iąg towarowy w czasie, gdy od stro
ny Koluszek nadjeżdżał pociąg oso
bowe.
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PRZEGLĄD PRASY.
„Balon próbny“.
Red. Kotkowski, mnawtając w
?Kurjerze Warszawskim4’ eepeacyjną depeszę z Kowalą. o zamietozeniacb.
niemieckich w sprawie Pomorza, do
chodzi do wnóo&ku, że jest to „balon
próbny” dyplomacji niemieckiej. Dy
plomacji niemieckiej zależy bowiem
na iienii, aby w Europie jaknajwięcej
mówiło sic o kwestj-i Pomorza.
I w tym sensie jest to wogóle — nie na
leży przed sobą tego ukrywać — robota
udana.
Europa dyskutuje już nad „kwestją“ Po
morza. Mnożą się niesłychanie różne rendezvous międzynarodowe, na których Niemiec
— czy będzie to dyplomata, czy publicysta,
polityk, ksiądz, socjalista, przemysłowiec,
kupiec, pacyfista, nacjonalista — nic chybi
swej reklamacji. Mnożą się głosy w pra
sie, występują najwybitniejsi pisarze poli
tyczni. Nie uchyla się od takiej rozmowy
nawet tak wybitny przyjaciel Polski, jak
Painlevc. Nie uchyla się od niej tak prze
nikliwy znawca Niemiec i Europy środko
wej, a także i spraw polskich, jak Wiekbam
Steed. I dalej d‘Ormesson, Willdiam Martin,
nie mówiąc już o tych, którzy powtórzą
wszystko, co im Niemcy do ust włożą.
Spreparowawszy tak ogólny grunt dysku
syjny, rozpoczynają teraz Niemcy akt dru
gi. Od ogólników przechodzą do szczegó
łów. I czytamy już o konkretnych „propozycjach" niemieckich, sięgających aż do
Ubawy łotewskiej, którą miałaby rozporzą
dzać... Litwa.
Wobec tej sytuacji nie wystarczy już mó
wić, że papier jeest cierpliwy. Nie wystar
czy już przymominanie tej najoczywistszej
niewzruszonej prawdy, źe niema ani jedne
go jedynego Polaka w Polsce, któryby nie
rozumiał, iż handel Pomorzem byłby cio
sem śmiertelnym dla państwa i wieczystą
hańbą dla narodu.
Trzeba z naszej strony kontr-propagandy.
Trzeba, aby Europa raz po raz poznawa
ła i nasze kontr-argumenty.

ZTrHOD5r
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panowania ciał profesorskich (a pośrednio i
młodzieży) przez ograniczenie aufonomji
uniwersytetów i przyznanie daleko idącego
wpływu na ich zarząd i na ich skład czyn
nikom politycznym. Są to na razie jakieś
głosy pokątne, o których dowiadujemy się
z lamów prasy opozycyjnej, twierdzącej, że
podnoszą takie głosy niektórzy egzaltowani
zwulennicy obozu rządowego. Na zjeździć
profesorów wyższych uczelni, zaliczających
się do tego obozu, znalazła ta sprawa pe
wien głos, ale na szczęście w duchu wprost
przeciwnym.
Nawet więc w obozie sanacyjnym
zamaairy liwalenaiików ograniczenia
auitananrjii uniweraisyteitów społyikają
się ze słowami po,tępienia, „jlwfcpowainy Kuirjeir Codzienny" nazwał ich
ironicznie „żatriliwcami", „Ozas“ —
„egizailtowarayuni partyjniakami".

O duszę robotnika...
Sa-jnacja czy.nl wszelkie usiłowania,
aby zdubyć... d)u>szę robotnika. Mkił
i o uczynić p. Jędrzej Moraczewski.
Koiboiia-pckszla skibo. Obecnie w akcji
zdób y wa nia , ,duezy
prołefairj ueża
bierą udział cztery ugrupowania sa
nacyjne: „zespól pracy44 J. Moraczew
skiego, „Frakcja rewolucyjna14 Jaworowskicigo, Generalna Federacja
pracy Lcchniickdego, Lewica N. P. R.
Wauikiewieża. Omawiając ten frag
ment „odlcinka46 sanacyjnego pisizc
„ABC44:
W tej dziedzinie między leaderami po-

wyłuszczoraych przez dwóch oficerów niemieckich w hotelu Europejskim.

Przyznania sanacyjne.

nawet wyraźnie z niemiecka.
Na ślad tych panów już wówczas na
trafił nasz sprawozdawca polityczny i
dzięki temu możemy diziś z aibsolutyą
wiernością odtworzyć jedno z najcieka
wszych i najzgrabniejszych posunięć dy
plomacji niemieckiej. Piszemy, oczywi
ście, bez złośliwości.
Ale wracajmy d-o naszych turystów.
Otóż dwaj panowie okazali się pry
watnie podróżującymi b. oficerami niemieckiemi. Szarże dość wysokie
jeden był generałem, drugi pułkownikiem.
Zatrzymali się w Warszawie w dro
dze.. z Moskwy.
Painow-ie ci, jajko turyści, chcieli poz
nać kiiliku wybitnych polityków. Nie po
znali jednak nikogo z miaTodajuiych oso
bistości polskich.
Projekt z jakim przybyli, przyznajcmy dość sensaicyjny, powtórzymy ffo tu
zaraz.
Bo trudno, jeśli piątkowy dodatek nad
zwyczajny „Parjs - Midi44 miał być ba
lonem próbnym, to niech ibędzie już
prawdziwym balonem próbnym.
Niemieckie karty wyłóżmy na stół.
Plan wyłuiszcizony tprzez turystów- z
hotelu Europejskiego w pierwszej czę
ści', obejmującej to, co Niemcy chcieliby
Polsce zabrać, zgadzał się nawet w szcze
gółach z sensacyjnem doniesieniem „Parjs-Midi44.
W części drugiej natomiast, obejmu
jącej wszystko to, co Niemcy dawali Pol
see, bardizo, aile to bąrdiao 6'ię różni pro
jekt turystów od wersji .ykowdeńiskiej4’
„Paris-M'idi44.
Niemcy przedeiwsizysitkiem nie dawali
Polsce Kłajpedy w formie tajemniczego
„kondominjum44, ale wyraźn-ie propono
wali Polsce brutalny napad na Litwę
Kowieńską i zaanektowanie całej Litwy,
łącznie z Kłajpedą.
Napadu miały dokonać wojska pol
skie.
Prowokacji, ułatwiającej i usprawie
dliwiającej napad polski, mięli dokonać
Niemcy pi*zy pomocy oddanych sobie, a
potężnych w Kownie czynników litew*
skich.
Punkt 'ten traktowali „turyści44 jako
■główną rekompensatę, tak wielką i blyskotlitwą, że aż niemożliwą do odrzuce
nia.
Ale to nie było wszystko.

Tajemnicze ograbianie
ambulansów pocztowych.

W związku z pogloiSikaimi o istnie
jących jakoby projektach ogranicze
nia autoncimji uniwersytetów, sana
cyjny „Czas44 kiraikoweiki w artykule
p. t. „Lniweirsyteity a polityka4', wy
raża pogląd, że w interesie zachowa
nia aurionomji ciała profesorskie po
winny zachować daleki o posuniętą o«ttroiżność, zarówno w- oficjalnych,
i pół oficjalnych wystąpieniach
politycznych. „W ćhw iili bowiem, w
której grona profesorskie zaczęłyby,
chociażby nieoficjalnie uprawiać polftylkę, musdałoby się stać ich opano
wanie bardzo pożądanym Łupem44.
„Czas44 zwraca uwagę:
Nie brak także podobno gróźb, na szczę
ście pokątnycli, ze strony różnych egzalto
wanych narty uników. źe należy dążyć do o-

szczególnych grup sanacyjnych odbywa się
iiieustanna licytacja o corąz to cwwieńszy
radykalizm- Gdy dzisiaj Generalna Federa
cja pracy wysunie hasło kontroli państwa
nad produkcją, to z pewnością jutro p. Moraczewskl zażąda tego samego w stosunku
do handlu, aby w dwa dni później zostać
zdyskontowanym przez p . Jaworowskiego
ideą krwawej rewolucji społecznej.
Licytacji doktryn na górtze odpowiada
niemniej gorąca licytacja agitatorów na do
le, bo jeżeli agitator p. Moraczewskiego obiecuje wywiezienie dyrektora fabryki tacz
kami, to konkurent z frakcji musi w per
spektywie ukazać conajimniej-. latarnię.
W ten sposób sanacją realizuje w masach
robotniczych ideę państwowości i solida
ryzmu społecznego, nic bez cichej radości
komunistów, którzy przelicytować się nie
dadzą...

MM IEU 0 MMII HfflO,

„Kurjer Czerwony14, organ sanacji,
w którym umieszczone są póło-ficjalne
.informacje ze sifer decydujących, podo
je iponóiższe niezwykle sensacyjnie
brzmiące rewelacje o propozycjach nie
mieckich w stosunku do Polsky Ze
względu na źródło rewelacje te mają
cechy prawdopodobieństwa.
Francuski idziennik „Panie - Midi" w
sposób d*ość hałaśliwy, a pr żytem ory-'
giiinałiny przestirizeigł Euiropę, no i oczywi
ście Polskę przed rychlem i sensacyjnem
wystąpieniem dyplomacji niemieckiej,
tym raizern, podobno, z. otwartą pnzyłbicą w sprawie polskiego Pomorza. (Wia
domość tę podaliśmy w n-r.ze wczoraj
szym K. Z. Przyp. Red.).
Projekt niemieckiej dyplomacji, we
dług nnifoirmacji „Pards - Midi”, propo
nuje Polsce wtzamian za Gdynię z Pomo
rzem „kondominjum44 litewsko - polskie
w Kłajpedzie i strefę polską w maleń
Prizedetawicieile Klubu Nanodowe- kim porcie łotewskim Libawie.
Każdy bezstronny europejczyk, ba,
go w Sejmie i w Senacie, w szczegól
ności sen. Głajbińiski w swej mowie największy nawet nacjonalista i wróg
Akairbowej, weikaizywnli, że budżet Polski pochodzenia niemieckiego musi
tak ucihwałany jalk obecnie, z luiziaimi, wzruszyć ramionami na te niedyplomapr®ez większość B. B. w obu ciałach tyczne projekty dyplomacji niemieckiej
ustawodawczych nie jest właściwie i zdziwić się, że tak mało Polsce propo
nuje się za wielki kawał żywej odwiecz
budżetem.
Otóż obecnie łódizka „Prawda41 nej ziemi polskiej.
I mamy wrażenie, że .redaktor fran
(nr. 13), tygodnik obozu rządowego,
cuski, czy inspirator berliński, fabryku
pisze:
— Uchwalony budżet na rok 1951-52, prze jący depeszę z... Kowna, umyślnie znie
widujący w wydatkach kwotę 2.850 miljo kształcił projekt niemiecki, aby w tak
nów złotych, nie jest w gruncie rzeczy bud naiwny sposób ukryć źródło i projekt
żetem w prawdziwem tego słowa znaczeniu, zrobić bardziej „jadalny44 przynajmniej
t. j. ustawą, ktróą należy wykonać w mia do czasu dla Litwy, pozostającej z Nitem
rę możności jaknajściślej, lecz ezemś w ro
dzaju spisu życzeń — Wunschzettel — z któ cami na stopie przyjaźni politycznej i
rego dowiadujemy się, ile i na co rząd z-aleiżn.ości gospodarczej.
chcialby wydatkować pieniądze, ale który
I nietylko mamy wrażenie, ale pew
nie daje nam żadnej pewności jak dalece
ność... Bo proszę posłuchać:
życzenia te będą mogły być spełnione.
Projekt niemiecki nie jest nowy, cho
Sejm nasz, przyjmując do wiadomości oSwiadczenie ministra skarbu, według które dzi on po głowach dyplomacji zachodgo prawem Sejmu jest uchwalanie budżetu .nieji, tej najmniej oczywiście rozumiew dowolnej wysokości, ale prawo to nie mo I jącej powojenną Euiroipę, od wielu.' lat,
że w nicZein naruszać prawa Rządu do wy
konania budżetu w granicach takich, w ja wyraźne ślady, konkretne zarysy tego
kich uzna to za możliwe, znalazł niezmier projektu można znaleźć w wielu pamięt
nie proste, a jednocześnie zdumiewające nikach i artykułach fachowych pism po
trafne rozwiązanie zagadnienia rozdziału litycznych, wychodzących w różnych
kompetencyj pomiędzy ciałem ustawodaw ■stoiliteadh Europy.
czemu, a władzą wykonawczą w dziedzinie
Najbardziej jednak konkretną i mia
budżetowej.
Budżetu zatem Sejm w gruncie rzeczy rodajną formę projekt ten przybrał sto
państwu nie dał. Da nam go dopiero mini sunkowo niedawno, bo w końcu ubiegłe
ster skarbu, który z Sejmu wyniósł najformalniejszy mandat dyktatury finansowej go lata w Warszawie, w hotelu Europej
na rok budżetowy 1951-52. Stanowi to ol skim w ustach dwu turystów, noszących
brzymią zasługę Sejmu, gdyż nie wątpimy, skromne, pospolite nazwiska, brzmiące
źe precedens ten nie pozostanie zjawiskiem
odosobnionem w naszej praktyce budżeto
wej w przyszłości.
W pochwałacli -tych mieści się naj
dotkliwsze eizydieiretwo z Sejimu i Semiu orasz z ich praw budżetowych.

O niezawisłość
uniwersytetów.

Nr.

LWÓW, 31.5. — W nocy z niedzieli
na poniedziałek przeprowadziła lwów
ska policja poiliityczina szereig rewizyj w rniesizikianwach uirzędtoiików ąnnbnwansćiw pocztowych, a io u Edwar
da Kowala, Gnzegoirza Romanoiwięza
i AViktora Zieglema. U Ziogiliera znale
ziono kairabin, u poizo®tałycih dwóęh
•rewolwer, na które nie mieli pozwo
lenia.
Powodem niespodziewanych rewizyj, zariządzoinych pirzeiz Min^teir<siwo poczt i telegrafów jeist fakt, iż z
•ambulansu pocztowego, knrsnjąceigo
na sżlaiku Warszawa—-Piotrowice, gi
nęły w ostatnich czasach w tajemni
czy sposób poczta, przesyłana do pla
cówek potómch w Czechosłowacji i
państwach południowych.
Zanządizona inwigilacja ustaliła, że
ostatnia przesylika zaginęła w ambu
lansie.. konwojowanym orzeiz urzedini

ków Zieglera, Kowala i Romanowicza. Wobec tego lotna komisja Mini©tięinstwa poczt i telegrafów zjechała
w nie<lz:elę do Lwowa i w asysten
cji policji pirzieprowadiziila u wymie
nionych rewizję, której wyinwki, jak
się dowiaduijemy, nie dały spodziewanych irezułtatów.

