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SPRAWA B. WIĘŹNIÓW BRZESKICH
PRZEMÓWIENIE ADW. SZUMAŃSKIEGO.
Na wczorajszej rozprawie brzeskiej za
brał głos adw. Wacław Szumański, obrońca oskarżonego Putka.
Niejednokrotnie podczas przewodu są
dowego i przemówień stron, nazwano
ten proces historycznym. Polemizowało
z tem oświadczeniem oskarżenie, twier
dząc, że liistorja — to ocean bez dna i że
w jego głębinach zatonie ten proces, ja
ko odrobinka. To literackie górne, może
zbyt górne porównanie, miało na celu
chyba upodobnienie oceanu do lristorji
świata. Ale mam wrażenie, że i w tej historji, to co najważniejsze w sprawie,
więc Brześć, kącik swój znajdzie. Acz
kolwiek było może w historji Europy
dużo momentów okrutniejszych, że przy
pomnę choćby zabójstwo Matteotiego.
Ale nad zabójcami Matteotiego odbył się
sąd, zabójcy byli skazani na 6 lat więzie
nia, nie domagano się od żony i dzieci
złożenia specjalnych skarg. Jeden z apo
logetów pomajowego regimu, p. Antoni
Anusz, w odpowiedzi pani Dąbrowskiej,
poruszył osobę Marka Barkoyica z 14-go
stulecia, którego Kazimierz Wielki za
rozboje kazał zamurować i Samuela Zbo
rowskiego ,o którym mówi autor dzieła
Dumy o hetmanie, jako o zdrajcy oj
czyzny. I to miało być porównanie hi
storyczne i usprawiedliwiające Brześć.
Brześć to będzie ten nasz niezacliodnio europejski wkład do lristorji — oceanu.

la przy ustawie o organizacji naczelnych
władz wojskowych. W grudniu 1925 r„
na parę miesięcy przed zamachem, Anusz, jeden z najbliższych Piłsudskiemu,
podnosił, jako charakterystyczną cechę
naszej lewicy, jej charakter państwowy.
Więc może była złość przeciwko Witoso
wi? To już nie kamyk, ani kamień, lecz
skala w pojęciu pana prokuratora. Ależ
w tejże samej książce Anusza pt. „Kon
solidacja czy rozbicie4’ czytamy entuzjastyc-ziną wzmiankę o Witosie, jako o chło
pie polskim, który w znój u i trudach pra
cując na chleb codzienny, nie przesta
wał myśleć o Polsce.
CIEKAWA STATYSTYKA.
Skądżeż więc ta nienawiść do władzy
ustawodawczej, ta pogarda dla Sejmu?
A może chodziło o tę bezkarność, o te
protekcje, o których mówił p. marsza
łek Piłsudski w wywiadzie z 28 maja r.
1926. Odpowiedź na to znajdziemy w
roczniku statystycznym. W tablicach
przestępstw zameldowanych w ciągu pa
ru lat. Więc chodzi przedewszystkiem
o przestępstwo urzędowe. W 1924 r. by
ło ściganych przestępstw 2.656, w 1925 r.
809, więc zdawałoby się bezkarność, ta
ka mała cyfra. Ale cóż widzimy? W r.
1926 jest cyfra 817, a więc o 8 tylko wię
cej. Czyż o tych 8 procesów warto było
robić żarnach storni? Ale spójrzmy na
następne lata. Rok 1927, cyfra spada na
475, r. 1928 — 504, 1929 — 274, czyżby ta
moralność w Polsce stanęła na wysokim
poziomie? Nie odczuwamy tego. Weźmy
inną kategorję przestępstw. Przeciwko
władzy. Za r. 1925 widziany cyfrę 72.512,
w 1926 — 58.640, 1927 — 58.551, a w la
tach rewolucyjnego natężenia Centrole
wu w 1928 r. — 15.596 i w 1929, kiedy fa
la zamachowa miała dojść do zenitu —
10.445. Więc jaki wniosek? Nie bezkar
ność uprzednia była powodem wrogiego
ustosunkowania się do Sejmu. Jeden z
publicystów doszukał się głębszych przy
czyn w stabilizacji ówczesnych stosun
ków faszyzmu włoskiego. Na jeden mie
siąc przed zamachem majowym ustabili
zowane zostało regim faszystowskie, wy
dano ustawę Syndykatu. Zrobiono naśla
downictwo, zamiast marszu na Rzym od
był się prawdziwy marsz z Rembertowa
do Warszawy.
PARODJA FASZYZMU.
Następnie mówca przystępuje do scha
rakteryzowania pierwszego okresu rzą
dów pomajowych, który trwa do połowy
1928 r. Nazywa on ten okres parodją fa
szyzmu. W tym okresie znalazły się słynne nazwiska ofiar napadu: Zdziecliowskiego, Mostowicza, Nowa czyńskiego, do
tego też okresu odnosi się zaginięcie ge
nerała Zagórskiego.
Następny okres rozpoczynają sławet
ne wybory, których ilustracją jest załą

CZY SIĘ KTO NARAZIŁ?
Ale w naszem życiu proces będzie miał
istotnie miejsce. Stanowi on fragment
walki między władzą ustawodawczą a
władzą wykonawczą. Walka ta rozpo
częła się zaraz w kilka dni po zamachu
majowym. Muszę się cofnąć nieco w okresy wcześniejsze. Kiedy wybrano mar
szałka Piłsudskiego naczelnikiem pań
stwa w 1919 r., oświadczył on o sobie, że
z powodu swego uporu litewskiego i draż
liwości, mało się nadaje do pełnienia urzędu o charakterze politycznym. Przez
cały czas pełnienia tych funkcyj marsz.
Piłsudski nie dążył do zmiany małej Kon
stytucji, ani też później Konstytucji mar
cowej. Kiedy opuścił służbę wojskową
w 1925 r„ podjął kampanję, ale była ona niezdecydowana i mglista. Przyszedł
zamach majow’y. Poproszono posłów,
zwłaszcza z PPS. o współdziałanie. Za
mach zakończono zwycięstwem. Odśpie
wano razem z prokuratorem Rauzem „Te
Deuin44, poproszono dla formy „Niech
Bóg litościwy rękę karzącą odwróci44, po
wołano się w odezwie na ,-,miłość brater
ską44, a jednocześnie zaproszono posłów
na czarną kawę, by zagrozić „tym szu
jom i łajdakom44 świstem bata. Wszyst
kich posłów p. marszałek objął wówczas
tą nazwą. Czy może poszczególne grupy
parlamentarne naraziły się marszałkowi
Piłsudskiemu? Więc prawica? Tak, ale
z nią załatwił Piłsudski porachunki na
kilka lat przedtem w sali Malinowej. Coprawda w przededniu zamachu wypo
wiedział się marszałek Trąmpczyński
krytycznie o talentach militarnych mar
szałka Piłsudskiego, ale cóż? Trąmpczyń
ski, wedle pana oskarżyciela, to kamyk
czy kamień na szerokiej drodze Piłsud
RZYM, 50.12. — Wczoraj o godiz. 5
skiego. Więc może naraziła się lewica? popołudniu kierownik robót w bibljo
W przededniu jeszcze zamachu obstawa- tece watykańskiej zauważył, że dwa

czone do sprawy sprawozdanie komisji rozpoczęto dopiero po aresztowaniu po
sejmowej o nadużyciach. Mówca uważa, słów. Pierwsze właściwe przesłuchanie
że ten system w tym okresie ma wybitne nastąpiło w miesiąc po aresztowaniu.
podobieństwo w systemie polityki rzą
CO POWIE EUROPA?
dów Goremykina, po rewolucji 1905 r.
Pan prokurator Grabowski — mówił
I tam były t. zw. opancerzone części bud
żetu. I tam były znane luzy budżetowe. obrońca — zarzucił brak patrjotyzmu
Mówca podnosi bezzasadność zarzutu, panom: Korfantemu i Rybarskiemu. Za
jakoby Sejm polski wyjątkowo nisko rzut to był naprawdę niepoważny, ale
stał pod względem poziomu umysłowego skoro został rzucony, musimy go podjąć,
posłów. Adwokat podnosi stały postęp. P. Korfanty spotkał się z tym zarzutem
W 1922 r. było posłów z wyższem wy dlatego, że powiedział jedynie to, co pan
kształceniem 49 proc-, w 1928 — 55.2 prc. minister spraw zagranicznych w Lidze
Nie był również niższy poziom moralny Narodów musiał mówić publicznie. Cho
Sejmu naszego, aniżeli parlamentów za dziło o wy nagrodzenie dla mniejszości
niemieckiej za szkody, wyrządzone przez
granicznych.
Tymczasem partja rządowa robiła bojówki przedwyborcze. Zarzut braku
wszelkie wysiłki w kierunku sparaliżo patriotyzmu w stosunku do p. Rybarskiewania prac Sejmu. Sabotowano pracę ko go był motywowany ustępem jego ze
misyj aż do rozbijania pulpitów, przy znań, o braku zaufania do rządu. Pano
szło najście oficerów na Sejm, wszystko wie sędziowie! Gdyby tego rodzaju ka
to wchodziło w zakres „sanacji parla tegoriami ustosunkować się do konkluzji
mentu44. A wreszcie te sławne „hocki- aktu oskarżenia, gdzie właściwie 7 stron
klocki44 z zamykaniem nie otwartych se- nictw opozycyjnych jest pod zarzutem
syj sejmowych. Przyznaję, że z ust p. spisku rewolucyjnego, zapytam, jakie
prokuratora, stróża prawa, po raz pierw wrażenie to zrobi zagranicą? Mówca
szy słyszeliśmy, że to jest wykonywanie przytacza artykuł „Journal des Debats44.
ustawy konstytucyjnej. Ale jakie wyko Pismo, francuskie zapytuje się, dlaczego
nywanie? Nie dziwię się, że tak twierdzi po takim przewodzie sądowym prokura
p. Miedziński, czynny polityk. Alę w u- tura popiera dalej akt oskarżenia? I gdy
•stach przedstawiciela prokuratury tego by nastąpiło to, czego nie przypuszczam,
rodzaju interpretacja? Zaiste uczniowie ale cźego chcą panowie prokuratorzy, a
przeszli- mistrza w tym procesie. Nic też mianowicie skazanie oskarżonych z art.
dziwnego, że prezydent republiki hisz 100 i 101 k. k., cóżby się stało? Europa
pańskiej Za mora, gdy składał teraz ślu doszłoby do przekonania, że stan rewo
bowanie, to w rocie była wzmianka, że lucyjny w Polsce, ogarniający wszyst
nietylko konstytucji strzec będzie, ale kie stronnictwa opozycyjne, trwał przez
2 i pół lat. Ale nawet trwa jeszcze, gdyż,
będzie ją też lojalnie wykonywał.
jak się wyraził p. prokurator Grabow
BRZEŚĆ.
ski, jest to nastawienie permanentne oWreszcie przyszło rozwiązanie Sejmu. pozycji. W porównaniu z tem wszystA w 10 dni potem Brześć. Zastosuję się kieni zbladły i hitleryzm niemiecki i
do życzenia pana przewodniczącego i nie heimweryzm austrjacki.
będę omawiał tego koszmaru życia na
Następnie mówca, przechodząc do zo
szego. Wspomnę tylko ogólnikowo, że |] znań świadków w procesie, zatrzymuje
trudno przypuścić, aby dwudziestu kil-11 się nad grupą świadków oskarżenia, któ
ku ludzi rozmaitego wieku, różnych prze rych szczyty mogą stanowić doskonały
konań mówiło nieprawdę, aby przyzna materjał dla zrozumienia teorji t. zw.
wało się publicznie do sponiew ierania icli kultu niekompetencji.
godności ludzkiej. Zapytuję się panów
W dalszym ciągu mówca zajmuje się
sędziów, aby jeszcze raz zwrócili się do wyciągami z prasy, zamieszczonemi w aswego sumienia i odpowiedzieli, czy w kcie oskarżenia i stwierdza, że są nieści
tem co mówią oskarżeni jest prawda, słe, niedokładne, świadomie a przemyśl
czy fałsz. Jestem pewny, że sumienie wa nie spreparowane.
sze da wiarę potężnemu zaklęciu LieberANALOGICZNE PROCESY.
mana: „Na honor i Boga przysięgam, że
Następnie adw. Szumański przeprowa
to wszystko jest prawdą44.
Przejdzie ten proces rów nież do histo dził szereg analogij do dawniejszych
rji jako swoisty akt wymiaru sprawie procesów politycznych. Między innymi
dliwości. Tu adwokat przypomina aresz przypomniał proces wyborgski z 1907 r«
towanie. Aresztowanie nastąpiło na pod gdzie 170 posłów, zebranych w Wyborstawie rozkazu Ministerstwa spraw we gu w hotelu Belweder wydało odezwę,
wnętrznych. Nie postarano się o decyzję nawołującą do niepłacenia jiodatków,
czynników sądowych. Mówca uważa, że Posłowie ci zostali skazani na 5 miesiące
chciano w ten sposób steroryzować ma twierdzy każdy. Było to iście rewolucyj
ne zebranie, a tutaj kongres zalegalizo
sy przed wyborami.
Następnie adwokat porusza fakt, że wany przez władze i nawet transparenty
właściwe śledztwo, zbieranie materjałów ocenzurowane. Przypomina zamach na
Trepowa w' r. 1878, kiedy prokuratorowie pomimo silnych represyj nie chcieli
stanąć przed sądem i przyjąć na siebie
odpowiedzialności za akt oskarżenia.
CO ZGUBI POLSKĘ?
Zakończył swe przemówienie adwokat
jeszcze jeden filar może runąć. Przez Szumański cytatami z Mochnackiego,
całą noc odbywały się prace przy który mówił, że Polskę zgubi nie brak
świetle reflektorów. Zagrożone fidary obywateli i stan majątkowy, lecz teror
umocniono podporami z drzewa oraz nierozumny.

W bibljotece watykańskiej
dalsze filary grożą zawaleniem.

Konferencja
W BELWEDERZE.

WARSZAWA, 30.12. (Tel.wł.). Dziś
wieczorem o god'z. 17 m. 50 odbyła się
w Belwederze narada, w której wzię
li udział: marsz. Piłsudski, min. Za
leski i po6eł w Moskwie Patek. Nara
da trwała przeszło dwie i ipół rodziny.

dalsze filary marnwowe g-rożą. zawa
leniem.
Natychmiast zaalarmowano waty
kańską straż ogniową, która usunęła
30 robotników zajętych uprzątaniem
gruzów. Straż dokoła zagrożonego
miejsca podjęła gwardja paipeska.
Z przeprowadzonych przez komisję,
techniczną oględzin wynika, że los
pozostałej części sali sykstyńskiej jest
w dalszym ciągu niepewny, gdyż oprócz dwu wymienionych fillarów-

•linami stalowe mi. Dostęp osób .po
stronnych na dziedziniec belwederski
jest bez względnie wzbroniony.
Ojciec Święty zwiedził wczoraj sa
lę sykstyńską i osobiście wypytywał
inżynierów, czy możliwe będzie ura
tować zabytkowej biudowy. Jak się
zdaje przedsięwzięte zawczasu środki
ostrożności zapobiegną dalszym nie
spodziankom.

200 zł. nagrody
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PRZEGLĄD PRASY.

Nowa encyklika

Nowy zamach
na Konstytucję?

„Lux veritatis”.

CITTA DEL VATICANO, 50.12. Odbyła- się dwu.clnóow-a narada *a- Dnia 26 b.m. opublikowana została
jiaeyjiaydi znawców sp-raw samołxą- nowa encyklika „Lux veri'tat:s“ o nau
dowycŁ Naradę tę zwołał i min, Pie- ce Soboru Efeskiego, dotyczącej dwoi
raclki «i ■wiceminister Kor-eak. W spra- stości natury Chrystusa, czyli ludz
wo-zfdaniadli z tej konferencja prasa' kiej i boskiej, boskiego macierzyństwa
sanacyjna donosi, że w połowie stycz N. Marii Panny, oraz prymatu Pa
nia Rzącl wniesie do Sejmu projekt pieża. Encyklika oparta jest na wy
zmiany ustroju samorządu. W żwiąiz- czerpującej dokumentacji historycz
ku z tem „Gazeta Warszawska5’ kon nej.- Poruszenie zagadnienia prymatu
dało Ojcu św. sposobność zwrócenia
statuje, że:
Projekt ten, oprócz nowej ordynacji wy się z gorącym apelem do kościołów
borczego rad gminnych, miejskich i wiej wschodnich, odłączonych od jedności
skich, oraz całkowitego podporządkowania z Kościołem Powszechnvm, oraz przy
organów samorządu starostom i wojewodom..
równającego się zupełnej niemal likwidacji' pominania im -wymownej demonstra
na
samodzielności tych organów, zawiera także cji chrześcijańskiego Wschodu
w czasiejednolity dla całego państwa ustrój gminy rzecz Stolicy Apostolskiej
wiejskiej. Ma to być gmina zbiorowa, zło Soboru Efeskiego. Jedność boskiej i
żona z gromad, które będą stanowić podsta ludzkiej natury w osobie Chrystusa
wową komórkę nie tylko samorządu terytorjalnego, ale całej administracji państwo nastręcza zarazem sposobność wska
zania błędu odnośnie do Bóstwa Chry
wej.
Moźnaby szeroko dyskutować na temat stusa, przejęte przez odłamy prote
celowości takiego ustroju z administracyjne 
go i finansowego punktu widzenia. W dy stanckie, oraz potwierdzenia, iż jedy
prawdy
skusji tej niepodobna byłoby pominąć także nym stróżem nieomylnej
tej kwestji, czy obecny moment. groźnego chrześcjańskiej jest Kościół Rzymski.
przesilenia gospodarczego nada je się do wy
woływania zupełnego przewrotu stosunków
na terenie wsi dwóch wielkich dzielnic
państwa, jakiemi są Małopolska i były za
bór pruski. Jednak ponad tcmi zagadnienia
mi góruje . problem zasadniczy, wyklucza
jący możność legalnej realizacji projektu
p. Korsaka w obecnych stosunkach praw
nych, a mianowicie wyraźna sprzeczność
tego projektu z obowiązującą Konstytucją.
Artykuł 65 Konstytucji brzmi:
„Dla celów administracyjnych Państwo
Polskie podzielone będzie w drodze usta
wodawczej na województwa, powiaty i
gminy miejskie i wiejskie, które będą
równocześnie jednostkami samorządu terytorjalnego“.
.
Z przepisu tego wynika ponad wszelką
wątpliwość, że Konstytucja wyklucza inne
jednostki administracyjne i samorządowe
prócz gmin, powiatów i województw, lo
postanowienie Konstytucji w odniesieniu do
samorządu przesądza jego trójstopniowość
w sposób zupełnie oczywisty, niekwestjono
wany' dotąd z żadnej strony w rozlicznych
projektach i dyskusjach na temat reformy
ustroju samorządu w Polsce.

