Kurjer Zachodni
Dziennik polityczny, gospodarczy i literacki.

ROK XXII_________
Oplata poczt, niszczona ryczałtem.

domu lub przesyłką pocztową

SOSNOWIEC, ŚRODA 24 CZERWCA 1931 ROKU.

3.59 zł.

(“icT

_____________ Nr. 143.

6.50 zł.) | P.K.O. 61.553. J Cena egzem, 15 groszy.

Nowy cios, wymierzony w uposażenia urzędnicze
Obniżkę najdotkliwiej odczuje Warszawa.
WARSZAWA, 25.6 (Tel. wł.). Zarzą
dzenie Rady ministrów o skreśleniu do
datków specjalnych zaskoczyło sfery
zainteresowane. Pracownicy państwowi
nie spodziewali się tego skreślenia. Z
dodatków specjalnych pozostał jeden
tylko dodatek ekonomiczny na rodziny;
kastralny i budowlany zostały całkowi
cie zlikwidowane.
Obniżka obecna dotyczy także i wojskiwych.
Dodatek kresowy, istniejący na tere
nie Górnego Śląska, Gdyni, Helu i po
wiatu morskiego, który wynosił dotych
czas 40 proc, zostaje zniżony do 20 proc.
Ciężki pocisk redukcji trafia przede
wszystkiem w Warszawie. Jak się ta no
wa obniżka odbije w praktyce na pobo
rach urzędniczych, świadczy następują
ca lista płac, w przygotowana na 1 lipca
w jednym z resortów ministerialnych.
Pierwsza kolumna stanowi pobory do
tychczasowe, druga pobory lipcowe, skro
cone o 20 proc, dodatku stołecznego. Dla
uproszczenia bierze my płace samotnych
urzędników każdej kategorji.

Nowy dodatek
DO PODATKU.
WARSZAWA, 23.6. (Tel.wł.). Projekt ustawy o podwyższeniu podatku
od tantjem został już opracowany w
formie dodatku od podatku.

Płk. Kostek-Biernacki
ZOSTANIE WOJEWODĄ.
WARSZAWA, 23.6. (Tel.wł.). W kasynie oficerskim w Przemyślu odbę
dzie się we środę pożegnanie dowódcy
58 pułku strzelców płk. Kost.ka-Biernackiego, który obejmie stanowisko
w administracji i prawdopodobnie zo
stanie wojewodą nowogródzkim.

Taryfa kolejowa
DLA WOJSKOWYCH.
WARSZAWA, 23.6. (Tel.wł.)). Od
» lipca wejdzie w życie nowa taryfa
kolejowa dla wojskowych.
Według
tej taryfy wszystkie opłaty muszą być
płacone gotówką. Wojskowi otrzyma
ją na kolejach ulgi i będą płacili za
bilety jedną piątą ceny normalnej, a
rodziny 50 proc.

Zmniejszenie zaopatrzenia
INWALIDÓW WOJENNYCH.

Urzędnik II kategorji (minister)
III kat. (podsekretarz stanu)
IV kat. (dyr. dept).
V kat. (naczelnik wydz.)
VI kat. (radca minist.)
VII kat. (referent)
VIII kat. (młodszy reŁ)
IX kat. (sekretarz)
X kat. (kancelista)
XI kat.
„
XII kat. (najmłodszy urzędnik)

Są to oczywiście poborcy brutto, od
których odlicza się: urzędnikom etato
wym: 1) podatek dochodowy i 2) skład
kę emerytalną, zaś urzędnikom kontmktojyym — podatek dochodowy, składkę
na Kasę Chorych i do Zakładu Ubezpie
czeń Urzędników państwowych.
Urzędnicy etatowi dostają ponadto do
datek mieszkaniowy, wynoszący: dla
ministra — 242.86 zł. miesięcznie, dla pod
sekretarza stanu, dyrektorów i naczel
ników — 96.68, dla radców i referentów
— 60, dla pięciu następnych kategoryj
— 26 złotych miesięcznie.
Urzędnicy kontraktowi i tego nawet
nie dostają.
Ponadto — również najboleśniej po
Warszawie uderza — odjęcńe dodatku
budowlanego.
Dodatek ten od r. 1928 wypłacany był
wszystkim inżynierom, technikom, ich
zastępcom, zatrudnionym w resortach
Ministerstwa robót publicznych, poczt
i telegrafów, kolei, przemysłu i handlu
i Ł p.
Dodatki te stanowiły około 2 proc,
zainwestowanych w budownictwie sum.
Wsizyscy więc inżynierowie, technicy
i t. p. prócz dodatku stołecznego stracą
i ten dodatek, który miał im służyć, ja
ko ekwiwalent za niskie uposażenia
w służbie państwowej.
URZĘDNICY KOLEJOWI.
Wśród urzędników komunikacyjnych
wiadomość o cofnięciu dodatków: bu
dowlanego i stołecznego wywołała
prawdziwe osłupienie.
Sam dodatek budowlany, zależnie od
zł. do 50 zł. miesięcznie. W poszczegól
nych wypadkach wynosi 400 zł., 250, 200,
stańowiska urzędnika, waha się od 750
150, 100, 75, 50 i 30 złotych miesięcznie.
Naprzykład inżynier, który w Warsza
wce już po redukcji pensji o 15 proc,
otrzymuje 1.020 zł., straci obecnie dalej
250 zł. dodatku budowlanego oraz 200 zł.
dodatku stołecznego. Razem: 450 zł.
mniej, czyli pozostaje mu jako całe uposażenie, 570 zł., niemal połowa już ob
ciętej pensyj.
Analogiczne redukcje dotkną urzęd
ników niższych kategoryj.
POLICJA.
Zarządzona obecnie zniżka poborów u
rzędniczycli dotyka też i policję, której
uposażenia dotychczasowe bynajmniej

WARSZAWA, 23.6. (Tel. wł.). —
W sprawie zaopatrzenia inwalidów
ukaże się nowe zarządzenie. Istnieją
dwa rodzaje dodatków inwalidzkich:
jeden dla wszystkich inwalidów, oraz
dla rodzin poległych.
Ten dodatek
będzie wypłacony tylko do dnia 1
lipca, a od 1 sierpnia będzie wstrzyma
ny. Drugi dodatek wypłacany jest
ciężko poszkodowanym i jest przyzna
wany tylko pewnym kategoriom in
walidów. Ten dodatek zostanie utrzy
many.
Wskutek zniesienia pierwszego do
datku -zaopatrzenie inwalidzkie zmniej
PARYŻ, 25.6. — „Journal" ogłasza
szy o 9,3 do 12 proc., a inwalidów sensacyjną wiadomość, iż dyrektor
ciężko poszkodowanych o 7 do 9 proc. sowieckiego przedstawicielstwa han
dlowego w Paryżu, Dowgalewski, któ
ry jest bratankiem ambasadora so
wieckiego w Paryżu, zerwał z Sowie
W DNIU 20 B. M.
tami i przyłączyć się do organizacji
WARSZAWA, 25.6. (Tel.wł.). Licz przecijwsowieckiej b. radcy ambasady
ba bezrobotnych w dniu 20 b. m. wy sow i ec kie j, Biesie do w sk i e g o.
nosiła 292.048 osób. Wciągu ubiegłe
Dow gniewski otrzymał przed ty
go tygodnia bezrobocie zumie iszvło godniem od rządu sowieckiego rozkaz
jiowrotu do Maskwy, i to było bez
sie o 12182 osoby.

dotychczas
1.282.76
1.055.74
828.70
658.42
488.14
574.62
306.—
255.42
221.36
187.51
170.28

od l.VII
1.068.98
879.78
690.58
548.68
406.78
312.18
255.42
212.85
184.47
156.09
141.90
nie były wysokie, zwłaszcza po niedawnem zmniejszeniu o 15 proc.
Oto zestawienia poborów, otrzymywia
nych obecnie i tych, które wypłacane
będą począwszy od dnia 1 lipca. Grosze
opuszczamy. Posterunkowy: Obecnie
161 zł., (od 1 lipca — 142). St. posterun
kowy 191 zł. — (170). Przodownik 208—
(184). Starszy przodownik 240 — (215).
Aspirant 553 — (287). Podkomisarz 412
— (554). Komisarz 527 — (408). Nadko
misarz 605 — (465).
W kwotach wymienionych mieszczą
się już dodatki na mieszkania, wynoszą
ce od zł. 15 do 96, natomiast odchodzą
od nich opłaty emerytalne.
Posterunkowy żonaty i posiadający
dwoje dzieci pobierać będzie od dn. i
lipca w sumie okrągłej 200 zł. i to ma
wystarczyć na mieszkanie, wyżywienie,
ubranie i t. d. dla pięciorga osób w War
szawie, czyli przeciętnie po 40 złotych
miesięcznie na osobę.
Niedostateczność tej kwoty jest ra
żąca.
GŁOS PRASY.
Jak się groźnie przedstawia sytuacja
wśród urzędników państwowych, dowo
dzi fakt, że nawet sanacyjny „Kurjer
Czerwony44 wziął na odwagę i tak pisze
pod adresem Rządu.
— Pan premjer Prystor czuje skupio
ną na sobie wagę zaniepokojonych oczów rzeszy urzędniczej, tak ciężko po
nownie dotkniętej w swych skromnych
i ubogich zarobkach.
— Sytuacja finansowa — tłumaczy on
w swoim okólniku — wymaga zarzą
dzeń radykalnych i dających wyniki
natycli mi astoiwe.
I, aby „radykalizm44 swój głębiej uzasadnić, wyjaśnia, że oszczędności zwią
zane z usprawnieniem gospodarki pań
stwowej mogą dać praktyczne wyniki
budżetowe dopiero po dłuższym czasie,
nieraz po szeregu miesięcy.
To autorytatywne oświadczenie nie
może pozostać bez komentarzy.
Zgadzamy się najzupełniej z tezą, że
praca nad reorganizacją i usprawnie
niem zarządu oraz gospodarki państwo
wej wymaga rozwagi i dłuższego czastu.
Ale, ostatecznie, kraj obciąłby naresz
cie się dowiedzieć, ile cziasu, ile tygodni,
miesięcy czy lat upłynąć musi, aby najzbawierniejszą reformę ruszyć z mart
wego punktu?!
j
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porzucił służbę sowiecką

Liczba bezrobotnych

pośrednim powodem ucieczki Dowgalewskiego z przedstawicielstwa hajid lowego Sowietów.
Dowgailewski zapowiedział ogłoszę?
nie rewelacyjnych szczegółów o taje
mnicach sowicckiiego przedstawiciel
stwa handlowego w Paryżu. W związ
ku z tem krąży pogłoska, iż stanowi
sko ambasadora
Dowgalewskiego.
którego rząd sowiecki czyni odpowie
dzialnym za zdradę, popełnioną przez
iego bratanka, jest zachwiane..

Wszak owa szlachetna piosnka o „usprawnieniu administracji44 brzmi już w
uszach społeczeństwa, jak owa nieśmier
telna ballada Heinego, zaczynająca się
od słów „Es ist eine alte Geschichte —
Doch bleibt sie immer neu!4'
Na czem-że polegać ma energja i dziel
ność rządu, wspartego o współpracę z
wierną sobie większością sejmową, jeśli
nie na tem, aby każdą myśl zbawienną,
dojrzałą do czynu, natychmiast w czyn
wcielać?
Dlaczegóż więc strwoniono w Sejmie
tyle drogiego czasu na pracowite kleje
nie budżetu, który zarysował się niemal
nazajutrz po uzyskaniu sankcji sejmo
wej?
Czy, naprawdę, żądanie, aby nasze
czynniki kierownicze sięgały w przy,
szłość na trzy miesiące naprzód, jest żą,
daniem przesad nem ?
Z górą pół roku już mija od czasu,-w
którym władza wykonawcza w naszem
Państwie osiągnęła warunki zgodnej
współpracy z władzą prawodawczą:
gdzież są wyniki, gdzie pozytywne owo
ce tej współpracy?
Społeczeństwo, a w jego szeregach i
stan urzędniczy, nie uchyli się od naj
cięższych danin na rzecz utrzymania i
obrony Państwa. Ale społeczeństwo
pragnie i ma prawo wiedzieć, że rząd, w
ratowaniu równowagi skarbu, nic idzie
po linji najsłabszego oporu; że w swej
akcji ratowniczej kieruje się dojrzałym
i sprawiedliwym wyborem; że do ofiar
ności ubogich i najuboższych odwołuje
się dopiero wtenczas, gdy wszystkie in
ne źródła, wszystkie inne możliwości
zostały wyczerpane.
Rozumiemy, że w wyszukiwaniu i
wskazywaniu tych źródeł obok sfer rzą
dowych wziąć udział mogą i powinny
także kompetenetne czynniki opinji spo
łecznej.
Tylko najściślejsza kooperacja rządu
i społeczeństwa na froncie wałki gospo
darczej z kryzysem może przynieść poprawę bytu.
Rząd, ze swej kierowniczej reduty, rzu.
ca nam hasło: „Trwać, wytrwać i przetrwać!44
Hasło zbawienne i, z pewnością, w
chwili obecnej niezastąpione. Ale uzu
pełnić je musimy, ze swej strony, nieod
partą uwagą:
— Aby móc przetrwać, aby móc wal
czyć z kryzysem, trzeba naprzód —
żyć!
O tę elementarną możność życia woła
dziś Polska, ugina jąca się pod ciężarem
nędzy, do rządu, apelując do jego enea>
gji i radykalizmu.

Podwyższenie opłat
ZA PASZPORTY ZAGRANICZNE.
WARSZAWA, 23.6. (Tel.wł.). Opla
ta <za paszporty zagraniczne została
podwyższona: za poszport jednora
zowy ze 100 zł. na 200 zł., za paszport
wielokrotny z 250 zl. na 350 zł. Opła
ty za paszporty ulgowe pozostały nie.
zmienione.