Restauracje warszawskie
BEZ OiRKlESTR.
WARSZAWA, 51.3. (Tel.wł.).
W
dniu dzisdej&zyim około 50 proc, re
stauratorów warszawskich wypowie
działo pracę muzykom restauracyj
nym izgodinie ze i&wą zapowiedzią w
związlku z podlwyź&zeniem przez Ma
gistrat warszawski podlatku od or
kiestr.
Z dniem 1 kwietnia reszta restau
ratorów. wypowie ©race muzykom.

Turyści, powracający z Moskwy, ofia
ro wali Polsce jednocześnie gwairwdę
neutralności nietylko Niemiec, ale — Co
brzmi bardzo sensacyjnie — gwarancję
neutralności Rosji sowieckiej.
Ale i to nie 'było wszystko. Niemcy dla
zadokumeiniowania absolutnej &wej do
brej woli, żeby całkowicie zabezpieczyć
Polskę przed „.nieodipcwiedzialnością i
perfidją sowieckiej dyplomacji’4, zaofia
rowali Polsce jednocześnie z gwarancją
neutralności Sowietów układ tajny woj.
skowy przeciwko Rosji sowieckiej, na
wypadek zaczepienia Polski przez So
wiety.
Ą więc układ, który łamał i przeikr®ślał całkowicie pakt niemiecku - tsowięę.
ki, zaiwariy w Rapallo i potwierdzony
później w Berlinie.
I jeśli istniał kiedykolwiek moment, w
którymby mógł powitać zupełnie realny
trzon bloku antyso^yleckicgo, to mieścił
gię ten moment właśnie w propozycji
„turystów” z Reichswcliry, powracają
cych z Moskwy.
Opowieść naszą tymczasem 'kończymy.
Balon próbny niech sobie buja w przestworzach. Pcczekamy na zreailizpwąmie
zupowiodzi „Paris-Miidi” — na publiczne
wystąpienie dyplomacji niemieckiej, pa
pofwiierdże.nię naszej może suchej, aile
zato wiernej relacji o propozycjach tu
rystów z hotelu Eu rcipejsk iego.
Ach, jeszcze jeden d.robny szczegół:
„turyści44 — b. generał i b. pułkownik
mieli upoważnienia do rozmów od wybit
nyeli osobistości z oficjalnego świata nie
mieckiego.

Kto wygrał na ioterji ?
I- sze

10.000
5.000
5.000
2.000

CIĄGNIENIE.

zl, — Nr. 41950.
zł. — N-ry: 2’683 165509.
zł. — Nr. 142496.
zł. — N-ry:
13351
50812

139678.
1.000 zl. — N-ry: 4382 72249 74973
77587 109804 151861 166579 183730
191934.
II- gie CIĄGNIENIE.

5.000 zł. — Niry: 7966 46848 130057.
2.000 zł. — N-ry: 32036 37427 14515
146120 150055 163515 165035 199284.
1.000 zł. — N-ry: 2443 9212 10519
24548 29911 55695 50104 75588 77954
89168 94987 96108 107256 120156
125527 140719 14686-0 110357 182540
207295 208160.

Już wyszedł z druku
zeszyt 7

MONOGRAFJI
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO i OKOLICY
Zeszyt zawiera wiele ilustracji, przedsta
wiających dokumentu pergaminowe, znaki
pieczętne z różnych, o-zasów, plany miasta
Będzina z r. 1825 i t. p.
W zeszycie 8 rozpocznie się druk dziejów
Małobądza, Gziehowa i Brzozowicy.
Cena pojedynczych zeszytów 50 gr., w
premumeracie 1 zł. miesięcznie.
Adres: Redakcja Monografji Zagłębia Dą
browskiego, Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 5,
tel. t.85. Konto P. K. O. 306-070
Otrzymać można we wszystkich filjach
„Kurjera Zachodniego** Żądać we wszyst
kich księgarniach
2764
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..KURJER

ZACHÓD?:

środa 1 kwiełnia 1931 roku.

PRZESILENIE PSYCHICZNE.
Bierność społeczeństwa jest wynikiem istniejącego systemu.
Gdy sic obserwuje obecnie nasze
neldoma.gainia gospodarcze, to rzuca
się w oczy jeden objaw: zły stan
psychiczny ludzi, dotkniętych kryzy
sem, to znaczy niemali całego społe
czeństwa. Cora.z częściej mówi siię o
kryzysie psychologicznyim (może le
piej — psychicznym?). Ten kryzys
psychiczny wyraża się nietylko w pesvmistyczneij
ocenie przyszłości, w
czarnowidztwie, w nie znajdywami u
dróg wyjścia z trudności. Jego medhanicznemi cechami jest bierność i
apa-tja. Ludzie kierowani są przez
wypadki, zamiast niemi kierować.
Nie mają chęci do większych wysił
ków, do działań na dłuższą metę. Żyją z dnia na dzień, starają się odro
czyć rzeczy nieprzyjemne, lub poprostu chowają głowę w piasek. Al
bo też szukają ulgi w zapomnieniu o
tem, co się teraz dzieje.
Kryzy7® psychiczny przybiera niejuniejsze rozmiary od kryzysu, określoineigo pnzeiz obiektywne zjawiska
gospodarcze. Niewątpliwie bezrobocie, niewypłacalność, bankructwa,
niadlmieirne zadłużenie, konieczność
czerpania z substancji majątkowej,
to wszystko musi oddziałać na na
strój społeczeństwa. Ale nie można
zapominać o tem, że cały szereg
czynników pracuije nad tem, by- po
głębić te nastroje, by podciąć pręż
ność duchową narodu.
Państwo samo, a raczej aparat pań
stwowy, nie zdoła przezwyciężyć kry
izysu. Rząd może uruchomiać siły
społeczne; bez ich enengji i twórczo
ści niemal niczego nie może dokonać,
chyba tylko nałożyć nowe podatki,
lub zaciągnąć nowe długi. A tymcza
sem od szeregu lat postępuje, się w
ten sposób, by w społeczeństwie .pod
kopać wiarę w jego własne siły,, w
jego żywotność. „Etatyzm ma rów
nież swoją stronę psychologiczną.
Wvraiża się w odmawianiu saaliodlziełń-osci wysiłkom społecznymi istotnej
wartości. Wszystko ma się dziać na
rozkaz, za pozwoleniem, władzy, wła
dza nad calem życiem gospodarcze™
chce sprawować kontrolę. Publiczny
aparat kredytowy, podatkowy, pań
stwo jako odbiorca towarów, jako
ich koaisimient uzależnia od siebie
grupy7 społeczne i jednostki, staje się
panem nietylłko ich przekonań, ale i
kieszeni. Czy to swego rodzaju „wy
chowanie państwowe" pobudza w spo
łeczeństwie siły, zdolne do przezwy
ciężenia kryzysu?
Rezultat jest prosty. Gdy się przez
szereg lat zapewniało, że wBizystko,
co jest, dobrego, jest dziełem -rządów
(oczywiście rządów poma jowycli), że
te iriządy dały społeczeństwu dobro
byt, kredyt, stworzyły pomyślną konjunikturę, wprowadziły tylle urzą
dzeń. którymi cały7 świat się dziwi, to
nie dziwnego, że przeciętny obywatel
czyni teraz rządy odpowiedzlialnemi
za wszystko zło. Robi to zwykłe w
głębi duszy, gdyż boi się mówić gło
śno. I ten przeciętny obywatel widzi
raitiuneik w .oomocy państwa. Nie mo
żna mu z tego powodu stawiać zarzu
tów: wy chowano go przecież w tym
dluicbu. Tylu ludzi w Polsce żyje z
państwa, że ten ..państwowy" punkt
widzenia ro-zpowfizerłiuśa się bardzo
szeroko.
Następnie przyzwyczajono prze
ciętnego obywatela państwa do tego,
że Za nięgo myśli grupa rządząca, że
oin nie ma nic do powiedzenia. Oby
watel- ten powinien żyć w różowymi
nastroju, bo wszystko jest dobrze,
luib będizie dobrze. Jest ktoś, kto za
niego czuwa, kto wie czego chce, ko
mu się -zawsze wszystko uidaje. Nie
potrzeba się kłopotać •— byle brać udizial w różnych uroczystościach i
imieiirinach, to 'wszystko będizie do
brze.
Większość ludzi nie ma do tego
skłonności, by' myśleć. A jeżeli my
ślenie, a raczej wypowiadanie tego
co .się myśli, j est niebezpieczeńsitwem,
to .poco uprawiać tę niepotrzebną
dońkiszoterjc? Ten. kio chce poddać
dokładniejszej analizie obecny stan
rzeczy, wskazać ma iniebezuie-cizeń-

ś-twa, które wiszą nad naszem gospo
darstwem, może łatwo nairazić się na
-zarzut defetyzmio, uleganie „anty-.
Eństwoiwym" nastrojom.. A przecież
ii-ej nie narażać się... Lepiej wszy
słiko chwalić, wyrażać swoje izadowoleuiie lub milczeć, gdy już chwalić nie
można.
W tych warunkach szerzy się oiiluda, która wypacza charaktery. A
brak -mocnych charakterów ma swo
je, ujemne skutki dla gospodarstwa.
OharaJktery bierne, opurtuniisityazne,

lękliwe, nie -rozwiną twórczej inicja
tywy, <n:ie zdobędą eię na wielkie wy
siłki. W dusznej, kadizadlanej atmo
sferze .ginie myśl polityczno-.goS'podaircza, zatraca się troska o dalsza
przyszłość. Cairpe diem (korzystaj z
o nia) — staje się zasada życiową.
Kryzys psychiczny, który t-owia-rzy
szy kryzysowi czysto gosipodairozem-u, ma swoje głębokie źródła w7 ca
łości naszych stosunków wewnętrz
nych.
R. Rybarski.

GDZIE KRZYWDA?
Szkolnictwo polskie w Niemczech i niemieckie w Polsce.
Według najnowszej urzędowej sta
tystyki porównawczej żyje-w Polsce
około 884.000 Niemców, a w Niem
czech -ok-oło 986.000 Polaków (w rze
czywistości co-najnin-iej 1.300.000).
W Polsce jest 106.000 dzieci nie
mieckich,'w Niemczech zaś, jeślibyśmy wzięli za podstawę tylko oficjal
ną statystykę ńiie-miecką, będziemy
meili 115.000 dzieci polskich w wie
ku szkolnym i potrzebujących szko
ły polskiej, a w istocie jest ich dale
ko więcej.
Mniejszość niemiecka w Polsce po
siądą 777 szkół ludowych i 36 sz kół
średnich (a więc gimnazjów itp.) —
razem 815 szkół z języikieim niemiec
kim, jaiko wykładowym. Z tych -szkól
państwo polskie utrzymuje 535 szkół.
Do tych 813 niemiedkich szkół mniej
szościowyęh w Połsc-e uczęszcza ogó
łem 76.056 dzieci niemieckich, czyli
71.8 proc, wszystkich dzieci niemiec
kich w wieku szkolnym.
Jak wobec tych liczb wygląda
szlk-dlni-ctwo polskie w Niemczech?
Na Śląsku Opolskim istnieje 28
szkół mniejszościowych, które utrzy
muje rząd pruski. Dó tych szkół ucizęszoz-a dzieci 394. Związek P-olskich
Towarzystw Szkolnych w Niemczech

założył w ciągu osatnich dwóch lat
58 prywatnych szkół polskich, do
których uczęszcza 1846 dzieci pol
skich. Razem więc w7 Niemczech jest
szkól 86 (z tego 28 państwowych
sżkól mniejszościowych), do których
uczęszcza 2.240 dzieci polskich, czyli
1.8 proc, wszystkich clzi-eci polskich
W Niemczech, będących w wieku
szkolnym. Zarazem szkolnictwo pol
skie w Niemczech nie posiada ani je
dnej szkoły średniej.
Reasumując wszystko, uzyskujemy
ciekawe zestawienie, a mianowicie
mamy w Polsce: niemieckich' po
wszechnych szkół mniejszościowych
777, niem. siżkół średin. 3Ó, raizeim 813,
z tego uitnzyimyiwanyidh przez państwo
polskie 555. Do tych szkół uczęszcza
dzieci 76.036, czyli 71.8 proc, wszyst
kich dzieci -niemieclkfch w Polsce.
W Niemcze-ch -istnieje natomiast
tylko: połskiidh mnie jaz. szkół pań
stwowych 28, poUkich prywatnych
szkól mnie-jsz. 58, szkół średnich 0,
razem 86. -Dzieci polskich uczęs-zeza
razem 2.240, czyli tylko 1.8 proc,
wszystkich dzieci pol-slkich w Niem
czech w wieku szkolnym.
Oto jaskrawy stan nierówności.

Kanał pomiędzy Atlantykiem
a morzem Sródziemnem.
Jak donoszą z Paryża, w senacie
francuskim utworzyła się specjalna
komisja parlam-enta-rna, mająca na
celu urzeczywistnienie projektu wiel
kiego kanału
pomiędzy oceanem
Atlantyckim a morzem Śródz-iemnem.
Za budową tego kanału oświadczył
się już cały szereg prefektur i około
1.500 rad miejskich i gminnych, prze
ważnie we Francji południowo-za
chodniej. Ale i riząd francuski ma
wielki interes w przeprowadzeniu te
go kanału, który -skróci okrętom dro
gę z morza Śródziemnego na Atlan
tyk i -odwrotnie przeszło o 1.800 kilo
metrów, a co za tem idzie, przyczyni
się do potanienia transportu towa
rów, -nie mówiąc już o tem, jak wielkieim byłby udogodnieniem dla fran
cuskiej floty wojennej, której część
znajduje się -na morzu Śródzie-mnem,
a część na Atlain-ty-ku.
Wspomniana powyżej komisja ma
zająć się niezwłocznie przęsłu djowa-

niem warunków terenowycli i wod
nych, sprzyjających urzeczywistnie
niu projektu.
Najprawdopodobniej -kanał ten cią
gnąłby się od Boird-eaius, wzdłuż rze
ki Garonny. prizeiz Tuluzę, gdlz-ie łą
czyłby się z kanałem „dn Mid-i“ (Połuidnia) d-o Be-zie-rs.
Gdyby zgodzono się ma tę trasę, no
wy kanał stanowiłby tylko rozwinie
cie i uzupełnienie dzieła genja-inego
inżyniera francuskiego. Riąu-eta, sy
na miasta Bez-iers, budowniczego
ws-pomniainegu kanału „d-u Midi",
ciągnącego się n>a przestrzeni 241 ikil-oimetrów. Kanał ten, wykonany w
■ciągu lla-t piętnastu (ód 1666 dio.1681 r.)
ląc-zy już faktycznie ód 2250 lat
przez Garonn-e, Atlantyk z morzem
Śr-ódziemnem, ale nie odpowiada w-ię
cej — nic dziwnego — nawet w dro
bnej części wymaganiom nowocze
sny-m.