Gdy projekt sanacyjny znajdzie
się w Sejmie, społeczeństwo może się
stać świadkiem zlekceważenia Konsty
tucji. Słuszne więc pytanie zadaje
„Gazeta Warszawska' :
Dlaczego tak się postępuje, dlaczego nie
czeka się na uprzednią zmianę odpowied
niego przepisu Konstytucji, dlaczego forsu
je się sprawę, która wywoła cliaos _w na
szych stosunkach prawnych i administra
cyjnych, — to sa pytania, prowadzące nas
do samego matecznika sanacyjnego systemu.

Jak to było we Włoszech?
„Glos Narodu11 opisuje rzeczywisty
nastrój opŁnji włoskiej wobec wy
cieczki legjonistów we Włoszech.

Ojciec św. wzywa wszystkich do łą
czenia -sic z tym Kościołem, albowiem
łączność ta wszystkich chrześcjan po
trzebną- jest dzisiaj bardziej jeszcze
niż - kiedykolwiek.
Ostatnia część encykliki, dotyczy
czci dla N. M. P., pod której szcze
gólną opieką pozostają właśnie naro
dy wschodnie, odznaczające się wielką
miłością do N. M. P. Encyklika koń
czy się oddaniem się pod opiekę N.
M. P., która, oby sprawiła, ażeby sy
nowie odłączeni połączyli się z powro
tem ze wspólnym swym Ojcem i mo
gli Ją chwalić wszyscy jednym gło
sem.
Encyklika zapowiada zarazem za
prowadzenie specjalnej inszy św. ku
czci Macierzyństwa N. M. P. wedle
rytuału, który ogłosi św. -Kongrega
cja Obrządków*.
W tymże samym dniu, o godz. 19-ej,
encyklika została
transmitowana
przez stację watykańską.

Prowizoryczne trzyletnie moratorjum.
4) Po -upływie 5 lat, w których
trwać ma moratorjum zdolność płat
nicza Niemiec zostanie ponownie zba
dana.
5) Problem spłaty "zobowiązań krót
koterminowych Niemiec, powinien być
uregulowany .przez zawarcie układów
z poszczególn-emi państwami-wieraycielami amerykańskimi, angielskimi,
francuskimi i neutralnymi,, przewidu
jących stopniową amortyzację pry
watnych , długów krótkoterminowych.
6) Wierzyciele Niemiec mają poczy
nić wspólne starania u rządiu. Stanów
Zjednoczonych w celu uzyskania od
Stanów Zjednoczonych odpowiedniego
ustępstwa w sprawie długów wojen
nych dla, uniożliwienia uzdrowienia
stosunków gospodarczych Europy.
Z uwagi na to, że kongres amery
kański sprzeciwia się jedynie skreśle
niu lub zmniejszeniu długów wojen
nych, zdaniem korespondenta, nic nie
stoi na przeszkodzie stałemu automa
tycznemu przedłużeniu moratorium
Hoovera przez Stany Zjednoczone.

za wielki mur.

LONDYN, 50.12. Marszałek Czang- szego pretekstu do rozszerzania ope-

POTWORNA ZBRODNIA

Zasiłki
dla bezroboczych.
WARSZAWA, 50.12. (Tel-wł.). Na
posiedzeniu zarządu Funduszu bezro
bocia przeznaczono na styczeń za za
siłki dla bezroboczych 11 milj. 7.1'8
tys. zł. Przypuszczają, że_z tej sumy
korzystać będzi* około 150 tys. bezroboczycb-

Zgon śpiewaka
ś. P. CHORJANA.
WARSZAWA, 50.12. Wczoraj zirnarł
Guistaiw Chorjain, znamy śpiewak, dawny
airtyet-a opery i operetki wairsiża-wskiej
oraż sosinowieckicj, w okecnym zaś se
zonie cziłonek zespołu teatru w Katowi
cach. Z powodu nieudanego zabiegu dentyisityczincgo wywiązało się. zaikażemie
krwi. Artyście trzykrotnie robiono trans
fuzję krwiii, nic zdołano go jednak ura
tować.

Dywidenda
BANKU POLSKIEGO.

WARSZAWA, 50.12. (Tel.wł.). Dy
widenda Banku Polskiego będzie wy
nosiła mniej więcej .10 — 12 zł.

Orędzie biskupów
BERLIN, 50.12. Ze 'wczyeitkich amibom
w kościołach w Nadrenji odczytamo dziś
uroczyste orędizie, podpisane przeiz bi
skupów z Miinsteru, Osnabriick, Trewi■ru i AkiwiiiZigraimu oraz przez kairdynałaKolonj i.
Orędzie jest wymierzone przeciiwkt
walkom bratobójczym i terorowi poli
tycznemu. Biskupi przypominają, że mi
łość bliźniego 0'bowiąiziuje również w sto
sunku do przeciwników politycznych, że
■ptraiwy ckrześcjainim powinien Szanować
cudzy honor, dobre imię, życie i mienie.

Hitlerowcy w Hesji
DĄŻĄ DO OPANOWANIA RZĄDU

BERLIN, 50.12. — W Darmsztadzie
toczą się ożywione targi polityczne
między .narodowymi socjalistami a
centrum. Narazie niema wyniików.
Hitlerowcy dążą do rozwiązania land
tagu i ogłoszenia nowych wyborów.
Miałoby to nastąpić w drodze ple
biscytu. Hitlerowcy nie wątpią, iż no
we wybory przyniosą im druzgocące
zwycięstwo.

Pić czy nie pić?
FINLANDJA ZNOSI PROHIBICJĘ.

HELSINGFORS, 50.12. - W Finlandji odbył się wczoraj plebiscyt w
Cofanie się wojsk chińskich sprawie
prohibicji. Drugie głosowanie,

Jeśli wierzyć dziennikarzom sanacyjnym, Sue-Liang wydał rozkaz opuszczenia racyj wojennych na prowincje Pekin
to podróż legionistów od Pontebby do Rzy przez wojska chińskie Czinczau i wy i Tienisin.
mu i Neapolu była jednym ciągiemi manifeWedług chińskich doniesień po wczo
stacyj ludności włoskiej na rzecz „Polski i cofania się aż do Wdellkiego Muru.
marsz. Piłsudskiego". Tak jednak nie było. Ewakuacja miasta ma być przepro rajszej krwawej bitwie ofenizywa Ja
Prasa włoska odniosła się do polskiej wy wadzona jaknajprędizejl W Czinczau pończyków została złamana i marsz
cieczki grzecznie, ale powściągliwie. Entu pozostanie
jedynie mały oddlział na Czinczau wstrzymany.
zjazmu dla Polski, niestety, nie było. A co
Z innych źródeł donoszą, że wojska
do p. marsz. Piłsudskiego, to nazwisko to— wojak, jako ochrona rządu prowin
japońskie posuwają się nadal na
pominąwszy Mussoliniego — jakoś słaby cjonalnego.
oddźwięk wywołało w opinji włoskiej.
Marszałek tłumaczy swój krok o- przód. Nad Czinczau pojawiły się już
Afisz „Narodowego Stowarzyszenia ochotni
wywiadowcze samoloty japońskie.
ków wojennych*1, które było jakby gospo strożnością, nie chce bowiem dać do
darzem dla przyjmowania polskiej delega- wództwu wojsk japońskich najmniej
ciji, zawiera wszystkie większe nazwiska
polskie, więc Kopernika, Chopina, Mickiewi
cza, („Mieskiewicz11), Paderewskiego, Ko
ściuszki („Koszuczko"); tylko jedno,
to
^największe", pominął... A zas rzymski Ko
respondent berlińskiej ,,Germanji“ zapew
nia, że starania polskiej delegacji legjonibłoński oskarżał swego kompana o to, że
stów o zmianę faszystowskich poglądów na
Donoeizą z Wiairstzawy:
rewizję traktatów pokojowych nie przynio
Malty d tomek iprzy ul. Wygoda na Mo ukinadł miu 50 złotych. W epilogu tej
sły rezultatu.
kotowie był we wdorek widowanią sitra- sprzeczki Jabłoński przesiedział całą noc

Trzeba dodać, że poliiłylka .włoska
od dłuższego już czasu, kieruje swe
żagle.ku Niemcom, co nie jest zgodne
z interesami iPolski. Antyfrancuski
front we Włoszech łatwiej jest w każ
dym razie dostrzegalny niż fil opolski.
Napeiwno też nierównie życzliwiej niż
grupa polskich legjonistów — byli we
Włoszech przyjmowani nie tak daw
no hitlerowcy w broniowych koszuTajch, którzy nawet sposób witania się
zapożyczyli sobie od faszystów.

opiekowali się naraiziie są&iedzi. Wzbu
rzeń ie;.zamieszkałej w tej dzielinicy lud-*
uości było tak wielkie, że »polcji z tru
dem tyfliko udało s<ię u.rafować Jabłoń
skiego od samosądu.

NADRENSKICH.

ISilWAIIMI PUD IMM
LONDYN, 50.12. -— Jak donosi łon
dyński korespondent „Echo dę Paris".
opracowany obecnie'.-wspólny plan
fra,n franeusko-angielslki' przewiduje
rozwiązanie problemu reparaćyjnego
w sposób prowizoryczny. Miarodajne
koła polityczne wyrażają zdanie, że,
uregulowanie tego problemu jest moż
liwe na warunkach następujących:
1) Niemcy otrzymają .prowizorycz
ne moratorjum dla chronionej tran
szy aniuitetów na przeciąg trzech lat.
2) W celu nienaruszenia pr'estige‘u
planu Younga Niemcy winny wpłacić
do Banku Wypłat Międzynarodo
wych przypadającą na ten okres część
niechronionej części amuletów. Suma
ta zostanie przez Francję natychmiast
po jej wpłynięciu wypłacona zarządo
wi kolei żelaznej Rzeszy w formie
pożyczki.
5) Wzahiian za to ustępstwo Niem
cy mają się zobowiązać do wykonania
pewnej minimalnej części dostaw rze
czowych dla Francji, Rumunji, oraz
Ju.gosławji.

Ny. 300.

uzupełniające, nastąpi w przyszłym
tygodniu.
Jakikolwiek niema jeszcze danycl
ze wszystkich okręgów, tem niemniej
jednak można wywnioskować, że kwe
stja prohibicji jest już przesądzona.
Za utrzymaniem zakazu wypowiedzią
la się zaledwie czwarta część głosu
jących. Udział w glosowaniu był naogół nilkły, gdyż burze śnieżne unie
możliwiały komunikację.

Strajk górników
PRZYGOTOWUJĄ KOMUNIŚCI
W ZAGŁĘBIU RUHRY.

BERLIN, 50.12. — Władze bezpie
czeństwa wykry ły w Dortmundzie or
ganizację, która z ramienia partji ko
Zonobójca i podpalacz.
munistyoznej zamierzała przeprowa
dzić strajik powszechny górników w
zagłębiu Ruhry. Strajk miał wybu
chnąć w dniu 2 stycznia.
w
komisarjacie,
skąd
'wyipusizcżono
go
rtanej zbrodni.
Wczoraj dokonano w Dortmundzie
W dcmlkiu tym 'zamies.zkitwaJi Józef i dopiero zrama.
kilkunastu aresztowań. Policja skonfi
Przybywszy
do
domtu.,
rzucił
się
na
żo

Mairj.a Jabłońscy z 11-łetnią córeczką.
skowalą olbrzymie, ilości ulotelk proPoanailii się ipodicizas wojny w Rosiji, gdz-ie nę, którą najpierw pobił, później zaś za pagandowiych. ■

też nią&tąp-ił ich ślub. Jabłęński, z zawo
du c-ukiieinnik, po powiroc-ie do kraju za
rabiał bairdzo dobirze-, to też małżeństwu
ipowodiziiło się doskonałe, dopóki Jabłoń
ski nie wipadil' w nałóg pijaństwa., ekuitikieim którego Szybko staczał się w prze
paść. Wiresizcie stracił nawet posaidę, a
do mieszkania Jabłońskich zakradała się
coraz większa nędza.
Po pijanemu Jabłoński nieraz dotkli
wie bił znacznie młod&Łą od siebie żonę.
Dochodziło też do tego, że sprowadzał
do mieszkania obce kobiety i -w oczach
żony i dziecka urządzał straszne orgje.
Ubiegły poniedziałek Jabłoński spędizi'1
w jednym z szynków na Mokotowie,
gdzie pił w towarzystwie przygodnego
znajomego. .Gdy obaj dobrze sobie podoifl.ii,- wyniki miedzy nimi brzeczka: Ja

łożył1 jej pęflę na szyję, chcąc udusić.
Sąsiedzi slyszeilF przez ściainę skargi Ja
błońskiej, które stawały się coraiz cichsize, aż wresizcie umilkły.
Po peiwinym czasie sąsiied'zi zauważyli
przez okno w mie&zikainiu Jabłońskiej
smugi ognia. Okaizało się, że Jabłoński
oblewa meble oraiz izbę naftą, pragnąc
•w ten sposób mieiszikainie podpalać. Na
tychmiast wyła-mamo dirzwi. Sąsiedizi wesiziłi do miesizkaaiia, gdizie ©twierdzili., że
‘ Jabłoński, udusiwazy żonę w łóżku, zepcbnąl ją na podłogę, skutkiem czego
wiisiała jak na stryczku. Zapewne dła- ukirycia tej zbrodni chciał on podpalić
miesizkanie.
Naitychimiasit wezwano policję, która,
po zakuciu Jabłońskiego w kajdany,
przewiozła go do wiezienia. Córeczką za-

Samolot ze złotem
STRĄCONY PRZEZ BURZĘ
ŚNIEŻNĄ.

PARYŻ,. 50.12. — Podczas burzy
śnieżnej, spadl w pobliżu Mont Lognon samolot holenderski, wiozący 600
klg. złota z Amsterdamu do Banku
Francji w Paryżu.
Samolot zarywszy się- w zwałach
śniegu, nie ucierpiał. Dwaj piloci wy
szli bez szwanku. Złoto przewieziono
do Paryża na samochodzie ciężaro
wym.

ZanlwaMe sle do P.NLS
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czwartek 51. grudna 1951 roku.

P. MORACZEWSKI 0 BRZEŚCIU
Jeszcze fedno przytrzymanie oszczercy.
M mowie swej z dnia 21. gr-uidinia
W r‘0ZP'ra-w'e^ b. więźniów brze
skich. p. m-ec. St. Szuirlej wspom
niał m. iin.:

sarzeni był właśnie p. Moraczewski,
ukazał się również już po ujawnienim
całości pnzęjść -w Brześciu, w grud
niu 1950, artykuł p. ipos. Rudolfa Bur
~ Oprowadza się nowe pierwiastki mo dy, w którym znajdowały się takie
ralności. takie, że ludzie pozornie ku.ltutral- szubieniczne naigraiwamia się (nr.553):
N.
si(? i (Piszą w gazetach publicznie,

jak MoraczewsŁi, Bairda, że się cieszą, iż
posłów bito w jakiemiś więzieniu. A jakieś
książątko z BB oświadcza: Mój Boże, trud
no, jami katolik, może ubolewam, ale to
jest dziejowa konieczność! Jaka to piękna
kodieczmość, która ip. Mor acz ews kiego z
księciem w jednakowej moralności zwią
zała.

P. Mo raczę w $ki w odipo wiedz! na
to wyełał do Sądu lisi, ogłoszony w
„Gazecie Poihk:ej’‘ (nr. 353), w 'któ
rym mówi wśród zwykłych u niego
prostackich odezwań sic:
— StiWiicrdizam, że nigdy ani się arie cie
szyłem, ani w żadnej gazecie ni publicznie
ni prywatnie nie pisałem, że się cieszę ,z bi
cia więźniów czy posłów w jakiemśkolw.iek
więzieniu. Adwokat Szurlej zełgał cały fakt
od początiku do końca. Proszę, ażeby . Wy
soki Sąd tę sama, miarę wiarygodności, przy
łożył do całego jego wywodu, jak do tego
łatwo dającego s.ię sprawdzić ustępu jego
mowy. Ponadto proszę Wysoki Sąd o wzię
cie w obronę mego honoru.