Płocka tajemnica
OBLICZANIA GŁOSÓW'.
WARSZAWA, 23.6. (Tel.wł.). Dziś
zrana okręgowa komisja wyborcza w
Błocku ukończyła ostatecznie obli
czanie głosów.
Okazuje się, że zachodzi duża róż
nica między obliczeniami, podane mi
przez P. A. T., a temi, które posiada
ją pełnomocnieV czwórki i siódemki.
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PRZEGLĄD PRASY.
Klasowcy i sanacyjni
„federaliści" w Genewie.
W związku. z zakończeniem 'obrad
Międzynarodowej konferencji pracy
w Genewie senator Michał Grajek z
Katowic udzieli! .wywiadu współpracowirkoin „Polonji“, Wywiad ten Za
wiera ciekawe' momenty dotyczące
walki przedstawicieli związków za
wodowych polskich o mandat de
legata na konferencję genewską. Do
tychczas dzięki poparciu -min; Sokala
mandat ten spoczywał w rękach so
cjalisty Stańczyka.
Przedstawiciele klasowców (P.P.S.) opcrowali stale w Genewie twierdzeniem, że są
najsilniejszą organizacją polską, i przedsta
wiali w Genewie nieścisłe cyfry co do li
czebności ich związków. Przedstawiciel
Z. Z. P. na zebraniu grupy robotniczej wy
kazał, że klasowcy podali do Międzynaro
dowego Biura Pracy około 50tys. niepłacących i niezarejtstrowanych członków. Wy
kazał on, że według cyfr M. B. P. Zjedn.
Za w. Polsk. liczy 285.281 członków plącą
cych, natomiast związki klasowe 252.328.
Oprócz tego przedstawiciel Z. Z. P. dal do
zrozumienia, że może się oprzeć również na
około 100.600 członków Ch. Z. Z. (Cli. Dem.),
które ideowo stoją na tem samem stano
wisku co Z. Z. P. — Z tego wynika, że ruch
chrześcjańsko-spoleczny w Polsce jest o
przeszło 150.000 członków silniejszy od kla
sowego, zrzeszonego pod egidą P. P. S. —
Stwierdzam poraź wtóry, że ja osobiście w
Genewie reprezentowałem jedynie Związek
górników Z. Z. P., a nie, jak podsuwano
opinji, jakieś sanacyjne twory. Związek gór
ników Z. Z. P. sam zrzesza jedną trzecią
robotników pracujących w górnictwie. Na
podstawie sprawozdania komlisji mandato
wej prof, Machaj oświadczył, że cyfry po
dane przez Z. Z. P. przekonywują go o słusz
ności stanowiska Z. Z. P, w sprawie manda
tu. .Mandat mój wkońcu został uznany za
ważny glosami 90 przeciw 21. Pomimo suro
wej dyscypliny, panującej w międzynaro
dówce amsterdamskiej, za uznaniem manda
tu delegata Z. Z. P. wypowiedziało się 7 so
cjalistów. Już obecnie można stwierdzić, żc
wpływy klasowców na tym terenie znacznie
maleją. Mówi! o tem zresztą przedstawiciel
angielskich górników, Cook. Przedstawiciel
klasowców polskich p. Stańczyk, po 10-dniowej bezustannej propagandzie, opuścił wre
szcie Genewę, widząc zresztą, że nawet prof.
Mertens (socj. belg.) ani Jouhaux (Francja)
nie będą mogli obalić cyfr podanych przez
Z. Z. P.‘
O dalszych konsekwencjach, wyni
kających z togo tak mówił sen. Gra
jek:
Ta gra, która się rozpoczęła, nie skończy
się rychło i uważam, że, wobec deiinagogji
klasowych związków musi nastąpić walka,
która doprowadzić musi do ścisłego ocalenia
całego
ruchu chrześcjańsko-s połeczncgo,
który mógłby się skutecznie przeciwstawić
wszelkiej demagog ji i destrukcji od ze
wnątrz.
Wreszcie b. ciekawo uwagi do
tyczące sanacyjnych „federalistów1 i
posła Madejskiego z Dąbrowy:
Przedstawiciel t. zw. „Gen. Fed. Pracy4’,
sanacyjnego tworu, poseł Madejski z Dąbro
wy, wydelegowany został do Genewy bez
mej wiedzy i zgody. Pan ten domagał się
bym jego wydelegował do jakiejś komisji
i natarczywie żądał głosu do sprawozdania
dyr. Thomasa. Sprzeciwiłem się temu ka
tegorycznie, oświadczając, że organizacji
posła Madejskiego nic uznają, a powtórc nie
mogę dopuścić do przemówienia na plenum,
dlatego, że Gen. Fed. Pracy w Polsce od
grywa rolę faszystowskiej
organizacji.
P. Madejski musiał wobec tego zrezygnować
z swych zamiarów. Mam wrażenie, że dele
gaci zagraniczni konferencji byli dobrze
poinformowani o roli związeczków Madej
skich, Moraczewśkich i h p.

Nic się nie zmieniło
Analizując w „Kurjerze Warszaw
skim” propozycje Hoovera red. B.
Kotkowski stwierdza, że oferta ame
rykana k a
...nie podnosi zdolności płatniczych Nie
miec w formie trwalej; stanowi chwilowe
odciążenie jednego skrzydła gospodarczego
Niemiec po to, aby skoncentrować wysiłki
na drągiem skrzydle, na którean Ameryce
więcej zależy. Idzie o to, aby Niemcy mogły
spłacać olbrzymie długi, zaciągnięte w Amery
ce na cele inwestycyjne. Idzie o to, aby
ułatwić Niemcom wypłacalność wobec wie
rzycieli amerykańskich; idzie o dalszą moż
ność kredytową Niemiec.
Krótko mówiąc: w Londynie utrzymuje
się, że Ameryka działa teraz wyłącznie w
obronie własnej, że wcale się nie troszczy o
interesy europejskie „same w sobie44.
O tem, jak przyjęto w Berlinie propozy
cje amerykańskie, nie mamy jeszcze do
kładniejszych wiadomości. Doraźnie cieka
wy jest ten wniosek niemiecki, iż oferta
Hoovera „w niczem nie ogranicza możli
wości dalszej akcji, zmierzającej do rewizji
planu Younga44. Gdyby istotnie tak się rze
czy miały, to oliwa amerykańska niewieleby
uspokoiła fale europejskie, wzburzone roz
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pędem rewizjonistycznym Niemiec.
Zdaniem red. .KoskoiwsOdego „w sy
O propozycji Hooyeira pisze „Czas“
tuacji zasadniczo nic się nie zmieniło”.
krakowski:
Na to, żeby; się zmieniło-:
Realizacja propozycji Hoovera zależy wy
trzebaby zupełnego zwrotu w polityce łącznie od przyzwolenia Francji, i nie tru
amerykańskiej. Aż do udziału w Lidze Na dno przewidzieć, jakie zastrzeżenia będą
rodów! Prezydent Hoovcr zaś wyraźnie o- z tej strony podniesione. Francja sądzi, że
głasza: „z problematem czysto europejskim moratorium niemieckie, to tylko pierwszy
Ameryka me ma nic wspólnego4’.
krok do obalenia planu Younga, i do całko
Nic się zatem nic zmieniło, prócz odro witego zaniechania spłat reparacyjnych; te
czenia jednej raty, którą... może trzeba bę go bowiem żądają wszystkie stronnictwa
dzie płacić razem, z drugą, po lipcu roku niemieckie, zwłaszcza nacjonalistyczne, a
Pańskiego 1932...
niewiadomo, kto w najbliższym czasie spra
wować będzie rządy w Niemczech. Radykal

Francja zadecyduje
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ni nacjonaliści, którzy wyraźnie i otwarcie
daaiagają się skreślenia wszystkich długów
z wojną związanych, mogą łatwo przyjść do
władzy, a wtedy Francja znajdzie się wobec
alternatywy: albo utraci niemieckie wierzy
telności, albo będzie zmuszona
wymu
szać ich spłatę środkami gwałtownymi. Za
tem moratorjum niweczy francuski plan fi
nansowy na rok bieżący, a nie da je gwa
rancji dotrzymania przez Niemcy przyjętych
zobowiązań. Tc wątpliwości i te obawy
skłonią niezawodnie Francję do krytycznego
rozważania amerykańskiej propozycji.
Dodać wkońcu należy, żc moratorjuim
prezydenta Hoovcra przynosi Polsce mini
malne korzyści.

CO SIĘ KRYJEZAINICJATYWĄHOOyERA.
Chodzi o uratowanie kredytów amerykańskich.
PARYŻ, 25.6. Pierwszy entuzjazm pra
■sy lewicowej dla planów Hoęyera mi
nął, dizienniki obecnie zaczynają trzeź
wo patrzeć na inicjatywę amerykańską
Na czoło rozumowań'wysuwa się £a)kt,
żc moratiorjum pod poaorcm szlachetno
ści ma na ceł u czysto egoistycznie ko
rzyści kapitalistów7 amerykańskich. Ameryka rzuciła wielkie hasło, aby, ko
rzystając z moratorjum., móc ostrożnie
i bez żadnego ryzyka wycofać sw-o-je
krótkoterminowe kredyty z Niemiec.
Za to pierwsze uderzenie w podstawy
■planu Ybunga Francja nie otrzymuje
nic.
Ambasador francuski w Waszyngto
nie oświadczył Stimisonowi, że Francja
gotowa jest 'wprawdzie przyłączyć, się
do akcji. Hooyera, jednak musi otrzy
mać gwarancję, żc moratorjum nic na
ruszy planu Younga, ani nie będzie do
tyczyć .ipółmiljardowej transzy bezwa
runkowej.
LONDYN, 25.6.. Zdaniem prasy, angiel-

skiej klucz całej sytuacji leży w ręku
Francji, przyczem prasa przyznajc, żc
Francja ma pełne moralne prawo ko
rzystania z odszkodowań dla pokrycia
kosztów odbudowy zniszczonych przez
wojska niemieckie okolic.
WASZYNGTON, 25.6. W kolach zbli
żonych do Białego Domu, oczekują, żc
jutrzejsza odpowiedź Francji nic będzie
wprawdzie odmowna/będzie jćdnak za
wierała szereg zastrzeżeń.
W prasie amerykańskiej, a szczegól
nie w filonicmicckich dziennikach kon
cernu llearsta, rozpętała się nieprzy
tomna kampanja przeć iw Francji, którą
nazywa się stalą groźbą wojenną (?), na
rodem piratów, który należałoby posta
wić przed sąd wojenny świata i_t. d..
BERLIN, 25.6. Z Rzymu dou-oszą, .że
Włochy podjęły już dyplomatyczną wy
mianę zdań w sprawie inicjatywy Hoo-.
vera z rządami w Londynie i Paryżu.
Włochy w zasadzie przyjmują krok
amerykański przychylnie, ale-są zda-

Strajk dorożek od 1 lipca?
Ćwierć miljona osób straci chleb.
WARSZAWA, 25.6. — Uchwała po
wzięta na plenarnem zebraniu właści
cieli dorożek samochodowych okręgu
warszawskiego podkreśla, że decyzja
ministra robót publicznych, Ncugcbauera, wprowadzająca jedynie rozło
żenie na raty kwartalnych opłat na
rzecz funduszu drogowego, nie zmienia
zupełnie obecnego stanu rzeczy i nie
łagodzi sytuacji.
Na ogół zebrani właściiccile t aksówek
uznali, że o ile nic nastąpią radykal
niejsze i więcej celowe zmiany w dzie
dzinie funduszu drogowego, to nie pozostaje im nic innego, jak zlikwidowa
nic przedsiębiorstw.
Jak wiadomo, 'właściciele taksówek
wymówili wszystkim szoferom z dn.

1 lipca. Zatem nie jest wykluczonem,
że już 1 lipca staną wszystkie taksów
ki, mię tylko w Warszawie, ale i na pro
wincji.
Ogółem liczba taksówek wynosi
7.000, przyczem szoferów zatrudniają
przedetębiorstwa taksówkowe, wysy
łające często wozy na kilka zmian do
12 tysięcy.
Biorąc pod. uwagę, że przy ruchu
taksówlkowym, zarabiają również mc
chanicy, monterzy firmy części samo
chodowych, właściciele siacyj benzy
nowych i t. d., stwierdzić należy, że
unieruchomienie przedsiębiorstw iaksówkowych pociągnęłoby za sobą po
zbawienie zarobków dla conajonniej
'250.000 osób.

W Warszawie działa G. P.U.
Postrzelenie komunistki na Nalewkach.
WARSZAWA, 25.6. Propaganda komu
nistyczna, prowadzona przez agentów
bolszewickich w Polsce — co już nie ulcga wątpliwości — itrafia pr.zedcwszystkicm do młodzieży żydowskiej, która
dając posłuch wywrotowcom, prowadzi
•akcję antypaństwową. Szeregi komuni
stycznej partji Polski (K. P. P.) zarów
no jak i „Komsomołu" i „Mopru“ rekru
tują się prawie wyłącznie z młodzieży
od lat 15 — 25, starsi bowiem stronią od
wywrotowych organizacyj, które prag
ną zaprowadzenia czerwonego raju w
Polsce. Jak już w wielu wypadkach
stwierdzono, komuniści zbliżając się do
wieku lat 50, opamiętywają się i opuszzezają szeregi K. P. P., oddając 6ię cal
kowicie pracy zawodowej. Te właśnie
osoby, które wystąpiły z organizacyj
wywrotowych, narażone są na zemstę
komunistów.
Tak było i z 25-Ietnią Idesą Halperów
■ną (Nalewki 25). Przed kilku laty była
ona 'wybitną działaczką komunistyczną
aresztowaną za akcję wywrotową w
Białymstoku i skazaną przez sąd okrę
gowy na 5 lata więtzienia, przyczem sąd
apelacyjny zmniejszył jej karę do 1
roku.
Hadpernówna poznała ostatnio drogistę, p. Szklarnika, z którym zamieszkała
w charakterze narzeczonej przy ub Na
lewki 15, i z biegiem czasu porzuciła
szeregi bolszewickie

Wśród komunistów warszawskich ist
nieją specjalne „jaczejki", spełniające
funkcje żaindarmerji partyjnej, a zorga
nizowane przez specjalnych instrukto
rów na wzór sowieckiej GPU.
Członkowie -warszawskiej GPU. pozos-tają w stałym kontakcie z przedstawi
cielem centrali GPU w Moskwie, za
mieszkującym w Warszawie, w pewnym
domu, który posiada prawo ekstery-torja/łn-ości.
Otóż jedna z jaczcjek komunistycz
nych stołecznej GPU wydała wyrok
śmierci na Halpcrnównę za zdradę par
tji. Wczoraj wieczorem na Nalewkach
przed domem nr. 17, gdy Halperiiówna
szła ze swą znajomą, niejaką Rabinówiczową, po sprawunki, .podbiegł do niej
nieznany osobnik i z odległości pół me
tra strzelił do niej 5-krotnie. Ilalpernówna ranna 2-krotnie w glo-wę oraz w
6'zyję, z jękiem osunęła się na ziemię, a
zbrodniarz tymczasem przez przechodnie
podwórze domu nr. 17 uciekł "ma ul.
Dziką i steroryzowawszry przechodniów,
ukrył się «w tłumie.
Sposób dokonania zamachu świadczy,
że był on w najdrobn.iejsizych szczegó
łach opracowany, a przytem towarzysze
partyjni zbrodniarza ułatwili mu uciecz
kę przez zamknięcie bramy.
Rżanną przewieziono do szpitala na
Gzy&te- Stan jej -nie budzi olbaw.

nia, żc wizamian za umożliwienie Niem
com materialnego i politycznego roz
woju, mają prawo domagać się aktu
poi i tycznego w postaci ostatecznego zre
z y gin owa ni a przez Niemcy z myśli unji
celnej i przyszłego puli tycznego przy<
łączenia Austrji do Niemiec.
Nadeszło tu z Brukseli do-nięsi&nia
podkreślają, że Bełgja uzna zamiar Hoovera, zmierzający do ułatwień dla Nie
miec kosztem Belgji, za niemożliwy do
przyjęcia.
Bclgja płaci tytułem długów sojusz
niczych zaledwie 280 milj. franków rocz
nie, a ze spłat Younga i układu niarkowego z Niemcami otrzymuje 800 i 901
miljonów. Cofnięcie tych sum spowodo
wałoby zwichnięcie budżetu. Bclgja nie
myśli więc zrezygnować z jakichkol
wiek praw, przysługujących jej na pod
stawie planu Younga.

STANOWISKO ANGLJI.
LONDYN, 25.6. — „Times
*
1 donosi
że Mac Donald wc wczorajszych na
radach zc swymi kolegami gabineto
wymi postanowił przyjąć projekt
lloove<ra, rząd angielski uważa jed
nak, że wiele punktów propozycji
Hoovera wymaga dalszych wyjaśnień.
Minister Henderson wyjeżdża w
dniu 16 lipca do Paryża, gdzie spo
tka się z ministrami francuskimi i na
stępnie złoży wraz z Mac Donaldem
wizytę w Berlinie.
Podróże to przyczyniają się do wy
świetlenia
wszystkich problemów,
związanych z odszkodowaniami i pro
jektem lloovera.