5.
zachwiali pyteinii-a. Cha^liin odiwc.: ?
na wsizysilko... I o co go pyiać. gclc
nie można z nm naprawdę mówić
gdy Wrdiać, jaką mtikę sprawia mc
widok dziennikarzy i ja.lc bardzo rad
I y Gic mas weizys: kzli pozbyć.
K-teś rzuca pytanie:
— Gzy pan zesiatnie dłuigo w Pa
ry żu ?
()dpo'w.ied ź Cha plóna, p-nzeiłomac-zoina prizez jego sekrctiairiza: — Nie
wiem jeszcze...
Ktoś miny: — Czy będzie pan n«j
I: r eimjeirtze s-we go film u ?
A Chaplin iym eainyini zimęczoinym
gioscun: — Nie wiem jeszcze...
Pytami więc, by usłyeizeć inną od
powiedź: — Czy zaciowoiony pan ze
•swej podróży ?
— lak, ale jest zbył męczącą swo
ją Sizy>bkośc a. Szuikam odipoczynku
ieraz, jak zresztą po ukończeniu każ
dego mojego lilmu. Ale niestety...
Padają py i ani a, jedno po diruigiem:
gdzie koibiety są pięlknieijaze — w
Ameryce, czy w Europie? Oczywiście
Chaplin, pełen kuciuazji, pirzyznaje
wts-zyistikim kobieiom palmę urodv...
O filmie dźwiękowym twierdizi z geetem zniechęcenia, że choć ma on
perspektywy rozwoju, ale dziś mie
je:st jeszcze sztuką. N ie *chce odpo
wiedzieć na pytanie, jakie gwiaizdy
lilmowe najwięcej ceni, chwali Chevaliera.
Chaplin, siedzi nieco zgarbiony w
swoim loteiu, oczy jego nie patrzą
na nas, jmciera dłonią nerwowo pod
bródek. Chaplin je&t zmudizony. Glraplin, który m ił jony Ind-zi zmnisza do
śmiechu, jeist pr-zeiiaźliwie smutny.
Niecierpi ilunin, a musi się ciągle 2
nim stykać od swego prizyjaizaii do
Euiroipy. Cłia.plfói nie pali, nie pi je,
jaik 10 mam oświadcza. Chaplin się
nudzi...
Nasz „wy-wiad" się kończy, Oliąpliin w?siaje—gdy wdem jakaś pani,
która dostała się wumz z dziennikaT^ami do w~icl kiego aitysty, nachylając
się do swego pieska, rnówń czułe i
głośno: „Popatrz. Nełti. Io jest Óhatrlot“...
Chaplin spogląda zdziwiony w jej
stironę i nanaiz uśmiecha się, aile nie
tak, jak dotąd, mgliście i nieizdecyd'0wanie, ale tak jakoś jasno, promien
nie, źe wygląda jak młody chłopiec,
albo biedinv włóczęga, tein z elloranai-...

AL Br.

Jak Kasy chorych
WYDATKUJĄ KAŻDE 10« ZŁ.

Jak -wynika z opracowaniej ostannio statystyki, Kasy chorych w Pol
sce wydatkują przeciętnie każde 100
złotych w następujący sposób:
Największą pożycję, mianowicie 29
zl. 59 gr. stanow ią wydatki na zasiłki
.pieniężnie dla ubezpieczonych: na
stępnie 18.91 zl. wydatkuje sic na po
bory lekarzy. Dentyści Kas chorych
otrzymują przeciętnie z każdym 100
złoi y ch ogólnych wydatków7 2.81 zł.,
akuszerki 1.65 zl. Na środki lecznicze
wydiaje się 17.21 zł., na pomocniczy
personel 0.64 zł., na przewozy cho
rych i środków lekarskich 5.17 zł., na
wydatki administracyjne 8.79 zl.
Pozatem z każdych 100 zł. Kasy
chorych wydają przeciętnie 17.25 zł
■na koszty ubrzy niania ■.zakładów lecz
niczych dla uJrezpieczonych i na opła
ty w szpitalach.

Nowe łodzie podwodne
„WILK14, „RYŚ", „ŻBIK14 i „BURZA”.

Smutny i znudzony człowiek,

W końcu maja lub w połowie czer
wca spodziewane jest przybycie do
Gdyni 4-ch nowych jednostek naszej
maryna r k i av o j en n ie j. W ykomane są
obecnie we Erancji 5 nowe łodzie
podwodne: .,\\ jlk” w Havrze, ,.Ryś“
„Kurjera Zachodniego14).
i „Żbik" w* Cheirbouirgti. Nowy koniiPaTyż w marcu 1931 r.
torpedowiec .,Bu.r;za“ przeszedł osta
i w7 Berlinie i w Londynie... Mamy teczną próbę maszyn i ma być odebrany przez komisję.
mówić z Chaplinem, z czło-wi-eki-e-m,
który uproszony pirizez radjo pairyski-e o wygłoszenie prizemówienia KTO CECE WIEDZIEĆ JAKA PRZYSZŁOŚĆ
przed. mik-roifon-am, powj-edizi-ał tylko y JEGO BĘDZIE, napisze imię, rok i datę urodzenia — otrzyma analizą-botyle: „Bo-nj-our Paris"... Nic więcej ś
roskop określający charakter i los swój
\
^yc’a> Niniejsze ogłoszenie i 95 gr.
nie miał do powóe-dizeinia, a może nie
\ 'Sr . ElBimsM.- znaczkami pocztowemi załączyć. Adres,
mistrz nauK tajemnych:
u liii-?, 1. Wyciągać -słowa z tego mil
^,araza’*ł,a’ bednarska 17. /.r.aiiza
czącego człowieka, to doprawdy sztu
x!]llliWMiEĆ
szczegótowa-horoskop, odpowiedzi słyr.nego MEDJUM zr. 3,25
ka.
PRZYJĘCIA OSOBISTE — CAŁY DZIE L 2064
Sakrę t a,rz aw-naica się do Mfi. byśmy

który wszystkich -rozśmieszał.
(Korespondencja własna

Nazajutrz p-o przyjezdnie do Pary
ża Chaplina przyjął przedstawicieli
prasy.
Hotel na placu Concorde. Wcho
dzimy d-o pokoju (jest nas przeszło
sto osób), gdzie w głębokim fotelu
siedzi... nasza ofiara. bo rzeczywiście
lak wygląda ten biedny człowiek,
znużony i może bardziej jeszcze znu
dzony po-m,paitycznieimii powitaniami,
, wizytami różnych wielkich ilnidizj j tu.

4.
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Budżet Sosnowca na rok 1931-32
Znaczne oszczędności w poszczególnych pozycjach.
W uh. poniedziałek w Magistracie
eomowieckini odbyło się poeiedizenćc
Rady
koniiisaryczncj.
poświęcone
sprawie budżetowej i związanemu z
tem statutowi o podatku inwestyćyjnym. Przewodnciizyl p. Hugo Alinstaedł, zastępca tymczasowego kie
rownika. zarządu miasta. Po uch wa
leniu statutu o zmianie świadczeń
drogowych w naturze na opłatę pie
niężną za utrzymanie dróg w mieście,
przystąpiono do oma.wania statutu o
komunalnym podatku inwestycyj
nym. Wpływ z tego podatku przewi
dziany jest w wysokości 260.000 zł.,
przyczcui 140.000 zł. z tej sumy prze
znaczone ma być na budowę szkoły
powszechnej w Pogoni, a 120.000 zł.
na przebudowę ul. 3 Maja od cerkwi
do ul. Żeromskiego.
Nad sprawą tą wywiązała się oży
wiona dyskusja. Panowie Ołiner i
Obałeik wypowiedzieli się stanowczo
przeciwko pobieraniu podatku inwe
stycyjnego, uważając, że niema uzasiaidnienóa w obecnej ciężkiej sytua
cji gospodarczej dla nakładania no
wych ciężarów podatkowych. Stano
wiska Magistratu bronili pp. Almstaedt, Mroczkiewicz i Sulikowski.
W dyskusji pudło charakterysty
czne powiedzenie p. Almstaedia pod
adresem przeciwników podatku:
— Panowie sami wybrali komisję
budżetową... Panom łatwo powie
dzieć, alby skreślić podatek, ale cały
budżet trzeba będzie przerabiać od
początku do końca. I znowu sprawa
odwllecze się na kilka miesięcy...
Zastępca p. komisarza prawdiopodóbnie chciał przez to powiedzieć, że
skoro komisja budżetowa sprawę tę
rozpatrywała, to Rada powinna to
milcząco zatwierdzić, aby nie spra
wiać kłopotu p. przewodniczącemu.
Rada nie podzieliła tego uprosz
czonego rozumowania p. wicekomieaiza i duła' temu wyraz .przy rozpatrywainiu budżetu.
Wobec przedłużającej eię dysikueji
na lemat podatku inwestycyjnego
dyr. I. Beresżko zaproponował rozpa
trzenie tej sprawy prizy omawianiu
odpowiedniego dizialu w budżecie.
Wniosek ten przyjęto i przystąpiono
do roz.paitrvwa.ma budżetu na rok
1951-32.
.Przed dyskusją p. Almetaedt od
czytał pogląd Magistratu na sytuację
gospodarczą miasta oraz kirótlką ana
lizę budżetu, omawiającą te diziały,
w których Wprowiadlzono redukcje.

handlu 17.600 (31.000); bezpieczeń
stwo publiczne 189.638 (179.565); róż
ne 37.650 (51.950). Razem 4.227.590
(4.622.504)..
Wydatki nadzwyczajne: drogi i
.place publiczne 760.000, oświata —
140.000. Razem 900.000 (poprzednio
1.565.078).
Dochody Zwyczajne: majątek ko
munalny 162.375 (236.985); przedsię
biorstwa koimumałne 150.000 (—); sub
wcncje i dotacje 165.000 (31.885);
zwroty 110.718 (117.596); opłaty ad
ministracyjne 89.600 (79.950); opłaty
za korzystanie z urządzeń i zakłaków
dobra publicznego
117.500
(105.600) ;
specjalne opłaty 1.560
(37.600) ; udział w podatkach pań
stwowych 662.000 (770.000); dodatki
do podatków państwowych 1.562.800
(1.617.500);
podatki
samoistne
1.377.985 (1.111.385); różne 40.600
(1670). Razem 4.237.638 (4.109.871).
Dochody nadzwyczajne; subwen
cje i dotacje 640.000, podatki inwe
stycyjne 260.000. Razem 900.000 (by
ło’ 2.007.000).
Dochody w budżecie na r. 1951-32
preilimuiowiane są w sumie na zł.
5.157.638, a wydatki na 5.127.590 zł.
Nadwyżka przeto wynosi 10.046 zł.

OSZCZĘDNOŚCI.

Budżet zaoipinjowany przez Radę
przyboczną w porównaniu do pier
wotnego projektu Magistratu został
w niektórych pozycjach mocno zre
dukowany. Przedewezystlkiem pro
jekt opracowany przez Magistrat za
wierał niedobór 99.775 zł. Obecnie
budżet jest związany.
W detale administracja ogólna wy
datki personalne zmniejszono o 10
proc, (zamiast 555 tys. 500 tys. zt.)
Wprawdzie w ogólnej sumie różnice

ta nie wynosi tyle, ponieważ poważ
ną sumę zajmą z powodu redukcji
personelu odprawy, niemniej jednak
ważne jest uchwalenie zasady żniniej
szenia ilości etatów. W diziale drogi
i place .publiczne zmniejszono propo
nowaną początkowo sumę 270.000 na
232.000 zł., w dziale oświaty poczy
niono oszczędności na 50.000 zł.; w
dziale zdrowie publiczne na 50.000
zł.; w dziale opieka społeczna na 70
tys. zł. Zwiększono natomiast poizycję spłaty długów o 150.000 zł.
W dochodach przeniesiono z bud
żetu nadizwyczajnego do budżetu
zwyczajnego podatek węglowy i od
mieszkań w sumie 33O.OÓO zł. Wsku
tek tego budżet zwyczajny został
związany.
Największe oszczędności poczynio
no w przedsiębiorstwach miejskich,
prizyezem budżet, warsztatów miej
skich zredukowano z 233.310 zł. na
57.400 z|„ a budżet wydziału kanali
zacyjne - wodociągow ego z 402.000
na 292.000 zł., przyczeni zysk z tego
przedsiębiorstwa w kwocie 150.000
zł. przeznaczono na spłatę długów.
Pomimo zupełnie słabej dyskusji
na Radzie z przemówień, które mia
ły miejsce wynikało, że wszrscy są
zgodni, aby gospodarka miasta szła
po Jiiinji największej oszczędności.
W zakończeniu posiedzenia odczy
tane zostały oszczędnościowe dezy
deraty komisji budżetowej, wyłonio
nej przez Radę przyboczną. Komisja
ta odbyła 12 posiedzeń w mieszkaniu
chorego p. komisarza Kuźniaka i ra
zem z nim opracowała ostateczny
preliminarz budżetowy.
Do omówienia poszczególnych za
gadnień budżetowych jeszcze powró
cimy.

KRONIKA ZAGŁĘBIA.
KALENDARZYK.

1 Środa

Dziś Teodory M.
Jts&ro Franciszka
Wschód sloftoa 5 m. 12.
Zachód
n
18 m. 7.

URODZENI DNIA 1 KWIETNIA.

