Noworoczne depesze
GRATULACYJNE

Sąd skazał jednego z adwokatów na grzywnę.
WARSZAWA, 3.1 (tel. wł.). Na dzisiejszem posiedzeniu Sądu okręgowe
go w procesie przeciwko zamachówoom ukraińskim przemawiali obrońcy.
Na wstępie obrona złożyła wniosek
o odroczenie rozprawy do dnia 10
stycznia, aby obrońcy mogli zapoznać
się lepiej z treścią oskarżenia.
Wniosek ten został przez sąd odrzu
cony. Pierwszy przemawiał adwokat
Herbowy. Na wstępie swego przemó
wienia scharakteryzował on stosunki
polsko - ukraińskie od najdawniej

szych czasów. Następnie zaatakował
ostro akt oskarżenia, dowodząc, że
je6t on zamalo przekonywujący. Dal
szy ciąg swego przemówienia adw.
Horbowy poświęcił obronie oskarżo
nych: Czornyja, Kaczmarskiego, nieo
becnego zabójcy Maciejki i Bandery.
Drugi zabrał głos adw. Szłapak. W
gwałtownem swem przemówieniu sta

wiał on zarzuty, uwłaczające godno
ści państwa, wobec czego sąd skazał
go na grzywnę.
Znaczną część dzisiejszego swego
przemówienia adw. Szłapak poświęcił
oskr. Karpyńcowi.
Jutro .przemawiać będzie w dal
szym ciągu adw. Szłapak i inni obrońcy.

Z CZECHOSŁOWACJI
MORAWSKA OSTRAWA, 3.1 (teł.
wł.). Wydalenia obywateli polskich z
Czechosłowacji nie ustają. Urząd po
wiatowy w czeskim Cieszynie wyda
lił Kozia Andrzeja, zamieszkałego w
Cieszyńskie® od r. 1920.
Dyrekcja policji w Morawskiej Ostrawie wydaliła kupca Samuela Jassego, zamieszkałego m tem mieście od
lat 3 oraz Kranzczyka Emanuela, prze
bywającego w Morawskiej Ostrawie
od urodzenia, oijica 6 dzieci.

Demonstracje

Venizelos powraca
DO GRECJI

Przed 15 stycznia r. b.
tikażą się nowe dekrety gospodarcze

Wydalanie Polaków

IWAfUSGŁAWĄ, 3-1 (tei. wł.), Z ókaąji
Nowego Rodan Pan Prezydetnft Rraeozyipospdbtej wymienił depesze graxuilaicyjn. z
klrófcm Rąimuniji, królem Bidigarji, prezyidleoiitani repuMki aws-hrjecfciej, Tegenifpim
Węgier, królami Greci, prezydent?an repubŁiiki czejchosłow.ackiej, raganitema Jugodawjd, prezydentem republiki finilamdrakiej,
królem Afganietam i eesa^raem Iraau,.

WARSZAWA, 5.1 (tel. wł). Dziś
odbyło się posiedzenie Komitetu eko
nomicznego ministrów na którem omówiono dalsze zarządzenia goapodar
cze, oraz projekty paru dekretów,
jakie jeszcze przed 15 bm. mają się
ukazać.
Będą to dekrety gospodarcze, z se-

rji wydawanych na podstawie pełno
mocnictw, udzielonych przez izby usta
wodawcze Panu Prezydentowi Rzeczy
pospolitej.
Dekrety te dlatego ukazać się mu
szą do 15 bm.. że w dniu tym wyga
sają pełnomocnictwa.

ATENY, 3.1 Jak dotnosj prasa ateńska
Ve®ize*hos, znąjdwjiący się ofctecnie zagra
ni^ na wyigiikaaii ui, a os^-aJfan-io włastba wioiny., ma zamiar powiro ić. ra&raa po wybo
rach ustawodawczych, które się odfbędą
w dniu 26 'ban., do kraju i owieAić się na
Krecie w mieście Halepa.
Rząd grecki nosi się z zamiarem puzyjęeia apowrotem ma służbę państwową
tych zje 2Woiln<ionych po powstaniu w
dniu 1 mairca ulb. rofca urzędników z oibozu yeniflŁeillietów. ik'tórzy nia brali bezpo
średniego udteiatu. w Łłtunete powymzynu

Uposażenia pracowników samorządowych
pozostaną bez zmian
WARSZAWA, 3.1. (Tel.wł.). Sprawa uirzymana.