Manewry wojenne
NA BIAŁORUSI SOWIECKIEJ.
WILNO, 25.6. — Na Białorusi so
wieckiej odbyły się wielkie manewry
wioscnno-Jełnic, w kióryeli poza piethoią i kawalcrją brały udział spe
cjalne oddziały zmotoryzowane, lot
nictwo oraz wojskowe oddziały 1'0btnicze przy pociągach pancernych.
W sierpn iu w Mińszczyźnie odbędą
się ogólne manewry przysposobienia
wojskowego i robotniczo - szkolnego,
w których ma wziąć udział około
250.000 osób.

Zabójstwo z rospaesy
PO SPALONYCH PIENIĄDZACH.
WILNO, 25.6. — Mieszkaniec wsi
Dziewieniszlki, Jan Wojnarowicz, prze
chowywał w gazetach pod łóżkiem
1500 zł. w banknotach 100-złotowych.
Za te pieniądze chciał on nabyć ka
wał ziemi od sąsiada.
Żona Wojnarowicza nie wiedząc,
że mąż jej przechowuje w starych
gazetach pieniądze, rzuciła je do pie
ca i spaliła.
Gdy mąż dowiedział się o tem,
wpadł w furję, porwał siekierę i za
dał nią dwa silne ciosy w głowę swej
żonie. Po dokonaniu zbrodni Wojna
rowicz zbiegł do sąsiedniego lasu, lecz
tam został odnaleziony i areztowany.
Żona jego. Wiktor ja, po przewiezieniu
do szpitala zmarła.

„Przedwczesne zgony”
W ROSJI SOWIECKIEJ.
MOSKWA, 25.6. —■ Prawie codzień
można przeczytać w prasie sowieckiej
ogłoszenia żałobne, które donoszą o
przedwczesnej śmierci różnych „dy
gnitarzy społecznych". Bardzo często
następnie pisma zamieszczają wiado
mości o napadach włościan i robotni
ków na tych samych funkc jonar.jwszy
ksowieekich.
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Mianownik partyjny jako kryterjum
przy rozważaniu .reform naszej biurokracji.
W sprawie nadmiaru urzędów i urzędników, o czem można i należało
by mówić poważnie, prowadzi inspi
rowania t. zw. czerwona, prasa war
szawska w ostatnim czasie kam pan ję
na wskroś demagogiczną, w nawiąza
niu do oświadczeń naprzód wicemini
stra skarbu Starzyńskiego, a następ
nie p. ministra skarbu Jana Piłsud
skiego. Mianowicie w związku z oświadczeniem p. ministra Piłsudskie
go pisze p. W. Rzymowski (Ex,press
Poranny nr. 167):
— W jatki,mż kierunku pójść ma droga
tych pilnych a zbawiennych reform?
Pan minister -karbu wyfiknąt i wskazał
jej najbliższe etap). Mówi o uproszczenia
adminisracji, o konia-acj: urzędów, o cię
ciach chirurgicznych, nr.jącyeh skasować w
organizmie państwowym cale sploty, zrosły
i koionjc pasożytniczych funkcyj i zarzą
dów, któtre obciąża ja pracę i produkcję obywaitelii siecią ‘niepotrzebnych przepisów i
skłóconych ustaw. Nie mamy żadnych powodów, aby powątpiewać o szczerości inlencyj nowego ministra skarbu n i drodze
zaipowiedizianych reform, wiemy też. że rząd
którego jest on członkiem, posiada w ręku
dźwignię dość potężną, aby każdy zdrowy
plan wcielić w życie.
Wszelako jedno niepokoi nas spostrzeże
nie. Mitihistcr skarbu, wytykając pian rewi
zji. nic wymienił jej kryterjów. Otóż, kto
chce walczyć' ze złem, musi dotrzeć do jego
źródła.
Źródłem zaś przerostu i wypaczenia na
szego budówniotwa państwowego był fał
szywie nakreślony kąt. interesów, pod któ
rym gmach hi mrok racji wznoszono. Gmach
ten, istotnie wyrósł, rozrósł się i skamieniał
w swej bezdusznej rutynie w tym opłaka
nym okresie, gdy jedynym budowniczym w
Polsce był Sejm: Sejm egoizmów i prywaty,
Sejm inflacji i gospodarki bezibudrżetowej.
Gdy zastanowimy się nad tezą, że cała bu
dowa’ naszej biurokracji powstała w pań
stwie, które nie miało jeszcze wypracowa
nego budżetu, nie będzie dziwił nas ten tra
gizm, jaki zaciążył nad budżetem doili urzędiniczej.
Z dawnego okresu sejmowladztwa nic po
został dziś kamień na kamieniu. Ale doro
bek tego okresu drzemie tam., kędy dotych
czas nikt go nie szukał: w cieniu biur i urzędów, w architekturze i w stylu biuro
kracji".
Jest to dostatecznie przejrzyste. We
dług tej recepty, jeśli urzędników jest
za dużo, to dlatego, że t. zw. pantyjnictwo sejmowe ich osadziło w .urzę
dach. A zatem należy odkrywać w
cieniu biur i urzędów tych, których
można podejrzewać o jakieś związki
z partjami, oczywiście poza BB., bo
to co innego. I tamtych należy usu
wać. Oto wyraźny kierunek i wyraź
ne kryiterja, poszukiwane przez p.
Rzymowskiego, który zarazem Po
szukuje niezbyt zaszczytnych rekor
dów w naszej publicystyce.
Problem naprawy naszej maszyny
biurokratycznej oddawna zajmował
uwagę opinji i oddawna stanowił do
niosłą kwestję. W wyjątkowo po
myślnej dla załatwienia tej sprawy
pozycji znalazł się rząd pomajowy, a
zwłaszcza pomyślna konjunktura go
spodarcza w latach 1926 i 1927 pozwa
lała mu załatwić tę trudną sprawę,
gdyż w ożywionem wówczas życiu
gospodarczem można było dać wów
czas zatrudnienie tym, którzy w
związku z zamierzoną reformą musieliby opuścić biura rządowe.
-Jednakowoż sanacja reformę admi
nistracji państwowej zrozumiała w
sposób swoisty. Rozpoczęły się — ru
gi polityczne. Emerytury rosły, a licz
ba „młodych emerytów" stała się
przysłowiową. Na miejsce usuniętych
urzędników pakowano swoje kreatu
ry partyjne, hojnie szafując fundu
szami pańsłwowemi na rzecz swoich
ludzi.

Marsz. Piłsudski
NA ZJEŹDZIE LEGJONISTÓW.
Tegoroczne' zjazd legjonistów od
będzie się w Tarnowie dnia 9 sierpnia
rb. Celem omówienia szczegółów, -w
porozumieniu z zarządem głównym
Związku legjonistów, udała się z Tar
nowa do Warszawy delegacja tutej
szego Związku legjonistów w osobach
pp. Marszałkowieża, Van Marke-go i
Moskwy. Według pewnych relacyj, w
zjeździe legjonietów weźmie udział
marsz. Piłsudski oraz, rząd in corpore z ©remierem. Prvsl.orem na czele.

Obok rugów politycznych, rządy
sanacyjne zainicjowały etatyzm w
życiu gospodarczem Polski. Liczba
państwowych przedsiębiorstw, mono
poli, banków oraz innych placówek
gospodarczych, rosła z dnia na dzień,
a wraz z niemi rósł i pęczniał nasz aparat biurokratyczny. Po pięciu la
tach rządów sanacyjnych, znaleźliś
my się w gorszej sytuacji, niż za cza
sów osławionego sejmowladztwa. Prze
tost biurokratyzmu „z miażdżącą si
łą przygniata nas swoim bezwładem".
Brak przezorności w okresie wzglę-

dnej pomyślności gospodarczej mści
się obecnie zarówno na naszem życiu
ekonomicznem, jak i na losie rzesz
pracowników państwowych i samorzą
dowych, którym po zredukowaniu po
borów zagląda nędza w oczy.
Spychanie
odpowiedzialności
za
stan obecny na t. zw. sejmowładztwo
jest grubą deinagogją, z której wy
gląda plan swoistej reformy, t. zn.
pozbycie z urzędów tych osób, które
nie należą do ścisłego grona służalców
sanacji.
B. prezydent republiki francuskiej Armand
Falfieres zmarł w Paryżu w 90-tym roku
życia, ś. p. Fallieres był prezydentem
w latach 1906 — 1913.

Odrzucony protest
PRZECIW WYBOROM
W POZNANIU.

Znany lotnik Robert Kronfeld zdobył onegdaj liowy rekord na aparacie bezsilnikowym,
przeleciawszy z Calais do Dover i z powrotem kanał La Manche w niespełna .80 minut
i w ten sposób zdobył nagrodę londyńskiego dziennika .„53aily Mail“ w kwocie 40 tys.
złotych. Na rycinie widzimy aparat Kronfełda przed staTtem w Calais.

Wśród fali protestów przeciwko
wyborom do ostatniego Sejmu figuru
ją także dwa protesty... sanacji. /kiprotestowała ona Przeciwko wynikom
wyborów w dwu okręgach — Toruń
skim, gdzie straciła mandat na rzecz
wiiosowców, oraz w Poznańskim. W
len sposób sanacja chciała zamanife
stować, że i ona jest z wyborów nie
zadowolona i, co najzabawniejsza, ż€
podnosi zarzut przeciwko ich legalno
ści.
Onegdaj Sąd Najwyższy rozpatry
wał protest przeciwko wyborom w okręgu Poznań-miasto. W okręgu iyin
przed trzema laty sanacja miała dwa
mandaty, a w roku ubiegłym przy
znano jej tylko jeden, gdy lista naro
dowa zdobyła trzy.
Skarga, jak można było się spo
dziewać, opierała się na bardzo kru
chych podstawach, to też Sąd protest
B<B. — oddalił.

Echa brzeskie

Wśród polskich robotników
źyjących w sowieckim caracie.
Lenin ustalił dla komunistów zasad
nicze dyrektywy w sprawach mniej
szości narodowych. Twierdził on, że
wszystkie ruchy niepodległościowe uda się bolszewikom.......... przekształcić
w rezerwę rewolucyjnego proletarjaiii. w sprzymierzeńca bolszewizimi".
W myśl tej zasady pracują agitato
rowie komunistyczni w kolonjach, roz
budzając lokalne nacjonalistyczne i
separatystyczne dążenia, przyczynia
jące nieilada kłopotów państwom eu
ropejskim, a zarazem ułatwiające ko
munistom w tych państwach robotę
wywrotową.
Podobnie Postępują komuniści i u
nas w Polsce, pomagając nacjonali
stom białoruskim i ruskim, byle tylko
osłabić głównego s-wego wroga: Rzecz
pospolitą Polską.
Traktując pogłębianie antagoniz
mów narodowych i rasowych jako
jeden ze środków rozbijania państw
cywilizacyjnych, komuniści u siebie
w ZSSR. gwałtownie niszczą wszelkie
przejawy samodzielnej myśli i kultu
ry narodowej, starając się przemocą
stopić różnopiemienną ludność w je
dnolity „międzynarodowy proleta
riat".
Praca ta jednak napotyka na za
sadnicze trudności, zwłaszcza na te
renie ludności polskiej, której jest w
ZSSR. około 800.000 według danych
bolszewickich.
Charakterystyczne
światło rzuca na to artykuł pt. „O le
ninowską politykę narodowościową",
ogłoszony w bolszewickiej „Trybunie
Radzieckiej" nr. 43. Podajemy wyjąt
ki w dosłoWnem brzmieniu:
...„Uohwała XVI zjazdu pantji (ikpmumiistycznej) głosi: „Zjazd stwierdza — w związ
ku z zaostrzeniem walki klasowej w kraju
— aktywizację odchyleń narodowych w sze
regach parrtji w kierunku szowinizmu w.iel
komocarsitwowego i miejscowego",
..„.W niektórych miejscowościach widzi
my, że w tej dziedzinie wiele jest wypaczeń
prawidłowej leninowskiej poljtyki narodo
wościowej... Miesimy stwierdzić, że w sze
fem midiscowcHŚci Iabirvcz.no ouseazawaciie

partyjne, związki zawodowe rejonowe a miej
•sikie rady związków zawodowych, nie znaj ii
składu
narodowo sodowego robofndików i
wśród nich nie prowadzą roboty, w fabry
kach częstokroć panuje szowinizm i miej
scowy nacjonalizm".
To wszystko dotyczy akcji konnunistycznej wśród Polaków w ZSSR.
Gz yta my dalej:
...„Gorzej pnzedistawiia się sprawa w fabry
ce „Czerwony Metalowiec’*, gdzie towarzyisze stojący na czele oznajmiają: I tak nic
linie wyjdzie z tej roboty polskiej
.
*
... W fabryce ..Komaitnard" są tacy spe
cjaliści, którzy dzielą robotników,, P,osików
na rdzennych i nierdzennych. Inni zaś nie
mają czasu dla roboty polskiej, tłumacząc
się, że im „przeszkadza" proimfiiniplan. W
Berdyczowie w fabrykach pracuje 1000 ro
botników Polaków. Robota wśrgd nich ku
leje na obydwie nogi. Podobny sitan rzeczy
panuje w „Czerwonej Hucie" w .Kijowie.
Nie lepiej stoi sprawa na transporcie, na Ukrainie i Bdalonnsi, na którym pracuje do
5 tysięcy robotników Polaków".
...„W warsztatach kolejowych żmerynka,
Hreczany. Koaiatyn. Odessa, Leningrad, Korosteń, Kijów, Witebsk, żłobin. Orsza, Mińsk
Mohylóiw i w innych robota leży odłogiem,
bo ją hamuje oportunisityciziny srto6iunek do
roboty polskiej".
... Przy klubach kolejarzy niema czerwo
nych kącików, niema bibljiofek, a jeśli są.
■to w większości znajdują się książki oporfiuinisłtycznej i nacjonalistycznej treści.... Po
dobnych faktów można byłoby wyliczyć
więcej... Kułak i kler wykorzystuje błędy
nasze i prowadizi swoją wrogą dla .nas ro
botę w kierunku rozbicia solidarności mię
dzynarodowej".
Nie poprawialiśmy rozpaczliwej poi
szczyzny tych wyjątków z bolszewic
kiej gazety. Wiemy, że większość ar
tykułów w niej piszą żydzi. Ale zwra
camy uwagę: „odchylenia narodo
we"... „panuje szowinizm i miejscowy
nacjonalizm"... „robola śpi... „robota
kuleje"... robota leży odłogiem"... I to
po 13 latach bolszewickiej dyktatury!
Jeśli taka jest sytuacją wśród Pola
ków, znajdujących się na swoje nie
szczęście w Rosji sowiedkiej, to wy
snuć można tylko jeden wniosek: że
ludność polaka jest odporina na ko
munistyczną agitację i że mimo wszy
stko bierny ooór stosuje.