Teatr miejski
W SOSNOWCU.
Do soboty, dnia 4 kwietnia — teatr nie
czynny.
W niedzielę, dnia 5 kwietnia o godz. 4-ej
.popołudniu „MIŁOŚĆ BEZ GROSZA44 korne-

d.ja w 3 aktach St. Knedrzyńskiego. Ceny
miejsc popularne od 2.50 do 80 gr.
W niedzielę wieczorem o godz. 8.15 —
„OJ MĘŻCZYŹNI, MĘŻCZYŹNI44! krotochwila w 4 aktach K. Zalewskiego. Ceny
normalne.
W poniedziałek popołudniu o godz. 4-ej
- „KOCHANEK PANI VIDAL“, komedja
w 3 aktach Ludwika Verneuil‘a. Ceny po
pularne.
W poniedziałek wieczorem o godz. 8.15 —
„OJ MĘŻCZYŹNI, MĘŻCZYŹNI0! Ceny nor
malne.
Wtorek popołudniu o godz. 4 — „MILOść
BEZ GROSZA". Ceny popularne.
Wtorek wieczorem o godz. 8.15 — „OJ
MĘŻCZYŹNI, MĘŻCZYŹNI"! Ceny normalne.
środa, dnia 8 kwietnia występ Hanka
Ordonówny.
Czwartek, dnia 9 kwietnia — Niemce, sa
la Klubu - „KOCHANEK PANI VIDAL“.

(pod wpływem znaku Barana).
Wyobrażają charakter stanowczy, siła oporu, stałość, orjentacja, zamiłowanie do
pracy, przewaga uczucia nad rozsądkiem,
ambicja, energja niezwykła, pragnienie za
jęcia jak najwyższego stanowiska społecz
nego lub państwowego. Przy wysiłkach cel
pożądany osiągną, pomimo dużych przeszkód
dorobią się -większego majątku. Należy mieć
się na ostrożności w wypowiadaniu swoich
projektów, gdyż to m-oźe zaszkodzić w
swoich projektach lub przyczynić się do nie
porozumień w małżeństwie.
Czego powinni wystrzegać stię urodzeni
pod wpływem BARANA?
Skłonni są do
przeziębienia głowy lub gardła, cierpią
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 dn. 1 kwietnia szczęśliwy
' REPERTUAR:
miesiąc październik, daty dnia 4, 10, 15, 18,
Środa dnia 1 kwietnia — „Mignon" o go
kolor różowy z czarnym, talizman — kamień
dzinie 19.30.
SZAFIR przynosi szczęście.
Do W. Niedzieli włącznie teatr nieczynny.
Liczby loteryjne 3 7 6 1 : 17.
Poniedziałek 6 bm. — „Manewry jesien
W.P.
ne" — 15.50.
BUDŻET.
Poniedziałek 6 bm. — „Turandot" — 19.50.
Wtorek 7 bm. — „Turandot" — 19.50.
Budżet na rok 1951-32 po popraw
Środa 8 bm. — „Uprowadzenie z Seraju
kach poczynionych przez komisję
— 19.50.
wyświetlają dziś:
budżetową i Radę przedstawia się
Kino „Zagłębie" — „Grzech Moni X Z LIGI KATOLICKIEJ W ZĄBKO
następująco (w nawiasach pozycje z
WICACH. Kis. August yuik prefekt z
ki" —• „Fanfary miłości”.
budżetu na rok 1930-31):
Wydatki zwyczajne, administra
Kino „Pałace11 — „Pościg- za wi Sosnowca wygłosił w Lidze katolickiej
w Ząbków icach -dwa odczyty o Ziemi
cja ogólna — 818.871 zł. (>867.260): dzem".
świętej. Odczyty byty b. obrazowe i
majątek komuinallmy—24.775 (29.275):
Kino „Czary11 — „Serce”.
obfitowały w liczne szczegóły, ponieważ
p r iz e d 6 i e b i o ret w a — (20.620):
pretlegemt, podróżując po Ziemi świętej,
splata długów 1.096.217 (1.229.689);
drogi i place publ. 232.384 (224.043); X KOMISARZ CZELADZI — KONFE sam to wszystko ‘widział i podzielił się
pomiary i plany rnzbudowy mineta RUJE. Nowomiamowainy komisarz m. wiadomościami z słuchaczami. Odczyty
15.497 (53.669); oświata. — 581.683 Czeladzi Pi-wowair, odbył wczoraj kon wywarły silne wrażenie, jednając pre
(601,544); kultura i eztuika 24.113 ferencję z kierownikami poszczególnych legentowi dużą sympattję wśród człon
(41.835); zdirowie publiczne 319.386 ■wydziałów m-agiislrackiich, zapoznając ich ków Ligii katolickiej.
(548.699); opieka społeczna 869.526 z nową sytuacją w Maigwtracie oraz u,930.485); popieranie rolnictwa 250 izł. tłzjielaitac odnowiednicłi iinsitrulkcjii.
i 6870):
naoiaremaa
n®zeanvelu
i

BEZ DYSKUSJI.
Naogół dyskusji nad budżetem pra
wie zupełnie nie było. Poszczególne
działy przyjmowane były bez dysku
sja, milcząco. Dyskusja obszerna i
długa rozwijała się nad kwestiami
drugorizędinemi, subwencjami etuzłotowemi itp. Poważniejsze zastrzeże
nia wywołała tylko kwestja podat
ku inwestycyjnego, co do którego
powrócono przy omawianiu budżetu
nadzwyczajnego.
Przedstawiciele
Magistratu nie mogli obronić konie
czności budowy szkoły w Pogoni i
na wniosek prokur. Salaka postano
wiono statut o podatku inwestycyj
nym zaopimjcwać przychylnie z za
strzeżeniem. aby Magistrat podatku
tego nie pobierał bez powtórnej opi
li ji w tej sprawie Rady przybocznej.

Teatr Polski w Katowicach

Kinoteatry w Zagłębiu

Zapisujcie się do P.M.S.

Nr. Tb.

Porządek nabożeństw
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM.
Porządek nabożeństw w Wielkim Ty
godniu w parafji Wniebowzięcia N. AL
Paniny w Sosnowcu jest następujący.
Środa — o godzinie 5 i pól potpolum
n.iu Ciemna Jutrznia.
Czwartek ■— o godzinie 9 rano mroczy
sta Msza św., 'wspólna komiwija św. i
przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy
o godz. 5 i pół popol. Ciemna Ju-tnania.
Piątek — o godz. 8 rano, Jit-UłTtgja, p<)
której nastąpi przenieś ie^ie Pazia Jezu
sa do grobu. O godz. 5 i pól popołudfaiii
Ciemna Juitrzn ia, a o godz. 6 Passja
z kazaniem.
Sobota — o godz. 8 i pól rano Msw.
św., święcenie pokarmów w kościele
przez cały dzień.
Nadzielą — rezuirekcja o godz. 5 i pór
rano, Msze św. o godz. 9 — 10 11, nie
szpory o godz. 3.
Poniedziałek
nabożeńst w o jak zwy
kle w każde święto.
x porządek nabożeństw

w ko

SERCA JEZUSOWEGO W
SOSNOWCU. Środa od godz. 4 popok

ściółku

spowiedź. Czwartek od godz. 6 rano do
godz. 10 spowiedź. O godz. 10 uroczyste
nabożeństwo, procesja do Ołtarza Wysta
wienia (ciemnicy). W Wielki Piątek o
godz. 10 liturgja, adoracja Krzyża, pro
cesja do grobu; o godz. 3 poipoł. Droga
krzyżowa wewnątrz kościółka; o godz,
5 popoL ciemna Jutrznia z lamentacjami
Jeremjasiza proroka, (poc-zem nabożeń
stwo pasyjne i kazanie.
W W-ieilką sobotę: godz. 8 rano —
święcenie o-gn.ia, pasclialu, czytanie pro
roctwa; godz. 9 Msza św. uroczysta; o
godz. 7 wi-ecz. nabożeństwo rc-zurekcyj.
ne; święcenie pokarmów w ciągu drnią,
co godizi.nę, w zekrynstji.
W Wielką niedzielę i Wielki iponiedziałek wotywa o godiz. 9. M&z-a św. o
godz. 10, suma o godz. 11. niois-zpory o 4.

X PRZEDŁUŻENIE TERMINU. Związek
właścicieli d-o-mów i placów w Będzinie
zwrócił się do Magistratu o dalsze przedłużenie terminu zaopatrzenia mieszkań
w numerację, t.j. do dm. 1 maja r.b. bo
wiem fabryka, w której zamówiono nu
merki, skutkiem masowego popytu,, nic
mogła, w tormimic wykonać zamówienia.
Magistrat uznając • trudność za uzasad
nioną, przyrzekł ternlin przedłużyć.

X PRAWDZIWY PRIMA APRILIS! Dziś
po północy termometr wska^zywał — 5
stopnie mrozu., jak Pan Bóg przykaizał.
Pod mroźnym znakiem roz.począł się te
goroczny Prima Aprilis i największą
tym mrozem sprawia niespodziankę. Fijolki już przed tygodniem sprzedawano
wiosenne podmuchy wciągano do płuc,
figlarne nastroje wiosenne majaczyły 6ię
ludiziom. A tu wrócił mróz w całym ma
jestacie, jakby chciał wyrównać zale
głości łagodnej zimy.
X URZĘDY POCZTOWE PODCZAS
ŚWIĄT' WIELKANOCNYCH. Minister
poczt i telegrafów wyidal zarządzenie w
sprawie urzędowania poczty w nadcho
dzące Święta Wielkanocne. W Wielką
Sobotę dnia 4 kwietnia urzędy pocztowotelegraficzne czynne będą tylko do go
dziny 5 popol., w niedizielę i .poniedizia.lek, tj. 5 i 6 bm., jako w -dni świąt
Wielkiej Nocy urzędy będą całkowicie
nieczynne — jedynie w drugi dzień
świąt wydawane będą przesyłki pośpiesz
ne zgłaszającym się do urzędu po odbiór
adresatom.
X DLA BEZROBOTNYCH NA ŚWIĘTA. W ostatnich dniach Komitet pomo
cy bezrobotnym w Czeladzi, .na czek
którego stoi sędzia Wereszczyński, wy
daje 320 obiadów bezpłatnych dziennie
Komitet projektuje urządzić biednymi
„święcone” które składać się 'będzie adwuch jaj, większej bułki i ćwierć kłigr
kiełbasy. Święcone to otrzymają wszy
scy pobierający obiady. Magistrat przed
świętami wy.da kupony żywnościowe
tym bezrobotnym, który pozbawieni są
zasiłków z Funduszu bezrobocia.
X WYPŁATA ZASIŁKU. W dniu dzi
siejszym Magistrat Będzina wypłaci bez
robotnym, niepobierającym zapomóg, za
siłek świąteczny, *w wysokości 4 zł. dla
samotnego i 8 zł. dla obarczonych rodzi
ną.
X OSADZENI EW ARESZCIE. W zwłąz.
ku z wykryciem 1450 m. jedwabiu, ipochodżenia zagranicznego, w sklepie Bra
my 'W Będzinie, o czem pisaliśmy w’cz-oraj, ;z polecenia prokuratora zatrzvmani

została o&adtzena w aseascie.

Wt. 76.

Przed Prima Aprilis
KONFISKATA K. Z.
Wczorajszy numer „Knijera Zachod
niego44 został przez p- starostę skonfisko
wany za usunięte w drugiem wydaniu
ustępy z artykułów p.t. „Na marginesie
wyjaśnień p. Starosty i „Pnsito aile gór
nolotnie4'.
W pierwszym z wymienionych amtykulłów omawialiśmy referat p. Starosty,
wygłoszony na zebraniu Sejmiku dn. 20
marca b.r., a naslępinic wydrukowany -w
„Esipresie Zagłębia”.
Policja o godz. ,3.50 w nocy opieczęto
wała masizynę .rotacyjną i zabrała część
nakładu. Po otrzymaniu zawiadomienia
p. Strosty i zdjęciu pieczęci z maszyny
— diru.gi nakład rozesłaliśmy dopiero w
południe.

X NOWE UMUNDUROWANIE FUN
KCJONARIUSZY
POMOCNICZYCH
POLICJI. Komendami główny policji
państwowej zarządził wprowadzenie no
wego umundurowania dla niższych fun
kcjonałjuszy do czynności pomocni
czych w policji (woźnych), których umundujrow a:nic dotychczas podobne było
zbytnio do umundurowania posterunko
wych P. P.
Na podstaw ie za rządzenia niżsi funkcjonarjusze do czywości pomocniczych
w policji nosić będą czapkę maciejówkę
z orlean, kurtkę podobną jaik posterun
kowi, lecz z kołnierzem 'bez wypustki,
łapek (paroli) i palmetek .naaramiemniiki
bez liczby okręgu, oraz beiz liter i nu
merków. Spodnie jak szeregowi służby
pieszej, płaszcze z kołnierzami również
bez wypustki, łapek i t. d„ naramienniki
bez numerów i liter. Umundurowanie uzuipełniać będzie pas. główny bez pasa
pomocniczego. Noszenie broni sieic-zmej
przez niższych fukcjonairjuszy do czyn
ności pomocniczych jest niedopuszczal
ne; noszenie broni palnej dozwolone jest
jedynie po uzyskaniu pozwolenia zwy
kłą drogą.

X ZEBRANIE ROBOTNIKÓW HUT I
FABRYK. W ub. niediziiellę, w sali Zjed
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śro^a 1 kwietnia 1931 roSóu.

byli zwdkwemj od płacenia (podaiiku. od I protestują przeciwko redukcjom po za- .z tej trudnej sytuacji, którą stworzyli sajnj
łoikailu- zajmowanego w mieszkaimch kładach pracy i obniżeiniom zarobków mieszczanie, tj. t. z w. „trójka ” i „siódemka",
byłoby wyznaczenie przez województwo kojedmoizibowych i pokoju i kuchni, oraz * robotniczych.
misarzia na 6 tygodni, a po tym okresie roz
pisanie nowych wybojów przy lepszym ł
razważniejszy.iu doborze kandydatów na
radnych".
Nbćiz.cni zdaaiiom, nnjlepszem wyj
ściem jest zwołanie nowej Rady miej
skiej, a dopiero polem będzie można
mówić o jej programic. Tymczasem
Jaik już donosiliśmy, organizacja pospiesznego Kraków — Warszawa. dotąd nip uczyniono (ego i rzecz ta
Chaplinowi towarzyszą przedsta przewleka się.
właścicieli kinematografów w War
szawie poczyniła starania, aby ge- wiciele Związku właścicieli kin w
ja.k sic dowiadmjemy. Klub mieięiznjailny aktor filmowy Charlie Cha Warszawie i wytwórni filmowych o- czański występuje cl-o p. siai-osty o
plin w objeździć po stolicach. Euro raz liczni korespondenci pism.
zwołanie Rady móe-jisikiej. Nic wątpi
Tryumfalny .przejazd
Chaplina my, że nowa Radia miej<-/ka zamiicjuje
py, odwiedził również Warszawę.
Chaplin, jak wiadomo, był już w przez miasta europejskie jest film o. nową erę w go-spoclairce 6ani'Or:ząd.‘OLondynie, w Paryżu, w Berlinie i w wainy przez operatora, towarzyszące wej OLkueza .i naprawi faikilme błędy,
Wiedniu, obecnie zaś przybywa dio go twórcy „Gorączki złota" i „Cyr popełnioiiie za urzędowania p. Starku". Zdjęcia z powitań Chanliego bę kiewiciza.
stolicy Polski.
Dziś o godz. 3 popoł. Chaplin prze dą również dokonywane w Polsce, a
Ujawni onie zaś za pośred^iiciwem
jeżdżać będzie przez Sosnowiec do więc za.pewne i na dworcach kolejo figlarnego Expre&:ika planów ..-samo
Ząbkowic, gdzie następnie wagon, je wych w Zagłębiu.
rządowych4' sanacji — świadczy tyl
go przyczepiony zostanie do pociągu
ko o jej nerwowej goiącz-uc po k‘łę«»ce wyborczej.