dzeń na okres obowiązujący od dwóch
lat. przewidziany w jednym z dekre
tów oszczędnościowych.
Co się tyczy pracowników kontra
ktowych. to ich uposażenia będą re
gulowały umowy. Ew-entualne zmniej
szenie tych wynagrodzeń będzie do
puszczalne jedynie za wymówieniem
ustawowo przewidzianem.
Wyjaśnić jeszcze należy, że do 1-go
kwietnia r.b., t.j. do końca roloti bu
dżetowego kwoty, ściągane z uposa
żeń pracowników samorządowych na
podstawie specjalnego podatku od
wynagrodzeń, wpływają do skarbu
państwa. Od 1 kwietnia zaś wpływać
francuskich lotników
będą do kas samorządów.
KAIR, 3.1 (tel. wł.). Lotnicy francu stvni.
Oszczędność roczna samorządów z
Zamknięcie dostępu scy Saint Exuipery i Prewot została od Odwiezieni do Kairu lotnicy oświad tego
tytułu wyniesie około 15 mi] jo
NOWYM HITLEROWCOM
należ ani. Jak wiadomo, zamierzali czyli iż w nocy z 29 na 30 grudnia nów zł.
BERLIN. 3.1. Generalny skarbnik oni dokonać lotu do Saigonu. Od kil camokń ich zderzył się podczas latu
partji
narodowo - socjalistycznej. ku dni brak było o nich wezelikich rut małej wysokości z wyniosłością te
'Stark. ogłasza zamknięcie .przyjmo wiadomości, co zaniepokoiło nietylko renu i cały zapas mody został straco
W odmętach morza
wania nowych członków do partji. koła lotnicze, ale i opinję publiczną ny. Wobec uszkodzenia samolotu i
TRAGEDIA STATKU
Wyjątek na przyszłość stanowić bę francuską, która z uwagą śledziła znisaeaenia rezerwuaru z wodą, lot
SOWIECKIEGO
dą kandydaci przychodzący do partji wiadomości o locie popularnych lot nicy udali się piesizo w kierunku za
chodnim, posługując się kompasem. W
z formacji młodzieży hitlerowskiej. nikom.
HELSINKI, 3.1 (ta. wt). Fale wy
Lotników francuskich odnaleziono odległości 150 kim. na wschód od rzuciły na brzeg fińsika w ofcołicacih
„Nazional Socialistieche Parta Korrespondenz" oraz dzienniki ipodają tę w odległości 150 kim. na wschód od Kairu 6potikali ich beduini. którzy Viralołrty szcząitŁi okrętu i kabiny raKaim. Błądzili oni od 3 dni na pu- przyjęli ich z całą gościnnością.
wiadomość bez komentarzy.
dljowej oraz zndoki mężczyzny i ko
biety.
Ustalono na podstawie znalezionego
pasa ratunkowego, iż 6ą to szczątki
6iatlku „Lauritis", sprzedanego na wio
snę rb. przez Finlamdję Rosji sowiec
kiej. Statek załadowany żytem musiał
koncentruje Francja na Morzu Sródziemnem
zatonąć, gdyż załoga nie zdążyła na
cji północnej do Francji południowej. wet nadać sygnału alarmowego.
PARYŻ, 3.1. (Tel.wł.). Wedłuę krą szczegółowo opracowane.
Przypunzczją, że katastrofa nastąpi
O mobilizacji floty francuskiej nie ■I-Jtral miał podobno oświadczyć/Angdi
żących tu pogłosek .plany angielskofrancuskiej współpracy wojskowej.na ma mowy, gdyż jest ona zbyteczna, a kom, że Francja posiada do dyspozy ła podczas gęstej mgły spomodu zde
'lądzie, morzu i powietrzu zostały już rząd brytyjski niema zamiaru wywie cji na morzu Śródziemnemu400 hydro rzenia z innym okrętem.
rac żadnego nacisku na Francję w planów wojskowych.
tym kierunku, zdając sobie sprawę,
Wielka Brytan ja ze swej strony skon 200 razy płynął do Szwecji
Zwyżka ceny węgla ‘że mobilizacja taka wywołałaby w centrowała w okolicach morza Śród STATEK Z POLSKIM WĘGLEM
opinji publicznej Francji bardzo nie
W ANGLJI
GDYNIA, 3.1 (tel. wł.). W ostatnich
korzystne wrażenie. Niemniej nastąpi ziemnego, a przedewszystkiem w Egip
LONDYN^ 34. Z dniem wozoraj- ło pewne przegrupowanie we francu cie, około 100 samolotów wojskowych. dniach statek szwedzki „Trio" obcho
mm weszła w życie uchwalona przez skich siłach zbrojnych. Atlantycka flo
Gdyby wbrew wszelkim przewidywa dzi w Gdyni rzadki jubileusz. Statek
Właścicieli węgia pod wyraka ceny wę- •ta francuska otrzymała rozkaz, odpły tr un doszło do konfliktu zbrojnego, z ten bowiem poraź 200-tny wyruszył
igia na wewnętrznym rynku angiel •nięcia na zachodnie wybrzeże Afryki Włochami Anglja prawdopodobnie nie z.Lkłyni z ładunkiem węgła do Szwe
skim. wynosząca 2 sh. na tonie. Pod- Jednocześnie sztab generalny francu broniłaby Malty, która ze względu na cji. Urząd Morśki obdarzył kapitana
wyćJka ha będraie przenaczona na ulwo ski zarządził wzmocnienie załogi woj 'bliskość wybrzeży włoskich jest niem statku „Trio" p. S. M. Svenssona pięk
rżenie funduszu. z którego zaspokojo skowej w Afryce północnej. W szcze ż. Iwa do utrzymania i wysłałaby więk nym podarkiem m postaci srebrnej
ne być mają żądania górników w gólności wielkie oddziały wojskowe s:.ą część swych okrętów wojennych na papierośnicy z monogramem i sfoson?nym napisem.
oprawie podniesienia skal zarofibków skoncentrowane zostały w Tunisie.
obydwa końce morza Śródziemnego,
Wręczenia podarku dokonał kapitan
w górnictwie weglowem. W ten s<po■g
lzie
byłyby
zabezpieczone
przed
aGłówny
nacisk
położony
jest
na
lot
portu kmdr. Kański w obecności ge
sói) związek właścicieli kopalń spo
■nictwo.
Dwie
eskadry
bombowe
francu
takami
samolotów
rokrętów
włoskich.
neralnego konsula Szwecji inż Kodziewa się uniknąć powszechnego
tekic zostały odkomenderowane z Fram
rzosMU
strajku górników w Anglji.
STUDENTÓW CHIŃSKICH
LONDYN. 3.1 (tel. wł.). Studenci
chińscv protestują ostro przeciwko odrywaniu poszczególnych prowincyj
chińskich i tworzeniu autonomicz
nych republik. Dzisiaj wyruszyło pie
szo z Pekinu do Nankinu. odległego
o 600 km. 200 studentów. Za maszerującemi posuwa się 5 samochodów cię
żarowych z żywnością.
Dzisiaj odbyły się burzliwe demon
stracje studentów w Kantonie. Szereg
demonstracyj zapowiedziano również
na jutro.