— ...Tu tymczasem bohaterów owej rewo
lucji wsadzono do kozy o zaostrzonym
wpraiwdżie regulaminie, aby nauczyć ich
dyscypliny, jednemu wlepiono rzekomo na
łonie przyrody 25 oblewanych na gołe sie
dzenie, zaś innemu podobno prętem drucia
nym przypomniano, że jeśli cudem uniknął
kryminału za aferę masek gazowych, to po
winien siedzieć cicho, a nie robić rewolu
cję... Najgorszy z pokonanych naszego obo
zu nie przyznałby się ze wstydu, że mu na
goło wlepiono kilkanaście kijów, chyba, że
życ<ieby sobie prędzej odebrał. A tu ci „swe
terkowi rewolucjoniści1", którzy nawet rze
ką krwi ludowej i ofiar z życia robotników
i chłopów chcieli łamać prawo, aby pań

stwo pogrążyć* w odmętach aiiaichji, dziś
skarżą się przetl całym światem, jak dzie
ci zapłakane: ..Ciasteczek nic dali, głowy
póstrzygli, było ziiuziu, pracować kazali, no
i do tego jeszcze, mamusiu kochana, pupka
boli.. Czyż to wszystko nie komiczny epi
log sweterkowej rewolucji?...

Teneam wreszcie „Przedświt" p. Mo,raczęwski ego, zupełnie w du-cliiii jego
własnych taim wystąpień, szydził z
więźniów brzeskich ipó mowie p. Sław
ka ’ w Sejmie (nr. 28 z 28 stycznia
1931), jako z
— ...brzeskich mefistofełesów. którzy po
-obie zostawiają fizyczne pamiątki strachu...

P. Moiraczewski, który mówi o łga
li‘u. przeliczył się, sądząc, że listem
> Sądu wyłga się ze siwej pisarskiej
i w órczości w sp ra wie Brześcia.

P. Mołratciziewisiki, który mówi o zeł
ganiu i zwraca się do sądu o wzięcie
tych, słów za miarę wiarygodności
mowy mec. Szurleja w’ całości, nad
miernie liczy na krótika ipamieó łudizką.
Dnia 4-go listopada 1930 nkatzał sic
w dzieinnilkiu „Przedświt" (mr. 301) ar
tykuł pod szyderczym tytułem „Ka
deci Brzescy", w całości toż szyderczy
i lżący więźniów, z którego wystar
czy taka próbka:
— ...Zaczynam tedy pnzedistawdanie na
szych kadetów nadbuiskicli pułkom mika de
kostek-Biennackiegó... Drań nach Osiem!
Korfanty hip, lii.p! Drań mach Ostem:... Mo
że już poznaliście naszych kadetów z Brze
ścia nad Bugiem, kadetów nadbuskich...

W tym to artykule p. Moraczewski
naipadł m. in. w ohydny sposób na p.
Aleksandra Dębskiego, zarzuca jac
mu nadużycie majątkowe z czasu,
gdy był starostą garwolińskim. Zarzut
był w całości kłamstwem. Nieprawdę
tę sprostowano nąjweł urzędownie ze
starostwa, tak była rażąca. P. Moraczewski, swoim od lat stałym obycza
jem, jako znany oszczercza już zawo
dowy, poprzestał na tem, że mu raz
jeszcze wykazano kłamstwo i oszczer
stwo.
Dnia 25 stycznia 1931, gdy straszli
we przejścia więźniów brzeskich by
ły w całości już znane, p. Moraczewski w „Przedświcie" (nr. 25) napisał
o. .. demoikratyczności tego, co się dzia
ło w Brześciu:
— Albo się jest demokratą, albo nie. A
skoro się głosi, że się jest demokratą, nie
można żądać przywilejów dla pewnych osób. Nie można stanąć na stanowisku sno
bów: „Niech tani sobie .z»wykilii więźniowie
wynoszą kubły i sprzątają cele więzienne.
Ale nie panowie rdemokraci“ Liebermain,
Bagiński, Korfanty. Tym powinno być wol
no nająć nawet w więzieniu lokajów, którzyby za nich porządki robńli!“ Ńie licuje
jakoś z dotychczasowym patosem socjali
stycznym, ' gdy „Robotnik” pisze o „hańbią
cej pracy"" czyszczenia ustępów. Gdy tedy
ś. p. Centrolew, Panie świeć nad jego du
szą, zaczął jeszcze przed wyborami po par
tacku obrabiać Brześć, a w nim ową słynną
Basztę, pamiętne pluskwy, wilgoć kapiącą ze
ścian i hańbiącą demokratów pracę, nic z
tego nie wyszło, przepraszam, wyszło z te
go piramidalne głupstwo.

Wszystko to ukazało się z jpodpieem
p. imż. Jędlrizeja MOraczewskiego.
Oprócz tego w tymże „Przedświ.de“, którego wodzem i czołowym P--

Twardy orzech do zgryzienia.

Huta Pokoju
pod nadzorem sądowym.
W uł>. wtorek odbyła się ipnzed są
dem grodzkim w Katowicach rozpra
wa w sprawie wniosku spółki lTu-iy
Pokoju o odroczenie wypłat oraz usłano wierne nadzorcy sądowego. Z
rozprawy tej „Polska Zachodnia" po
da je następujące sprawozdanie:
Sa la rozpraiw nabita pil blx-ziio®cią.
Siół adwokatów przepełniany. Z dru
giej strony przy stale ekspertów za
siadło kilka osób, wśród których p.
Lewalski, gen. dyrektor huty „Pokój"
oraz dyr. Zawadzki, kierowmik finan
sowy tejże bulty. Nieco opodal za. sto
sem aktów zajął miejsce dyrektor
miejskiej kasy oszczędności w Kato
wicach ip. Kaz. Namysł, któremu po
wierzono zbadanie ksiąg huty Pokój
i zestawienie ogólnego bilansu. Na sa
li siedzi kilku adwokatów — to za
stępcy wierzycieli. Sprawę prowadził
sędzia ,p. Ziinkoff.
Wśród ogólnego zaiinto.rescAvaiua za
brał pierwszy głos gen. dyrektor p.
Lewalski, który w dłużezem przemó
wieniu uzasadniał konieczność udzie
lenia nadzoru sądowego liucie. Los
wszystkich mieszkańców Nowego By
tomia uzależniony jest od jej istnienia.
Z kolei przemawiał jako dkspertbilainsieta dyr. K. Namyisł. W godzinnem przeszło przemówieniu, operując
jedynie cyframi, przedstawił dyr. Na
mysł stan finansowy huty „Pokój".
Z cyfr przytoczymy kilka najcie
kawszych: cyfra ogólna aktywów i
passywów

cyfra wierzycieli — 55.578.445,5” '4.,
aktywa
przewyższają
paesywn o
57.640.414,67 złotych.

Zapisów kontowych na rzecz drob
nych -wierzycieli krajowych jest 441
na ogólną sumę 2.200.388 zl., ponadto
jest 20 kon-t większych wierzycieli
krajowych na sumę 9.275.755,71 zł.
Zagraniczni wierzyciele mają na 12
dużych kontach zł. 6.617.472,37 a na
124
wierzycieli
drdbnyicŁ
>—
zł. 784.565,55.
Z toku wywodów dyr. Namyśla jak
i z wyjaśnień dyr. finansowego huty
„Pokój" p. Zawadzkiego wynika, iż
szereg towarzystw zagranicznych po
siada dużo wierzytelności w hucie, a
do mich w pierwszym rzędzie należą:
OberscM, Eisenbałin-Bedarf A. G.
Gleiiwitz, od którego to towarzystwa
huta „Pokój" zaciągnęła |x»życzkę w
wysokości zł. 19:894.849,57 na lał 20
oiproceartowaną na 7 i pół proc., oraz
pożyczkę od American and Continental Corporation New-Yor-k na sumę
11 mil jonów 750 tys. zł., zaciągniętą
ńa lat 5. .
Po przemówieniach sąd udał się na
naradę, poczem ogłosił swą decyzję,
na mocy której hucie „Pokój“ udzie
lono nadzoru sądowego. Nadzór sądo
wy powierzono pp.: adw. Kazimierzo
wi Krysowśkiemiu i kupcowi ibławatneuru Kisilingeirowi. Na doradców dla
spraw ruchu wyznaczono pp;: dyr.
Absolona i inż. Nitscha.

wynosi 121.008.872, >8 zł.,

Sprawa przejścia
z katolicyzmu na judaizm.
(KAP) Nkdawno prasa doniosłą, że
niejaki Raczyński wobec odmowy ze
zwolenia władz administracyjnych na
przejście jego na judaizm, zwrócił się
ze skargą do Najwyższego Trybunału
Admśnjisiiracyjnogo o uchylenie tego
zakazu. Trybunał Adnriii. o.nzekł, że
likaz cesarski z dnia 17.4 1905 r., oiboPUŁKOWNIK MACIA,
wiązujący dotycliczas na ziemiach b.
szef autonomicznej republiki katalóńskiej, zaboru rosyjskiego, zabrania tylko
wywołał silną przeciw sobie bpozycję, gdy
chciał wciągnąć do swego rządu anarchistów prawosławnym przechodzenia na juaizm. wobec ozeeo aakaz władz admai syndykałistów’.

nsiracyjmych w stosunku do Raczyń
skiego uchylił.
W tej sprawie ks. biskup Szelążek,
ordynairjusz łucki, b. długoletni szef
tekcjii katolickiej w Min. 'W. R. ii O. P„
nadsyła KAP-wej >,vy‘wód prawny,
z którego niezbicie wynika, że zakaz
przejścia na judaizm stosuje się i do
katolików, jak wogóle do wszystkich
chrześc-ja.n. Wyraźnie to stwierdza ro
syjskie min. spraw wewnętrznych (de.oairtament spraw

óhcitch. wy

3.
znań) w piśmie zd n.ki 20.2 1967 roku
Nr. 1475:
„Wobec ścisłego podania przez usta
wę (p. 5 Najw. ukazu z dnia 17.4
1905 r.) łych warunków, które są ko
nieczne dla dopuszczenia tego rodza
ju zmiany wyznania, wszelkie odstęp
siwo od religji chrześcjańskiiej, wy
konane poza temu warunkami, nie mo
że być uznane przez państwo, jako
mające znaczenie jurydyczne, i osoby,
które to odstępstwo popełniły, uważa
ne są, jako należące do poprzednio
wyznanej przez siebie religji clwześcjańskiej. Wyjątek od ogólnej zasa
dy czyni wspomniany p. 5 .ukazu s
dnia 17.4 1905 r. dla tych tylko wy
padków. — gdy odstępca uważany
był oficjalnie za chrzcśc.janma, w rze
czywistości zaś wyznawał tę reiliigję
niw-hrześcjańską, do której pierwot
nie należał on sam alilw jego przodko
wie. Wyłożony wyżej warunek odstę-p
siwa od chrystjaniizmiu, według do
słownego brzmienia cytowanej usta
wy powinienby (mieć zastosowanie
tylko do osób wyznania prawosław
nego; jednak ukaz rządzącego senatu
z. dnia 2.6 1906 r. Nr. 5982 rozszerzył
to prawidło lakże na osoby, pragną
ce wrócić do judaizmu z innych także
wyznań cliTześcjańskich". Dyspozycja
rządzącego senaitu z dnia 2.6 1906 r.
Nr. 5982 ma brzmienie następujące:
„Rządzący senat olrizekał wyjaśnić
ministrowi spraw wewmętinznych, iże
p. 5 dz. ł ukazu z dnia 17.4 1 905 r.
ma zastosowanie także do żydów, któ
rzy przyjęli relig.ję chrześcjańśką
obcego wyznania. I o tem wydać mimatirowi spraw wewnętrznych w wy
niku jego raportu iz d.wią 27.10 1905 r,
Nr. 5855 odpowiedni ulka<z ‘.
Nie ulega .zatem iiajmniejsizej wąt
pliwości, że’ wobec istniejącego usta
wodawstwa w b. zaborze rosyjskim
przejście z clirystjanizmu do judaiz
mu jest iniedopusazai.nem, o ile nie
dotyczy powrobu do judaizmu osób
które z religji inojżeszowej przeszły
do wiary chnześcjańskiej.
W yrok Tłrybunału administracyj
nego w sprawie Raczyńskiego ani nk
uprawnił zmiany jego wyznania, ani
dla przyszłości nie stanowi normy po
stępowania. Raczyński — według ustaw — pozostaje
chrześcjaininem.
Katolicy nie mogą przechodzić na
judaizm!
Taka jest strona prawna epraiwy
przechodzenia z chirystjanizmu na ju
daizm. Nie tnzeiba dowodzić, jak przy
krą jest w tej sprawie jej stroma mo
ralna i obrzędowa.

Prez. Hindenburg
PŁACI SWE DŁUGI.
•Beńliń^kleraiu „LołkailainzeiiigieirotMi i" do
dwsizą z .miieijiscowości SaiLzweM•:
Mieeiakałjący w teim miiasteczlku robotitflk Auigmst Koimnemainin odzyskał w nie.ziwylkliy sposób z nańicliaitikiem 1 m-artkę 30
feiniiigów, jiaikle .prezydent Hinidenibutrg wi
niem mu by1! od lial 25.
Na jestienii 1906 r., Sihrżąc w wojstkiii,
Kominemaaifli odkomenderowany był pod
czas miainewrów do pillinowamiiia koni ge
nerała Hiffidenibiurgia, dowodzącego wówoztas czwairłt-ym kortputsem ainmiji ndemiieck.iej.
Pewnego dinia generał spostrzegł, że je.
go flla-sizlka połowa jest pueita, polecił
więc swemu aidljuitam-towi, aby kiaiaalł, jq
•napeilinić. Adjiuftain<t wiręcizył flia^zlkę Kdn.Diem-aminowi., ten zaś pobiegł do najibUóż■sizego stzyinikiu i poileobwstzy napełnić jiq
Ikimibnlkówlką., zaiplłaci I zia nią z wliaismej
•kiesizem 1 maułkę 30 feuŃgów.
Zajęty marnew ranni aidljuTamt generała
zapomniał zwrócić tę należność żołnierzo
wi, wkirótte zaś po mamewraich Komnermainp, któreimiu kończył się termin służ
by wojsłkoiwej puisectzony był do dornui,
■nie otirizymaiwstay siwej należności za wód1
kę. dlosiaircizoną generałowi.
Widocznie jednaik niie mógł trawić tej
sitnaty, sikoro teraz, po 25 latach, zdecy
dował się napiisać do ówczesnego swe
go generałai, a dzisiejszeigo prezydenrtia
Rzeszy n«ieim<iieek-iej z prośbą o zwrot talk
zadawnionego dłiuigu-, oipisiuijąc szczegóło
wo siwą pretensję i załączając do prośby
*we dÓk-uimenty wojskowe.
1 oto zaledwie trzy dni uiptynięły od.
cliwiilld wysłania tej puośiby, a już do
Kómnerimatnna nad^zedll list’z k.ancelairji
prezydenta zaiwiiadani.iający byłego żoł
nierka., że prezydent jm-lecił wysłać mu
20 mairek dla wyirównianii-a zadła-wiuioan©iix> dłimau wraz, z
.

i.

GŁOSY PUBLICZNE.

I SUNIE Klim

TWÓRCZOŚCI LUDU ZAGŁĘBIA.

..KUK JER

Z tCHc

.artek 51 gruTńa 1935 roEu.

Aby w myśl życzenia p. Górniaka •że wycho-dzi Mono-grafja Zagłębia
opiewać Zagłębie, trzeba je znać, ale Dąbrowskiego, kiedy czyta ją 1050 ojeźli chodzi o to „znanie", to śmiem osób zamiast eonajmniej dwadzieścia
twierdzić, że naw-ei prawdziwy, z dzia I.tysięcy. Przecież tezy powiaty Zagłę
da pradziada, Zagłębianie, owe sła bia i okolicy liczą 600.000 ludu, —
wetne „krzoki“, co je -obsiadły „ptok-i'*, sam powiat Będziński 360.00 głów —
tego Zagłębia nie znają. A przecież intel-i-gencj-i leg,jony, — a ludzi, k-tótu tyle okruchów miniomfej czasów i -rzyby interesowali się teim, co składa
ło się na życie Polski...garść... i to
wieków na widok których
zawsze i ws-zędzie jedina i ta sama
Jako w pa,mięci starego żołnierza
Cala się -pr-zeszlość ja-k do broni zrywa, garść.
Dziś nie nawoływać do tego, co się
Gdy ucha jego pobudka uderza,
Lub gdy kto piosnkę pułkową zaśpiewa. już robi, ale bić larum we wszystkie
Nie w -tern rzecz, aby nawoływać dzwony na odlwirót od kultu beze
do tego, co się już robi, ale apelować ceństw, kryminalnej 1-iłera.uty i na
woływać do umiłowania przeszłości,
do poparcia tej roboty.
Cóż z tego, że „Tal“ urządza wy -na fc-tórej .przyszłość się opiera, do
stawy, kiedy je zwiedza zamiast sto umiłowania prawdziwego piętkina.
tysięcy, osób zaledwie 300, cóż z -tego,
Marjan Kanfor-Mirski.

Nr. 300.