CHARLIE CHAPLIN

W PRZEJEZDZIE PRZEZ ZAGŁĘBIE.
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Co myślą o tem czeladziaisie?
Spodziewane rozwiązanie Rady
miejskiej w Czeladzi nie wywołało w
mieście wielkiego wrażenia, zdumie
nie prawdziwe wywołały jednak mo
tywy rozwiązania oraz osoba nielubianego powszechnie komisarza Pi
wowara, który stracił sympatję na
wet wśród swych niedawnych zwo
lenników.
Przedewszyeilkieim raskryptem zło
żeni zostali z ur zędu ławnicy Nobis i
Solarz, ora® wiceburm. Berger. Pierw
ei dwaj zawieszeni zostali w urzędo
waniu przed 8 miesiącami i mimo
tak długiego okresu nie zdołano spra
wy tej załatwić. Natomiast p. Ber
ger, na skutek uchwały Rady, przy
był do Czeladzi, jedlnak burm. Piwo
war nie wprowadził go w urzędowa
nie, a anulując uchwałę Rady, co aprobował p. starosta. P. Berger etwier
dził, że stracił już dawno posadę.
Złożenie wszystkich trzech z urzędu
przez p. wojewodę stwierdza jasno
ich stosunek służbowy i na podstawie
tego należą się im z kasy miejskiej
pensje, oraz odprawia. Wymienieni,
jaik nas informują, gotowi są nawet
wystąpić na drogę sądową o swe na-

noczenia zawodowego polskiego w Sos
nowcu odbyło się ogólne zebranie robot
ników hut i fabryk, zwołane przez Zwią
zek metalowców Zjednoczenia zawodo
wego polskiego i Związek robotni. przem.
metalowego. W zebraniu uczestniczyło
około 3 tysiące osób. Po referatach pp.:
posła Bienia, Miecz. Rzepy i Angiera z
dziedziny ustaw socjałaiych i bolączek
robotniczych, została uchwalona rezolu
cja w której zebrani doanagają się od
Miniisitenstwa pracy i opieki społecznej
jaknajśp i ciszniej szego wniesienie do Sej
mu projektu ustawy ubezpieczeniowej
na starość.
Wobec zapow-iciclzi przez Miidsteiretwo,
Oit.rzyimailiśmy (następującej treści
pracy i oipidki eipcleczncj wprowadzenia
noweli do ustawy o Kasach chorych w koimuniikat z zarządu obwodowego
przedmiocie opita przez ubezpieczonych F. B. w Sosnowcu:
Z dniem 50 mairca b. <r. weszło w
za środlki lecznicze , i wizyty lekarskie,
zebrami występują jaiknajostrzej prze życie rozporządzenie ministra pracy
ciwko nowej piróbie obciążenia już i talk i opieki społecznej z dnia 20-III 1931
roku, wydane w porozumieniu z mi
wynedizniailych rzesz roboitiniczych.
Zebrani domagają się od Miinisioratwa nistrem skarbu, na mocy którego zo
pracy i opieki społecznej jalkinajszy-bsze- stało uchylone rozporządzenie mini
go roapisanwa wyborów do Kasy chorych stra pracy i opieki społecznej z dnia
w Sosnowcu, w celu oddania gospodarki 12 czerwca 1929 r. w sprawie obniże
nia wkładek o 10 proc.
Kasy w ręce ubezpieczonych.
Zebrani domagają się od Mimiiisiterstwa
W związku z tem potrącenia z za
pracy i opieki społecznej wydania usta robków robotników i dopłaty na Fun
dusz
bezrobocia od dnia" 30 mairca br.
wy o Radach zakładowych, jak to ma
miejsce na Górnym Śląsku.
należy uskuteczniać przy zaetosowaZeihrani domagają się wydania noweli
do rozponządizenia, mocą której umowa
najmu, pomiędzy pracodawcą, a robotni
kiem winna być uit.rzym.ana w czasie po
wołania robotnika do czynnej służby
wojskowej, oraz by najem pracy w cza
sie choroby robotnika byl utrzymany aż
Kllęska sanacji piray wyborach do
do jego wylec zenia.
Zebrani protestują przeciwko wygóro Rady młejckiej w Olkuszu wywołała
wanej skali obliczania zużycia wody w ciekawą i nader charalkiteryetycziną
Sosnowcu, wynoszącej 5 mitr, sześć, na 1 sytuację w tamtejszym samorządzie.
Widząc, że klęska ta nie da się
ubikację i domagają się przyjęcia skali
wynoszącej 1 mtr. sześcicinriy na mie odrobić, sanacyjna grupka w Olku
szkanie robotnicze, jak .również, by o- szu, odsunięta oj żłóbka samorządo
płaty kanalizacyjne były pobierane w wego, kombinuje na wszelkie sposo
tej wysokości co opłaty wodociągowe, by, jąlłsby. nową Radę miejską utrą
oraz by bezrobotni korzystali bezpłatnie cić i osadzić ra stolcu samorządowym
komisarza.
z wędy.
Zebrani domagają si.ę jaknajrycMejNajbardziej zaniepokoiła sanację
szęgo rotąpisania nowych wyborów do uchwała Klubu mieszczańskiego, wy
Rady miejskiej w Sosnowcu, oraz uru- znaczająca. pensję dla przyszłego
chomienia ńa szeroką skalę robót ijynbłfcz buirmistirza w kwocie najwyżej 600
nych i budowlanych, a bezrobotnym, nie zł. miesięcznie, przyczem ławnicy
korzystającym z Funduszu bezrobocia byliby bezpłatni. Uchwała ta bowiem
dania zasiłków na cały okres trwania wytycza jedynie możliwy w obec
bezrobocia i skrócenia czasu pracy do 40 nej sytuacji program oszczędności,
godzin tygodniowo.
który jakoś nie x>rizviDaida do smaku
Zebrami diosnaiaamą ata, by taobdimicy sanacyiineigo.

leżnośei i miasto dzięki polityce sanaforów będzie mueiało zapłacić kil
ka tysięcy zł.
P. wojewoda .stwierdza także, że
„Magistrat (jednoosobowy, składają
cy się z b. burm. Piwowara, pnzyp.
Red.) nie wykazał należytego w spra
wowaniu swych czynności zroziunienia“. Tymczasem ten sam „Magistrat"
mianowany został komisarzem?...
W iinnyim miejscu reskrypt powia
da, że rozwiązanie Rady następuje
również w związku „z ustąpieniem ze
swego stanowiska burmisitrza R. Pi
wowara".
P. Piwowar to tak dyskretnie uczy
nił, że nawet nikt się uje domyślił,
że... ustąpił, tenibardziej, że cały czas
urzędował, pobierał pensję eto. A
ileby radości wywołał w sercach czeŁadizian, gdyby tak naprawdę ustą
pił ?
Obecnie mieszkańcy Czeladzi są
ciekawi, kiedy rozpisane zostaną no
we wybory i czy stan obecny, żywo
przypominający, smutniej pamięci
rządy kom. Marczyńskiego, długo
trwać będzie.

Potożniaii! silild w fmdasi KezreUona,
obniżenie świadczeń dla bezrodotnych.
niu wspomnianego 10 proc, podwyż
szenia, a mianowicie: potrącenia od
pracowników fizycznych —- 0,5 proc.,
dopłata pracodawcy -—1,5 proc.
Równocześnie zmniejszane zasil a je
świadczenia dla bezrobotnych robot
ników od dinia 6 kwietnia b. r. i wy
nosić będą:
dla saimotmych 30 proc, od sumy
przeciętnego, zarobku,
z rodziiną do 2-ch osób 35 proc, od
■sunny przeciętnego zarobku,
z rodziną od 5-ch do 5 osób 40 .proc,
od sumy przeciętnego zarobku,
z rodziiną ponad 5 osób 50 proc, od
sumy przeciętine-go zarobku.

0 zwołanie Rady m. Olkusza.
Sanacyjna nerwica komisaryczna.

Barani przestrach
„EXPRESU ZAGŁĘBIA".

Od pewnego czasiu wzorem pism
stołecznych podąjęmy horoskopy astrologicz.n.e na każdy dzień. W ub.
niedzielę podaliśmy horoskop, z któ
rego wynika, żc dzień ten jest pod
znakiem Barana, z czego płyną róż
ne dolegliwości natury fizjotogicanej.
Z tego powodu „Espres Zagłębia"
zmartwił się o nas we wczorajszym
swoim numerze. Obawa „Esprosu"
o nasze zdrowie nie jest niozem nmotywowana, bo horoskop nie nas do
tyczy, lecz właśnie „Expre®u", gdyś
dzień urodzenia tego dizienntozkia wy
pad! akurat 29 marca, czyli w ub.
niiediziełę. Gdyby się o tem nawet nie
pamiętało, to wystarczy wziąć pierw
szy z brzegu nuimer „Expreisu‘‘, aby
stwierdlzić bez wysiłku, że ma się do
czynienia z pismem z pod znaku ba
ranich głów.
To przecież nie jest tajemnicą.

Przegląd koni
NA TERENIE CAŁEGO PAŃSTWA.
Ministerstwo spraw wewnętrznych
zarządziło na podstawie rozporządze
nia Prezydenta Rzipllitej o odetępowa
niu zwierząt pociągowych, wozów,
pojazdów mechanicznych i rowerów
dla celów obrony państwa, przegląd
koni na terenie całe j Rz-eczypoep-olitej.
Przegląd obejmuje wszystkie ko
nie 4-łetnie, tj. urodzone w -r. 1927 i
wcześniej, które z jakichkolwiek
bądź powodów nie otrzymały do
tychczas dowodów tożsamości, i nie
są zapisane do ksiąg ewidencyjnych.
Pozatem na terenie niektórych po
wiatów przegląd obejmie również
konie 5-lcinie i sarsze, które uznane
już były uprzednio za odpowiednie
do celów wojskowych i otirzymały
kategorje W-l, W-2, A-l, A-2, A-C
lub T.
Przegląd rozpocznie się na poszcze
gólnych. terenach w czasie od 1 kwiet.nai do 1 maja rb. i trwać będzie nie
dłużej niż 3 miesiące. Przegląd .prze
prowadzą na terenie posizczeigólnych
powiatów rejonowi inspektorzy koni
w .porozumieniu z odnośnem DOK.

PROGRAM RADJOWY
KATOWICE.

NA ŚRODĘ 1 KWIETNIA.
11.58 — Sygnał czasu oraz hejnał z wieży
Marjackiej. 12.10 — Koncert z płyt graniolo.nowych. 13.10 — Konrunikat meteorologiiczny. 14j20 Komunikat gospodarczy. 14.40—
Odczyt dla maturzystów pt. „Jan Kocha
nowski" wygł. prof. Konrad Górski. 15.35—
Intermezzo muzyczne. 15.45 — Komunikaty
Towarzystwa Czytelni ludowych. 15.50 ..O angielskiej służbie informacyjnej" wygł.
dr. Wiktor Ormticki. 16.15 — Kwadrans dla
najimilodiszych i pimgram dla dzieci star
szych. 16.45 — Koncert z płyt gramofono
wych. 17.15 — Odczyt pt. ..Ó polskim ko
niu" wygł. p. dr. Z. Jaworski. 17.45 — Kon
cert popularny. 18.45 — Codzienny odcinek
powieściowy. 19.00 — Rozmaitości. 19.15 —
Dr. St. Jędrusik: Feljeton pt „Przynajmniej
raz około Wielkiej.nocy*’. 19.40 — Komuni
katy sportowe. 20.00 — ..Wśród książek" —
przegląd najnowszych wydawnictw — omó
wi prof. łjenryk Mościcki. 20.15.— Kwadrans
literacki. 20.50 — Koncert wieczorny. 21.45
— Słuchowisko pt. „Manwantara". 22.15 —.
„Wtajemniczeni — piisze „Expr«s Zagłę Koncert. 22.50 — Komunikat meteorologicz
bia* — w stosunki finansowo - gospodarcze ny z Warszawy. 23.00 — Skrzynka pocztowe
Olkusza sa Betania, że nailemszem wiściem. w iezyiku francuskim.

Zaboilała rówmież zawiediziona w
swych nadiziejach samiację kandyda
tura p. M. Majewskiego, dyrektora
uzdrowiska „Ojców", którego Kluib
imesizozańeki nadby widzieć na stanowislku burmiiistiriza.
Nie mając na tyle bezczelności, by
ż otwartą przyłbicą wystąpić prze
ciwko progiraimowi Klubu mieszc-zańskieigo i za wprowadzeniem komisa
rza, sanacja olkuska puściła za pośreidinicitwem figlarnego Expresik®
próbny baton komisaryczny, twier
dząc, że Klub .mieszczański nie ma lu
dzi fachowych w swem gronie, że nie
potrafi uzdrowić gospodarki (uzdra
wianej przedtem przez p. Stankiewi
cza), a wobec tego:

„KUR JER

ZE SPORTU.
Z KLUBU MOTOCYKLOWEGO ZAGŁĘBIA DĄBR. Zarząd kluibu motocy
klowego Zagłębia Dąbrowskiego rozesłał
do swych członków komunikat w którym
między innemi ustalono termin uroczy
stego otwarcia sezonu letniego jazdy na
19 b.m. Program otwarcia zostanie poda
ny do wiadomości w odpowiednim termi
nie.