GRZYWNA I UMORZENIE.
W katowickiej ,,Polonji“ z dn. 12 lu
tego rb. ukazał się artykuł pt. „Za
murami brzeskiego więzienia1', w któ
rym była między iinnemi mowa o kie
rującym śledztwem przeciwko uwię
zionym posłom sędzi Demancie. Arty
kuł ten uiegl konfiskacie. Sąd grodz
ki .konfiskatę uznał za słuszną i nało
żył na odpowiedzialnego redaktora
..Polonji11 p. Skrzypczaka, grzywnę
w wysokości 100 zł.
Redaktor Skrzypczak wniósł prze
ciwko decyzji sądu grodzkiego odwo
łanie i domagał się wyrznaczenia roz
prawy. W odpowiedzi na to ofirzymai
niedawno zawiadomienie z tegoż sądu
grodz ki ego, że postęlPowamie karne
przeciwko niemu zostało — wraz z
grzywną umorzone.

Przemycanie ludzi
DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH.
Przed sądem federalnym odbędzie
się w Chicago proces przeciwko pięciu
Polkom i dwu Polakom, oskarżonym
o utworzenie organizacji, mającej na
celu przemycanie Polaków do Ame
ryki za pomocą, podrabianych pasz
portów i metryk. Oskarżonym grozi
dwuletnie więzienie oraz grzywna w
sumie 10.000 dolarów od osoby. Osfaarżonymi są: Katarzyna Jamru6,
Stefonja Poczaitka, Józef Haducli, Ka
rolina Gibała, Wiktorja Kolodiziejowa, mąż jej Tomasz Kołodziej i Pa
weł Żebrowski, Prokurator federalny
twierdzi, że głównym spiskowcem był
Żebrowski, który komunikował się z
przyjaciółmi w Polsce, posyłał im pod
rabiane paszporty i metryki, a ci wy
syłali swych klijentów do Stanów Zje
dnoczonych jako obywateli amery
kańskich.

Popierajcie L. 0. P. P.

4.

.KURJER ZSGHODJfr

Środa 24 czerwca 1951 róFn,

jeżdżą, bo sprzedać się nie opłaca, a
kupić niema za co.
Tak więc koło obrotów handlowych
kręci się coraz wolniej, a skutek jest
taki, że gdy chłop nie jeździ na jar
marki i nic na nich nie nabywa, to
robotnik w mieście musi siedzieć z za
łożonymi rękoma, albo wystawać
przed lokalem Funduszu bezrobocia.
A przytem wszystkiem niema na
wet tej pociechy, by można było po
wiedzieć, że w mieście jest też tanio.

W porównaniu ze wsią w miastach
szaleje drożyzna. Ot, choćby taki
drobny przykład: w Sosnowcu klgr.
truskawek kosztuje i zł. 40. Te same
truskawki na wsi handlarze skupują
po 50 — 40 gr. za kilogram.
Ale pono w każdej zjedzonej w mie
ście truskawce jest tyle najrozmait
szych podatków i przez tyle rąk prze
chodzi, że taniej kosztować nie może.
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Sprawa odbudowy zamku
W BĘDZINIE.

Z różnych stron otrzymujemy zapyta
nia, co słychać z odbudową ruin zam
ku będzińskiego, gdyż w roku ubiegłym
wyikonaino dość sporo robót i panowało
ogólne przekonanie, że praca będzie
kontynuowana. Tymczasem zbliża się
już lipiec, a na zamk.u panuje zupełna
cisza i nic nie wskaizuje na to, aby ro
(ć.)
boty miały być nadal prowadzone. Możeby zarząd Tow. budowy muzeum Za
głębia zcchciał poinformować interesu
jących się tą sprawą mieszkańców o istotnym słanie rzeczy, bowiem rozeszła
się poglloika, iż z braku środków wyko
nanie zamierzenia zostało odłożone na
nieokreślony termin, co niewątpliwie
dukcje w naszej biurokracji dokona nie odpowiada prawdzie.
łyby się same bardzo lekko, bo czło
wiekowi chcącemu żyć jako tako nie X KOLEJNOŚĆ URZĘDOWANIA Wlsposób wytrzymać w wytworzonych CEPREZESÓW ORAZ PRZEWODNI
CZĄCYCH SEKCYJ I. P. H. laba przein
warunkach.
W Sosnowcu mówi się powszechnie handlowa w Sosnowcu komunikuje, że
o takiej samo-redukcji w sądownic w okresie od 1 do 51 lipca b.r. wice
twie. Podobno na terenie Sądu okrę prezesem urzędującym jest inż. Józef
Przedpełski, izaś w miesiącu sierpniu
gowego w Sosnowcu już 6 czy 7 sę
b.r. inż. Stanisław Rażiiiewski. Przewód
dziów wniosło podania o dymisje, a
niczącymi sekcyj cd dnia 1 lipca do
jeszcze kilku ma je wnieść w najbliż
końca roku, bieżącego są: przemysłowej
szym czasie. A są między nimi osoby
wiceprezes inż. Józef Mirowski, handlo
na polu sądownictwa zasłużone i ma
wej — wiceprezes Maurycy Neufełd,
jące za sobą wiele lat pracy w tym
górniczej — wiceprezes inż. Stanisław
zawodzie. Kilku sędziów ma podobno
Rażniewski.
zamiar przenieść się do adwokatury.
Jest to znamienny znak czasu. Są X Z IZBY PRZEMYSŁOWO - HANdownictwo jako zawód urzędniczy, DŁOWEJ W _ SOSNOWCU. Dzisiaj, o
do niedawna cieszący się największą godz 11 w sali komisyjnej Izby iw Sos
samodzielnością, najczulej reaguje na nowcu. odbędzie -się posiedzenie połą
warunki zewnętrzne, w których pra czonych komisyj prawniczej i polityki
handlowej z następującym porządkiem
cuje obecnie polski urzędnik.
obrad: przyjęcie protokułu z ostatniego
posiedzenia połączonych komisji praw
niczej i polityki handlowej oraz komi
sji polityki handlowej; projekt rozpo
rządzenia o robotach i dostawach dla
skarbu państwa; sprawa nowelizacji ustawy elektrycznej; sprawa zwallczamia
„łapactwa”; sprawozdanie z prac nad
projektem części I nowej taryfy celnej;
HULLA DI BULLA.
W .sobotę dnia 27 bm. premjera farsy pt. wolne wnioski.
W cziwartek 25 b.r. o godz. 16 w sali
„Hulila di Bulla”, która swym zjadliwymi
komizmem i satyrą osrą ośmiesza do łez fil komisyjnej Izby w Sosnowcu, odbędzie
mowego króla”, jakim byl Abdulach podczas się posiedzenie komisji mandatowej z
ipobytu w Europie i u nas. Sztuka wyreży następiijącym porządkiem obrad: przy
serowana misternie i w tempie przez p. Ryszkowi&kiego nua pierwszorzędną obsadę w jęcie protokułu z ostatniego posiedzenia;
p,p. Wernicz, Gnzęhskiej, Grolickiegn, Zby- sprawa przedstawienia przez Izibę kan
azewiskiego, Puchalskiego, Jastrzębskiego. Ję dydatów na sędziów handlowych wy
d-nzejowskiej. Warden, Calińskiej, Bieleckie działu handlowego Sądu okręgowego w
go, Zast rzeżyńsk.i ego, To-s-ika, Rylskiego.
Brandta, Pawłowskiego,
Skolimowskiego. Sosnowcu; sprawa ustalenia rzeczoznaw
Tjoedla, Karasińskiego i Szajkiewicza. Deko ców dla spraw po-dałku dochodowego;
racje stworzył p. Makojmik.
wolne wnioski.
REPERTUAR:
X WIEC BEZROBOTNYCH. Wczoraj
środa 24 bm. — „Uprowadzenie z Seraju” w Domu ludowym w Sosnowcu odbył
(w yst ęp B and rawskiej).
się wiec bezrobotnych, na którym dele
Czwartek 25 bm. — „Wesoła wdówka”.
gaci zdali relację z pobytu w Warsza
•. Piątek 26 bm. ■— „Rigoletto”.
wie, gdizie zabiegali u władz w sprawie
X ECHA WIECU W KINIE „PAŁA pomocy bezrobotnym. Po sprawozdaniu
CE44, W związku z no-tatką, omawiającą omawiano środki i sposoby, które nale
wiadomość katowickiej „Gazety Robot żałoby podjąć celem otrzymania pomo
niczej” o pomysłach pp. posła Konieczko cy. Wiec odbył się w zupełnym spokoju

Ucieczka z sądownictwa

jako objaw charakterystyczny w obecnych warunkach.

„NIEMIECKI KRAJ W OBCYCH RĘKAC.ł“.

Niemcy prowadzą jaskrawą propagandę za
zwrotem kolonij.
Przed kilku dniami w
Berlinie odsłonięto pomnik przypominający
b. kolonje niemieckie. Na pomniku umiesz
czono wyżej przytoczony napis.

UWAG I.

KKffl H SIEI
Wrażenia z wycieczki na wieś są
cokolwiek podobne clo wrażeń profe
sora Piccarda z przejażdżki do slratosfery. Pustka, kompletna pustka.
Pirzedewszyisilkiem pusto w pocią
gach. I®jwię.kszy procent pasażerów
stanowią kolejarze, jadący lia służbę,
a prócz nich kilku cywilów, którzy,
jak się okazuje w czasie kontroli bi
letów, są posiadaczami z reguły zni
żek kolejowych, względnie na krótkie
dystanse biletów miesięcznych. Nor
malny bilet jest na kolejach coraz
większą rzadlkością, a jak mi opo
wiada! konduktor, od przeszło mie
siąca nie widział pasażera pierwszej
klasy-, który nie byłby wyższym urzędnikicm kolejowym, lub minieterjalnym wogóile.
Co się tyczy samej wsi, to od cza
sów Jana Kochanowskiego, mówi się:
•— Wsi spokojna, wsi wesoła. — Takie
określenie nastrojów wiejskich jest
już mocno nieaktualne, przynajmniej
w drugiej części wiersza Jana z Czar
nolasu. Spokojna —- owszem, nawet
bardzo spokojna, za spokojna, dziw,
że taka spokojna. Jeno z tą wesoło
ścią jest zupełnie niedobrze.
Przeciwstawiłam wieś dzisiejszą opinji o niej Jana Kochanowskiego,
bo właśnie wracam ze stron czarnole
skich, kędy jeszcze żyje pamięć wiel
kiego dziedzica Czarnolasu, graniczą
cego z Bierdzierzą, a w kościele w Zwo
leniu, w samym środku Polski, ukazu
ją groby, w 'których spoczywają
zwłoki rodziny Kochanowskich. Dziś,
niestety, znakomity pan na Czarnym
Lesie nie jest już miarodajny, gdy
chodzi o oblicze jego wsi, którą talk
sławił na Polskę całą i na najdalsze
pokolenia.
Wieś jest smutna ta sama, która pa
rę wieków temu i pięć lat ternu była
sobie dość wesoła.
Na jarmarku w
Gniewoszo-wie pusto, a Kozienice, kę
dy sprawuje rozsądne i pracowite
rządy starosta p. Czesław Kowallelki,
nie zasłużyły sobie na to, aby pociągi
pośpieszne, wprowadzone na linji ra
domskiej z wiosną r. b., stawały w
pobliskim Bąkowcu, połączonym z
Kozienicami odnogą kolejową.
Zastój. Bieda. Spokój wisi polskiej
uwarunkowany jest świętą, godną po
dziwu cierpliwością chłopską.
Nie
wiem, ile byłoby w mieście strajków,
wieców i manifestacyj przód magi
stratem, .gdyby mieszczanina dotknął
los chłopa, który niedość że grosza
śwdeżego w gotówce wciągu miesiąca
nie widzi, ale na dobitek zaraz więk
sze płacić musi podatki.
Jeszcze w roku ubiegłym za funt
świni żywej wagi płacono 80 — 90
groszy. Chłopi skarżyli się, że to za
tanio, że im się hodowla w żaden spo
sób nie opłaca. A teraz ten sam funt
tej samej żywej świni kosztuje 40 gr.
Litr mleka — 25 groszy, śmietany 50
gr., a drożej kosztować nie może, bo
dobrą krowę, można nabyć za 200 zł.
Wiec też obłowi na - iaisssasrki nie

Obniżka pensyj urzędniczych wy
wołała wśród zainteresowanych nie
tylko depresję, ale i chęć wydobycia
sie w usanowanej atmosferze, w któ
rem coraz trudniej żyć. Nie bez zna
czenia są tu również coraz bardziej
nieznośne stosunki, jakie wytworzyły
się w usanowanej amosferze, w któ
rej człowiekowi więcej samodzielne
mu trudno wytrzymać. Podejrzliwość
co do prawomyślności urzędnika wo
bec sanacji, pomijanie istotnie zasłu
żonych przy obsadzaniu wyższych sta
nowisk na rzecz często laików w swo
im zawodzie, byle zdolnych do po
święcenia swych moralnych ambicyj
na rzecz uprzywilejowanej ideologji
— sprawiają, że człowiek niepewny
swej pozycji myśli zawczasu o swym
losie.
Gdyby nie ciężka sytuacja, zapo
wiadane przez sfery decydujące re

KRONIKA ZAGŁĘBIA
KALENDARZYK.

Kinoteatry w Zagłębiu
wyświetlają dziś:

Kino „Pałace" — „Człowiek śmie
chu".
—f—------

Nasz dział rafiiowv.
„HEJ-ŻE NA SOPLICĘ".

Teatr Polski w Katowicach

W roku bieżącym mija 75 lat od śmierci
■tytana poezji polskiej — Adama Miiokiewioza. Cały naród obchodzi tę rocznicę z na
leżnym pietyzmem, składając hołd temu,
który „cierpiał za mdl jony". Również Po l
skie Radjo w dn. 25 bm. o godiz. 21.50 na
daje piękne słuchowisko w Wilna p.t. Hejże
na Sotptfeeęw,"t7aczerip.nięte z „Pana Tadeusza”. i K. Badowskiego, mających na celu uOdżyją w niem buńczuczne postacie Mać leczenie .pionierów państwowych, otrzyjków, Gerwazych, Jacka Soplicy, poetyczna mujemy z Zawiercia następujące pismo':
postać Zosi i dziarskiego Tadeusza oraz pre
— W związku z notatkami, jakie utensjonalnej Telimeny, na barwnem tle Li
kazały się iw niedzielę 21 b.m. i we
tewskiego lata.
wtorek 25 b.m., nadanieniam, że nie
PROGRAM RADJOWY.
brałem udziału w wiecu publicznym
w
Sosnowcu., a wobec tego wszelkie
ŚRODA 24 CZERWCA.
pogłoski na tem temat nie odpowiada
11.58 — Sygnał czasu oraz hejnał z wieży
ją prawdzie — Ka>z. Badowski.
Mariackiej. 12.10 — Koncert z płyt gramo
P. Kaz. Badowski był przez „Gazetę
fonowych. 15.10 — Komunikat meteorologi
czny. 15.25 — „Wśród książek” wygi. prof. Robotniczą” tyilko dodatkowo wymie
H. Mościcki (Warszawa). 15.45 — intermez niony. Cicikawisz.em więc będzie, co ozo muzyczne 16.00 — Program dla dizieei
młodszych (Warszawa). 16.50 — Koncert z śwładczy poseł Konieczko, grający tam
płyt gramofonowych. 16.50 — „Radjokronii- — według „G. R.” — na pierwszych
ka“ — dir. Marjan Stępowsloi (Warszawa). skrzypcach.
17.10 — Koncert z płyt gramofonowych. 17.35 X WIECZÓR MUZYCZNO - WOKAL
— Prof. dr. Kazimienz Simmi: „Klejnoty mo
rza” 18.00 — Koncert onkieatry Polskiego NY W SZKOLE POWSZ. W ub. nie
Radja w Warszawie. 19.00 — Codzienny od dzielę, urządzono w szkole powsiz. nr. 4,
cinek: powieściowy. 19.15 — Rozmaitości. w Sosnowcu (szkoła Praussa) wieczór
19.30 — Dr. Tadeusz Dobrowolski, dyr. mu muzyczno - wokalny, staraniem młodzie
zeum śl.: „Kultura górali śląskich”. 19.50 —- ży tejże szkoły i przy współudziale pp.
Komunikaty sportowe. 19.55 — Komunikat
meteorologiczny. 20.15 — Koncert solistów nauczycieli' R. Malca, A. Bathclta i St.
(Warszawa). 21.10 — Kwadrans literacki Głowami. Na 'program wieczoru, złożył!y
(Warszawa). 21.25 — Koncert (Warszawa). się' chór szkolny i orkiestra (mandoli
22.00 — Felijeton pt. „Kto znajdzie kwiat pa ny, mandole, gitary), kwartet skrzypco
proci” wygł. p. Michał Grekowicz (Lwów).
22.50 — Transmisja z Międzynarodowych za wy, monologi i trio fortepianowe. O'godz
wodów kolarskich. 23.00 — Skrzynka pocz 11 ramo odbył się poranek dla młodzie
ży o tym samym programie. Obfity i
towa w języku francuskim.
ciekawy program wykonano bez zarzu
X ODPOWIEDŹ TREVIRANUSOWI. tu. Młodzi muzycy orki astralni spotkali
Pracownicy przemysłowi Huty Banko się z gorącem uznaniem rówieśników i
wej "wpłacili na rzecz Ligi morskiej i osób ©taiiszyich. Na poranku sala była
rzecznej dla Komitetu filety Darodowej całkowicie zapełniona młodzieżą. Pewna „Odpowiedź Treviranusowi” (konto nem jest, że liczniejszy udział rodzi
czekowe nr. 506810) Zł. 122.511 jako ców dziatwy szkolnej na i imprezach uskładkę aa miesiąc mai r.b.
rządzanych przez młodzież, doda jej
ched i zapału d-o pracy kulturalnej.

X WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA.
Sekcja 'kulturalno - oświatowa związku
prac. P. K. Ch. dnia 28 i 29 b.r. urządza
dla pracowników kasy i ich rodzin 2dniową wycieczkę krajoznawczą na Pod
hale. Wycieczka zapowiada się niezwy
kle interesująco, co gwarantuje spędze
nie obu dni niezmiernie miło. Lista za
pisów jest na zamknięciu. Wycieczce
przewodniczyć będzie specjalnie zaan
gażowany
przewodnik - informator.
Koszt przejazdu w obie strony tylko 5
zł. od osoby. Wyjazd nastąpi w niedzie
lę 28 b.m. o godz. 4 ra.no z przed loka
lu Związku prac. P. K. Cli. ul. Wspólne
4 w Sosnowcu.
X GRUNTOWNA PRZEBUDOWA UL
OKRZEI. Magistrat dąbrowski przystą
pił do gr u łownej przebudowy ni. Okrizci, która posiadając dotychczas n-awiierzichnię z kamienia po-Lnego, skut
kiem dużego ruchu kołowego ulegała
szybkiemu zniszcz cmi u. Obecnie ulica
otrzyma trwały bruk, gdyż podłoże
będzie ułożone z ziuźla wielkopiecowe
go, a nawierizchnia z kostki, na zapra
wie cementowej. Aby później nie nisz
czyć bruku, najipieirw zostaną ułożone
przykanaiiki do wszystkich posesji
Trwała nawierzchnia będzie ułożona na
przestrzeni przeszło 600 mtr. bieżących.
Przy przebudowie ulicy znajdzie zatrudnienie
kilkudziesięciu bezrobot
nych.

sie. do P.M.S.
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Pokasy harcerskie

przykrości, wbidze iz całą bezwzględno 1000 zł. z zamianą na 4 tygodnie atesafu,
ścią tępią hieny emigracyjne. Ostatnio za uprawianie nielegalnej akcji emi
W KATOWICACH.
starosta 6topinioki ukarał w drodze ad gracyjnej.
Jest nadzieja, iż surowe kary wytę
Dziś w środę -od godz. 18.50 do 21.50 ministracyjnej niejakiego Teofila Staróodbędą się na boisku K. S. Pogoń iw Ka ścilka bezwzględnym 4 tygodniowym pią hieny emigracyjne.
towicach pokazy harcerskie,- w których aresztem, oraz grzywną, w wysokości
weźmie udział ok-olo 1.500 harcerzy i
harcerek, udających 6ię dnia następne
go, jako reprezentacja polska na wszech
PO PRZEJŚCIU HURAGANU W ŚRODKOWYCH NIEMCZECH.
słowiański zlot skautów do Pragi. W
programie między innemi: pokazy z za
kresu. wychowania fizycznego, gimna
styka, tańce regjonalne, pokazy z zakre
B-u obołzownićtiwa i techniki harcerskiej,
oraz pokazy zwyczajów słowiańskich.
Pokatzy powyższe zakończą się uroczy
łem ogniskiem. Wstęp na boisko dla
młodzieży 50 gr., dla dorosłych 50 gr.
Dochód przeznaczony częściowo na fun
dusz (kolonji letnich dla bezrobotnych
harcerzy. W razie niepogody impreza ta
odbędzie się w hali wystawowej.
Dziś popołudniu reprezentacja harce
rzy polskich do Pragi w sile 1.500 osób
przemaszeruje przez ulice Krakowską,
Marszałka Piłsudskiego i 5 Maja na plac
Wolności, gdzie''o godz. 17.45 .nastąpi
złożenie wieńca na płycie Nieznanego
Powstańca. Następnie pochód uda 6ię
na boisko „Pogoni
,
**
gdzie odbędą się
pokazy harcerskie.

X ZLOT HUFCA STRZEMIESZYCKIEGO. W dniach 27, 28 i 29 czerwca b.r.
odbędzie się drugi doroczny zlot hufca
harcerzy (udział weźmie osiem drużyn),
w Sławkowie, obok kościoła, w lasku
strażackim. Komenda hufca tą drogą
zaprasza wszystkich sympatyków har
cerstwa i harcerzy z drużyn, które do
hufca nie należą. Obóz zlotowy można
oglądać dnia 28 od godz. 15 a 29 od godz.
9 rano.
X CO KOMU SKRADZIONO? W nocy
z 19 na 20 hm., z piwnicy Szai Wagi w
Modrtzejowie (Rynek 5) skradziono 50
kg. margaryny, oraz 4 próżne worki.
Poszkodowany oblicza 6traty na 200 zł.
Dnia bm., z korytarza szkoły górni
czej w Dąbrowie, skradziono rower
iwart. 180 zł. na szkodę Władysława Wę
grzynowicza zam. w Sosnowcu przy ul.
Florjańskiej 7.
Dnia 21 bm. Płaczek Sabina, zam. w
Łagisizy zameldowała iż w nocy z 20 na
21 bm., ze sklepu rzeźniczego, skradzio
no jej wędliny, s.oninę i mięso wartości
Ó0 zł.

APEL G. U. S.

Tępienie pokątnego
POŚREDNICTWA

EMIGRACYJNEGO

Jak wiadomo, ruch emigracyjny, t.j.
prawo werbowania i wysyłania do pra
cy robotników, posiadają wyłącznie
państwowe urzędy pośrednictwa pracy
Tymczasem w różnych miejscowościach
grasują t.zw. hieny emigracyjne, zajmu
jące się' werbowaniem i wysyłaniem ro
botników przez zieloną granicę zagra
nicę. Ponieważ jest to haniebne oszu
stwo, mające na celu tylko wyłudzenie
od nieświadomej, a łatwowiernej ludmo.ści oieuieday. i aiarażaaue ień aa liczne

ZOSTANIE OTWARTY 4 LIPCA.

Jak się dowiadujemy, termin otwarcia
liasizcgo dworca 'kolejowego w Będzinie
został już definitywnie ustalony na so
botę, dn. 4 lipca r.b. Uroczystość otwar
cia odbędzie się w godzinach przedjpo
ludni owych, poczcm dworzec zostanie
oddamy, do użytku publicznego.

Za sfałsEowaoie
PODPISÓW NA WEKSLACH.

Za sfałszowanie na wekslach podpisów
dyrektora i jednego z prokurentów Modrzejowskich zakładów, został areszto
wany były urzędnik tych zakładów 50łetni Józef Łachański, zamieszkały w
Krom ołowie, pow. Zawierciańskim.
Podczas dochodzenia Łachański przy
snął się do winy i na skutek decyzji sę
dziego śledczego osadzony zostać <w wię
zieniu.

Kromka Zawiercia.
X ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNE
GO. W czwartek 25 b.m. o godz. 7 po
południu w szkole dokształcającej za we
dowej Polskiej
Macierzy
Szkolnej
(gmach szkoły fabrycznej'nr. 2) odbę
ńzie się uroczyste zakończenie roku
szkolnego.

X ZEBRANIE URZĘDNIKÓW MIEJ
SKICH. Dnia 22 b.m. wieczorem odbyło
się walne zebranie związku urzędni
ków miejskich, które trwało kilka go
dzin i chwilami lbvllo przygnębiające.
M. •in. p. komisarz Langert, który spóź
nił się na zebranie, w ostrych słowach
zwrócił swoim urzędnikom, uwagę, że
■nie powinni obrad zaczynać bez niego.
Wywołało to zrozumiałe dziwienie, gdyż
ani p. Langert nie jest członkiem związ
ku, nawet gdyby byli nim statut związku
nie przewiduje, aby ogólne zebranie mia
ło oczekiwać na kogokolwiek, nie roz
poczynając ewych obrad. Jeszcze jeden
dowód mąnji wielkości. Zebrani wybra
Ii zarząd, składający się z 5 osób, w
skład 'którego weszli pp. Rezler, Czarnoita, Rajczylk, dr. Ostem i Mazurkie
wicz.

Statystyka rolnicza
Główny Urząd statystyczny prosi
nas o zamieszczenie następującego wez
wania:
Tak samo w tym roku, jak i w latach
poprzednich, zbierana będizie statystyka
rolnicza. W miesiącu lipcu odbędzie się
spis gruntów pod poszczególnemi użyt
kami t.j. ziemi ornej, łąk pastwisk, la
sów i t. p. i pod poszczególnemi upra
wami, 'jak żydem, pszenicą, ziemniaka
mi i t. p. oraz spis zwierząt gospodar
skich.
.Statystyka rolnicza to jedna z najsku
teczniejszych broni rolnika w walce z
kryzysem tak bardzo rolnictwo dziś gnę
hiącyrn. Z liczb podanych przez roln ików
dowiedzą się właściwe czynniki o tern,
jak się przedstawia sytuacja rolnictwa
w obecnej chwili i na tej podstawie bę
dą mogły obmyślić, co państwo winno
uczynić, by rolnictwu dopomóc. Tylko
wtedy jednak wydane zarządzenia będą
mogły być celowe, t.j. przynoszące ulgę
rolnictwo jeśli odpowiedzi na pytania,
postawione przez statystykę, będą zgod
ne z prawdą. Zeznania rolników, jeśli
chodzi o poszczególne gospodarstwa, są
tajemnicą, zagwarantowaną przez pań
stwo odpowiednicmi ustawami. Osoby,
zbierające dane, są odpowiedzialne za
ścisłe zachowanie tajemnicy i nieuży
wanie ich do żadnych celów, iw szczegól
ności do celów podatkowych.

Dworżec kolej, w Będzinie

Zniszczony budynek fabryczny w Elsatal i na frontowym prostokącie
zniszczony przez huragan.

stał budynek,

Niezbędna póiiioc samorządu
dla szkoły rzemieślniczo^-przemysłowej w Sosnowcu.
Niedawno ukazało się ogłoszenie o
zapisach do szkoły rzemieślniczo-przemysłowej w Sosnowcu. W ogłoszeniu
tem nadmieniono, że opłata roczna za
naukę wynosić będzie 450 zł., a dla
uczniów z. gmin udzielających szkole
subwencji 300 zł. W ub. roku opłata
roczna wynosiła 300 zł.
Ogłoszenie to wywołało zaniepoko
jenie wśród rodziców, a niejednemu z
ojców odebrało ochotę do posy łania
do tej szkoły syna. Interpelowani w
tej sprawie zwróciliśmy się o infor
mację do dyr. inż. W. Krzyżkiewicza.
który udzielił nam wyjaśnień. Nie
wątpliwie uspokoją ono wielu zain
teresowanych.
Otóż szikóla rzemieśłniczo-przemyslowa zamknęła rok ubiegły deficy
tem około 25.000 zł. Deficyt spowodo
wało obniżenie subwencji przez Magi
strat sosnowiecki z 25.000 na 15.000
zł. i przez Kiiratorjum również o 10
tysięcy złotych. P. komisarz Kuźniak
oświadczył, że Sosnowiec nie uchyla
się od płacenia subwencji, ale nie wi
dzi racji płacić subwencje za inne
miasta i samorządy, które nic nie da
ją na szkołę.
Obecna kalkulacja nauki w szkole
rzemieślnicze - przemysłowej przed
stawia się następująco: koszt nauki
roczny jednego ucznia wynosi 700 zł.,
z czego państwo pokrywa 200 zł- sa
morząd sosnowiecki pokrywał 200 zł.,
a reszto danłacali rndzkie. Do szkoły.

uczęszczało w roku ubiegłym 159 ucz
niów, z czego 67 z Sosnowca, 7 z Bę
dzina, 11 z Dąbrowy, 48 z powiatu Bę
dzińskiego i 6 z' innych powiatów. Otóż cały ciężar dopłat samorządo
wych za uczniów spadał na Sosno
wiec, inne samorządy nic nie dawały.
Dla uregulowania tej sprawy p. ko
misarz Kuźniak zainicjował porozu
mienie się samorządów, przyczem opracowitny zostanie klucz, wedle któ
rego samorządy będą mogły się orjen
tować. ile przypada na nie do zapła
cenia. W każdym razie sprawą stoi na
dobrej drodze i rodzice uczniów nie
będą narażeni na płacenie wyższych
opłat. Zaznaczyć mimochodem wypa
da, że im więcej uczniów zapisze się
do szkoły, tem są większe widoki na
zmniejszenie opłat, które w obecnej
swej wysokości (29 zł. miesięcznie, są
stanowczo za wysokie.
Szkoła rzemieślnieźo - przemysłowa
w Sosnowcu w roku bieżącym pod
względem wyposażenia technicznego
ogromnie się umocni. Dwie trzecie bo
wiem urządzeń po szkole technicznej,
która przeniesiona została do Kato
wic otrzyma szkoła rzemieślniczo przemysłowa. Wartość tego wynosi
około 30.000 zł. W związku z likwi
dacją szkoły technicznej, szkoła rzemieślniczo - przemysłowa
otrzyma
trzy etaty państwowe nauczycielskie,
■co dla szkole bodzie miało duże zna
czenie.