Znów konfiskata

„KURJERA ZACHODNIEGO*1.
Wczorajszy mimer „Kuirjera Zachod
niego'4 izcsiaił ekom.fpikowany ■ w nocj
przez p. starostę Boxę za niektóre ustę
py, które w dirngiem wydaniu KZ. zosdailly u&unięte.
Wśród skonli skowanych ustępów ma.
Inzł &ię ustęp z mowy adiw. Landem- -w
pirocesiie bir&esikiim, który be-z jprzeszkód
ze strony cen-zory zm-ailiaizł się w katowic
kiej „Poflonji1*.
Przypomnieć tu ńałeiży, że Sąd Naj
wyższy wydał niedawno orzeczenie, że
■ pna> arozdania. z jawnych rozpraw sądo
wych mie podlegają koufięikacie.
Pismo o konf jkacte otrizymailii-śmy około po'1'udtn i a, poidtplsa.ne przez zastępcę
ćit-airosty p. Antoniego Izydór-c-zyka-, poczern po godiz. 15 po zdjęc-m pieczęci po
licyjnej z maiszyiny rotacyjnej wyidTukowailliśmy dir-ugi nakład KZ.
P. starosta Bosa wyjechał wczoraj ra
Tłok w Urzędzie skarbowym w Sosnowcu.
no o godiz. 7 na 4-tygodiniiiowy u»rQiorp (db
24 stycznia 1952) do Zskopainesfo wiraż i
Bardzo charakterystyczny obrazek siejszym, jest w zupełnym porządku. małżonką

Dwukrotnie w krótkim czasie na
lamach „KurjeTa ' Zachodniego*' uka
zały się artyikiiły, nawołujące do
ochrony zabytków twórczości ludu
zaglęhiowskiego, oraz wszystkiego, co
z przeszłością tego 1-ttd'U ma ścisły
związek.
Z treści tych artykułów wynika, że
temi sprawami- dotychczas nikt się nie
interesował, że leżą one odł-o-giem i że
najwyższy czas, aby się nimi zająć.
Twiardizę, że tak źle nie jest. Brzed-ewszystikiem od szeregu lat ma ła
mach „Kurjera Za-chodniego*' ókaiziSją się sita-le publikacje w tej małerj-i.
jeżeli dzisiaj Zagłębie więcej interesu
je się przeszłością naszej zakopconej
dzielnicy, to przedewszystkiem jest to
zasługa „Kurjera Zachodniego". Jego
artykuły z zakresu przeszłości Zagłę
bia stały się ow-e-mi przysłowianemi
kroplami wody, padającemi na ka można -było obserwować w dniu wczo Przepisy wprawdzie powiadają, że
mień obojętności dla wszystkiego, co rajszym w Urzędzie skarbowym w świadectwo m-o-gło być wykupione X SYLWESTRóWKA. Centralny Zwią
tchnie dawnemu, niinioinemi czasami i Sosnowcu. W związku z upływają jeszcze przed miesiącem, ale w dzi zek gómiikótw, oddiz-iia-1 koipaCini ,,Reden“
pozostałościami po nich. Owe krople cym terminem wykupienia świadectw siejszych czasach kryzysu trudno wy w Dąbrowie u-rząd&a zabawę tafneciziną
zdziałały tyle, że znalazła się grupka przemysłowych (dziś ostatni dzień wy magać, by ktoś mógł przed terminem t-yiliweis^irówikę w kim.ie „Wamdia“; począ
lud‘zi; która stworzyła dyimczmeowy kupienia świadectw przemysłowych) wpłacać pieniądze do kasy skarbo tek o godz. 8.50 wiecz. Wejście aa zapro
Komitet Towarz. Naukowego Zagłę panuje w lokalu urzędu skarbowego wej, gdy jednocześnie mnóstwo zobo ©zennami. Zaprosizonia nabyć m-oiżria w
bia Dąbrowskiego. Z tych kropel po od wczoraj olbrzymi ścisk. Dla pilno wiązań ciąży na każdym. Urząd skar koimiiitccic robottiriczym kop. ,,Redem“.
wstało równiaż wydaiwnicitiwo p.t. „Z wania porządku musiano wezwać do bowy mógłby sprawę zupełnie dobrze
przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i pomocy policję. Długi ogonek kl-ijen- rozstrzygnąć wydając odpowiednie X GWIAZDKA DLA BIEDNEJ DZIAT
okolicy" (Monoignafja Zagłębia Dą tów, obejmujący kilkaset osób, wije ikartlki zgłaszającym się po świadec WY. To’W. dobrPcizyininości w Bęidizóniie
browskiego), którego celem jest ze się w przeróżnych zakrętasach, wy twa, w których oznaczony byłby uiriządiziido w dinć-u wn-gili jinyim choimlkę dila
branie tego wszystkiego, o co p. Wa- chodząc na ulicę. Wątp iwą jest rze dzień zgłoszenia się. w celu wykupie dozyiwiiaińeij eitatrainieni Totw. diziiiaitwy,
ciędze chodzi. Wydawnictwo wymie czą, czy chociażby przy udzieleniu nia świadectwa. Uniikniętoby w ten Przy piiękn.ic pr&ysitrojoin-ej choimęe. diŁiaitnione już zakończył© tom I. powiatu pomocy urzędnikom zajmującym się sposób tłoku, zamętu, a dopiero gdy wa drzymata 6*trucile, cukier, uibtramlha,
łlędzińskiego i roapoczęło io-m II, w wystawianiem świadectw przemysło by ktoś, nie zgłosił się w celu wyku bieljzinę i obuwie. Obdiairzotnych. zostało
którym znajdą się dzieje wiosek po wych, zostaną one wykupione przez pienia świadectwa w oznaczonym ter 170 diziiteci.
wiatu, a nadto wszystko, co się skła wszystkich w terminie. A z drugiej minie, płaciłby karę.
X POWTÓRZENIE JASEŁEK. W dtni.u
Oczy wiście, m-ożnahy znaleźć i inne 25 bm. sekcja scenictz>n.a Tow. Sokół w
dało na duszę ludu, jego kulturę ma- strony, o ile ktoś nie wykupi, grozi
terjałną i duchową, — co się Składa mu podobno kara do wysokości kilku wyjście, polegające na przydzieleniu Będizinie wystłaiwiiła w eaili ma górize Zam
większej ilości urzędników w celu kowej s.J.ai?elk>a“. Plrziedis-taiwiieinfle cieszy
ło na życie górnika. Mogę zapewnić set złotych.
Otóż tutaj nasuwa się -uwaga, któ załatwienia szybkiego ogromnej ilości ło się takiemi powodizeniiem, że brakło kdp. Wacię.gę, 'któremu należy się całe
uznanie za poruszanie omawianych rą odpowiedni® władize -zechcą się mo interesantów. W dzisiejszych czasach ictów i dlliaitego po^tiamowdono priaed&taspraw, że jest zmagazynowane prze że zainteresować. Termin wykupienia . rediukcy-j personalnych prawdopo- wiieiniie powtórzyć w niedizieilę dinóa 3
szło 1000 wyrazów dawnej gwary lu świadectw upływa w dniu dzisiejszym I dobnie nie da się to uskutecznić i trze styczniia. Połowę dochodiu pirtzeizmaczomo
dowej Zagłębia, drugi 1000 wyrazów i kupiec, p-rizychod.zący w -dniu dzi ma szukać innych sposobów.
na diok-airmiiiamie biednej dlziaitiwy.
górniczych, dziś już tylko u starców
X ZABAWA SYLWESTROWA KOLE
słyszanych, — około 300 legend daw
JARZY. Zwią-zeik uirizędiuiików fcollejonych, przepięknych, dziś jzafpomtnóawyr-h, koło w Zagłębiu Dąbroweikiieni unych, — zwyczajów, obyczajów, o-rz-ądiza dzisiaj zabawę Sylwestrową w
bmzęidów nawet guseł i przesądów
sailii
Watru „Arlęlklin" w Sosnowcu. Po
dawnych spora ilość, — dużo pieśni
czątek o goidiz. 9 wlecz. We tęp fyllko za
(choć bez mełodji) liudowych i górni
Teatr miejski
KALENDARZYK.
zaproszeniami.
czych, — cały szereg .przysłów .zaga
W SOSNOWCU.
X ZARZĄD KOŁA OZPR. W BĘDZI
dek, — opisy dawnych ubiorów i stro
Dziś w czwartek 51 b.m. o godiz. 8.15 wiecz. NIE ■w diniu diziisiiej?izyim tj. w din. 51 bm.
jów i id. i td. Wszystko, co się dało
premiera
żartu
karnawałowego
w
5
aktach
uratować, wszystko, co mógł jeden
p. t. „PERFUMY MOJEJ ŻONY“ Leo Lenza. o godiz. 21 w loik'ail'11 •wliafinym w Będiziczłowiek w ciągu 8 lat szwendania
Premjera t.a zapowiada się nader ciekawie. nie przy uil. Modirzejowskiieij, halle targo
„Perfumy mojej żony“będą jedną z najwe we, uirfŁąicliza 'wdecizoTimiioę tameczną pod
się z kąta w kąt po Zagłębiu zeibrać,
selszych sztuk bieżącego .sezony. Odziana w naizwą „Syiliwesifir-oiweiW4 d’la s-wych człon
jest zgromadzone i znajdzie się w II
■piękną i oryginalną szatę dekoracyjną, pie
-tomie Mono grafji Zagłębia (naiuralczołowicie obsadzona i wyreżyserowana, po ków, syimipalylków oraz ich nodizin. Oso
ni-e tylko -to, co dotyczy powiatu Bę
mysłowo przez p. Edmunda Szafrańskiego, by, które d'0'tychezas jeszcze nie otirizyKinoteatry w Zagłębiu
komędija ta da pierwszorzędne ipole do po mailly -zaproszenia., mogą takowe otrzymać
dzińskiego, — w III. tomie znajdzie
pisu artystycznego wykonawcom, w osobach dizisiiaj w lok a-l,u Kola.
dziś wyświetlają:
się Olkusz, w IV to-mie Zawiercie).
;pp. Góreckiej, Sobotkowskiej, Zakrzyńskiej,
Z -racji kwest-j-i ochrany twórczości
SOSNOWIEC
Gołaszewskiego, Orchonia i Szafrańskiego. X GDZIE MIESZKAŃCY SPĘDZĄ SYL'ludowej, p. Górniak czyni (pewne za- ZAGŁĘBIE: W otchłani mórz.
Dzisiejsza premjera w teatrze miejsiki.m sta WESTRA? Kto chce przyjemnie, weso
nie się niechybnie miłym wstępem .d.o bez
nz-uty Towarzystwu artystyczno-lite PAŁACE: Noce paryskie.
troskiej zabawy sylwestrowej i bizdzzie po ło, a co neij‘w.aiżiHeijisze, niedrogo tupęidizić
rackiemu w Soen-owcu. Nie jestem po
BĘDZIN
czątkiem może i beztroskiego karnawału. noc Sylwestrową w Będzinie, niecił uda
wołany do obrony wymienionego To NOWOŚCI: Dziecko grzechu.
Ceny zwykle od 1 do 5.60 zł.
się na. zabawę, uirządizoną etairaniem So
warzystwa, lecz musze zaznaczyć, że
Piątek 1 stycznia o godz. 4 -poipoł. ..Wesele koła. w sailach na górze Znimkowej, gdttie
DĄBROWA
na Górnym Śłąsku“.
zarzuty ozy wymówki, skierowane WANDA: Generał Crack.
Piątek 1 stycznia o godiz. 8.15 wiecz. „Per prócz doskonalej orkiestry, .przygotowaipod adresem „Talu", nie -mają uzasad ARS: FJ-ip i Flap. — Walter Droesner. — fumy
mojej*żońy‘‘.
uo mnóeibwo atnakcyj i n-iezpodiziaineik. A
nienia należytego. Pmaedęwtszystkiem Czarny śpiewak. — Tygodniki dźwiękowe. Sobota 2 stycznia o godz. 8.15 wiecz. „Per więc dziś mieisizkancy Bediziiina i okolic
ZAWIERCIE
fumy mojej żony“.
dusza artysty-mał-airza nie znosi „kaj
tłmmmie podążą na górę Zamkową, gidizie
dan przymusu'* i t.d. Nie można mu STELLA: świat szaleje.
czeka ich naipraiwdę miła zabawa.
narzucić wbrew jego woli tematu ARLEKIN: Miłostki.
Teatr Polski w Katowicach
pracy, bo praca te-go rodzaju musi
X KOMORNICY W UNIFORMACH
REPERTUAR
W kołach egzekucyjnych mówi eię, że
być odczuła, ■— nie można literatowi X PRZYPOMINAMY, że dffliś -w saili rcsturey
w
Dą(browie
odbędzie
się
zabawa
W NOC SYLWESTROWA.
kazać pisać na „zamówienie" (choć
istnieje projekt za opad rżenia komorni
i -tacy istnieją), — nie można wyma tow-amzydkia, zcrgamiizoncama przez NOK. Rcwja sy.Iwesitrowa w 15 obrazach — pió ków w jednolity mundur, któryby doda
Na
zabawie
będą
t-a-ńce
i
bridlge.
Inteli

ra Mardoma, Emdorna i Wara. Udział bio- wał więcej powaigi i reprezentacyjności
gać od jednego -i drugiego aby opie
rą artyści teatru polskiego w Katowicach
wał to czego nie zna, lub nie pociąga gencja z całego Zagłębia wybiera się n-a ipp.
Nochowic, KoraJbianka, Wernicz. Domo- przedlsdaiwiiciielom tego popłatnego zaiwoSyl-w-efitea
do
resursy
n-a
zabawę
NOK.
go; — aby opiewać Zagłębie, -trzeba
sławski i Rylski. Gościnnie wystąpi znana diu. Podobno ma być rozpisana jaikaś an
je znać, znać pod każdym względem, X DARY DLA BIEDNYCH. N. O.K. w odtwórczyni lekkich piosenek własnego u- kieta.
— na to trzeba du-żo czasu, pieniędzy Będzinie złożyła w m-i-ej-seowe-m Tow. po kładu p. Anda Kitschman. Początek o godz. X „TRÓJKA HULTAJSKA", kirotoi trudu. P. Górniak wspomniał o Mor mocy dla biednych chr-ześejam: 22 ko 25 i 1-szej w nocy.
chwdla w 5 aktach Baiłnc-kiego, opraco
REPERTUAR.
cinku, — lecz -tein Morcinek, dziś li szule m-ęslk-ie, 5 pairy kailesomów, 2 ko- Czwartek 51 — „Księżniczka Olilala". wana. przez epóMai clczc Kolo oświatowe
terat niepośledniej miary, zanim za s-zu-le damsik-ie, 19 męskich koszul dzie O godz. 25 wielka rewja Sylwestrowa.
w Sosnowcu pod reżySierją p. K. Szkut
czął opiewać życie górnicze, 6am był cięcych, 21 d-amsik-l-eh koszuli dai-ecięcyicih, Piątek —■. „Krysia Leśniczanka14
nika ulkaże się. na ecemie w eadi P. Z. Z
Piątek — ..Pod gwiaździstą banderą"
„szlęperem’* na kopalni, — zanim Ka 32 pairy .pończoch i 12 poszewek.
n.a Pogoni., Mairjacka 1 >w piątek dnia 1
Sobota — „Manewry jesienne14
cząt pisać o ludzie śląskim, długie la X ZABAWA SYLWESTROWA. Dziś w Niedziela
stycznia 1952 r. o gocłz. 19.50. Zyislk S. K
— „Księżniczka Ola.la“
ta żyją-c pośród niego, st-u-djował je cawairtelk 51 bm. o godlz. 9 wieczorem w
O. przeznacza na powiększenie bbljogo duszę i jego życie z każdej strony. sali Zjednoczenia zawodowego- polskiego
teki.
Przyszło mu to dość ł-aitlwo, bo -zgórą w Sosnowcu nil. Mairjiacka 1 odbędzie się
X ZAMYKANIE WARSZTATÓW PRA
20 lat żył z tyim ludem jako nauczy zabawa Sytlwestirowas uirządizon-a staja
CY. Zaostrzający się coraz bairdizicj kry
ciel. Teren Morcinka (ni® Marcinka), niem Związku metalowców Zjedln-oczeni-a taiu rani P. I.
Śląsk Cieszyński, — w n-iczetm nie po zawodowego polskiego w Sosnowcu.
o regularne wpłacenie prenumeraty zys zaczyna dotykać i te wansiztaty pra
cy, które dotychczas jeezeże daiwaily so
dobny do Zagłębia, — tam ludzie
bie jakoś .radę .i były czynne. Z dlniem
za
STYCZEŃ
1932
r.
zdawn-a osiadli, — nie ruszają się z X Z TOW. „LIRA“ W GRODŻCU. Tow.
1 ©tycznia zamknięty zo^taje na czas niemiejsca, — a u nas ludzie „pnzeileiwa- dramaltyczno - śpiewacze „Lira" w Grodź
ją" się. Dziś artysta czy literat jest w cu uinzajdiza diziś „opłatek*' dlla cizlloiników za odebraniem od naszych roznosici elek ograiniczony wansiztat mechaniiozno-sto
larski p. Witiwickicgo w C^eladizi z po
Sosnowcu, Dąbrowie łulb Będzinie, ■— od godz. 18 dio 20, a od 20 „Noc Sylłwe- odnośnych kwitów
wodu braku zamówień
Lhsii. to znak
a jutro w Warszawie czy innym I’i- sbrowa** dlla. członków i zaor-oszornych go
josm
azaćni.
ści.
kujLkowie.
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Ucbnias-b, nadesłali nam pismo następu
jące: W dmiu 20 bm. dorocznym .zwycza
jem, •z inicjatywy i staraniem państwa
dyrekitorosł-wia Zieleniewskich i Blochów
uiriząidzona została choiukia dlla biednych
dizieci roboitiniięzych wymicinionego zakiłaid‘11. Do zebramej w eaHi kasyna firmy
„Balbcock — Zielcniewsikii44 dlziMwy w obecności t-iwych rodziców, pirizy oświetlo
nej rzęsiście lampkami koloirowęmi
choince i grającymi koilendy pattefoniiei,
przemówił p. dyrektor Zicłein.icwiski temi słowy: „Kochane dzieci. W diziiisicjszyim ciężkim czasie dyrekcja fabryki'
nie może dać ‘pracy ojcom waszym., alby

na was izapracowali tak., jak dawniej,
więc chociaż w ten sposób przychodzi z
pomocą., obdairowtijąc was skrominemi po
diairuinlkiami". Po przeimówiieinii-u przystą
piono do rozdawania podarków gwiazd
kowych, które dizieci odlbicira.ły 7 wiolkicm zadiowoleiniem i radością. Na- poda
runki te składały się siwederikii-, zabawki,
airtyhuiły sipożywcze i łakocie, a niezależ
nie od tego każde dizdecko oduzym-ailo po
jednej dużej slrandlti. Obdlanzonych zo
stało 100 dizieci. Za tein huimaniitnmy czym
nałoży się państwu dyrektowsilwui seirdeicizine podzidkowianie i niechaj cfcyin ten
ś^decii pirizykładćm innym.