TOW. SPORT. „WoLBROM
Z ini
cjatywy p. Stan. Biiikicwicza, nauczycie
la szkoły powsz., powstało T-wo sporto
we „Wolbrom". Liczba zapisanych człon
ków wynosi przeszło 100, z czego około
50 proc, przypada na sfery rzemieślnicze
i mieszczańskie, zaś pozostałe 40 proc,
na nauczycielstwo, urzędników państwo
wych, prywatnych i wolne zawody. T-wo
rozwija się doskonale, posiada czytelnię
dla swych członków, chór pod dziełnem
kierownictwem p. Stanisława Mentila, a
obecnie organizują się poszczególne secjc sportowe.
Dnia 22 marca obchodzono uroczyście
otwarcie lokalu T-wa. Rano wysłuchano
Mszy św., zaś wieczorem po wspólnej
fotografji urządzono skromne przyjęcie
dla członków i zapieczonych gości.
Po odśpiewam i u: . .Pod 1 w oj ą obrone ’
wśród nadzwyczaj serdecznego nastroju
przemówił do zebranych prezes T-wa p.
Biinkiewicz, poczem p. Witkowska. W
dalszy m ciągu popisywał się chór pod
batuitą p. Men tła. Bardzo ładnie śpiewa
ła p. Felicja Żerkówna, p. Cz. Szatan na
skrzypcach, a p. Różycki na gitarze ode
grali kilka utworów muzycznych. Wszy
stkie popasy nagradzano długo niemi 1knącemi oklaskami.

Kronika Zawiercia.
Odkryć przyłbicę!
Już przeszło pól roku zarząd miasta Za
wiercia sprawuje pan komisarz z . przy
boczną tajemniczą radą., która n ie wą tpili wie ma duży wpływ na gospodarkę miej
ską, a mieszkańcy miasta nie wiedzą do
tychczas, kto to jest ta rada, kto do niej
należy, komu mają zawdzięczać donio
słe uchwały o nowych, nieznanych do
datkach i i. p.
Po co ta tajemniczość? Kto miał odwa
gę przyjąć ua siebie bodaj część odpo
wiedzialności za losy gospodarki miej
skiej, nic powinien się ukrywać. Skrom
ność zdobi mężów publicznych, ale w
tym razie skromność nie jest usprawiediliwioma.
Byłoby to bardzo pożądane, aby Ma-,
gistrat zcichciał podać do wiadomości pu
blicznej skład rady przybocznej. Lepiej
późno, niż wcale.
X REPERTUAR KIN. „Stella" wyświe
tla wspaniały
dramat „Lokomotywa
2529" ze świetnym Lon Chaneyem w ro
li głównej. „Uciecha" — pierwszy polski
komedjo - dramat „Igraszki pieniądza"
z głośnym komikiem Jerzym Stoińskim,
oraz 9-aktowy dramat „W kuszącym
ogniu brylantów".
X PRZED ŚWIĘTAMI. Tegoroczny okres świąteczny wyróżnia się korzystnie
od łat poprzednich. Cechuje go bowiem
dostojność i powaga w prizeciwstawieniu
do bezmyślnej krzątaniny przedświą
tecznej w latach dawnych. Niema już
tej bieganiny po sklepach po zakupy,
gdyż popirostu niema za co kupować.
Cóż to bowiem za głupie były czasy, gdy
kilo masła kosztowało aż 5 złote, kilo
mąki 40 groszy, a straszliwa .reakcja sza
lała w rządzie i na ullicach miasta.
Poważny cech kupców doczekał się
wreszcie szczęśliwych czasów obecnych,
w których żaden głupi kłijent nie prze
szkadza im w całodziennych rozmyśla
niach samotnych przy kontuarze. Od cza
su do czasu zjawi sie jedynie komornik
luib sekwestrator, z zawodową wprawą
nakładający areszt na .resztki towarów.
Dostojna cisza i głęboki spokój usposa
biają -wszystkich do podniosłych rozmy
ślań i wdzięczności za wprowadzenie ła
du i porządku w życie publiczne.

X WZRUSZAJĄCA
UROCZYSTOŚĆ.
Dziś o godz. 12 w południe w Domu lu
dowym ma się odbyć nielada uroczy
stość, w której zapowiedziały udział
wszystkie tutejsze stowarzyszenia, kor
poracje, cechy i ze sztandarami, orkie
strami, chórami i t. d. Spodziewany jest
nawet przyjazd wysokich dygnitarzy.
Podczas uroczystości p. poseł Sowiński
ma złożyć uroczysta deklaracje. iż raa-
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jąc przedwszystkiem dobro publiczne na
względzie, obowiązuje się w końcu życia
nie zajmować sprawami publiicznemi, po
słowaniem t ud zi eż zakładaniem wodocią
gów, a natomiast weźmie się do poży
teczni eg o r z e m i osi a e‘l ektr otechinicznego.
Po nim podobne ślubowanie ma złożyć
pan komisarz Laingerit, wyrzekaj ąc się
nazawsze samorządu i wszelkich sprał w
jego. Zawiercia nie spodziewają się, że

będ-zie to zapoczątkowaniem nowej ery
dila miasta.
X FIGI STANIAŁY. Dzięki usilnym za
biegom sanacji udało się uzyskać znie
sienie cła na figi, które wskutek tego
bardzo staniały. Dziś więc nikt nie bę
dizie mógł skarżyć się, jak za dtawnych
czasów partyjnej reakcji, na niemożność
posiadania figi. Hasłem dila nas powin
no być na zbliżające się święta — figi.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Stan piekarstwa w Zawierciu.

Dnia 29 mairca r. b. odbyło się ze
branie członków cechu piekarskiego
w Zawierciu. Podczas dyskusji w
kwesij.i regułowania cen na pieczy
wo pnzeiz Magistrat m. Zawiercia
wzgl. komisję cewnikową piekarze uskairżałi się na swoisto, a niespoty
kane w innych miastach tiralk+owanie
t.ej sprawy przez ozymniki. obecnie
zastępujące .samorząd miejski.
Wystarczy porównać ceny pieczy
wa w Zawierciu z cenami w Sosnow
cu, Częstochowie i innych miastach,
gdzie ceny mąki, robocizny, podfiitki
i świadczenia socjalne są takie same,
a opał nawet tańszy. Tego wszystkie
go komisja cennikowa nie chce uwizględinić i wyznacza ceny, krzyw
dzące piekarzy tutejszych, a nawet
wprost rujnujące.
Piekarze żydzi bronią się na swój
sposób i dotychczas z jakimkolwiek
skuitlkieim. Piekarnie mniejsze wy
chodzą jednak bardzo źle.
Mając
mały kapitał obrotowy, skazane są
na zakup mąki u miejscowych han
dlarzy przeważnie na kredyt i przy

Kronika Olkuska.
KONCERT TOW. ŚPIEWACZEGO
„HEJNAŁ44. W dniu 16 bm. w sali kina
X

„Orzeł" w Olkuszu, odbędzie się kon
cert polskiego Towarzystwa śpiewacze'
go „Hejnał" z przeznaczeniem całkowi*
teigo zysku na najbiedniejszych bezro
botnych ni. Olkusza. W koncercie wezr
mą udział chóry mieszane, pod batulią
dyrygenta p. Pilińskiego. Na program
złożą się utwory kompozytorów: Różyc-.
kiego, Maszyńslkiego, Galla, Walewskie*
go, Moniusizki, Lahima i innych.
X Z WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELCZEGO BANKU KREDYTOWEGO W OLKUSZU. W dniu 29

marca r.b. odbyło się waflne zgromadze
nie (dalszy ciąg walnego zebrania z dnia
I. II r.b.) Spółdzielczego banku kredyto
wego w Olkuszu. Zebranie miało głów
nie na celu wysłuchanie sprawozdania
komisji kontrolnej, która dokładnie zba
dała działalność poprzedniego zarządu
za lata ubiegłe. Komisja ta stwierdziła,
że przez dokonanie przez poprzedni za
rząd wpłaty, zostały umorzone skonsta
towane iprzeiz komisję kontrolną straty*
jedynie pozostaje nadal odpowiedzial
ność majątkosm władz spółdzielczych za
straty, jakie olkażą się z tytułu zanięd^
bań przy ściąganiu należności od p. Staw
nickiego, oraz z tyituiłu- przekroczeń. sta
tutowych prizy udzielaniu pożyczek in
nym osobom.
Uchwalono prelimiinairz budżetowy, txstalający wydatki na sumę zł. 22.500 w
I półroczu i na zł. 17.00 w II półroczu.
Do Rady nadzorczej banku wybrano
pp.: Zbiega, J. Szymanka, Kertha, Cicho
nia, Kleczkę, Ryinczaka, Kocjana, Źaradę (Sułoszowa),, Juszczyka, Dziąbka,
Świątkowskiego i dyr. Majewskiego.
Komisja skonstatowała poważne prze
kroczenia poprzedniego zarządu, któr e
jednak przez wpłaty poszczególnych osób zarządu, zostały umorzone. Preliimtnarz budżetowy w sumie zł. 59.500 został
łów rolniczych wynosiły w styczniu uchwalony.
96.9, w lutym 98.2.
X Z TOWARZYSTWA SPORTOWEGO
Miiairą zastoju w wielkimi przemy „YESTA44. W dniu 50 b.m. odbyło się ze
śle jest malejący wsikaźnilk zatrud branie miejscowego Towarzystwa sport.
nienia. Spadłe ono w ciągu roku z „Vesita", na którem uchwalono zwrócić
446.217 na 368.450 osób.
się do b. członków Towarzystwa spor
W chwili obecnej, pracujących towego „Olkusz" z projektem połączenia
przez cały dzień jest w wielkim prze się i utworzenia jednego silnego Towa
myśle 'niespełna 25 tys. osób. Nato rzystwa, ewentualnie pod zmienioną naz
miast liczba częściowo zatrudnionych wą O. K. S. przy rozszerzoinym zakresie
wynosi 100 tys. osób.
działalności sportowej.
Liczba przepracowanych dni ty
Walne zebranie naznaczono na dzień
godniowo spadła z 21 i pól miilj. w II. IV. dlia wybrania nowego zarządu,
roku 1929 i 18 ■milj. w roku ubiegłym omówienia wspólnej działalności i zade
na 14 miilj. obecnie.
cydowania, czy w bież, sezonie,, Towa
rzystwo ma przystąpić do rozgrywek
mistrzowskich, czy tyilko poprzestać na
zawodach towarzyskich. Do sekcji spor
Gospodarczej w Katowicach przy ul. Sta
towej postanowiono dokooptować jiako
wowej 14.
SYNDYKAT KONSERW RYBNYCH. W kierownika ,p. Fimmla, oraz uzupełnić
dniu 27 bm. odbyło się w Warszawie posie komisję rewizyjną przez dokooptowanie
dzenie komisji do opracowania podstaw syn pp.: Nycza i R. Fimmla.
dykatu przemysłu przetworów rybnych. W
wyniku posiedzenia wyłoniono trzy podko
misje regjonalne dla pracy na terenie War
szawy, Gdańska i Katowic. Jako podstawę
przyszłego syndykatu uznano konieczność złożonych bezpośrednio w Administracji
„Kurjera Zachodniego44.
on-raniczenia produkcji w drodze określenia
•Kontyngentu dla poszczególnych członków
Zamiast wizyt świątecznych — złożyllii
syndykatu, oraz zorganizowanie wspólnej
sprzedaży konserw. Członkowie podkomiisyj Rejentostwo Swołkiewiczowie, Będzin
w najbliższym czasie przystąpią do prac zł. 50 (pięćdziesiąt) na akcję dożywiania
na swoim terenie.
dzieci.
Zamiast kwiatów na grób ś. p. Marji
Opęchowskiej składa źl. 10 (dziesięć) na
Chrześcijańskie Tciwarzyst^ro Dobro
CEDUŁA GIEŁDY Z DNIA 51.5.
czynności -sv Sosnowcu — W. Płudowska
AKCJE: Bamk Polski 152.00, Liilipotp, z synem.
21.25 — 21.75, Modrzejów 6.75.
Zamiast wieńca na grób zacnego, nie
Tendencja słabsza.
odżałowanego ś. p. Zygmurtna Gabryało5 iproc. Poż. Komwer. zł. 49.00, 4 proc. wicza, Prezesa Dyrekcji Ceł 'w Mysłowi
Poż. Inwes-t. zł. 94.75, 4 i pół Ziem. Kre cach, składa Michał Lachman w Sosnow
dyt. zł. 55.75.
cu zl. 15 (piętnaście) ma Tow. Dóbr, do
WALUTY I DEWIZY: Dolar 8.91. dyspozycji ks. Raczyńskiego.
Nowy Jork 8.915, Londyn 45.55 i jedna
czwarta, Paryż 54.89 i pól, Wiedeń 125.58
Praga 26.42, Włochy 46.72, Bełgja 124.02,
Hołandja 557.61, Kopenhaga 258.54, StokP. Tad. Bartkiewicz: .Prosimy o poro
hoilm 258.78, Berlin 212.45. Doił. War pr. zumienie się telefoniczne z redaktorem
obr. 8.90.
dziś albo jutro o. godz. 6 — 7 wiecz. —
Tendencja słabsza.
telef. 64.

obecnej biedzie sprzedawać również
na kredyt.
Jak to wszystko razem odbija się
na piekairstwiie, dowodem niech bę
dzie, że przed wojną w Zawierciu
było 16 piekarń chrześcjańsikieh, a
obecnie jest zaledwie... 5 (pięć!).
Obecnie niekairzom chrześcijanom
zagraża nowy cios z ręki sanacji w
Sejmie, mianowicie projekt ustawy,
zezwalającej na handel w niedziele
i święta, która ułatwiłaby niesłycha
nie konkurencję piekarzom - żydom,
doprowadzając jednocześnie do zu
pełnej prawie likwidacji piekarń
chrzsścjańsikich.
To też zebrami jednogłośnie posta
nowili zwrócić się z energicznym pro
testem za pośrednictwem cemitrailnego Związku piekarzy do Sejmu prze
ciw projektowi gwałcenia niedziel i
świąt przez zezwolenie na handel w
te dni. Do zarządu wybrani zostali:
p. O. Jaigiellak, starszy cechu, p. S.
Okularczyk, podstarszy oraz pp. W.
Zieliński, W. Zaider i Diziecheiwek.