Okręty,

wysokości uposażeń pracow-ników sa
morządowych została ostatecznie wy
jaśniona na konferencji w Minister
stwie spraw wewnętrznych, na której
p. wiceminister Korsak wyjaśnił dele
gacji, złożonej z 5 przedstawiciel'
związków pracowników samorządo
wy eh. że obecna wysokość uposażenia
pracowników samorządowych będzie

Pracownicy stali będą zaszeregowa
ni do najbliższej grupy uiposaiżeniowej podług norm sprzed 1-go grudnia
1935 roku. Równicę, wynikającą z za
szeregowania otrzymają w postaci do
datku wyrównawczego.
W ten sposób obliczona wysokość
uposażenia będzie zmniejszona o kwo
tę specjalnego podatku od wynagro-

Nieudany lot rekordowy

samoloty

i

wojsko

3

K U R JE F

FABRYKA CUKRÓW

s

JAN

I CZEKOLADY

ZACHODNI*-

ZIÓŁKOWSKI
W WARSZAWIE

STRASZNE

Nr. 4.

sobota 4 stycznia 1936 roku.

ŻNIWO

POLECA: pierwszorzędnej jakości
swoje wyroby:
karmelki, czekoladki, marmoladki,
bombonierki i łomy. w.I4a>i« do »bTc>>

WOJNY

na frontach afrykańskich
LONDYN, 34. (Tel.wł.). Abisyńskie
ministerstwo wojny ogłosiło komuni
kat, w którym twierdza, że doniesienia
włoskie, jakoby w Daggah Bu r za mor
dowano wziętego do niewoli lotnika
włoskiego, a głowę jego triumfalnie
obnoszono po ulicach Harraru, są kłam
stem, a celem jego jest usprawiedli
wienie ostatnidh barbarzyńskich me
tod, jakie Wło6i stosują na obu fron
tach.
Na południu oH Makalle mimo onegdajszego ataku gazowego, Abisyńezyc-y ponownie usiłowali zdobyć mia
sto. Napór abisyński był tak silny, że
Włosi musieli się cofnąć. Upojone
triumfem wojska rasa Seyuma, prąc
naprzód, wpadły w zasadzkę gazową,
która kosztowała wiele ofiar. W zarazowanem terytorjwm pozostało oko
fo 500 wojowników; nie ulega wątpli
wości, że wszvsey oni zginą, bowiem
wszelka pomoc udaremniona została
przez zaporowy ogień ciężkiej artylerjj, skoncentrowanej obecnie pod
Makalle. J
W rejonie Temibien Abisyńczycy no
tuja szereg poważnych sukcesów. M.
in. udało im się zwabić w zasadzkę i
wybić do ostatniego człowieka addział
wywiadowczy, złożony z 40 askerów.
fctóryini dowodzili dwaj biali ofice
rowie.