i.
u^dek w Sosnowcu. w lo.ka,lu JfttóójfcCp \ jgo cechu rzeźniików odbyi mę egzamin na mistrzów nzeźnickich
ada ikandyrkiiów z całego Zagłębia, w licz*ł»e około
komisje egzaminacyjną stanowili przed
stawiciele rniej-eowego cechu, delegowani
przez wi'ni<c. ora.z
przedstawiciel Izby
rzemieślni
, kielc i jakiś profesor,
którego nazwjska, niestety, na.ra.zie nie
mogliśmy ustalić.
Kandydatom na wyrób dobrych wędlin,
szynek etc., z pośród których kiliku pro
wadzi już własne warsztaty, p. profesor
zadawał 1 i.kż.c py ania z zakresu hiistorji,
co oczywiście nie byłoby niczem nadzwyczajnem,
dyby nie charakterystyczny
Sposób py.'ń. oraz ocena odpowiedzi, któ DZIECIOM POLSKIM Z NIEMIEC, G PAŃSKA I ŚLĄSKA OPOLSKIEGO.
re decydov . ' v o uzyskaniu dyplomu.
„Ilu był u królów w Polsce4*
7*, — „Który
Działalność będzińskiego koiniiietu DzicC-om przesiano do domu wraz z
z nich wpii-cił żydów do Polski", ~ „Kto
jest najw ks.zym budowniczym Polski11, kolonji letnich dlla dizieci pofekiich z odpowieidnicm.i życzeniami: książki do
— to klik
charakterystycznych pytań, Niemiec, Gdańska i Górnego Śląska czytania luib <lo modlitwy, słodycze i
zadawanych kandydatom przez ,p. profe w rokm' ub. przed stawiała się nastę- szaliki, aroibioine przez żeńską druży
sora.
Kandydat; któremu zadawano powyższe pujaco: Zorganizowane było 5 kolon- nę h arcerską w Bredzi n ie z 10 kg.
pytania, a na ostatnie z tych odpowiećliział, je: 61 chłoipców wizięło ze sobą Pań wełny, ofiarowanej przez p. Wł.
„że największym budowniczym Polski był stwowe seniinairjuim męskie w Sosnow Sc-hÓna. Przygotow anilin paczek zajęmarszałek. Piłsudski'1, zdał egzamin b. do eu do Małego Kacka pod Gdynią; 21 lii się uczniowie Seminapj irin.
brze i otrzymał dyplom mistrza nzeźnicWpływy tegoroczme składały się z
chłopcóiw u mieszczono na .kolomji
. kiego.
Jaskrawy ten obrazek nic wymaga na giimłiazjnin im. Bob Pinusa w Sosmow- następujących pozycji:
wet żadnych komentarzy. _ Przypuszczać cu w miejscowości Radziechowy pod
Pozostałość na 1 slycznia 1931 roku
tylko można, że p. egzaminator historji Żywcem; 20 dziewczynek spędzało — zł. 1.2-86.03; Zbiórka na listy
jest na najlepszej drodze do otrzymania
walkacje
z
'kolonją
szkoły
im.
..Kró

1.3'25.09,
Zbiórka uliczna 863.36; Sub
nominacji na jakiegoś komisarza rządo
wego...
lowej Jadwigi'* z Sosnowca w Zako wencje 6.700.—■; Różne wpływy

Społeczeństwo pow. Będzińskiego

Tyle „Polonja“. Jaik się dowiaduje
my skład komisji egzaminacyjnej sta
nowili ipp.: referent starostwa Lechow
ski, Koss, Piga i... prof. Krzyiźkiewicz
c wieczorowej szkoły dokształcającej.
Innego profesora nie było.
X NA ROZWÓJ. 100 zł. jako poizo&łałość
kasową Komitetu organ iizacyjnego Związ
ku drobnych aikcjonarjusizów Banku Polękiego, wpłacił aidwokat W. Kozielski
bezpośrednio do kasy Towairizysitlwa Roz
woju Życia Narodowego w Polsce, koło
w Sosnowcu.

Prizyipo-mim.aimy, że Noc Sylwestrową
najmilej spędzić można w znanej pierweizorzędnej restauracji „Savoy“ w So
snowcu. Szlagierową airalkcją nocy Syl
westrowej będą występy artystów teatru
miejskiego w Sosnowcu pip.: Marja SDro
żyńska (tańce), Br. Horowicz (piosenki
lekkie przy gitarze) i Jerzy Gołaszewski
(monologi). Saila restauracji bogato przy
brana kwiatami.
X PIĘKNY OBJAW OFIARNOŚCI
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Podczas choin
ki, uinządzonej -w giminaizjum żeńeikieim
J .Krzymowskiej i W. Replińskiej w Będlziinie, przełożona- p. W. RepHińeka w
przemówieniu siwom zwróciła się do uozenic, przedstawiając nędzę, szerzącą
się wśród 1'uid'zi pozbawionych pracy, a
następnie apelując do swych wychowa
nek ,aby i one w miarę możności stara
ły się przyjść z pomocą n.iesłzczięślliwym.
Apel uwieńczony został niezwykle pięk
nym wyimilkieim, gdyż w ciągu niemali
jednego din.ia uczenice zebrały killkadlzie&ią/t sztuk ubranek, sporo bielizny, swe
trów itp. odzieży, którą przekazano miej
scowym u Tow. dóbroczyininośei.
X ZAMIAST POWINSZOWAĆ NOWO
ROCZNYCH. Na rzecz Tow. pomocy dia
biednych chirześcjan w Dąbrowie wz.anii-ain powinszowali noworocznych złoży
li: po 50 zl. pp. K-W. Świrtun, J. Musiał, po 20 zdi. pp. inż. Paszkowski, Morguilcowie', po 10 ził.: Iloubaitowscy, Tadko
wie, Kwapiszewscy, Zwolińscy, Binko
wie, J. Millidowie, Rościszewscy, Kaznowscy, Kawowie, Lachowscy, Magazyn
Wfpółlczesmy, inż. Stecki’, Bank Udziało
wy, Zi elezińecy, Kiennowecy, Galilot. Po
7 zł.: inż. Kunda. Po 5 zł.: Kanni ńscy, X.
X., Domasizewsika, Doeirsblinig. Po 5 ził.:
Jachimiczyik, Ząiwadlzki, Grudizińfcki, Łabudzińskie. Po ził. 2: Młodiziainoweika-Dzikowtska, J. M. ■ Kiizyina, Zdrzałek, Habermanówina, Malikowie, Kuile®za>, Rudowsicy. 1.85 zł. K. Zieliński. 1.50 zl. OkoloKułak. Po 1 zł.: NN., M. S. Marszałek,
Woliński’, J. Ocińskiii, ks. Fliisowiskł, August^ńiskat, Gottowskiii, Walewski, Bemówina, Kaimiieirskk Nieczytelny, Model•ki, D,e Wille. Po 50 gir.: Nieczytelny, S.
B. Wylężek, Około-Kuillakowa, Grządziiel
ska, Piwowarczyk, Kalarus, Kruszewska,
Cieniówna, Siński, Skorek, Stanek, Płaci.
20 gr. Błażejewska-. Raizem 539.05 zł.
X CHOINKA DLA BIEDNYCH DZIECI. Delegaci robotników polskich zakła
dów „Babcock — Zieleniewski44 w So'inowion. <pp. L Giniowlt. M. Nowak i A.

panem. Razem przebywało na koloniji
102 dzieci ze Śląska Opolskiego.
Kolonje trwały od 4 łiipca do 1 sier
pnia z wyjątkiem koilo.i).ji w Radzie
chowach, która trwała do 11 sier
pnia rb.
Główny cel koloniji — wychowamiie
w duchni polskim, prizeprowadizaino
systematycznie przez wygłaszanie po
gadanek na tematy historyczne, kul
turalne i przyrodnicze, naiukę języka
i pieśni polskich; wszyscy kierownicy
podkreślali b. dobrą atmosferę wśród
dzieci, o wynikach wychowawczych
świadczy pisanie listów prizy końcu
kolonji — już po polsku.
Dzieci miały dobre warmnki ipabytu
tak pod Względem opieki jaik miesz
kania i wyżywiana (4 razy dizieninie);.
Zdrowotne reiziultaty kolonji przejaiyj
ły śięAv pirzybydku na wadze od 6 dS"
1 kg. ChoTÓb żadnych nie było, prócz
jednego wypadku konieczności zoperowania ślepej kiaaki co luskutecaniono w Leczniczy w Gdyni kosztem
320 zł.
Zakończeniem akcji kolonijnej by
ło luriządzenie dla dzieci „Gwiaizdki".’

1.131.63. Razem wpływy Zł. 11.306.11.
AYydatiki:
Wydatki
ogólną Zł.
116 gr. 11; Uzupełnienie inwe.nrtair.za
zł. 94 gr. 80; Prowadizeiiliie kolonji
zł. 11.014 gr. 31. Razem Zł. 11.225 gr.
22. Pozostała na dzień dzisiejszy zł.
81 gr. 89.
Subwencje składlały się z pozycji
następujących: Izba PrzemysłowoHandlowa zł. 100.—4 Towarzystwo
opieki nad Górą Zamkową w Będzi
nie zł. 100.—; Konwencja ktrakowskodąbrowska zł. 1.500.—; Mag. m. Będizinia zł. 1.000.—; Mag. m. Sosnowca
zł. 450.—; Mag. m. Dąbrowy 250.— ;
Towarzystwo przemysłowców Za,gł.
Dąbrowskiego .750.—; Pow.- Kasa Cho
irycłi 400.—; Sejmik Pawiatowy Bę
dziński 2.150.—; (razem z zaległością)
Różną wipływy w większości skła
dały si'ę z co miesięcznych wpłat pracowniików .umysłowych Warszaw
skiego Towarzystwa. Prócz tego 250
zł. wpłynęło z imprezy, a mianowicie
,z przedsawienia „Młodego Lasu" B.
Hertza, urządzonego przez Szkołę
Zgromadzenia Kupców w Będzinie,

DOBRE ŚWIATŁO

ZDROWE OCZY
STOSOJCIt ŻARÓWKI

PHILIPS ARGENTA

10157

21.256 mieszkańców
LICZY CZELADŹ.
Wiedihuig uir®ędiO'wy'ch damych, Ofpiabtyicih na przeip:rowiaid'zio-n.yim osit-art-nio po.
wsizedunynn. sipi&ie 1'uidinioćcii mlaisto Czeliaidiź winaiz z koiłemjarni Ptiafiikii i Saifcuirin li
czy 21.256 miesizlkańciów.
W liiczlbiie lej aniaij-diuje się 20.289 osóbi,
kltór-e pinzy eipiifrie poidaity języlk poteki,
jako cjiczyisity. 10 osólb obcej niamodowo
ści, a 957 żydów.
Jak wiiidąć wiiięc z tego, żyidzii w Czediadizii e-tiainoiwiią okodlo 5 proc, ogóliu liuidino
ści’. Czia<siO‘WO' oibeioiiych -w mieście w chfwi
lii spisu znajidow-ało się 109 o^ćll>, niaitomińaeit czasowo mieoibeicinych 221 osób.
W porówmiainii-u ze stainemi liuidiniośoi a
przed 5 nip. liaif, Czeladź straciła około 5
tys. mieszkańców, co spowodowały re
dukcje i ogramiiicizemia piraicy w miejisco
wym prrzeimyiśde, a co zaiłieim idaie emóg/racja.
AV czUisiie epdsiu zaircjestrowaino rów-niieiż
kulika osób liczących około 100 l.ait życia.
W ciągu najb’liżs’zych din<i będziemy mpgtlli podać i Ilość mieiszkańców m i at-ta wedllluig piki i wyizmainia, co będziie niiciminiej
ciekawe.

X OFIARY ZŁOŻONE W CHRZEŚC.
TOW. DOBROCZ. W SOSNOWCU na
wieczeinzię wigilijną dlla iiiajiuibo-żsayicli:
Rada Zjazdu 100 zl., imż. Witoil>do’wa Ma*liiinowSika 20 ziL, M. Gairliińeika 10 zk, Ro
man Grzywno-wd.cz 5 zł., Przemysł. Radzimiński 20 zł. P. Zofjia Meycirhoilidiow.aii
1 cziatpikę, 5 k.aipełiueize, 15 kraiwaitów, 24
koiliniicinzykd., 1 sizełki i podwiązki, 5 p
biuitów, 6 czapek włóczkowych, 10 sigibuk
giairdlemoby męskiej, 2 i pół mir. bairchamu., 2 sizałiikii, 1 .semdiaicizeik, 5 piairy pońcizo
ćizelk, 2 siutkiniie, 12 aee'Zyitów, 12 oi’ówikóiw»
2 książeczki. P. Anit. WJoisiński 10 kg.
tsłloindiuy dlla kuichind beziroboczyich.

X ZNÓW POGŁOSKI. Widocizn-ie w otkre&ie świąteczinym muisi-ata 'być w pew
nych sferach omawiiaina. siprawa ziaimieirizionyeh od diość dia-woa zimiam i prizesuinięć
na siainioiwiisikaich komdisairizy miast Zagłę
bia-, gdyż ostatnio doiwiaidujeimy słę ze
sfer eainacyjinych, że wkrótce jakoby na
stąpi zaniama k-ounisiamzy w dwóch mia
stach, miainowdcie Będizinie i Gzeładizi.
PodÓbino najwiięksizą tumdlność przy tych
pirizcsiuimi-ęciiaicih stainowii brak odpowied
nich kandydat ów* co wydaj e się dość
diziwme, bowdem w Zagłębiu jest cała
Otrzymujemy następująco pisano: że zarząd nie dał się użyć przez nich gromada amatorów, oddaiwina zabdcgająW numerze 283-im „Kurjera Za do celów politycznych. Jeden z tych cych o zdobycie tak uipiragniionego słainochodniego" znalazł się artykuł p. t. b. członków postawił nawe.t zarządo wifika.

W sprawie Tow. muzycznego
w Dąbrowie.

„Likwidacja Towarzystwa muzyczne
go w Dąbrowie". Autor artykułu nie
zadlal sobie trudu, aby ze źródła poin
formować się o przyczynie chwilowe
go zawieszenia pracy w Towarzystwie
muzyczneni, lecz zgóry już postawił
krzyżyk nad istnieniem tej instytuicji
i odpowiedzialność za to składa na
zarząd, który jakoby wprowadzał
czynnik polityczny na teren pracy
kułturałnej i tem podciął zaufanie spo
łoc-zeństwa. do tej placówki.
Oświaidczam, że nic podobnego na
terenie Towarzystwa muzycznego nie
miało miejsca. Zarząd zdaje sobie
Sprawę, że tam, gdzie idzie o szerzenie
kultury śpiewaczej, o kult pieśni, tam
czynnik polityczny musi być zupełnie
wyrugowany. To też Towi M. brało
udział we wszelkich przejawach życia
społecznego w Dąbrowie, występując
bezinteresownie na akademjach, urzą
dzanych przez różne instytucje, czy
ad hoc zorganizowane komitety miej
skie. Tego przecież, polityką nazwać
nie można. Do Zarządu Tow. M. od
szeregu la wchodzą ludzie, należący
do rożnych o-bo.zów politycznych, a
jednak na terenie zarządu niema róż
nic i tarć, bo cały zarząd tylko dobro
Towarzystwa ma na pierwszym pla
nie.
Autor wyżej wspomnianego arty
kułu tłumaczy wystąpienie wielu człon
ków prowadzeniem polityki przez za
rząd. Rzecz się miała całkiem prze
ciwnie Większość b. członków wystąjniła
7,nw<v..r.vstwa . właśnie dlatego,

wi ultimatum, że jeżeli zarząd nie po
stąpi w myśl jego żądań, to' oni nas
będą bojkotować. I bojkotują. I stąd
koncerty nasze, stojące b. często na
wysokim poziomie artystycznym, by
ły deficytowe, bo sala świeciła pustka
mi. To głównie zniechęcało członków
czynnych, bo nie widzieli w szerszeni
społeczeństwie Brozumienia, spotyka
li sie natomiast ze złą wolą w stosun
ku do instytucji.
To było przyczyną słabej frekwencji
cizłonków czynnych na próbach. Na
wet praca tak wyibitnego dyrygenta,
jak prof. Ą. Cichoń, nie mogła ożywić
w członkach wiary, że wysiłki nasze
będą chociażby zauważone, nie mó
wiąc już o należytej ich ocenie. Dla
tego prof. A. Cichoń opuścił zajmo
wane stanowisko, bo nie widział .moż
ności pracy w tych warunkach; tym
sposobem chciał zwrócić powszechną
uwagę na anormalne stosunki nie w
zarządzie lecz w społeczeństwie.
Niech to spoleczeństwso, które jest
jakoby zaniepokojone „upadkiem"
Towarzystwa z chwilą wznowienia
pracy śpiewaczej poprze nasze wysił
ki, zasilając Towarzystwo członkami
czynnymi lub wspierającym, czem da
dowód prawdziwego interesowanie się
pieśnią polską, która winna łączyć a
nie dzielić. Słowa „Cześć pieśni"!
winny być nietylko na ustach, ale i
w sercu.