Akcja zniżkowa bez rezultatu.
Cyfry ogłoszone przez ostatni nu
mer
„Wiadomości statystycznych"
wskazują na to, że rozpoczęta iz wiel
kim nakładem rozgłosu przez Rząd
akcja zniżki cen wyrobów przemy
słowych pozostała dotychczas bez re
zultatu.
W stosunku do cen z r. 1927 przy
jętych za 100. w styczniu ceny tych
artykułów 'wynosiły 84.1, w lutymi
zaś 84.4.
Nieznaczną zwyżkę ujawniły w ubiegłym miesiącu również i artyku
ły rolnicze. W stosunku do cen w r.
1927 przyjętych za 100, ceny artyku

Kr o n i k a gospodarcza.
POLSCY ROBOTNICY SEZONOWI. Niemcy obcięliby możliwie ograniczyć i nawet
wogóle pozbyć się polskich robotników se
zonowych. ale nic mogą tego uczynić, gdyż
•polski robotnik okazuje się koniecznym i
niezastąpionym w rolnictwie. Polityka nie
miecka idzie więc teraz w tym kierunku,
aby polskich robotników kierować do środ
kowych Niemiec i na Pomorze, ograniczać
zaś ich liczbę na wschodnich terenach. Ma
my do zanotowania jedno posunięcie wię
cej tego rodzaju. Urząd pracy w Wałczu
(Deutech Kronę) na pograniczu, odmówi 1
orlniikom tego powiatu pośrednictwa i ze
zwoleń na zatrudnianie polskich robotników
sezonowych. Rolnictwo znajduje się pr.zez
to w fatalnem położeniu, gdyż pomimo sto
sunkowo znacznej liczby bezrobotnych, brak
jest robotników rolnych. Rezultatem tej,
wyłącznie pod katem widzenia nacjonali
stycznym prowadzonej polityki urzędowych
czynników niemieckich, jest w pewnej mie
rze i obecny upadek rolnictwa na wschodzie
.Niemiec. Przez szereg ostatnich lat nie obra
biano rok rocznie olbrzymich obszarów7
wsęliodnich Niemiec z braku rąk roboczych.
W maleńkiej prowincji Pogranicze (Grenzmark) nie uprawia się — właśnie z powodu
braku robotnika — kilkadziesiąt tysięcy he
ktarów.
CIĘŻKA SYTUACJA
GOSPODARCZA
sprawiła, że zapoczątkowano energiczną n
keję w kierunku zreformowania gospoda i
stwa domowego. Chodzi tu przedewszystkiem o zmniejszenie wydatków na urządzę
nie i utrzymanie mieszkań, a zwłaszcza ku
chni. Cel ten osiągnięto przez produkcję
nowych, tanich naczyń kuchennych, jak ró
wnież trwałych przyrządów do konserwo
wania szybko psujących się wiktuałów. Ra
cjonalnie prowadzone gospodarstwo domo
we daje około 40 proc, oszczędności. Są to
krzyści bardzo poważne, wobec czego go
sposie powinny zapoznać się z zasadami
prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa do
mowego na drugim Wiosennym Targu Ka
towickim, na którym między innymi wy
twórcy i kupcy powinni fabrykaty, ulepsze
nia i nowości z działu gospodarstwa domo
wego jaknajokazalej we własnym interesie
wystawić. Zgłoszenia wystawców na Targi
Katowickie, które odbędą się w czasie od
22 maja do 8 czerwca rb. przyjmuje: ślą
skie Towarzystwo Wystaw i Pronas-ancli

POKWITOWANIE OFIAR

Z giełdy warszawskiej.

Odpowiedni Redakefi.

POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA.
Żyto- cena tranz. 21.75 — 22.00, Żyt
na o-rjen. 21.75 — 22.00, Pszenica’27.
— 27.50, Jęczmień przemiałowy 21.50 —
22.50, Jęczmień browarowy 24.50 — 25.50
Mąlka żytnia 51.50 — 52.50, Mąka pszen
na 40.50 — 45.50, Otręby żytnie 17.50 -r
18.50, Otręby pszenne 17.75 — 18.75, Otręby pszenne grubsze 18.75 — 19.75.
Reszta notowań bez zimienv.
UsiD-os olbien ie stałe.

PRZYKRY SEN.
Szioma Katzenjammer miał bardzo przy
kry sen, okropny sen, straszny sen. Śniło
.nu sic mianowicie, że znajdował się na
skraju przepaści i posuwał się nieustannie
wdół, gdziic huczały wzburzone fale rzeki.
W ostatnim momencie, gdy już mu brakłe
gruntu pod nogami budzi się, trzęsąc się z€
strachu.
Wreszcie szarpie za ramię swą połowice;
Fajglę. a gdy ta się zbudziła, mówi:
— Wiesz Fajga: śniło mi się coś okroipnego... leciałem do wody, do wielkiej wody.
Cale szczęście, że sie obudziłem, bo byłbym
już utopiony!

„KTTRTER

W M

Sprawa sądowa

Dancingi
DLA NIEWIDOMYCH.
Jaik wyfawuiie statystyk*, stolica
Francji posiada olbrzymią ilość niep^ozęśliwych, pozbawionych .warcku.
Zjawisko to, któremu zresztą prasa pa
ryska poświęcał* niejedwclkrotaie wie
lo iiiwaigi, spowodowało oetatato powsta
nie w Paryżu specjalnej organtaacji
■ Bipciecznej pod nazwą „Bale dlla niewi
domych". łnstytwja ta postawiła sobie
za zadanie ■uppzejeonownre ślepym żyoia przez urządzanie specjalnych dan
cingów. oraz organizowanie impre-z roz
rywkowych, przeznaczonych dla niewadamych, których na tym .gruncie darzyć
będlą «wem towarzystwem członkinie
stowarzyszenia. Pisma paryskie powita
ły i uznaniem powstanie tego stowarzyszenia, zaziwączajajc, iż 65 proc, niewido
mych stanowią ofiary wojny, 20 proc,
utraciło wzrok wskutek wypadków, a
tyiiko 15 proc, stanowią dotknięci orgauieznenii wadiami oczu.

Środa I W* 1951 rsJku.

Forniry dramat rodzinny.

O OBIADY „WYBORCZE4;

Jćj.k podaje „Kuirjer Iwowsiki" w
■koreepomidowi z Przemyśla, jeden z
-'itnacyjinych maitadarow pnzemyeik .ch
inż. Byriugocki ®ywarł w liiistopadzie
r. uh. umowę z właścdctelem r-eetauracji „Kryniczanka", by te® w okre
sie wyborów do Sejmu wydawał na
rachunek „Beizp. Bloku współpracy z
Rządem" obiady dla osobników, zaopatozoinyah w odlpowtadme bilety
„polecające'.
Gdy minęły wybory, a należność
za -obiady wyniosła około siu złotych
właścicieli „Kryniczanki" zwrócił się
z żądaniem uiroguilowainiia rachunku
do przywódcy t. zw. „dtoatafcowego
oddiziału agitacyjnego BB" p. Starazewelkiego, ale apotikał się z nieprizy
jeimną odprawą. Wobec tego poszko
dowany wystąpił db sądu ze skargą
prizedw inż. Byrługociktemu i „szefo
wi" Stairczewskieinu.

rACHODNr

Brat chciał oźenać się z siostrą.

Przed dwudziestu laty przywędro
wał do Lodzi w postukiwaniu pracy
mieszkaniec• Uniejowa pod Łodzią
Zygmunt Karpiński. Po Jdllkudin i-owe-m błąkaniu się po mieście- znalazł
on wreszcie schronisko u swego zna
jomego Antoniego Gaimacrskieigo.
Dzięki
poparciu
Garncarskiego
Karpiński dostał prące w fabryce.
Grarnacaraki miał córkę 1.8-letn-ią Ma*
ryję, dziewczynę -bardzo przystojną
w której Karpiński zatkochal się.
Po kilku miesiącach Maryla oświad
ęzyła swemu k-nchanikowi, że jest w
poważnym stanie.
Wiadomość
tę
przyjął Karpiński z udaną radością.
(Japokoił dziewczynę zapewnieniom,
że ożeni eię z nią, w rzeczywistości
jdenak wykorzystał pierwszą okazję
i podczas nieobecności Garnca rekich
wyniósł cichaczem z domu swe rze
czy i wyjechał w niewiadomym kie
runku. Zrozpaczona Garncarska wy
dała w dwa miesiące po tem na świat
dziecko płci męskiej, które na chrzcie
dostało imię Stanisław i zapisane zo
stało pod nazwiskiem Karpiński.
Upłynęło kilkanaście lat. Chłopiec
podrósł, zmężniał i wreszcie dostał
pracę w Zjednoczonych zakładach
przemysłowych Scheiblera i Grohma
na. Pewnego dnia młody Karpiński

Straszna maska
zabiła dziecko z winy głupiej niańki.
Wetaząsające zdarzenie zaalarmo
wało ostatnio optuję publiczną anglel
skieigo miasta Blaclkib-urn.
Znana w sferach przemysłowych
rodzina Weikeów przeżyła okropny
dramat. Państwo Weke wybrali się
mianowicie do ■ przyjaciół, zostawia
jąc w domu dwuletniego synka na
opiece służby.

JANA ZAGÓRSKIEGO,

do sprzedania
B. Sommerfeld

TEL. 12-48.

pomniki, grobowce, i wszelkie roboty budowlane_z piaskowca, marmuru i granitu
oraz sztucznych kamieni, roboty betonowe

imozajkowe t. j. schody, słupy ogrodzeg nwwe, dreny studzienne, płyty trotuarowe,
" postumenty z krzyżami żelaznemi i t. p.

Wylu»>«uiv solidne i dogodne warunki płatności

ANASTAZJA DREWNOWSKA

CZATY.
POWIEŚĆ.
—
— Okropnie pa® zmiizerniał — powtórzyła. —
Przybyło panu przynajmniej piętnaście latAudaiiu! —- rzeki mąż.
Sielski iginoinował ją tak kompletnie, jakby
byli w pnzedzialc tylko wc dwóch. Bardziej reago
wał na natrętną muchę ozy komara.
— Dobrze, żc pana spotkałem — zwrócił siię do
Aćkowiatóego. — Wybierałem się do pana,..
— Poco? — przencala papi Anna.
— Wybierałem się do pana w sprawie zacią
gnięcia pożyczki nia. Siel.sk.
'— Co? — wyknizylunęla pani Anna.
— Pan chce zaciągnąć pożyczkę na Sicfek? r—
zdziwił się Aćkowski. — Ależ to majątek doskona
le zagospodarowany i nie wyałwaóam sobie...
— Potrzeba mii pół miljona — rzeki lakonicz
nie wdowiec.
— Cooo? —• pani Anna otworzyła usta i pozo
stała przez chwilę w tej malowniczej pozie.
Aćkowski chwiał w milczeniu głową.
— Nie żartuję — ciągnął. Sielski, i— Hipoteka
jest, prawie czysta, sądzę, że nie będę miał zbytnich
trudności...
— Pół miljona — powtónzył po ochłonięciu
Aćkowaki. — Wiem, że Bańska hinotaka iest czy

•

Fabryka Pianin
Katowice, ulica
Kościuszki 16 cc
Telefon 2898
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Urządź mieszkanie tanim kosztem, gdyż jest to
pragnieniem każdego małżeństwa.—
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►- MEBLE
sypialnie, jadalnie, pokoje męskie,
urządzenia kuchenne i wyroby tapicerskie
pierwszorzędnej jakości

KAŻDEMU BEZ PORĘCZYCIELA
na niebywałych dotychczas na Górn, Śląsku
warunkach płatności polecą

DOM MEBLOWY

jest diwignią
handlu,

KriKm

BĘBENKI Z ŻELAZA.
Ziemia zaczęła sio trząść.
Dojny waliły się, indzie krzyczeli. Grzmot,
huk, eksplozje! Ludzie zatykali sobie uszy, ale to nie pomogło: wszystkim pękały
bębenki. Wkrótce nie było już nikogo 1
całerni bębenkami.
Ryl tylko jeden wyjątek.
Był to przystojny młodzieniec. Tuż obol
niego fabryka dynamitu wyleciała w powie
trze — ani drgnął.
Bębenki jego pozostały nieuszkodzone.
Młodzieńcem tym — był jazzbadzista z
dancingu.

Jedyna okazją dla nowożeńców!!!

FONOLA

liM iMin-Mhti i MM

WYKONYWA:

W)

Po wyjściu chicho dawców, niańką,
c-hcąc skorizysteć z ich nieobecności i
wymknąć się na pogaiwodlkę do ko
leżanki, ułożyła dziecko do snu. Ale
chłopczyk, prizyizwycziijoiny do zasy
piania w obecności matki, kaprysił,
płakał i bynajimnicj nic miał ochoty
usnąć. Wówczas niańka, Klara Pow-

marki Zimmermana pra
wie jak nową tanio do

SOSNOWIEC, UŁ. ALEJA 8,
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poznał na sali tańca jakąś młodą bar
dzo przystojną dziewczynę, jak się
później okazało, Anielę' Karpińską.
Po tygodniu młodzi byli ju^ z sobą
potajemnie zaręczeni i postanowił:
przy najbliższej nadarzającej sic okązji wyjechać do ojca Karpiński;
■celem uzyskania jego zęz wolenia na
ślub,
Okazja ta nadarzyła się w ub. so
botę, gdyż Aniela, pracująca w skle
pie konfekcyjnym jako spwzedawczy
ni, uzyskała dwudniowy urlop
od
szefa.
Pnzed wyjazdem Karpiński
prosił, ją o kilka minut poważnej ro-z
mowy i wyznał jej, iż jest dzieckiem
nieślubnem, przyczem pokazał jej fo
tografię matki z jej uwodzicielem,
Na widok tego zdjęcia dziewczyna
krzyknęła przeraźliwie i padła zem
dlona. Tego samego dnia młodzi wy
jechali do Uniejowa, gdzie wyszła n.a
jaw straszna tajemnica. Okazało się
bowiem, iż Stanisław i Aniela są ro
dzeństwem z tego samego ojca.
Na wiadomość o tem młodsi posta
nowili skończyć z życiem i wypili
wspólnie dużą butelkę jodyny. Za
wezwane na miejsce pogotowie ra
tunkowe przewiozło ich w stanie bez
nadziejnym do szpitala.