X ZE ZWIĄZKU HALLERCZYKÓW. W
sobotę 22 bm. odbył!o się zebranie pla
cówki Hallerczyków i drużyny błękit
nej. Po zagajeniu i odczytaniu protokułu dh. 'Kuizior wygłosił przemówienie o
ideologji związku, zaś dh. Roiła - Sój
kowsik i mówił o antypolskiej działalno
ści niemieckiego Stah!lhei'miu. Po przed
stawieniu stanu gospodarki placówki
oraz stanu kasy zebrani udzielili zarzą
dowi pokwitowania. Na temat wojny no
woczcsnej w związku ze zbrojeniami
Niemiec mówił dh. chorąży Kuzior. Na
stępnie omówiono sprawy organizacyj
ne, wreszcie wskutek gorącego przemó
wienia dh. Kani, aby zmarłych kolegów
czcić nie przez wieńce i kwiaty, lecz okazując pomoc źyjącym w nędzy b. żoł
nierzom - ochotnikom, postanowiono za
miast wieńca na tablicę poległych zlo.Żyć z ofiar 25 zł. na pewnego biednego
ochotnika.
X Z WŁODOWIC. W niedzielę 21 b.m.
odbył się tutaj zjazd rejonowy siedmiu
straży pożarnych z Parkoszewicz, Rud
nik Dworu, BUainowić, Pomrożyc, Łośn.ic, Chruszczobroda i Włodowic. Sąd
prizy zawodach strażackich stanowili
Pip.: Szczepan Grabowski z Łaiz, Jan
Przybyła z Winowna, Jmljan Machu ra
z ŻeliisHawic i delegat okręgu Włady
sław Jędrszejlkiewicz z Żarek. Nad ca
łością czuwał idisip. p. E. Wacht man. ówi
ożenią poszczególnych straży wypadły
bardzo dobrze. Wyniki ogłoszone będą
po 2 tygodniach.
X OD PIORUNA. Dinia 21 b.m. o godz,
5 rano wybuchł pożar w zagrodzie Lud
wika Kullewiika we wsi Ruidinik Wielki.
Od pożaru spłonęła stodoła drewniana,
kryta dachówką, wraz z żytem, sianem,
słomą i inwentarzem.' Straty wynoszą
5900 zł. Powodem pożaru był piorun,
który uderzył w stojącą obok sosnę i p<o
jej konarach przedostaił się do słomy,
złożonej u węgła stodoły. Pożar ugasi
ła ludność miejscowa. Stodoła była ubea
pieczona.

DOBRZE WIEDZIEĆ..
Mąż, ubierając się. do żony:
— Połknąłem spinkę od kołnierzyka.
Żona z 1 ośliwie:
— Przynajimmiej wiesz tym razem, gdzM
jocwŁzlałal

6.

.KURJER

ZACHODNr

Środa 24 czerwca 1931 roku.

„Pomoc” lekarska Kasy chorych
zanim została udzielona... chora umarła.

Posiedzenie Rady,
O WIĘKSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ.
Dzisiaj, w środę o godiz.. 7 wiecz. od
pędzie się pierwsze posiedzenie Rady
miejskiej z większością żydowską. Na
porządku 'dziemnym jest wybór wicebu.r
mistrza i ławmikóiw. Od kilku dni toczą
się między B.B.W.R. i żydami - radnymi
poufne konferencje, a raczej walka o
obsadzenie tych ważnych funkcyj w Ma
gistracie. Żydzi domagają się wicebur
mistrza swego, oraz jednego ławnika,
względnie dwóch ławników. Posiedzenie ■
to zapowiada się b. ciekawie.
X WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO.
W dniu 25 brn. rano wyjechali autem Ma
gistratu. m. Oilkusza do Zakopanego na
dwudniową wycieczkę krajoznawczą,
uczniowie siódmej klasy szkoły po
wszechnej nr. 1 pod kierunkiem .nauczy
cielki wychów. fizycznego, p. H. Noco0 i owej.

X ZWOLNIENIE, CZY PRZENIESIE
NIE. Znany na terenie Olkusza p. Fijał
kowski, pro-f. liistorji w miejsćowem
giminaizjum, oraz prezes „Sokola1" olku
skiego, dowiedział się z dziennika urzę
dowego przed dwoma miesiącami, że na
jego miejsce naznaczony jest z nowym
rokiem szkolnym p. Pech er siki z War
szawy. P. Fijałkowski do tej pory nie
0'trzymal od kuratorjum żadnej 'wiado
mości, czy zostaje zwolniony lub prze
niesiony i gidizie mianowicie. Co za dziw
na tajemnica!

X LIKWIDACJA AGENTUR. Wskutek
nieczystej działalności Budowlanej ka
sy oszczędności w Mysłowicach, szumnie
reklamowani ej na wszystkie strony,
władze nadzorcze polecimy zlikwidowa
nie agentur tej instytucji również w po
wiecie Olkuskim. Agentami kasy na tu
tejszym terenie byli pip. Kileczko i D.ziulb
ka w Olkuszu, L. Laskowski w Strzegowej, gim. Pilica i M. Sosnowski w Wol
bromiu. Jak się dowiadujemy, agenci ci.
przyjmując od zainteresowanych w do
brej wierze wpłaty, nie mogą się podob
no doczekać potwierdzenia wpływów
przez kasę w Mysłowicach.
X NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W
KAMIENIOŁOMACH. W dniu 22 bm.
przywieziono do szpitala olkuskiego
Antoniego Kocjana, lat 4>1, z Olewina.
gm. Rahsztym, który uległ nieszczęśli
wemu wypadkowi przy łam ani u kamie
nia u przedsiębiorcy Klicha. Na Kocja
na obsunął się wał kamieni druzgocąc
mu nogi. Ma on złamaną lewą nogę i
prawe biodro, a oprócz tego tłuczone ra
ny na głowie i ciełle. Jak się okazuje
Kocjan nie był nawet ubezpieczony w
K. Ch. przez siwego chlebodawcę.

X POŻAR W WOLBROMIU, W nocy z
21 na 22 bm. spaliły się w Wolbromiu
przy ul. Listopadowej dwa domy nale
żące do St. Wolcizyniskiego i Wojciecha
Jasińskiego, oraz dach domu Fr. Gajew
skiego. Pożar powstał wskutek złego
przewodu komina w domu Wolczyńskiego.

HIGJENA DZIECIĘCA.
Matka: Zjadłeś jabłuszko, ale czyś je ob
mył?
Władek: — Nie obmyłem, ale poprosiłem
tatusia, by jabłko obrał.
Matka: Dobrześ zrobił, a gdzieś skórkę
rzucił ?
Władek: Nie nzueiłe.m. ale ziadłem ją poteui.

późno wieczorem, nocuje się w Sofj.i po raź
drugi i wyjeżdżając przed południem przybywa się do Salonik dopiero w piątym <Ini.u
podróży. Obecnie można będzie odbyć tę
podróż w* ciągu 2 dni z jednym noclegiem w
Bukareszcie: odlot z Warszawy o godiz. 8
ipnzyilot do Sofjii następnego dnia o godz. S.25
do Salonik o godz. 11.
ZE SFER FINANSOWYCH FRANCU
SKICH donoszą, że w najbliższym czasie
zainteresowane czynniki mają zamiar zwró
cić się do rządu polskiego z propozycją udiziielenia koncesji na budowę szeregu linij
kolejowych w Polsce o cha rakterze strate
gicznym Lub handlowym. Między innemi
Francuzi zamierzają wybudować linje Lu
blin — Zamość, Kalisz — Kolo — Włocła
wek, Toruń — Sierpc i Brodnica — Sierpc
— Płock. Pozatem czynione są studja kal
kulacyjne nad ewentualną budową linji To
ruń — Ciechanów i Pilawa — Łuków.

zamawiać zra.na, oraz groził, że zŁoży
na nią doniesienie (!?).
Tymczasem olkoło godz. 11 wieczo
rem Jul ja Jakubowska w ciężkich bo
leściach zmarła, nie doczekawszy się
żadnej pomocy. Około godz. 1 w no
cy, już po śmierci Jakubowskiej,
przybył p. dr. Michnowski, który do
wiedział się przypadkowo o nagłej
chorobie. Pomoc była już spóźniona.
P. dr. Michnowski oświadczył, że za
chowanie i 'Postępowanie funkcjonarjusza Kasy chorych było niesłuszne
Z giełdy warsiawskiej.
i niewłaściwe. Tak więc na mieście,
CEDUŁA GIEŁDY Z DNIA 25.6.
gdzie istnieje Kasa chorych, gdzie kon
tern miasta utrzymywany jest miej
AKCJE: Baink Polski 115.00, Lilpop
ski urząd zdrowia, można ze mrzeć bez 16.50 — 17.00, Modrzęj ów 8.50. Staracho
pomocy. Smutny ten wypadek powi wice 8.25.
nien komu należy otworzyć oczy na
Tendencja mocniejsza.
racjonalniejszą organizację pomocy
5 proc. Poż. Konwer. zł. 46.50, 5 proc.
lekarskiej. Czy otworzy?
Poż. Bud owi. zł. 58.25, 4 proc. Poż. Inwest. zł. 83.25 — 84.00, 4 i pól Ziem. Kre
dyt. zł. 49.25 — 49.75.
WALUTY I DEWIZY: Dolar 8.95,
Londyn 45.45 i pół, Paryż 54.94, Wiedeń
125.45, Praga 26.45, Włochy 46.75, Belgja 124.26, Sziwajcarja 175.10, Kopenha
ga 259.08, Berlin 212.00. Doi. War. pr.
obr. 8.% i pół.
Ogółem w nowych budynkach Przy
Jak wynika z danych, opracowyTend encj a mocn a.
wanycli przez Główny Urząd staty było 1.294 mieszkań, obejmujących
POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA.
styczny, w I kwartale rb. wykończo ogółem 3.568 izb. Z tej liczby w no
Żyto 25.50 — 25.75, Pszenica 27.50 ■—
no ogółem na terenie całej Polski 372 wych domach znajduje się 1.095 mie
budynki, z czego 506 budynków mie szkań o 5.180 izbach, oraz w nadbu 28.00, Owies pastewny 28.50 — 29.50.
szkalnych, 25 przemysłowych i han dówkach i dobudówkach 199 miesz Mąka żytnia 58.75 — 59.75, Mąka pszen
na 45.00 — 48.00.
dlowych, 14 użyteczności publicznej, kań o 588 izbach. .
Reszta notowań bez zmiany.
oraz 29 innych budynków. Pozaitem
Z pośród nowych mieszkań jest 536
Usposobienie stabsze.
ukończono całkowicie 89 nadbudówek jednoizbowych, 292 — dwuizbowych,
w tern 72 mieszkalne, 7 przemysło 515 — 3-izbowych, 216 — 4-izbowych,
wych i handlowych. 5 użyteczności 88 — 5-izbowych, 25 — ńdzbowych.
11 — .7-izb owych i 15 — 8-izbowych
publicznej i 7 innych.
W ciągu kwartału rozpoczęto ogó i większych.
POSTĘPUJE CORAZ SZYBCIEJ.
łem budowę 5i2 nowych budynków
W budynkach rozpoczętych znaj
Niemal ze wszystkich państw środ
(259 m’:szkolnych. 10 przemysłowych duje sie 1.098 mieszkań o 2.889 izbach,
kowej Europy donoszą stacje ornito
z
czego
w
nowych
budynkach
1.009
i handlowych. 2 użyteczności publicz
logiczne o stałym zaniku bocianów,.
nej i 41 innych), oraz 34 nadbudówki. mieszkań o 2.712 izbach, w nadbudów
Tysiące gniazd tych skrzydlatych „owszystkie mieszkalne.
kach zaś 89 mieszkań o 177 izbach.
piekunów niemowląt14 stoją pustkami,
świadcząc o tern, że w społeczeństwie
bocianów nędza mieszkaniowa nie ist
Na ogólną liczbę 515.269 bezrobot Sosnowiec 1.104-), robotnicy budowla nieje wskutek stałego i wyraźnego
nych w Polsce według danych z dnia ni — 28.534 (Warszawa 2.300, okręg zmniejszania się liczby ich rodzin.
Jakie są powody dziwnego tego zja
6 b. m., bezrobocie w poszczególnych warszawski 1.511, Śląsk 6.087. Poznań
zawodach przedstawia <się następu — 1.113, Lwów 2.008, Kraków 1.343, wiska? Wiadomo przecież, że w na
jąco :
Łódź 1.311, Lublin 1.314), pracownicy szych strefach bociany cieszą się spe
Górnicy 13.882 (w tern na Ślą&ku umysłowi — 27.794 (Warszawa 4.450, cjalną sympatią ludzi, niema więc mo
9.305. w Śccnowcu 1.628. w Drohoby okręg warszawski 801, Łódź 2.175, wy o jakiejś akcji tępienia. Otóż
czu 1,201, w Chrzanowie 641), hutni Śląsk 3.483, Poznań 2.188, Lwów 1.458, Twierdzono, że zagłada grozi bocia
nom nie u nas w mroźnej północy. Iec2
cy — 2.858 (Ślą.-sk 1.995. Gdynia 501), Bydgoszcz 1.029, Kraków 702).
-szklarze — 2.896 (okręg warszawski
Liczba bezrobotnych rohotnilków w ich kwaterach zimowych, a zwlasz505. Piotrków 705, Luldin 565, Siedlce niewykwaliifikowmnych wynosiła w cza w południowej Afryce.
Głownem pożywieniem bocianów są
357). metalowcy — 25.741 (Warszawa dniu 6 b. m. 159.521.
3.000, okręg warszawski 699, PozmańLiczba częściowo zatrudnionych owady, wśród których szarańcza na
1.148, Łódź LI48. Sosnowiec 1.654. Ra wynosiła 140.703, z czego 1 dzień w leży do specjalnych bocianich przy
dom L262. Drohobycz 1.079,
Śląisk tygodniu pracowało 6.692 robotni smaków. Od lat kilku w południowej
6.303. Bydgoszcz 732, Lwów 729), włó- ków, przez 2 dni — 6.710, przez 3 dni Afryce podjęto systematyczną akcję
kiennicy—25.912 (Warszawa 700, Łódź — 44.020, przez 4 dni — 27.546. przez tępienia szarańczy za pomocą — arszeniku. Bociany żywiąc się zatrute12.611, okręg łódzki 2.655, Śląsk 1.145, 5 dni — 55.735.
mi owadami same ulegają zatruciu j
Białystok 1.774, Częstochowa 1.592,
w fen sposób masowo wymierają.
Ujemny wpływ na rozmnażanie się
bocianów wywiera również kulturalPIERWSZY KUTER ZBUDOWANY W z całego eksportu wskazuje na pewną po n a cks pa nsj a człowi ek a.
ysusza nie
KRAJU. Na pochylni morskiego urzędu ry- prawę -w stosunku do miesiąca poprzednie
baokiego w Gdyni, robotnicy i rzemieślnicy go ze względu ńa zmuMejiszomy eksport do mokradeł i błot oraz udostępnianie ich
pracują o łacnie nad wykończeniiem dużego Turcji, gdizie płacą za ten towar bardzo mo dla kultury rolnej uszczupla tereny,
kutra rybackiego, zbudowanego w kraju i lo. przy równoczesnej zwyżce do F;in>łaindtji które dotąd w głównej mierze dostar
wyłącznic z materjałów krajowych. Budową •i Danji. gdzie uzyskiwano lepsze ceny.
czały bocianom pożywienia. Wiole bo
kieruje cieśla Lidtke z Gdyni. Długość ku
OBNIŻKA TARYF KOLEJOWYCH W
tra wynosi 14 m., szerokość 3 i pół m.. za- NIEMCZECH. W z-w.iazk.u z da.jącą się coraz cianów ginie również w czasie Prze
nurzeanie 1.8 m., wyporność zaś wyniesie dotkliwiej odozutwać na kolejach niemiec lotu nad Azją Mniejszą, Grecją i
•trzydzieści kilka do 40 ton. Kuter, zbudo kich konkurencją ruchu samochodowego, Włochami.
wany z dębiny, sprowadzonej aż z pod Wio komisja taryfowa kolei Rzeszy opracowała
dawy, jest bardzo mocny i solidny i budzi projekt rewizji dotychczasowych stawek ta
DELIKATNOŚĆ.
podziw Holendrów, specjalistów od poło ryfowych. Przedewiszystkiem maja być ob
wów dałc.komoirsIkiicJi. Na kutrze montuje sio niżone osi 5—120 proc, stawki w klasach najAnnci-y.kanic uni.ieją przemawiać do swoich
obecnie motor, również całkowicie wykona wyżj.-zych (przesyłki drobnicowe), gdzie naj wsipółziiomikóiw. W jędrnym z nowojorsiklifcib
ny w kraju, przez krajową fabryko moto bardziej odczuwano konkurencję samocho ho>te'ii wisi liardi.ipujacy napis:
rów ,,Perku.n“. Motory ,,Pcnk,una“ da ja przez dową. Jednocześnie chniżonoby stawki za
— Jeżeli paai w domu pluje na podłogę
kilka godzin -wolne obroty, czego nic dają przewóz ładunków 10 i 5-tonowyoh w in proszę ii tut aj nic odistęponvać od swego zwy
motor y za g raniczine.
nych klasach. Zmniejszenie wpływów kole czaju. Chcemy, żeby wszyscy czuli się ja-k
SPRAWA ŁÓDZKIEGO BANKU IIANDLO jowych z tego tytułu obliczane jest na pod w donn u.
WEGO W LONDYNIE. W dalszym ciągu to stawie przewozów z r. ub. na 50 milj. mk.:
WIEK KOBIETY.
czą się w Londynie rokowania w sprawie u- w rzeczywistości ubytek ten będzie zapew
— Ile lat właściwie ma żona naszego sze
zyskania- nowych kredytó'W diła Banku Han ne dużo mniejszy, wobec odebrania części fa?
dlowego w Łodzi. Rokowania te okryte są pnz ewozów satmo-cihod o.m.
— Jeżeli można wierzyć jej zapewnie
MIĘDZYNARODOWY KARTEL MIEDZI niom. to jest ona tak młoda, że jej najstar
mgłą tajemnicy. Mimo tego dowiadujemy
się, że pewne konsorcjum, angielskie skłon obniżył z dniem 18 bm. ceny miedzi z 8.52,50 szy syn miał diwa lata, gdy ona się rodiznła
ne jest udzielić nowych kredytów, domaga na 8.27,50 centa za 1 bs cif porty europej
się jednak poważnych gwarancyj. W spra skie. Cena 8.52,50 utrzymywała się zaledwie
MOTOCYKL Z PANIENKĄ.
wie tych gwarancyj nie doszło jeszcze do przez 14 dni, tj. od 4 bm. (poprzednio 8.77,50)
— Powdcd.zno Morycek, cobyś ty chdal
porozumienia.
NOWA LINJA LOTNICZA do Bułgarji i na twoje imieniny?
KAPTURKI ŻELATYNOWE. W maju wy Grecji, której uroczyste otwarcie odbędzie
— Niech m:i tatuś kupi motocykl z inka
siano ogółem ziagraniieę kapturków żelaty się w dniu 27 bm. umożliwi przebycie drogi panienką z tylu.
nowych do szczelnego zamykania flaszek do Salonik, która trwała dotychczas prze
NA JEDNO.
143.745 sztuk, wartości zł. 5253,64. Towar szło cztery dni. w ciągu 11 godzin lotu. Do
— Stasiu, ty znowu kłócisz się z Maryilką!
eksportowano do następujacych krajów: do tychczas, wyjeżdżając z Warszawy ekspre
FiiniiandjiL 57.150 szituk, Danji 51.170 szl., Tur sem o godiz. 14.55, przybywa się do Buka Czy nigdy nie możesz się zgodzie na. jednio?
— Właśnie, że się zgadzamy. Mar-ydka chc<
cji 21.910 szt., Szwajcarji 22.505 szt, do Ru- resztu następnego dnia popołudniu; po nocsie oalv dzie/u i>.rzvł>ywa do Sofii wdziać to wjekiSiŁe iaibłko i ta
muinii 5.1.210 szt. Pinzecue4ma cena, uzyskana Ix'jsri