X PODOFICEROWIE DLA DZIECI.
Miłą niesłpodiziamikę spi-a-w.ił .zarząd Zw.iąz
ku. podofdccirów rezerwy w Sosnowcu,
dając w dmuigi dizieii świąt Bcnżego Narodzcniia w eadii kina „Pałace44 prawdlŁiwie godziwe świątecznie widowisko. Pię
kny 5-akiowy diramat pt. „Maim-a“ został
odegmain.y pirzez aimaitonski zespól! sceiniicizny b. dobrze, do czego przyczyinilla eiię
znaczinde reżyserja p. M. Piłairsikiego.
Tliiimimie zebrana pubiliazmość, wypełńi-ająca. tialę po b.rizcgi, liaigradizała bułcaneimi
ok|la«Sikaim.i wyikomawców ról w osobach
pp. J. Pdilairsikiiej, Staezik.iciwiczowej, St.
No w oc i en mw oj„ Szt-ajcirówiny, Jafculbczykó-wmy, M. PiiJairtikiego, St. Łalbuisdas A.
Ziembińskiego, S. Suilamza, J. Toirbuisa i
Z. Nowocieiniia. Na sipecjaine podkireślien>;e zasługuje fakt uiriządizemia amipreizy
na rzecz . biednej dizdatiwy. Olhda.rzono
460 dzieci różnymi podairlkamii w posta
ci bniciiików, solkiiemek, fa.rtiuisizków, chu
stek itip. p-raikitycanych rzeczy.
X ASTRONOMICZNA ZIMA następuje
dopiero z din.ieim 1 stycznia., gdyż w tej
dacie osiąga ziemia majwiękeize zlbiliiiżeinde
do słońca t. z w. peiriiiheilii.u.m, podczas swe
go obrotu naokoló świetłinej kuild. Ziima
astronomiiczna triwa do 2j marca, pocizcm
rozpoczyna się wiosna. Coprawda nie
odczuwamy owej bliskości słońca., którą
ckiresillajią astiromomowie podczas, peirihe1’1’iim _ sipos-tipadgauiy tylko pipzedlłuiżainde
się dlnia; oblic0nia jednak astiroinomiiczPaweł Wachełko.
ne idą swoim torem, a warunki klima
prezes Tow. muzyczaietuo w Dąbrowie. tyczne — też swoim torem.

fi.

.KUR JER

ZACHODNI’

ści w urzędzie skarbów ym z kieszeni
portfel z zawartością 210 zl.. czek na 80
ztoźwiydi bezpośrednio w Ad»injtete«cji ził. i 5 weksiłe.
„Kur>je«e Zachodniego*.
Mieczysławowi Wypychowi z Sosnow
Zamiast życzeń świątecznych i noworocz
nych, na rzecz funduszu bezrobocia miasta ca (1 Maja 15) skradziono ro-wer pozo
Dąbrowy Górniczej T. Ruskowie zł. 10 — stawiony chwilowo w sieni, domiu nr. 10
(dziesięć). *
przy uil. Piłsudskiego. Wa/rtość skradizio-

POKWITOWANIE OFIAR

Dr. A. Likiernik zl. 50 — (pięćdziesiąt) na
bezroboczych do Miejskiego Koimiitetu za
miast .powinszowali noworocznych.
Zamiast składania życzeń świątecznych i
noworocznych Antonina Gojbion zł. 5 —
(pięć) na Komitet pomocy bezroboczym.
Bezimiennie 1 zl. (jeden) na Chrzęść. Tow.
Dobroczynności.
Wiktor Kornecki dyrektor . oddz. Banku
Polskiego w Sosnowcu, zamiast rozsyłania
życzeń noworocznych — na rzecz utworzo
nego w Zagłębiu Związku „CARITAS44 kwotę
zł. 50 — (pięćdziesiąt).
Wizamian powinszowali noworocznych na
głodne polskie dzieci — Gracjanostwo Zapolścy (starzy) .zł. 10 — (dziesięć).
Feliks Zalewski, Kraków, Gramatyka 7 na
bezroboczych, zamiast życzeń świątecznych
i noworocznych zł. 20 — (dwadzieścia).
Stanisław Kaniewski — Ząbkowice zamiast
powinszować noworocznych zł. 5 — (pięć) na
biednych (przeznaczone na Tow. Pań św.
Wincentego a Paulo).
Z okazji imienin Dyrektora Gimnazjum
Męsk. i Liceum Handl. Zgrom. Kupców w
Będzinie złożyli: ucz. kl. V-ej g.imn. na
gwiazdkę dla biednych dzieci zł. 16 (sze
snaście) oraz ucz. giniiii. i Liceum na bezro
boczych zl. 8.61 (ośm 61).
W. Bielicki zł. 20 — (dwadzieścia) do uzna
nia „Kuirjera Zachodniego14 zamiast powin
szować noworocznych (przeznaczono na
Tow. Pań św. Wincentego a Paulo).
Na bezroboczych w Będzinie, zamiast ży
czeń noworocznych Zagórscy zl. 5 — (pięć).
W miejsce świątecznych i noworocznych
powinszować dla biednych zł. 10 — (dzie
sięć) Hegner.
Pracownicy wydziału Konstrukcyjnego
f-my „Babcock - Zieleniewski” zl. 16,70 —
(szesnaście 70 gr.) na biedne dzieci zamiast
wieńca na grób ś. ,p. Włodzimierza Stępiń
skiego.
Zamiast powinszowali noworocznych Dr.
Puterman zl. 10 — (dziesięć) dla bezrobo
czych.
Zamiast powinszować noworocznych Kon-:
stancja i Jan Raykowscy na bezrolwczycli
ał. 30 — (trzydzieści).
Inż. Boi. Makowscy zl. 20 — (dwadzieścia)
zamiast powinszować noworocznych do
Chrzęść. Tow. Dobroczynności w Sosnowcu.

X
WYCIECZKA
KATOLICKIEGO
NAUCZYCIELSTWA DO WŁOCH. Se
kcja naukowo - wycieczkowa wołyńskie
go oddziału okręgowego Stowarzyszenia
ęhmześcjańsiko. - narodowego nauczyciel
stwa szkól powszechnych urządza na
wiosnę 1952 r. trzytygodniową wyciecz
kę d'o Itafji w czasie fery.j wielkanoc
nych od. 25 marca do 12 kwietnia 1952 r.
Uczestnicy awiiedizą Rzym >z okolicą,
Neapol (z wycie czka do Pompei, na Weiiuiwjuisiz, Capri, Sorrento). Sycylję, Flo
rencję, Padwę, Wenecję i Wiedeń z KathtteinJberigiean- (-w dirodize- powrotnej). Wy
cieczka ma zapewni ionąspecjałną anndjencję u Ojca św. Koszta- wycieczki obliczo
ne są bardzo ekonomicznie i wyniosą okolo 900 źłf od osoby. Zapewnieni są
przewodnicy Polacy. W wycieczce mogą
-brać uidaiał osoby i z poza sfer nauczy
cielskich. Zglios/zeiiiia pod adresem: sek
cja wycieczkowa Stów, naucz., Równe,
tiU. 5 Maja 181, do 10 lutego 1952 r. wraiz
z zadatkiem 200 zl. od osoby. Zgłoszenie
bez zadatku nie jest dla sekcji zobowią
zujące. Na odpowiedź natęży dołączyć
znaczek za 50 g.r. Społeczeństwo katolic
kie niewątpliwie poprze tę inicjatywę
ruchliwej placówki nasizego kresowe
go nauczycielstwa katolickiego. (KAP).
X OKRADZENIE CERKWI. Z zamknię
tej od dłuższego czasu cerkwi prawoUawneij, zinajdującej się przy uli. Kiliń
skiego w Sosin owe u skradzi ono 7 lichtarzy, krzyż i pająk bronizpwy oraiz dwa
obrazy w srebrnych ramach. O kradzie
ży zawiadomił policję starosta cerkiew
ny, Włodizimierz Michajlowski, zamiesz
kały przy ul. Jaismej 2. Wartość skradzio
nych przedmiotów wynosi 2195 zl.
X NIEFORTUNNY WYSTĘP BĘDZINIANINA. 28 hm. przytrzymano Lamikairta Szmullia z Będizina na gorącym uczyn
ku kradzieży <z włamaniem do składu
kuśnierskiego Drozdka Konrada -w Zawodiziu pmzy ud. Krakowskiej 56. Zło
dziej po wybiciu szyby w oknie wystawowem, uisdłowaił skraść z wystawy wię
kszą ilość skórek futrzanych, jednak zo
stał przez nadchodizący patrol policyjny
ujęty i odstawiony do aresztu.
X KRADZIEŻE. Ze sklepu Herszililka
Gorzeli w Dąbrowie (Łukasińskiego 49)
skradziono w nocy różne airtykulły spo
żywcze i galanteryjne, wartości 500 zł.
Ze sklepiku uczniowskiego w szkole
górniczo-hutniczej w Dąbrowic skiradiziono onegdiaj 17 kompletów cyrkli oraiz kil
ka butelek tuszu. Strata wynosi 500 zl.
Heirszowi Kormfeldowi z Sosnowca (Piłsufltsikiuciffo 54) skradziono nodiczas bytno

ngo roweru poszkodowany oszacowali na
60 zł.
Z komórki Bronisławy Kubik, zamie•itzikailej na koloinjii Metz w Zagórzu skra
dziono 4 gęsi i 11 kuir, wartości 65 zl., zaś
Janowi Nowakowi zamieszkałemu w
tymże domu skradziono z piwnicy 25 kg.
mięsa wi eiprzowego.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Projekt zmiany ustawy o sztucznych środkach słodzących
Sprawa etósowamia szitaężnyęh śrocl
ków słodizajeych była ure-giułowama
rozporządzeniem Prezydenia IRizeczypospolitej z dnia 7 października 1927
r. Ponieważ jednaik nadożycśa w tej
mierae są bardzo rozpowszechniane i
wyirządlzają' znaczne szkody skairbowi
państwa, przemysłowi cukrowiniczemiu, jalk i zdrowiu ludności, przeto
p. minister epriwiedliwości przedło
żył Sejmowi projekt zmiany powyż
szego rozpoirząidzenia w ustępach, do
tyczących sainkcyj kannych w kie
runku ich obostrzenia. Tak więc win
ni sprzedaży sżtiiciznyc-li środków sło
dzących w przedsiębiorstwie, mającem zęziwolemie na sprzedaż, osobie
nieuprawnionej do nabywania' tychże,
ulegają karze pieniężnej od 500 do
5.000 zl. (doitąid ustawa przewidywała

kairę od 150 do 500 zl.) Dalej winni
niedozwolonego użycia sztucznych
środków słodzących w przedsiębior
stwach, wyrabiających artykuły żyw
.ności, a iiiprawiniioinycli do posiadania
■powyższych środków, ulegają karze
od 200 do 2.000 zl., karze fcoiiifiskaity
żywności takiej oraiz karze ' aresztu
od dwóch tygodni do tirżech miesię
cy (dotąd :IÓ0
1.000 zł.
konfis
kata).
Ponadto wprowadzony ma być no
wy ustęp, ustalający, że winny posia
dania sza licznych środków słodzących
bez odnośnego upoważnienia podlega
przepisom o jtdnoc-zy.n.nyiu zbiegu
przestępstw, t. j. z art. 9 i .11 powyż
szego rozponządzenia Prezydenta, RżećzytpoBiporiłej.

Straty polskiego górnictwa węglowego
WOBEC SPADKU FUNTA.
O wyEiofcościi sitiral, jalkle cłU/a.. na&zeigo
wytw-oiziu węgiloweigo wynikają
spad
ku wiailiuity aimgiidslkiej, świadczą naslępuijąęe dianie: koiSizły biegowe i tiramisipoTtu węgła wymo»zą, nie licząc ani amo.rtyizacji miais/zyin ..i uirząidizeń kopalnianych,
aini koeizitów ogólnych — 28,80 źl. na tioininie, -w czem kośzity iirainsporbu sł-ainiowią
pnawie 55 proc. Wobec tego, że śreidmla
cenra .uizy^ki-wam a za eksport owany wę
giel w ciągu 8 miesięcy r. b. wym<osi>ła 12
szylitn.gów, t. j. 25,80 zł. za tommę, słraity
pomioisiztcine przez polski piizeimyeł węgło
wy w oikresiie przed spadkiem walłiulty

ainigiieiłislkieij wyinosiły średmio 5 zll. n>a tonnie eksportow-amego węgla. Spadek walu
ty amgielskieij izwiięk&zyl zinaczinle te s,tra
ty, sizczególiniie, że spadek funida, pociąg
nąwszy za sobą spadek ceni węgla-, nic
wyiwiairł wiplłyrwiii na koszta przelaidiumlku
i pTizewozm, które, kalkulowanie przeważ
nie w złotych lulb guldenach gdańskich,
ultirzyimiaiły swój parytet. W tych warumkach, straty kioipailmi na cenie spraeicla'żnej eksipoirtłowainegio węgllia ' -wyiraiżaiją
się liczbą procentową ziniaęahiie więksizą
od! cyfry odipowiadiającej stosumkowi de■wialłluacji.

Maszyny polskie za kawę brazylijską.
W związku z donywiijącą się atomizacją st06nim.ków haindłowo-ipołityicz
nych w obrocie światowym wiele się
mówi znowu o handlu wy.miemnyim
czyli o umowach kompensacyjnych.
Z punktu widizenia interesów Polski
takie franzakcje mogą mieć z -reguły
sens tylko w -stosunku do państw, z
którem-i Po-lska ma bierny bilans han
dlowy, a więc w pierwszym rzędlzie
z państwami zamorskiemii, zwłaszcza
amerykańskiemi.
W stosunku do
państw, z któremi mamy czynny bi
lans handlowy, przejście na system
tranzakcyj wymiennych spowodowa
łoby tyllko spadek łub zanik naszego
salda aktywnego w bilansach handlo
wych z danemi państwami.
Sprawa hatidlu zatm-ienai-ego łączy
się z zaostrzonym iprobelmałem przed
stawienia naszego ekstportai na nowe
rynlki zbytu. Przez szereg lat głów
nym naszymi rynkiem zbytu eksporto
wego były kraje środkowej Emropy.
Gdy eksport w tym kierunku zaczął

•napotykać na coraz większe trudno
ści, poczęliśmy go prizecls taiwiać , czę
ściowo na północną i zachodnią Eu
ropę. Obecnie i ten ostatni kierunek
naszego ekeportu zaczyna się chwiać
ze znanych przyczyn. Wobec tego wy
łania się konieczność szczególnego ożywienia naszej akcji eksportowej na
/rynki zamorskie, z któremi mamy
bierny bilans handlowy i które nie
objawiają jeszcze tak ostrej tendencji
do aktywizacji swego bilansu handlo
wego z posizcizególnemi państwami,
jak to w sposób dla na6 groźny czy
nią obecnie pnzedew-szystkiem Austrja. Węgry, Łotwa, a n-aiwet Czecho
słowacja, a w dużej mierze także i
An.gl.ja.
Obecnie jest aku-alna tranzaikcja
wymienna między Polską i Brazylją.
polegająca na sprzedaży pewnej ilo
ści maszyn kolejowych za pewną
ilość kawy. Tran za kej a ta nie ma nic
wspólnego ze z-nanym pomysłem mo
nopolu importu kawy.

Kronika go spodarcza.
WYSOKA PODWYŻKA CEŁ. „D-ziennik
Ustaw14 z 29 grudinia ogłasza 4 rozipo-rządizeuia celne, a „Dziennik Ustaw11 z 30 grudnia
przynosi dalsze rozporządzenia celne, wy
wołane koniecznością zrewidowania całej
naszej polityki handlowej w związku z wy
darzeniami, które w ostatnim czasie miały
miejsce w dziedzinie -międzynarodowego obrotu towarowego. Rozporządzenia te pod
wyższają w sposób niezwykle wysoki cła
niemal na wszystkie .artykuły, przywożone
do kraju, względnie wręcz zakazują przy
wozu. Lista zakazów obejmuje większą ilość
artykułów. Rozporządzenia różniczkują, je
żeli chodzi o szereg artykułów, stawki cel
ne, zależnie od rodzaju importu. Towary
importowane przez Gdynię, będą w szere
gu wypadków korzystały z większych ulg
w sawkach celnych. Natomiast wyższe staw
ki będą stosowane przy transporcie drogą
lądową.
ROZBICIE ROKOWAŃ O KARTEL POŃ
CZOSZNICZY. W swoim czasie większość
przemysłu pończoszniczego postanowiła utworzyć na terenie Łodzi kartel, obejmują
cy zarówno fabryki łódzkie, jak i warszaw
skie. Sprawa utworzenia kartelu posunęła
się już do tego stopnia, że niemal wszyst
kie fabryki zgłosiły już swój akces i opra
cowano nawet projekt statutu, który prze
słano . miarodajnym czynnikom do zatwier
dzeni11
Obecnie siorawa utworzenia teeo

N|. 300.

ek 31 grudnia 1931 roku.

kartelu stała się nieaktualna. Myśl tworzelnia kartelm została przez inicjatorów za
rzucona.