ders, wpadki na niezwykły pomysł.
Wydostała z szafy jakąś starą maskę
karnawałową, przedstawiającą twarz
szatańsko wy.krzj wioną i -pr zyczepi
ła ją nad kołyską, zapowiadając
dziecku, źe gdyby nie usnęło, płaka
ło, było niegrzeczne- —" potwór na
tychmiast się na 'nie rzuci, Istotnie
diziecko pod wpływem przestrachu unpokoiło się chwilowo, wobec czegc
zadowolona ze swego pinysłu niańka
wybiegła z dniu.
Pogawędka u przyjaciółki przeciąg
nęłą się do rama prawie, bo Klarą
Powdere, wiedząc, że państwo Weke
wrócą już za dnia, wie kwapiła się
z powrotem.
Gdy powróciła wreszcie do domu i
weszła do dziecinnego pokoju —znalazła dziecko, nieśpiące, z oczyma
utkwionemu w potworną maskę, okryte kroplami p-olu z przeetracłni i
wijąc-e się w ko-n wulisjech z trwogi,
Zea Jałm-o wamy na i ychmiasi lekarz
pomimo stosowa u-i-a wszystkich możli
wych środków ratunkowych, - nie
mógł uraować chłopczyka, który w
strasznych męczarniach wyzionął du
cha.
Rozpacz rodziców nic miała granic.
Nieszczęśliwa matka uległą wrttząsowi nerwowemu, w następstwie oze
go została umieszczona w sanatorium
dlla umysłowo chorych.
Zbrodniczą niańkę
aresztowano,
Opinja publiczna miasl-a Blłacikbun'n
domaga się najsurowszego iikaramia
jej, co też niewątipliwie nastąpi.
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„HERO S“
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sta, ale nie rozumiem...
— Czy dostanie tej sumy jest możliwe?
za
pytał Sielski.
— Trudno będzie i— rzekł Aćkowski — przy
obecnym braku gotówki... ale... możliwe.
— Pomoże mi pan — rzekł Sielski i zaczął się
głośno .zastanawiać, do kogo mógłby sic zwrócić.
— Naco panu potrzebna taką suma? — zapy
tała natrętnie Aókowaka,
— Rzeczywiście, naco? — poparł ją tym razem
mąż. — Jeżeli mam się dla pa.ua starać...
Sielski żachnął się nieioiwpliwie.
— Sąsiedzie kochany — nzekł, siląc się na
uprzejmość — narażę nie mogę p-owiediziieć, maco
mi to jest potrzebne. Niech panu wystarczy za
pewnienie, że na bardzo, Imrdizo ważną rzecz, od
której zależą... losy moich dizieci.
Aćkowsey umilkli zdziwieni i na chwilę
w przedziale zapanowało miilezenie.
Wkońcu
Aćkowski zapytał:
— Dobrze, postaram się pomóc pamu, jak tyl
ko będę mógł. Na kiedy panu potrzebna ta suma?
— Najpóźniej za dwa tygodnie.
Dziedzic Ziółkowa gwizdnął przeciągle i znów
zapanowało milczenie. Sielski palił papierosa, wy
glądając spokojnie oknem. Nagle zapytał:
— A propos, oo słychać ze Sławutnym?
— Wyjeżdża zagranicę — odpowiedziała szyb
ko pani Ainna, uprzedzając męża.

Sielski drgnął.
— Kiedy?
— W tych dniach.
Na długo?

— Sam iaszcze nie wie — rozaadała sie Aćkow

KATOWICE, 3-GO MAJA 23
Telefon 11-25.
2_g0

ska. — Był u nas przedweraoiraj na podwieczorku,
na imieninach mojej matki. Niie przypuszczałam,
że będzie o nas pamiętał...
— Chciałbym się z nim wiidiziieć przed jego
wyjazdem — rzekł Sielski, ■ zwracając się do
Aćkowskiego.
— Zaproszę go do nas i pana zaproszę— ofia
rowała się skwapliwie pani Anna. — Wiera, że po
dobno pnz-eistał zaglądać do Sielska...
I— Andziu! — przerwał mąż.
— ...ale u nas, na gruncie neutralnym...
Pociąg wjechał ze świstem na jakąś stację.
W otwart&ni oknie ukazała się twarz gazecia-rza.
— Najświeższe wiiadomości. Tajemnicze zni
knięcie młodej dziewczyny...
— Dawaj! — rzekł Aćkowski. — Ile?
— Trzydiaieści groszy! — wrzasną! chłopak,
— Masz.
Pani Anna wyrwała mężowi zlożomą y-taelę
J rozpostarła ją sobie na kolanach.
Masz tobie! — zawołała podekscytowany m
. Znów sensacja w Sielsku. Co v,ry ta.m wy
rabiacie w tym Sielsku? — zwiwita aię żartobliwie
do ponurego sąsiada. — Zniknięcie miodej dziew
czyny, bony dzieci właściciela Sielska, parany .Vleksandry Ińskiej...
—■ Co? — zainteresował się Aćkowski. — Prze
cież pani musi o tem wiedzieć?
— Wiem — odparł obojętnym głosem izagadniię.
ty. — Pięć dini temu panna Ińska, wracając z diziećmi ze spaceru, przepadla bez śladu w panku...
’i— Takło? — rzucił Aćkowski. — Jakim s-pt>
s-obem?
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„K U R j Ł h

Z ACHODNI”

środa 1 kwietnia 1931 roku

CUKIERNIA „SIELANKA" f Rowery
Maszyny do szycia
W. BASZKOWSKIEGO
$

1932

DĄBROWA GORN. 3-GO MAJA 1. TEL. 80. f

Gramofony

i

kapuje olę najkoraysŁniej n firmy

2726
SĘKACZE, TORTY, BABY, MAZURKI i WSZELKIE ęiASTA
GWARANTOWANEJ JAKOŚCI WŁASNEGO WYPIEKU,
ORAZ HERBATNIKI PIERWSZORZĘDNYCH FIRM,
PO CENACH FABRYCZNYCH.
DUŻY WYBÓR CZEKOLAD. BOMBONIEREK i T. P.
POLECA:

oświetlenia elektrycznego
Ułatwiamy zakładanie
instalacji oświetleniowych
na 10 rat miesięcznych
Elektrownia Okręgowa w Zagł. Dąbr.
Sp. Akc.

Katowice, ul. 3 — Maja 34.
Królewska Huta ul. Wolności 22.
W. Strzałkowski Bielsko
ul. Zamkowa 2.
.... .

i

SOSNOWIEC,

Największe plony ziemniaków
osiąga aię przez użycie najtańszego nawozu sztucznego
jakim jestt
1935

|

„ROMAN NEY“

♦I

zawierający: azot, potas i kwas fosforowy.

poleca na nadchodzące Święta

Gwarantowana zawartość tych składników
i wybitna przyswajalność.

duży wybór cukrów pierwszorzęd

Najpewniejsza ochrona przed rakiem ziemniaczanym.

przyjmuje wszelkie roboty w
zakres blacharstwa i dekarstwa
wchodzące z materjałów włas----- nych i powierzonych.-------

nych firm, baranków, tortów,

Referencje agronomicznych zakładów naukowych. —
Doświadczenie fermy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na dogodnych warunkach kredytowych dostarczał

mazurków, s ę k a c z y i t. p.
Mam zaszczyt podać do wiadomości
Szanownym mieszkańcom Sosnowca
i okolic, iż sklep mój

i 1.1 Pilili imiEUt.
BĘDZIN

Telefon Nr. 90

MAŁOBĄDZ.

ze szkłem i porcelaną

- “KRYSZTAŁ*

WYKONANIE PUNKTUALNE!

zaopatrzyłem w duży wybór nowości.

Sosnowiec — Hale Rozwoju
P. KOŁTON.

Z. H. 9/31.

2793

ODROCZENIE WYPŁAT. Przewodniczący Wydzia
łu Handlowego Sądu Okręgowego w Sosnowcu na zasadzie
art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23
grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadłości (Dz. Ust. Nr. 3/28
3oz. 20) ogłasza, że na dzień 17 kwietnia 1931 r. o godzinie
10 rano w Sądzie Okręgowym w Wydziałe Handlowym, wy
znaczona została rozprawa w sprawie odroczenia wypłat fir
mie Warszawka Cukiernia i Restauracja Spółka Pracowników
Restauracyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Sosnowcu, na przeciąg trzech miesięcy, na którą to rozprawę
mogą przbyć wierzyciele w celu udzielenia Sądowi wyjaśnień.
Sosnowiec, dnia 28 marca 1931 r.
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Kapa moherowa
i mały kilimek
okazyjnie do sprzedania
w firmie

Władysław Czechowski
Sosnowiec, 3 Maja 8
telef. 8-24.

Skład Broni,
Rowerów, Maszyn

do szycia
I
8
i radjosprzętu
I
I JOZEFA SCHABO WSKIEGO
I W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, UL. SOBIESKIEGO 10.
TELEFON 1-09.

Poleca w dużym wyborze instrumenty muzyczne,
gramofony, przybory elektrotechniczne, amunicję; brzytwy,
maszynki do strzyżenia i golenia, przybory myśliwskie,
wyroby skórzane, sportowe.
2761
Nakrycia stołowe znanej f-my „FRAGETA”

Przewodniczący: (podpis nieczytelny)
Sekretarz: (podpis nieczytelny)

2798

ŚRUT RYCYNOWY

PRZEDSIĘBIORSTWO
Blacharsko-Dekarskie

krycie dachów blachą, dachówką i tekturą »mołowcową, konserwacja dachów. — —------ — —

CENY UMIARKOWANE!

CUKIERNIA
ul. Prez. Mościckiego Nr. 11

2549
POSIADA NA SKŁADZIE:
WANNY, NASIADOWKI, wanienki dziecinne, LATARNIE POWOZO
WE, BAKI na benzynę do samochodów. Bańki na olej oraz oliwiarki.
SPECIALNOSĆ*
J
’

nl. Sienklewlesa 9.

w Sosnowcu

2802

d. Orla 11, - Teł. 4-58.

7i>.

Uwadze Szan. P. T. nieposiadającym

„EBECO”
,BU

Ni.

CENY PRZYSTĘPNE.

Z. H. 10/31.

Sprzedaż za gotówkę i na dogodne raty.

ODROCZENIE WYPŁAT. Przewodniczący Wydzia
łu Handlowego Sądu Okręgowego w Sosnowcu na zasadzie
art. 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23
grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadłości (Dz. Ust. Nr. 3/28
poz. 20) ogłasza, że na dzień 17 kwietnia 1931 r. o godzinie
10 rano w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu w Wydziale Han
dlowym, wyznaczona została rozprawa w sprawie odroczenia
wypłat firmie „Locarno“ Restauracja-Dancing, Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu, na przeciąg trzech
miesięcy, na którą to rozprawę mogą przybyć wierzyciele w
celu udzielenia Sądowi wyjaśnień.—
Sosnowiec, dnia 30 marca 1931 roku.
Przewodniciący: (Podpis nieczytelny)
Sekretarz: (podpis nieczytelny)

2799

MAGISTRT.

1931 roku.

LOKALE

KUPNO
i SPRZEDAŻ
Wyprzedaż. 2 powo
zy 1 bryczka i uprzęże
Sosnowiec, Sienkiewi
cza 1.
2752-2

B Obuwie dziecinna wła
snej wytwórni, mocne i
tanie od numeru najmniejszego do najwię
kszego poleca: Kowals
Obecnie duży, wybór ki, Sosnowiec, ul. Czy
gotowych pasów do sta, obok ka3jr skarbo
2739-2
elegancji i leczniczych. wej.
„Roxalja“ Sosnowiec,
Dęblińska 11.
2775 Panna dobrze wycho
wana przyjmie jakąkol
wiek pracę, może być
Fortepiany, pianina, do dzieci, zna ręczne
naprawia Windak-Cen- roboty. Zgłoszenia „Ku
taus. Sosnowiec, Nowo rjer Zachodni’* Dąbro
pogońska 36, tel. 5-13. wa pod Inteligentna.
2748-6
2801

ROŻNE

Dwa pokoje kawaler
skie ze wspólnym przed
pokojem do wynajęcia
zaraz. Sosnowiec, ul.
Stara Nr. 1 u gospody
ni.
2793
Od zaraz pokój w śród

mieściu do wynajęcia.
Wiadomość w Admini
stracji.
2796

Na święta poleca duży
wybór bielizny, poń
czoch, skarpet, krawa
tów, rękawiczek kape
luszy męskich. Magazyn
galanteryjny Stanisława
Duszy Sosnowiec, Modrzejowska Hale Rozwo
ju. Różne nowości se
zonowe, Ceny zniżone.
2767-2
Dwa samochody cię
żarowe nowe do wyna
jęcia. Wiadomość te
lefon 10-25.
2081

KINO

„ZAGŁĘBIE”
tl«

DAWNIEJ

Kino-Teatr „UDZIAŁOWY"

KINO-TEATR

„PAŁACE”
1250 W SOSNOWCU,
nlica Warszawska 2.

UWAGA, BILETY WEJŚCIA OD S0 GR.

Od środy 1-go kwietnia i dni następne
*

1251

W CZELADZI

W rolach ?Jównych występują g
para małp-bzympansow:
a

„POŚCIG Z A WIDMEM”
DRAMAT W 10-clu AKTACH.

KINO

„CZARY”

Wielki sensacyjny dramat p.t.
*

MARY PICKFORD
w 10 aktowym dramacie miłości
i poświecenia p. t.:

Cennik ogłoszeń:

hropl.n.eh. Szympans kieruje .a- l;
mochodcm.

CU D P UJw
Jr
Rieca d,leje „!<. w.półeieśnle w NOWYM YORKU.

Wkrótce:

„JANKO
MUZYKANT”

Wiersz milimetrowy jednołamowy: 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. Ogloszania 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 mm.,
za tekstem 55 mm. Za terminowy druk oraz przestrzeganie miejsca ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Za niedostarczenie
pisma z przyczyn, od Wydawnictwa ^Lurjera Zachod»iego“ niezależnych, Wydawnictwo nie odpowiada. Wszelkie pretensje
finansowe Wydawnictwa „Kurjer Zachodni4* zaskarżalne są w Sosnowcu.

REDAKCJA; Piłsudskiego Nr. 4. Tel. Nr. 64.
OWWWKfc. ADMINISTRACJA: Piłsudskiego 4. Tel. 73.

<

BĘDZIN, Małachowskiego 7. TeL 7.90.
DĄBROWA, ul. Krótka 11. Tel. 202.

ZAWIERCIE, 5-go Maja 27.
GRODZIEC, Będzińska.

WWDAMjO i RF.IWTC^ NACZ.S TADEUSZ OPIOŁA___ DRilK JŚ.URIERA ZACHODNIEGO" W SOSNOWCU. PIŁSUDSKIEGO 4.REDAKTOR QJDP. HENRYK STRYJEWSK1