W sobotę 20 b. m. o godz. .8 i pól
wieczorem zachorowała naglle Julja
Jakubowska, żona bezrobotnego, za
mieszkała w Zawierciu przy ul. P»ogorzelskiej 12.
Prawdopodobnie powodem zacho
rowania było, iż Jakubowska, zmę
czona całodziennem zbieraniem drze
wa w le6ie, którego duży wór Przy
niosła na plecach do domu, zaziębiła
się, gdyż, pragnąc, się nieco orzeźwić,
włożyła nogi w zimną wodę.
Gdy Jaik.ubows.ka dostała silnych
bólów w okolic-ach serca i kurczów,
Abbas Hilmi,
ostatni kędyw Egiptu (wielokról turecki), córka jej, Zo.fja, pobiegła do Kasy
który w r. 1914 przez króla Fuada został chorych z błaganiem o pomoc lekar
pozbawiony tronu, zmarł jako wygnaniec
ską. Z powodu spóźnionej godziny nie
nad Bosforem.
zastała lekarza, natomiast jakiś fun
®r®5s®m??soj®sa!sssssBB5ma^^
kcjonał’jusz Kasy chorych, do które
go się zwróciła o informacje, powie
dział jej ze złością, iż lekarzy trzeba

Kronika Olkuska.
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ŻYCIE
GOSPODARCZE.
Niewiele się w Polsce buduje.

Zagłada bocianów

BesFobocśe w poszczególnych zawodach.
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Kolonizacja francuska
W ALGIERZE.
Rząd francuski prowadzi obecnie
rokowania z władzami Algieru w
sprawie wielkiego planu kolonizacyjnego. Projektowane jest wybudowa
nie 4000 wzorowych wsi, z których
każda ma mieć po 100 domów z żelazo-ibettonu, szpital, szkoły itd.
Realizacja projektu ma kosztować
5 miljardów franków i pozostaje w
związku z kłopotami rolnictwa algier
skiego na tle braku rąk do pracy,
spowodowanego emigracją krajow
ców do miast i do Francji.

Skrócenie dnia szkolnego
W NIEMCZECH.
Pruski minister oświaty wydał okólnik, w którym poleca skrócenie
dnia szkolnego w szkołach Powszech
nych o dwie godzimy tygodniowo.
Zmiana ta ma miejsce już w bieżącym
roku szkolnym i dotyczy czterech wyż
szych klas szkoły powszechnej, przy
czem wyraźnie podkreślono, iż nie
mogą ulec skróceniu lekcje muzyki,
gimnastyki, roh&i ręcznych, góśipodar
siwa domowego i zajęć w warszta
tach szkolnych.

Wiszące ulice
W NOWYM JORKU.
Choć ludzie wolą mieszkać w ma
łych domlkach, tonących w zieleni, ar
chitekci amerykańscy prześcigają się
w budowie coraz wyższych wież. No
woczesna technika z jej ścianami budowlanemi całkowicie ze stali, pozwa
la na budowę coraz to wyższych do
mów. Obecnie powstała myśl połącze
nia dzielnicy portowej Nowego Jorku
z City zapomocą ulic wiszących , na
stalowych linach. Ulice talkie wisiałyby pomiędzy drapaczami chmur.
Na ulicach tych budowane byłyby ko
lejki również wiszące, tramwaje itd.
Amerykanie twierdzą, że budowa ta
kich ulic bylaiby o wiele tańszą, niż
budowa na fundamentach ziemi. W
takich miastach przyszłości, gdzie
wszystkie ulice byłyby wiszące, mie
szkańcy pięter, począwszy od setne
go aż do 250-.°o, może raz tylko na
rok schodziliby na powierzchnię zie
mi, którą znaliby .zapewne tylko z lo
tu ptaka. Rzecz zadziwiająca, że ta
kie wiszące ulice przewidział słynny
pisarz francuski Verne w jednej ze
swoich fantastycznych powieści.
CO TO JEST HIPOHONDRYK?

— Paaiie [profuisorze — zwraca siię jedna z
pań z zapytaniem do głośnego neu.reolo.ga
paryskiego — co to jest hlpo-hoindryk?
Profesor, znamy ze swych ciętych a doiwoipnych. odpowiedni, -powiada:
— Tnudmo imi to jakoś naukowo pani wytłiuitiaozyć, ale żeby pani zroizuimiiaia, po
wiem panii, że h.ipohoindryk jest to cal-owdek.
który się czuje tem lepiej, im czuje się go
rzej.
FHJsP MACDONAŁD.

środa Z4 czerwca <951 roku.

PRAGA PRZYGOTOWUJE SIĘ
ma powitam© 15®@@ harcerzy słowiańskich.
Praga, 22 czerwca.
Skauci prascy, świadomi swej od
powiedzialności, czynią gorączkowe
przygotowania do wielkiej uroczysto
ści skautowej — zlotu i „Jamboree"
tskauifów słowiańskich.
W środowisku skautów czechosło
wackich, w domu „Skaut", znajdują
cym się w najruchliwszej ulicy, wre
praca. P-od kierunkiem starszych pra
cują tam z wielką gorliwością grupy
-młodzieży skautowej. Zapisuje się
zgłoszenia uczestników zlotu, odpo
wiada się na liczne zapytania, opra
cowuje się plan wielkiego pochodu
wszystkich skautów przez Pragę itd.
Nic też dziwnego. Dnia 28 czerwca
Przybędzie do Pragi około 15.000
skauitów, którzy rozbija swój obóz w
olbrzymim parku „Stromowka" i na
łąkach, park ten otaczających. W Pra
dze zejdą się skauci nietylko czescy i
wogóle słowiańscy. Oprócz licznych
zastępów z Polski, Bułgarji, Jugosławji i rosyjskich zagranicznych grup
skautowych, przybędą do Pragi rów
nież goście tych skautów słowiańskich
—• delegacje skautów słowiańskich ze
wszystkich prawie państw Europy.
Te liczne zastępy młodzieży wspól-

Moda kapeluszy damskich ze stru
sie mi piórami pod koniec wojny świa
towej os-taiecznie ustąpiła miejsca in
nym, bardziej oszczędnym i mniej upleczonym strojom.
Zdawało się, że strusie ostatecznie
uszły zagładzie i źe odtąd będą mogły
swobod ni e prze mi er zać
be zbrze żn e
pueitynie. W zeszłym atoli roku pewne
towarzystwo handipwe Zgłosiło proś
bę o pozwolenie zorganizowania wię
kszej ekspedycji łowieckiej na obsza
rze pustyni Kalahari celem polowania
na strusie. Petycja wydawała się od
powiednim władzom dziwna, została
jednak załatwiona pozytywnie, gdyż
zasadniczo nie istniał poważniejszy
powód odmowy.
Obecnie tajemnica już się wyjaśni
ła i jak się okazało, nad głowami stru
siów zawisło znacznie większe niebez
pieczeństwo. aniżeli dwadzieścia lad
temu. Dziś już nie pióra owych pta
ków są przedmiotem kalkulacji han
dlowej owego towarzystwa, lecz za
wartość ich żołądków, która dostaje się do rąk chciwych myśliwych do
piero po zabiciu strusia.
Zaobserwowano, -że strusie, jak zre-

Przedruk wzbroniony.

Anloryzowany przekiad J. Zydlerowej.

— Dziwna rzecz — odezwał się —
nie mogę otrząsnąć się z tej strasznej,
pełnej grozy tragędji. Myślę o' niej
ciągle. Jeszcze w domu coś mię pcha
ło, żeby tu przyjść. Przyszedłem i ku
piłem gazet, chociaż pamiętałem, że
potrzebuję tytoniu. 1 mimowoli szu
kam sam rozwiązania, chociaż detek
tywi pracują. Może nudzę pjna. —
Zniżył glos. — Jak pan sądzi, czy się
panu uda? John był moim najlepszym
przyjacielem i moje nerwy... już chy
ba nie wytrzymają długo. Obawiam
się...
— To trudna sprawa — brzmiiala
lakoniczna odpowiedź. Gethryn nie
miał ochoty do rozmowy.
Starał się ułożyć jakiś plan działa
nia i zdecydował się tylko na jedno.
Musi zobaczyć się raz jeszcze i roz
mówić z właścicielką sandałka. Nic
więcej nie wiedział. Trzeba czekać.
Wracali w milczeniu Przed bramą
stał samochód i wsiadał do niego

Boyd. Na widok Gethryna zatrzyma!

Potrafił zachować swe obyczaje po
mimo jarzma, węgierskiego. W środ
ku tej wsi stać bodzie chata pasterzy
huculskich — koliba. Obok koliby bę
dzie tynow'r żóraw, znany także w
Polsce. Nie brak będzie i największej
świętości'skautów: ognia, przy którem Rusin i tańczyć będą swe tańce
narodowe, kozaczka, kołoinyjkę, mełelicę. Śpiewom ruskim towarzyszyć
Będą dźwięki trąby pasterskiej, przy
pominającej święte trąby mnichów
t yb e ta ńskich itd.
Dó Pragi przybywają tysięczne za
stępy skautów polskich, których pro
gram obozowy już dziś jest przedmio
tem zainteresowania. W dniu zagaje
nia Jamboree rozpalony będzie w
środku obozu „wielki ogień“, do któ
rego będzie miała dostęp i Publicz
ność. Przy nim delegacja skautów an
gielskich śpiewać będzie swe pieśni
narodowe, poczem skauci poilscy i ju
gosłowiańscy wystąpią ze swemi pro
dukcjami.
Będą tu również trzy obozy skaulek. Jeden założony zostanie przez
Podkarpacko - ruecy skauci wybu skaułiki praskie, drugi przez poża
rnie jscowe, a trzeci przez skaut ki pol
dują tu górską wioskę huculską, wio
skę swego kraju, który dotychczas skie.
Wszyscy skauci, którzy przybędą
do stolicy Czechosłowacji w liczbie około 15.000, wezmą udział w wielkim
Pochodzie przez Pragę dnia 28 czerw
ca. Będzie to jeden z najbarwniej
szych pochodów jaki dotychczas Pra
ga widziała. Pochód długości 3 kilo
metrów ruszy szpalerem praskiej pu
szfą wszystkie inne Ptaki, połykają
bliczności orze z najruchliwsze ulice
drobne kamyczki i piasek. Niezwykłe
Pragi i zdążać będzie do Hradczany,
to ..danie" w strusiem menu służy do
siedziby prezydenta T. B. Maisaryka.
ułatwiania trawienia. Zdarza się przy
W pochodzie młodzieży kilku naro
tem bardzo często, że wraz z bezwar
dów, ubranej w najrozmaitsze stro
tościowy m żwirem, strusie, przebywa
je przygrywać będą trzy orkiestry.
jące na wolności połykają d ja men ty.
Młodzież kroczyć będzie wesoło, tak
stanowiące naturalne bo gacił w o wielu
jak jej to prawo skautowe nakazuje,
terenów
południowo - af rykańskich.
Widocznie połysk tych szlachetnych a w pochodzie niesione będą najroz
maitsze chorągwie i transparenty, pro
kamieni, względnie ich wygląd, wy
pagujące ruch skautowy.
ostrzają apetyty strusiów. Ta niezwy
Praski e
u rccz.ystości
fika ut owe
kła i drogocenna zawartość strusich
właściwie już się rozpoczęły. W ol
żołądków stała się przedmiotem po
brzymich salach Praskich Targów ożądania człowieka. Okazało się bo
wiem, żc częste są wypadki znalezie Iwa.rta została, wystawa skautowa, onia w jednym żołądku strusim 10 do brazujaca życie słowiańskich skau
20 różnych -wielkości d ja men łów. Jak' tów. W ogromnem mnóstwie szaf i
donosi inspektor rządowy południo- skrzyń, witryn i kiosków, Pawillonków i kramów nagromadzono wszy
wo^afry,kańskich kolonij, P. R. Ralegh. pewnego razu naliczono 71 dja- stko, co związane jest z mzwojem
skautingu, co uprzytamnia jego zna
mentów w jednym ptasim żołądku.
W ciągu zaledwie trzech miesięcy czenie wvchowawczc.