Z giełdy warszawskiej.
CEDUŁA Z DNIA 50.12.
AKCJE: B-ainlk Polski 105.00, Sole po
tasowe 95.00—96.00, Lilpop 12.55—12.75—
12.50.
PAPIERY PAŃSTWOWE: 5 proc. poż.
biuidowlaina 50.00. 4 proc. poż. in/westyć.
78.00, 5 proc. poż. konwers. 58.00—59.00,
6 proc. poż. dolairowa 52.50—54.00—55.00,
4 proc. poż. dolarowa 45.25, 4 i pół proc.
Ziem. Kred. 59.75.
DEWIZY: Gdańsk 174.10, Holandija
558.10, Londyn 50.50—50.47, Nowy Jork
8.917, Pairyż 54.96, Praga 26.41,50, Szwaj
caria 175.90. Dolar prywatnie 8.90, Mar
ka n/iem. nieofej. 211.80.
ODPOWIEDZI REDAKCJĘ
Chór kościelny w Będzinie: Naidesllanej iiiotatki nie mogliśmy zamieścić, gdyż
zapomniaino podać, gidzie i kiedy 'wy
mień i ono siz.t iikii ma ia bvć odegranie.

Kronika Zawiercia.
X ZAMIAST POLAKA OBCOKRAJO
WIEC. Otrzymaliśmy naiMęfpującc pi
smo: Pracując pr-zeiz 42 latla w fabryce
S. Reich i S-ka w Zawierc/iąl w charaiktcrze kierownika oddziału ; zapal arnia,, z
powodu braku pracy z dni(eim 1 sierpnia
rb. zestaleni •zwolniony i po dzień dzi
siejszy nigdzie nie pracuję. Jak się do
wiaduję, oddział, w którym prac owadem,
obecnie został uruchomiony, a ja zastą
piony zost.a-łe-ni przez obcokrajowca-, czeskosłowackiego poddanego, który otrzy
mał 10 proc, podwyżki, a ja Polak n.adai]
znajduję się bez zajęcia po tydiu latach
piracy w ypchnięty na ulicę przez p. dyreiktora (Mullera), także czesko^łowaicki-e*
go podd am ego. — F. Gieszczykiewicz.

X ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH
I NOWOROCZNYCH złożyli na wpisy
szkolne uczmiiów gimmaizjum męskiego w
Zawierciu dlla- dlzi-eci bez-roboczych (w
złotych): ks. prałat Zientara 10, S. We
sołowski 10, S. Holenderski 20, A. Eirbe
15, Z. Statller 10, S. Pasierbiński 10, J.
Patsiierbiiński 10, O. Ri-uk 10, A. Kumcewiicz 5, P. Kuchta 10, B. Bamkier 5, M.
WaJiuiga 10, Z. Sowiński 10, .1. Bamachiewicz 10, E. Dębski — 5, M. Szymanow
ski 5, dir. K. Pais-ierbiińsiki 2, E. Stephen 2.
J. Grocholski 5, dr. K. Peirtowsiki 10, dir.
E. Ziembiński 2. E. Kasprzycki 5, M.
\\iróbileiwsiki 5, J. Nowiński 5. Piicn-iajdze
te zostały złożone do dyspozycji kom-isjii
finansowej na d y oip iek u ń czej gi minaizjnim,

ZE SPORTU.
TURNIEJ HOKEJOWY W KATOWICACH. Zapowiedziany na dinii-e od 51 bm.
do 5 stycfziniia turniej hokejowy w Kry
nicy, w którym miały -wziąć uidiziaił dirużyny: kamadyjiska, wiedeńska, budapesz
teńska., rumuńska, niemiecka i podslka,
zos-tail odwołany wskutek złych warun
ków atmosferycznych, panujących av
Krynicy. Natomiast w Katowicach odbę
dzie się w dini-ach 51 bm. do 2 stycznia
c.zwór-mecz hokejowy, w którym wczimą
udział: Ottawa (Kanada), W. E. V. (Wie
deń), Birandenb-uirger S. C. (Berlin) i re
prezentacja Polski. Dru-żyiny rumuńska
i 5vęgiersika nie przyjadą do Ka-towii-c.
KOMUNIKAT ŚNIEŻNY SOSN. OD
DZIAŁU Ś. K. N. z dnia 50 grudnia rb/.
Wairstwa świeżego śniegu -w Beskidach
wynosi od 20 d'o 50 cm. O-pady śnieżne
w dalszym ciągu trwają. Zja-zdy pokry
te. Temperatura od — 2 d'o — 7 stopnik.
Zwardoń: Na starymi pokladizie 25 cm
nowego śniegu 7 cm., temperatura — 2
stopnie.
Równica: Na starym pokładzie 58 cm.
nowego śniegu 20 cm., lemperaituira — 5
stopńii.
Wisła, Barania, Istebna: Na starym
poikladizte nowego śniegu od 20—15 cni.,
temperatura od — 2 do — 6 st.

PROGI AM RAD JO WY
KATOWiCE.
CZWARTEK, 31 GRUDNIA 1931.
11.58 Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackicj — 12.10 Komunikat jnetcorologi.czny _— 12.15 Odczyt 1-szy z cyklu ..Organi
zacja gospodarstw folwarczych wobec dzi
siejszych warunków41. — wygi. Bolesław
Składziński — 12.35 Poranek muzyczny ż
płyt gramofonowych — 15.05 Komunikat go
spodarczy — 15.15 Komunikat L.O.P.P. —
15.25 „Wśród książek44 — Przegląd wydaw
nictw najnowszych — omówi prof. Henryk
Mościcki — 15.50 Prcgram dla dzieci star
szych i młodzieży a) Felijeton noworoczny
Wacława Sieroszewskiego ł>) O]x>wiadaiiie
p.t. „Nowy Rok41 p-g Glogera (o polskich
zwyczajach noworocznych) — 16.20 Kurs
średni języka francuskiego — 16.40 Kon
cert z płyt gramofonowych — 17.10 „Nowo
roczne zabiegi wróżebne14 — wygł. dr. Ka
zimierz Zawistoiwicz — 17.35 Koncert kame
ralny. Udział biorą: p. Irena StrokowskaFaryaszew-ska (sopran), p. Janina Konopasek-Szaleska (fortepian), prof. Mieczysław
S.zaleski (altówka). — 18.50 Rozmaitości —•
19.05 Odcinek powieściowy — 19.20 Dr. Wi
told Wilkosz, prof. Uni-w. Jag.: „Radiotech
nika dla wszystkich11 — wykład X. — 19.40
Komunikaty harcerskie — 20.00 Feljeton
Kornela Makuszyńskiego p.t. „Za kulisami
Wszechświata4' — 20.15 Muzyka lekka (ta
niec w muzyce instrumentalnej .i pieśni) —21.30 Słuchowisko „Zrzędność i Przekora’4 —
Al. lir. Fredry (z Mieczysławem Frenklem)
— 22.20 Komunikat meteorologiczny — 22.25
Wiadomości sportowe. — 2/2.30 Audycja syl
westrowa — 23.00 Muzyka lekka i taneczna
— 23.50 Przemówienia: naczelnego dyrek
Polskiego Radja dr. Zygmunta Chamca, dyr
Stefana Tymienieckiego — 24.05 Słuchowisko
„Sąd nad kryzysem’’ — T. Strzetelskiego —
I.0Ó Muzvkn taneczna.

Tvr.

Z całej Polski.
ZGON ś. P. IRENY KOSMOWSKIEJ.

W dniu 29 bm. zmarła w WarszaWie w wieku lat 74 z-naW działaczka
społeczna ,j publicystka ś. p. Irena
Kosmowska.

,.K~UHIEB ZACHÓDNT

czwartek 51 gruclfra 1951. roku.

rodziców.
Dotknięty
obojętnem
traktowaniem B. poetanowił się zem
ścić. Przy&zedłsizy w drugi dzień
świąt do mieszkania narzeczonej, w
chwili, gdy znajdowała się jeszcze w
łóżku, B. po przy w iia.niii się z rodzi
cami podszedł do łóźlka, a ehwyciw-

24 GODZINY BEZ WODY.

Na szosie Tarnowskie Góry — By
tom w nocy z dnia 27 na 28 ibm. na
stąpiło uszkodzenie obu państwowych
rurociągów tłoesznych wodociągu z
szybu Stasz.ca tuż obok kopalni Beuthen. Na skutek wypadku doeitawa
wody do ni. Król. Huty i .zachodniej
części powi.au Świętocltłowkkiego uległa przerwie na przeciąg 24 godzin,
[jsakodzenie rurociągów zostało spo
wodowane odbudową górniczą ,kopal
ni Beuthen; szkody powstałe stąd dila
państwowych Zakładów wodociągo
wych wyniosą kilka tysięcy złotych.
Naprawą rurociągów zajęło się pogo
towie wodociągowe i ukończyło ją
dnia 29 b.m.

Rzeczy ciekawe.

6zy gwałtownie Michalską za ręce i
odgryzł jej nos. Po dokonaniu zem
KLUB PARYSKICH PARYŻAN.
st y, B er t b olid zbiegi, został jednak
wkrótce ujęty i osadzony w więzieniu
Podobno najrzadszym okazem w
Ofiarę okrutnej zemsty przewiezio.no Paryżu jest „prawdziwy- paryżauiin.
do sizpilala.
W danej chwili ma ich być aie więcej,
niż 500. Należą oni do ekekliuzywrifign
klubu „Pa.rysicy pairyżanie". Jedy
■
nym warunkirau przyjęcia do klubu
jest świadectwo, iż kandydat urodził
się w Paryżu. Członkowie klubu od
bywają co miesiąc zebrania połączone
— rzecz prosta — z bamkietem.
KRZYK NARODZIN ATOMU.

KRWAWE ZAJŚCIE W KABARECIE

W jednym z kabaretów bydgoskich:
doszło do krwawego zajścia na ile
sprzeczki między dwoma gośćmi, rot
mistrzem 16-go pułku ułanów Skupińskim a p. Janem Sikorskim z Byd
goszczy. Od sprzeczki doszło dio bój
ki, 'podczas której rotmistrz Skupiński 6trzel.il pięć razy, mierząc w kie
runku p. Sikorskiego i raniąc go w
okolicę lewego obojczyka; ■— ciężko
ranny p. Sikorski został przewieziony
w stanie groźnym do szpitala. Żandlarmerja wojskowa i sędzia śledczy Są
du okręgowego w Bydgoszczy wszczc
ly dochodzenia w tej sprawie.
ODGRYZŁ NOS NARZECZONEJ.

W Łodzi rozegrała się niezwykła
scena zemsty narzeczonego, której ofiarą padła 25-letnia Zofja Michalska.
Przed ośmiu miesiącami poznała ona
niejakiego Alfonsa Bertholda, który
wkrótce oświadczył się. Pomimo, że
panna odnosiła się doń dość obojętnie,
n .j gardząc innymi konkurentami,
Berthold często bywał w domu jej

OD ADMINISTRACJI.

Do dzisiejszego numeru dołą
czamy dla naszych zamiejscowych
prenumeratorów blankiety PKO.
celem uiszczenia przedpłaty za
miesiąc styczeń.
10389

Górale zakopiańscy na sankach.

„Chicago Tribuąre” donosi iz New
O.rleanK, że na doroczjicm posiedzeniu
miejscowego towarzystwa dla postę
pu wiedzy zademonstrowano obecnym
niesłychanie ciekawy eksperyment fi-,
zyikailuy, nigdzie dotychczas nieznany.
Mianowicie uczeni, zgromadzeni na pa
siedzeniu, mogli usłyszeć rytmiczne uderzenia, przypominające chód zega
ra, spowodowane .przez promienie kos
miczne. Uderzenia te, według oświad
czenia słynnego fizyka amerykańskie
go prof. Mi] lica na, są „krzykiem na
rodzin atomu". Owe uderzenia rytmiciż
ne zostały pochwycotie przez dwa spe
cjalne instrumenty i wzmocnione
przez rozglośnik. Uczony twierdzi, że
odgło6, który wszyscy słyszą, dowodizi, iż proces tworzenia się wszech
świata postępuje w dalszym ciągu.

60-letni generał
w stroju baletnicy.
Znainy pisarz fraineujsikłi Raymond Rccoufly, który biadali przez czas dlłuższy
życie obyczajowe Berdina, twierdzi, że
z wszystkich stolic Berlin p-o^iia^la naj
większy procent homioseksiuiakistów.
Nigdzie przytem abiocznie to nić wy
stępuje tak jawnie i bezwstydnie, jak w
„państwie bojaanie Bożej Ptoticja nietyfllko ich juie i-ęipir, ale można. powiedlziść,
że ich nawet osłania. Wydaje przecież,
pozwolenia członkom kilulbów- hoimoisckikiu
adistyiczinyidh (jest ich poimad dziesięć),
ma ,prizywicłizicwanie strojów kobiecych.
Urzędnik policyjny, ztapyfaiiry w tej
sprawie, oświadczyli, że ściganie zbo
czeńców 'Zmusiłoby ich do ukiryiwiauiia
siię, a to uniemożliwidlolby zupełnie kontiroilę nad nimi.
Warto przypomnieć przy tej sposob
ności', że homoseksiualiizm „kwiitnąt“ już
w Beirdiinie przedwojennym na dworze

W.iilllicilimia II, na którymi słynny ^pięk
ny Filip” Euiłenbuirg, ulubieniec ceeairza,
odgrywał piorwGizicirzędiną rolę. Pamięt
na jcs't bezlitosna kaimipam.ja Maiksymiljan-a lla^dcinu przeciiw zgniliiżnio dworu
cesiarskięgo w tym okresie.
Gdy Wiilihelim w 1911 roku wyjechał
do Austrji do swego przyjaciclla księciu
Fii.rSteinberga-, Zaszedł tam tajemniczy
wypadek śmierci jego szefa. k-amcela rj!
wójisik-cwej. Dziś już wiadomo, że ów
generał, mężczyzna przeszło 60-deini.
zmarl nagłe, gdy przed cesarzem tańczył
przebrany za baiłetnicę.
Woja i okres. powojenny jeszcze bar
dziej pozbawiły równowagi., chainaikter
beirldńicizylków. Jest to tern bardziej ude
rzające, że — jiaik pisze> Recoully — w
Nicmcizcch panuje dziś du-ża swoboda w Wieloryb długości 25 metrów, schwytany
niedawno na morzu Pólnocnem, został od
stosunku mężczyzn do kobiet. ’
dany do muzeum przyrodniczego, w Ko
penhadze.

włiaidinego człowieka. Jed'Zd<emy talk dłlu- skadiy, nigdzie śladu życia, zawrotny wii- taisityczine oipuintie, okryte owocem, '-A
,go, długo, hem, w sami koniec poritiu. raż, miejscami tylko zabezpieczony.1 drzewa fikusów o połyskujących liściach
Wreszcie kończy siię tor, jesteśmy u kre .Przedziwna jaikaś tajemni iczość kinajclbr.a- — Wjeżdżamy do Tudoniu.
su wędrówki. Wizdłiuiż brizegiu młode i^lla- izu. .Jesizczc chwida i -wszystko się wokół
Szofer nie znający drogi, wprówąidjz^
(WRAŻENIA Z PODRÓŻY).
tainy, gęsto okryte kuilistym, przypomni- 'Zmienia, — upraiwnc doliny, winnice, na maszynę w rynek. Ogólne zamieszani es
Marsy!ja. Wycieczka do pęrtu. -„Lazurowy 'mającym kasiztainy, owocem. Zuchwalk ma skadinych spadach, — życie odlzyskuije nic możemy się stamtąd wydoistajć. Ja
Brzeg‘‘; skały, inorże, roślinność. Tu!lon. rymarze zidiradlzają chęć do zaczepki, — swe praiwa. 27 kilim, od Marsydji — Caskaś prizckupkas o ni cisa mówicie obfitych
oziuijcmy się nieswojo w pośród tych wiill- isiis.
ksztailtacli, krzyczy wniebogłosy, trzy
Tonąca w sło-ńcu, uśmiechuięta Mar- ków imoirskich. Na lekko stailiowainej tuirStęsknionym oczom ukazuje się lazu mając pęk młodziutkich rzodkiewek w
syllja. Na weitęipie uidenza nas mnóstwo kusowej poiwie.r'zchmii wody, bairlki i ło- rowe morze, — niebo zdaje- się białym ręku. Wygląda, jak olbrzymi kulisty
ostryg, piietrziących się aia straga.nach. Po •diaie... — Chłoniemy wzrokiem mailówini- łiiannioibem, rozpiętym nad tą szafirową grzyb, pobudzając- tern wszystkich dio
a la fouirchcditc. Pomimo wicze&nej czość pięknego obraziu, wołającego, zda głębią. Niema słów, któreby określić by śmiiiecilnu. Stragany zasypanie owocami —gwłziiny, co chwiiil.a pirizysibaje ktoś, po-- &ię, w gllos o płiótuio i pędizeł, nic wycaer- ły wstauiic koder południowych wód, — jaskrawy symbol bogactwa tej ziemi.
chłiainiając z apetytom pożywmy owóc ipauiego w swych motywach dlla mistinzów są chwile., w których odcień głębokiego Po szeregu peirypciji opuszczamy rynek/
pallety. Śnieżne żaigde szybują w powie ■laiziuiru przechodzi niemal w gramiait, to Podobny incydent, u nas naruszający po
rnoriza.
Po krótkiej chiwiiili postoju, w hotele trzu jak mewy, na choryzonciie ciężki pa zmów siię mieni zielonym poblyskiem, tak rządek i spokój zajętych pracą, obywa
wyiriuSizaimy pirizccl siebie, — beizipUamowo, irowiec, ciemną wstęgą dymu zapowiada .zicilouym, że diiugo sizukailani w pamięci teli, skończyłby się dlla szofera conajz uiłicy w ulicę. Zwmaca iiiaisizą uwagę air- swe ptrzyibyicie. Nięipostirzcżetnic płyną go kamieini, któreby pojęcie tych odcieni niiniej n.iemilio<, tam zaś, po chwilowej
ac mogły. Nic zinalaizlam porównań, — emocji, podnieciło to ogólny humor .i wy
chifeiktoinic.zine Uijcidiniositajniieinie doimów. idiziiny. Tramwaj nadchodzi., — już w pro d.
Wsizysitikie jedm-alkowej wLeiUkio-ści, jeidinia.- mieniach tzaichodlząicego słońca różowią są to barwy jedyne w siwo-im rodzaju i wołało- kaskady śmiechu i rozweselenie.
kowego kolonu (ciemamo-sizaire), oadobio- się skały. -Notr Damę spogląda, z gony na tak nieskończenie intensywne, że zwró
Na niektórych- uilicach Tufliotaiu tosamo
D.e ażuirciwomi, biegnącemu w poipinzek lumiiłowaną Mairsydję, na ciemny paro cić uuui-zą honor wielu malarzom, któ U(jedin.os.tajnien.ię domów, co w Marsyilj.i,
rych
posądzałam
o
nienaturalne
przejas