W poszukiwaniu diamentów
w strusich żołądkach.

MIŁOŚĆ DETEKTYWA

26)

.zawodniczyć będą w budowie swych
obozów, z których w 'najpiękniejszym
parku praskim w jednym momencie
ma wyróść wielkie miasto namiotów,
drewnianych domków itd. Każda gru
pa narodowa wybuduje sobie obóz
według własnego zwyczaju tak, aby
wszystkie obozy razem tworzyły wici
kie obozowisko słowiańskie, w którem
wszyscy skauci, druhowie i. druhny
wprowadzą w życie ideał rycerza-ju
nak a.
Jamboree praskie będzie zarazem
pewnego .rodzaju wystawą etnogra
ficzną. Każda grupa narodowa budo
wać będzie swój obóz według wła
snych einograificznycli i architektoni
cznych pojęć. Będą tu wioski polskie,
czeskie, słowackie, podikarpack o-r u>skie, jugosłowiańskie. Oprócz tego
wybudowane zosta.ną specjalne obozy
oryginalne, przy których skauci roz
winąć mogą, własną fantazję. Rozbi
ty zostanie np. obóz przyszłości z r.
1950, dalej dom ki domiane, domki z
kory Brzozowej, obóz Indjan, obóz
skautów wodnych itd.

się. Sir Artur wszedł do domlcu.»Boyd
byl poruszony i nie ukrywał tego.
— Gdzie pan byl? Ominęła pana
ciekawa sprawa.
I— Doprawdy? — sceptycznie zapy
tał Gethryn.
— Tak. Muszę panu oznajmić, żc
sprawa jest skończona.
— Czyżby?
— Tak. Miał pan rację. Jest to ktoś
z pośród. domowych. Teraz nic więcej
powiedzieć panu nic mogę. Wracam
dó miasta. Zobaczymy się później.
Gethryn podniósł brwi. Coś za pręd
ko! Czyżby Boyd znalazł jakieś do
wody przeciw niej?
— Niech pan mnie nie opuszcza,
Boyd — zaprotestował
gwałtownie
Gethryn.— Jest pan strasznie tajem
niczy. Proszę mów pan jaśniej.
Detektyw spojrzał z niepokojem na
zegarek. Zawahał się.
— Powiem w krótkości — odrzeld,
kładąc zegarek do kieszeni. I— Powi
nienem byl już wyjechać przed dzie
sięciu mamutami. Gzynie to wszakże

K. B.
ofiarą ludzkiej chciwości padły setki
strusiów, a obecnie zastanawiają się
DOWÓD.
Sędziia do świi-adik-a: Gzy oskanżoiny był
czynniki miarodajne nad wydaui&m
odpowiednich rozporządzeń, które u- pijany?
Świadek: Tego stwierdzić mie mogę, ale
chroniłyby egzotycznego tego ptaka widiziiałem, że biegł za robaczkiem święto
przed zupełną zagładą.
jańskim i prosił go o ogień.
.nieoficjalnie i będę musial pana pro
sić...
— Nie gadać tyle, Boyd.
— Dobrze. Gdyśmy się zraina roz
stali w ogrodzie, zbadałem ponownie
wszystkich
domowników,
zadałem
więcej pytań, przyczem jeden z nich,
którzy mieli „murowane' alibi, zas
pał się, jak się to mówi. Mianowicie
jedna ze służących zeznała, że widzia
ła pana Trayersa — sekretarza — jak
szedł do swego pokoju zaraź po dzie
siątej. Zgadzało się zupełnie z tem, co
sam nam powiedział i z tem, co mówił
sir Artur. Dziewczyna. Spędziła cały
czas od dziesiątej do chwili -wykrycia
zbrodni w garderobie, układając bie
liznę. Zajęło jej to wiele czasu, bo
miała zaległą robotę. Garderoba jest
naprzeciwko pokoju Trayersa. Otóż
dziewczyna ta powiedziała narazie,
że wiie napewno.iż sekretarz nie wychodzit wcale z pokoju, gdyż drzwi
garderoby były cały czas otwarte.
Gdyby wyszedł, musiałaby go zoba
czyć. Co do mnie, o Traversie nie myślałem -wcale, jeżeli mam powiedzieć
prawdę.Ona sama przyszła do minie,
przyznając się, że nie powiedziała
prawdy.
— Jakto? — zapytałem i uspo
koiłem ją, gdyż była bardzo zdener
wowana. Wówczas przyznała się mi,
że nie bvła cały czas bez rrrzerwy w

garderobie. Zeszła na jakieś dziesięć
minut na dół. Była bardzo przerażo
na, bo obawiała się konsekwencji za
tajenia prawdy. A było to tylko za
pomnienie. — Boyd zaśmiał się, lecz
Gethryn wcale nie mtiał ochoty do
śmiechu.
— Która to była godzina I— zapy
tał.
— O ile dziewczyna przypomniała,
sobie, było to w dziesięć minut po
przyjściu Trayersa do pokoju.
— A więc według pana Trayers wy
szedł z pokoju, gdy dziewczyna ode
szła, wymknął się z domu, wszedł
przez okno gabinetu, zabił swego chle
bodawcę, wymknął się znowu, ukrył
się gdzieś, dopóki nie skończył się ca
ły zamęt, a potem niezauważony
przez nikogo wrócił do siebie i utrzy
mywał, że nie ruszał się stamtąd.
Boyd spojrzał z wyrzutem,
;— Pan ironizuje, ale właściwie, to
prawie tak się odbyło.
— Czyżby? A wie pan, Boyd, że
mnie się to wydaje nieprawdopo
dobne.
— A jednak pan się spierał ze inną,
gdym utrzymywał, że Trayers i wszy
scy są zupełnie pewni. — Boyd zni
żył głos. — Panie pułkowniku, odciski
palców na narzędziu zbrodni1— na tej
rasanlii... sa Trayersa...
m
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I Eleksiry do zębów
88

——

Pasty w tubach i mydełkach
w wielkim wyborze
pierwszorzędnych fabryk polskich i francuskich

a
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SOSNOWIEC, 3-GO MAJA 7

Zgubiono książeczkę Wyźynaacski reperu.

ubezpieczeniową wyda je, nakładamy na zni
ną na imię Mieczysławy szczone wałki nowe
Lipeckiej.
5768 gumy oraz wszelkie uszkodzenia wykonuje,
Zaginęła książka woj my fachowo i po ni
skowa wydana prze
*
skich ccnaoh, wszelki®
PKU. Będzin na imię przedmioty
gumowe
Abraham Goldfreint.
przyjmujemy do napra
•
5767 wy. Sosnowiec, ul. Koł
Michalina Kałuża zgu łątaja 1 Kwiatkowski.
5763-2
biła paszport wydany
przez Starostwo Bę
dzińskie.
WŁOSOW |
Znalazcę portfelu
*
wra
z dokumentami
i innymi papierami, któ wypadanie, łupież, łyre prze
*
J. Kościuczu- sienie usuwa „Esen-;
ka pozostawione były cja C h i n o w oprzy okienku Kasy Ko ChmieSowa” i „My-'
lejowej w Strzemieszy dSo C h i n o w ocach,
uprasza się o Chmielowe” (z Ko
zwrot za wynagrodze gutkiem) Sprzedają aniem 50 złotych.
pteki i składy aptecz
ne. Główny skład, Apteka Gąseckiego ul.
Freta Nr. 16. SZ7;

USTATNlt

iwn miot
* * ********

Szwedzka flota wojenna odwiedziła w tych dniach port

w Stralsundrzie.

Małpy w Europie środkowej.

Ciekawe próby aklimatyzowania zwierząt

NAUKA
I WYCHÓW.

llhdil

W

szybko, gustownie i tanio wykonuje

SKLEP POLSKI

Angielskiego
kursy.
Zapisy na kursy za
czynające się we wrze
śniiu, pod kierownic
twem p. Phitliipsa —
przyjmuje sekretarjat
Szkoły Zawodowej, —
Waiwel 13, do 30-go
czerwca.
5755

SKŁAD MAT. PIŚMIENNYCH
BĘDZIN, Małachowskiego 7
tel. 7-90.

LOKALE ROŻNE
KUPNO
i SPRZEDAŻ

małpom.
Minister państwa
O ciekawych próbach zaaklimaty czech
zowania w naszej strefie zwierząt e- związkowego Hesji M. E. v. Schilieffen
gz o tycznych pisał niedawno w nie- próbował zaaklimatyzować prawdzi
•nieckiem piśmie naukowem „Umschau we afrykańskie makaki. Małpy czuły
3 pokoje a kuchnią,
m Wissenschaft u. Technik lekarz dr. się w Niemczech doskonałe. Korzysta
przedpokój z wszelkiejąc
z
ochrony
władz
rozmnożyły
się
mi wygodami do wyna „Zakopane". Droga
Jacob.
jęcia od zaraz. Robo do Białego. Pensjonat
ku
utrapieniu
mieszkańców
Hesji.
Jak wiadomo,, fauna i flora danej
tnicza
1, Pawlik. 5656 „Przystań"
Antoniny
akolicy w rozwoju swoim zależna jest Często napadały na samotnych space
— poleca
rowiczów
i
podiróżnych,
a
także
rolni

Cztery
pokoje z kuch Rumeldowej
od najrozmaitszych czynników na
pokoje
duże,
słoneczne
nią z wszelkiemi wy
tury
klimatycznej. Po wpływem kom wyrządzały poważne szkody. A-z Samochód 4-osobowy godami zaraz do wy po cenach przystępnych
otwarty 11'30
Pełny komfort. Poło
Dmian tych czynników zazwyczaj na wreszcie po kilku latach nieprzewi Berliet.
KM. po remoncie w najęcia pnzy ul. Ma- żony w lesie,
5678-3
stępuje też zmiana jej fauny i flory. dziany wypadek położył kres ich wy bardzo dobrym atonie, rjackiej 4 a. Wiado
Zakopane. Droga do
W ostatnich atoli stuleciach człowiek brykom. Oto pewnego dnia małpy okazyjnie do sprzeda mość u gospodarza.
5744 Białego, pensjonat Pa
i tu chce interwenjowaó i usiłuje wdały się w zawziętą walkę z psem, nia, Wiadomość Inż.
ryżanka. Komfot, ciepła
Maruszewski,
Sosno
wprowadzić mniej lub więcej poważ ktoregn pomawiano o wściekliznę. O- wiec, 3-go Maja 5, tei zimna woda. Czystość,
kuchnia wykwintna. Ta
ne zmiany w gospodarstwie przyrody. czywiście był to powód dostateczny, lef. 159,
5609-6
by
wymordować
wszystkie
małpy,
ce
rasy, balkony, radjo, te
Znanym na przykład jest fakt, że w
Sprnedam wyżła nie
lefon. Ceny przystę
lem
zabezpieczenia
okolicy
przed
klę

Ameryce nie znano naszego pospolite
mieckiego w czwartem
pne.
5680-2
polu. Wiadomość Dwór
go wróbla i dopiero europejczycy, ską epidemji wścieklizny.
W Windhasem niedaleko od Kassel ska 6 u stróża. 5765-3 Unieważniam zgu Jasickiemu Stanisła
zdobywając Nowy Świat, przetran
bione 2 weksle a pod wowi skradziono ksią
grobie Okai | a sprzedam pisem
sportowali go przez Ocean. W zeszlem pochowano we wspólnym
L. Anisman nie żeczkę wojskową wy
stuleciu również pewien kapitan prze wszystkie te nieszczęsne ofiairy ludz sklep tanio. Powód sa wystawione, bez zlece daną przez P. K. U. So
Sosnowiec nia. L. Anisman Sosno snowiec, książkę Kasy
wiózł z sobą do Argentyny trzy, czy kiej manji. eksperymentowania i wła motność.
wiec, Prezydenta Moś Chorych i inne doku
Sielecka 6. Gałkowa
cztery zające: Dziś rząd argentyński snej złośliwości.
5769 menty.
5770 cickiego 17.
walczy rozpaczliwie z istną plagą na
•Niezwykle te doświadczenia mają
szych szaraków. Tysiące^ zajęcy tępi ce na celu korygowanie fauny danej
się rok rocznie bez litości, a jednak okolicy, doświadczenia podejmowa
szkody w rolnictwie powodowane ne częstokroć przez łudzi mało za
przez tych czworonożnych szkodni stanawiających się nad tern, czy dany
okaz nadaje się do aklimatyzacji, nie
ków są olbrzymie.
Ogormnie zabawnie przedstawiają spotykają się z uznaniem przyrodni
się próby zaaklimatyzowania zwie ków, gdyż mogą poważnie zagrozić
rząt egzotycznych w Niemczech. Czter równowadze sił w świacie zwierząt i
dzieści lat temu naprzykład wypusz roślin.
Styna jednak możliwość życia małp
czono w Nadrenji na wolność kilka
aiustraiłijskich kangurów. Zwierzęta te' na wolności w naszych szerokościach
przedostały się aż do gór Taunusu pozwala nam wysnuć przypuszczenie,
oraz do Nicei. Niedługo jednak cie czy może owe małpie kolouje nie są
— W DĄBROWIE GORN. NA REDENIE —
lepszego, cieplejszego
szyły się • wolnością, gdyż niebawem zwiastunami
dom własny, tel. 1-89.
jutra.
Geologowie
bowiem
są
prze

wyginęły wszystkie od kul kłusowni
1* —■ ■■ h Wykonywa: Pomniki, figury, grobowce, toczaki
ważnie
zdania,
że
zbliżamy
się
ku
ków.
do ostrzenia narzędzi, tablice marmurowe, blaty
Nieco lepiej powodziło się w Niem cieplejszej epoce.
umywalniowe i kontuarowe. Dział betonowy: Rury kanali
zacyjne, kręgi studzienne, stopnie mozajkowe, płyty trotuaDŹWIĘKOWE KINO I
poniedziałku 22-go do 24-go włącznie
Wielki
Film dźwiękowy p. t.
« Nad
program!
rowe, posadzki i słupy ogrodzeniowe i wszelkie
roboty
bu
dowlane wchodzące w zakres powyższy.ARCYWESOŁA
Wykonanie solidne,KOMEDJA
ceny przystępne, za gotówkę i na raty.
4392
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CZŁOWIEK ŚMIECHU

I WSTRZĄSAJĄCY DRAMAT KTÓRY PRZEJMUJE WIDZA DO ŁEZ.
|
W rojach głównych słynni artyści: Olga Bakłanowa i Conrad Veidt.

Cennik ogłoszefi:

Anons:

Od czwartku 25-go czerwca

CUDA W LOURDES

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