wiec,
wychodzący
z
portu.
„Nie
trwóżcie
baillkom&m.i, co1 robi zidaJieka wrfliżem-ie ko
Na placach wspaniałe palmy — diakltykrawi cmi e kolorytu.
ronek. To Ztn.oirimailiiizioiYva.niie domów, two się synowie morza!...“
lowce, że zwiesizającomi &i.ę pióropuszarzących jediną, ciągłą idc.ailinje równo zaI znowu ucieka nam z przed oczu mo mi kwiatów’, zmieni aj ajcych się w niedójWracamy do
miasta.
Właściciele
rysołwainą ściamę, diaije d»uiżo widżięk-u uilii- ostryg skrzętnie ziwijaiją stragany, lecz..., rze, — powtórzenie krajob-raziu, kawałki rzewające tu ówoce.
cy. _ Na wysokiej skale Nobre Damo na. stole resitaiuracyjinym nowe dary mo nagich sikał, a w ślad zatem bogactwo zie
Śliczny dekoracyjny Tulloui. — Oglą
de la- Gardę, z mieidiziiamyin posągiem Ma- rza, — świeże langusty w majoineziie, — mi. Całe łańcuchy Ycininic, z soiczystemi damy go tyllko w przcjeźdiziie. I znowu
gronami
owoców;
oliwne
gaje-,
zwarte
iryjd'» nia 6'zc.zyic.ic 4*5 — metirowej dfciwon- cóż za przysmaki kryją te modre siziuŁańcuchy winnic, pailniy, magnolje, ole
masy „rose.au" (tirzcina), kwitnące olc- andry, — z oł&rizyikiem wit'aimy ukazują
micy. ZewisizącL widać tein symbol Nieu miiące wody,!...
stającej Pomocy, — wewinąitrz Baizydiiiki
amidiry...
Naiząjutirz zrywam się rówine noigi, za.
ce się od c.zastu dio- czasu morze. Mijamy
mnió&two woit, ofiaroiwiauiych Opiekane c pól goidiz-iny odchodzi auito-car.
Le Ciotat, — i znów niezmącony, nie- tonący w palmach Hyeres, L-awaindoui,
przez wdzięcznych synów morza.
■zglębioiny
lazur
morza.
Z
zapartym
tchem
Z Marsydij i do Nizzy.
Cavala'rc, — jak Yrstęga- filmu, prtzesuCały Cote d‘Azure od brzegu do bmze- pytam siebie czy to nie sen?. Szehere.za.da w ają się przed nami te nieskończone cu
Dokuczliwy upał pnzypomima zmęcze
z
której
boję
się,
by
się
nie
zbudzić,
jak
da „Brizegu“.
nie, l'ecz po dobrym obiediziie powraca Sn1-”
Czy prawdą jest, — pytam siebie, — ten biedny szewc. Więc istnieje baśń ży
Wytężonym wzrokiem chłonę każdty
emergija*. Wsiadamy w tramwaj, — na
Esttacpue, do portu!... Cały czas brzegiem, że za chwidę o-gdąidać będę te cuda?, że wa, baśń zaklęta w ten cud „Laizurowego szczegół, każde drzewo, kwiat każdy,
Brz.egu
“
,
tryskającażyciem
i
upajająca
utonę
w
tym
dlzuwie
diziiwóiw,
w
tym
każdy, zda się listek i z o-gromunym ża
po SfpecjaJmie w tym cełu przełożonym
lem myślę, że ucieka to wszystko., jaił
tortze. Mijamy ollSrzymie śpichirzei, potęż 'Wyśnionym Woiniderłiand^ie?!... Czy pra jak ,hia.szyi:iz...
Kjwi-tnące
aga'wy!
—
zpośród
liści
wy

cen, jak spłoszona chmiaria; mOfrvfljL iak
ne elewatory, co krok tirain&porty owiee, wdą jest?!...
Odjaizid!, MarSylija porosłaje za nami. strzelają wysokie liodygi, ozdobione kę zilmte marzenie...
zbitych w gromaidkii i oczekujących na
diailissy bieig Siwych diziejów. Wspa/niałe Wspinamy sćę na skały, coraiz wyżej, wy pami złocistego kwiecia. Robi to winażeokręty, wsłimchiujące się w daleki 6izum żej, na szczyty... jak ptaki do gniazd.. nie jakichś kwitnących drzewek, szcz-emosBaa i oczekujące rozkaizów w&zech- Ciężko oddycha masizyma; 400-metrowe irólliniieiT, ffldy sde ie snotvkia w masie. Fain-
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PIANINO

SPECJALNY ZAKŁAD REPERACJI
MASZYN DO PISANIA I LICZENIA

ST. CZAJKOWSKI
SOSNOWIEC, ul. MAŁACHOWSKIEGO
„Hale Rozwoju”
:—:
tel. 5-71.
Przyjmuje do reperacji i cźyszczenia maszyny
wszelkich systemów. Zamienne części stale na
składzie. Wykonanie solidne i punktualne. —

REPERACJA WIECZNYCH PIÓR

CENY UMIARKOWANE.
—-------------------------------------------

—

^1......... —

----- —U

>

Do biur, do domu
podczas
podróży -Royal Portabk" zastąpi
każdą dużą maszynę.
Ta sama ilość zTltifarW (88) •
Taki sam. rozkład liter .
Normalna długość ^wałka.
Te same rodzaje jiisma .
Do każdej ' maszyny dodaj® s»ą fcrezpłałnie
^Polski SamouczekśPisania na Maszynie Sposobem
Amerykańskim"
( bez patrzenia na klawjature)

AGENTURA W SOSNOWCU

ROYAL TYPEWRITERS W POLSCE S. A.
Warszawa, AL Jerozolimski* 25. Tel. 717-80.

FUTRO.
— Czy moje futro jest wytrzymałe na
deszcz?
— Natura-hiie! Czy widziałaś; kiedykol
wiek królika z parasolem?
KOMORNIK.
— Proszę zamknąć okno. Toć tu można
dostać kataru!
— Niczego innego też panu u mnie nie
dostanie, panie komorniku.

,

ODMROŻENIE
gutkiem), „MROZOL" leczy i goi
ranki, powstałe od odmrożenia. Sprze
dają apteki i składy apteczne. 2858
OKAZYJNIE FUTRO
nowe elektro - foki
wyprawa w'Pe>cotlda‘‘
koŁnieriz popielicowy
na smukłą osobę.
Sosnowiec, Kolląitaja
11. m. 1.
1058"

UCZYŁEŚ SIĘ PISAĆ?
UCZYSZ SIĘ RYSOWAĆ!

Utni ękność rysowania staja .się dostępna dsięki
j fcj motodaie dla wszystkich. Nie zapominaj,
’ ? rysunek będzie dla Ciebie nietylko przyjemną
. ; zrywką, ale może również być dużą pomocą
Twej praoy zawodowej lub nawet źródłem
... ’itych zarobków. (Portroty, karykatury, grafiłu, ilustracje, dekoracje wnętrz). Żądać bezpłat
nych prospektów w Instytucie Rysunków i Kre
śleń, Warszawa, Hoża 50 m. 9.

Dział Kreśleń Technicznych
Naucz się kreśleń, a zdobędziesz pożyteczny
fach, podniesiesz swe zarobki i poziom życia.
Kreślenie budowlane, drogowe, maszynowe i t.p.
Kurs 8-mieslęezny — 96.— zł. płatne w ratach
miesięcznych.
10376

POSADY
i PRACE
POTRZEBA
skrzypka i pianistę na
wyjazd do Zawiercia
na dzień 51 bum. Zgło
szenia: Kulczyński So
snowiec, Kasyno do
godz. 12 przed połud
niem.
10595

KUPNO
i SPRZEDAŻ
GOŁĘBIE!
Z powodu
wyjazdu
rozaprzedam 8 par go
łębi ryżych pierwszo
rzędnej jakości, stój
ki i lot gwarantowa
ne. Niemce, dentysta
Żarczyński.
10556

„ZAGŁĘBIE”
DAWNIEJ

Kino-Teatr „UDZIAŁOWY"

POKÓJ
z całodziennym u trzy
maniem, lub bez, na
parterze, z używalno
ścią telefonu 6-04 i
łazienki — do wyna
jęcia dlła pani od za
raz. Sosnowiec, Dekierta 4, Weltiman.
10240
POKÓJ
umeblowany przy ulicy 5-go Maja Nr. 1.
m. 17 do wynajęcia
najchętniej dla pani.
10552

Dąbrowa Górnicza
ul. Sobieskiego 6.

CZYTAJCIE!

POKÓJ
dfuży na Jpierw&zyim
piętrze, 5-go Maja lla
z . oddzielnym wej
ściem
i wszelkiemi
wygodami, z umeblo
waniem. łub bez, wynajmię solidnemu lo
kato<ro w i.. Tel. 7-22.
10585
POKÓJ
umeblowany wynajmę
(inteligentnej osobie.
Wiadomość w ..Kurjcnze Zachodnim’*. 10586

POKÓJ
umeblowany z osob
nym wejściem i balko
nem dla jednego lub
2-ch panów wynajmę.
Sosnowiec, Piłsudskie
go 64, gospodarz.
_______________ 10588

CZYTAJCIE!
Jfl ZAGŁĘB!! DĄBROWSKIEGO
TOM II.

wychodzi w zeszytach każdego 1 i 15 w miesiącu.
Opisuje daieje wszystkich wiosek powiatu Będziń
skiego. Zycie dawne ludu, jego zwyczaje, obyczaje,
obrzędy, ubiory, gwarę, pieśni i zabawy, nie wy
łączając górniczych.
Niewyczerpane źródło wiadomości regjonalnyeh
dla szkół wszelkiej kategorji.
Prenumerata: rocznie 10 zł., półrocznie 5 zł. 50 gr.,
kwartalnie 2 zł. 80 gr., miesięcznie 1 zł. z premjami.
Zamawiać: Redakcja Monografj! Zagłębia Dąbrow
skiego Sosnowiec, Sienkiewicza 5, telefon 1-85.

DO WYNAJĘCIA
zaraz 3 pokoje, kuch
nia, przedpokój, ła
zienka, ogródek w So
snowcu, z luill. Kaliiiska.
Widomość: Sosno wiec
Wawel 12, cegielnia.
_______________ 10584

Żądać ve wszystkich księgarniach.

Tom I. na składzie głównym: Redakeje w Sosnowcu
i „Sklep Polski” Będzin, Małachowskiego 7. —

Zeszyt Nr. 1 tomu II już wyszedł z draku. 10346

SKRADZIONO
portfel, dowód osobi
sty kolejowy Wilhel
mowi Kowalskiemu w
Katowicach, który unieważnia.______ 105,55
UNIEWAŻNIA
Bardach Tomasz zgu
bioną książeczkę Ka
sy Chorych w Sasiio w
cu.
10581
KSIĄŻECZKĘ
wojskową
wydaną
pr<zez P. K. U. Sosmowiiec zgubił Mazur
Franciszek.
10578

DOWÓD OSOBISTY
wydany przez Staro
stwo Będzińskie zgu
biła Chana Erlichówna.

FORTEPIANY
pianina — naprawia
stroi technik facho
wiec Centaus, Sosno
wiec. Swobodna 20
tclef. 10-22.
914?

ROŻNE

MIÓD
pszczelny
gwaranto
wany 5 kg. — 16 zł,
10 kg. — 29 zł., górsk
jasny 5 kg. -? 20zł.
10 kg. — 57 zł. z bla
szanką opłacone wy
syta: „Patoka** Kupczyńce 15, poczta De
nyso w.
981 i

GŁUCHOTA,
szum, cieknięcie uszów
ullęćżailne.
żądajcie
bezpłatnej pouczają
cej broszury. Adresy
Eufonja Liszki k-Krakowa.
10574

DO WYNAJĘCIA
pokój z kuchnią, dwa
pokoje
lub pokój,
każdy z osobnym wej
ścieni ze wszystkiemi
wygodami z utrzyma
SAMOCHÓD
niem lub bez. Wia
2 tony do sprzedania domość
w Administra
tanio w dobrym sta cji.
10591
nie nowy typ ,,Forda“
Wiadomość na kur
MIESZKANIE
sach Szofersikich Ko nowoczesne 5 lub <6
li opk i w Sosnowcu, pokoi przy stacji I-sze
Promyka 5.
10385 piętro wyinajmie go
spodarz. Oferty pod
GARNITUR
„500“ w Administra
f rak ow y w doskon a - cji.
10592
łym stanie miara 48
sprzedam tanio iZaZGUBIONE
kład krawiecki To
masz Piętka, Sosno DOKUMENTY
wiec, Piłsudskiego 46.
_______________ 10552
OK A Z J A
Kanarki dobre śpie
waki do sprzedania.
Bazar Polski, Szopie
nice, ul. 3-go Maja 7.
10538

•

KONCESJĘ

na trafikę oraz doku
menty zgubił Edward
Wlieczorek, Modnzejów, ul. Henryka 1.
Znalazca izwróci za
nagrodą.
10554

(

|W OTCHŁANI MÓRZ

liso w SOSNOWCU,
ulica Warszawska 2. I

KIKS „ARS”

Sp. Akc.
w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 9.
Na miejscu udzielane są wyjaśnienia i demonstrowane
aparaty bez obowiązku kupna.

LOKALE

DŹWIĘKOWE KINO | Od środy 30 grudnia do 1 stycznia włącznie.

„PAŁACE”

sprzedaje odbiorcom prądu

Elektrownia Okręgowa w Zagł. Dąbr.

Największa biblja świata jest w użyciu
przywódczyni jednaej z sekt amerykańskich
„prorokini" Cac Pherson.

UROZMAICONY PROGRAM SYLWESTROWY Nad program Tygodniki aktuain ości
Wielki film z życia marynarzy tragicznie ginących na dnie morza Uwaga!
Na SCeille!

KINO
1249

SKRZYPCE
mandoliny,
gitary,
mamidr-oile, futerały maj
taniej
w księga rmi
„Polonja“, Sosnowiec.
Hale „Rozwoju". 10548

Sehródiera, fortepian
Bechsteina 1 koncerto
wy (okazyjnie (sprze
dam. Będzin. Kołłąta
ja 50 BarenibJat
BUFET
teatralny od zaraz do
odstąpienia. Wiado
mość w Administra
cji.
10582

ZIHIEM) Iwaszjow Woroncewicz

Arcydzieło francuskiej produkcji dźwiękowej

NOCE
PARYSKIE
HENRI GARAT.

W roli głównej

Reżyserja

Nad program:

Trio Adolfini.

Aleksander Korda.

ATRAKCJA!

Całkowita zmiana

programu.

Tańce i śpiewy
w wykonaniu cudownych dzieci
4 i 6 letniej Adolfini. G.Bajgord
wirtuoz na organkach. Duo Milanes, numer salonowo-akrob.

Od 31 grudnia 1931 r. i dni następne PROGRAM NOWOROCZNY
II.
III.
IV.
CZARNY
ŚPIEWAK
Tygodniki
Dźwiękowe
CI ID I PI Ap WALTER DROESNER
Tbll * * Li/"*!!
xe swoją orkiestrą
George Washington
„METRO"
Nr. 1445 — 941
w farsie 10 minut strachu wykona kilka utworów odśpiewa pieśni swego repertuaru
I.

Wiersz milimetrowy jednotomowy: 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 —- 50 gr^ za każdy wyraz, powyżej 24) wyrazów 20 — 60 groszy za każdy wyraz od początku
Najmniej i zloty. Ogłaszania e okładem tabelarycznym o 23 proc, droższe. Zagraniczne 100 proc, droższe. W numerze niedziel
nym i świątecznym 23 proc, drożej. Ogtoszenta fantazyjne 50 proc, droższe. Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście "0 mnu
za tekstem 53 uuu. Za terminowy druk oraz przestrzeganie miejsca ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Za niedostarczenie
pasma z przyczyn, od Wydawnictwa JKurjera Zachodniego’* niezależnych, Wydawnictwo nie odpowiada. Wszelkie pretensje
finansowe Wydawnictwa JŁurjer Zachodni’* zaskarżalne są w Sosnowcu.,
SOSNOWIEC: Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4. Tel. Nr. 64. Skrytka pocztowa 62.
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