Do Deesie sprowadzono 8 jeńców
włoskich: czterech oficerów i czterech
podoficerów, którzy stawieni zostali
przed oblicze cesarza. Halle Selassie
polecił odtransportować jeńców do
Addis Abeby.
W Dessie ogłoszony został komuni
kat o strąceniu wpobliżu Makalle sa
molotu włoskiego. Kilka samolotów
włoskich, szybujących na nieznacznej
wysokości rzuciło bomby na maszeru
jące w stronę Makalle oddziały rasa
Mnlugety. Ponieważ Włosi używali
bomb zapalających, nie zdołali w sze
regach abisyńekich wyrządzić żad
nych strat
Samoloty poszybowały dalej na po
łudnie i; ostrzeliwały z karabinów ma
szynowych mieszkańców wioski Kebtia w prowincji Wokait. W wiosce nie
było żadnego oddziału wojskowego,
to też wieśniacy postanowili się sami
bronić. Poczęli ostrzeliwać samoloty
ze swej staroświeckiej broni. Jeden z
aparatów trafiony w motor runął na

ziemię. Cała załoga, złożona z czte
rech osób, zginęła.
Na froncie południowym przygoto
wywana jest lokalna ofenzywa wło
ska, której celem będzie opanowanie
prowincji Bail. przez co wzmocniona
zostanie pozycja obronna wojsk gen.
Graziani.
Pozatem Włosi ograniczają się dc
bombardowania oddziałów abisyńskich i wiosek przez samoloty. Oka
zuje się, że zrzucenie bomb gazowych
pod Dolo nie było wypadkiem odoso
bnionym samoloty włoskie na froncie
południowym zabierają na swe ni
szczycielskie rajdy stale bomby gazo
we i zapalające. Według abisyńskich
wiadomości w niektórych wioskach
wyginęła od gazów cała ludność
Szczegółów tych strasznych hekatomb
nie zdołano narazić uzyskać, bowiem
zniszczone wioski leżą przeważnie da
leko od szlaków karawanowych i ko-

HWUIE/IEDIADO
ROHYCH PRO/ZKI
ODBOU GIOWYZE
MAKIEM IABRYEZ- P/ZCZÓŁKA

Roger Touchy. odsiaduje karę wię
zienia za (porwanie, którą sądy amery
kańskie wyznaczyły, nie komulując
orzeczeń poprzednich wyroków, wobec
czego Roger Touchy. jak brzmi ostat
ni wyro.k. ma odsiedzieć w więzieniu
96 lat.
Trzej inni bracia bandyty .polegli w
utarczce z konkurencyjną banda. Szó
sty brat Tommy Touchy zaginął, jak
przypuszczają, padł również z ręki
swych wrogów.
Policja amerykańska poszukiwała
aresztowanego dzisiaj bandytę od
dwóch, i pół lat.

Orędzie kanclerza Hitlera

Kościół zapadł się w oczach
okolicznej ludności
ATENY, 34 (teł. wł.). W miejsco
wości Kasrtitei pod Patrasem na Pelo
ponezie zniknął nagłe kościół rozno
szący się na nzeroielfcietn wzgórzu.
Świątynia zapadła się w oczach oko
licznej ludności.
Przybiegli na miejsce stwierdzili z
przerażeniem, że teien wynoszący po
nad 300 m. kw., na którym znajdował
się kościół w otoczeniu parfcu i sa
dów, zniknął skutkiem obsunięcia się

ziemi na znaczną głębokość.
Na szczęście wypadek ten nie po
ciągnął za sobą ofiar w ludziach.
Mieszkańcy miasteczka ogarnięci pa
niką, boją się aby lada chwila nie
spotkał ich ten sam los. Część miesz
kańców porzuciła swe domostwa i
przeniosła się do Patras.
Wśród przesądnej ludność: niezwy
kła katastrofa zrobiła kolosalne wra
żenie.

Walka ze światem zbrodni
w Stanach Zjednoczonych
CHICAGO, 3.1. (Tel.wł.). Areszto
wanie bandyty Tommy Touchy wywo
lało wielki popłoch w kołach zorganizo
wanych przestępców chicagowskich.
Tommy Touchy był jednym z 6-ciu
braci,którzy zorganizowali
wielką
szajkę porywaczy. Należało do niej
przeszło 100 złoczyńców. Banda była
świetnie uzbrojona i wyspecjalizowa
ła się w t. zw. „kidnapingu1-. czyli po
rywaniu dzieci milionerów, dyrekto
rów i prezesów wielkich towarzystw
przemvsłowych i t. d. Ogółem, według

CHARLES BARRY

---------— Już panu powiedziałem — odparł Gilmar
tin, patrząc nań figlarnie. — Odbyłem spacer aż
do Portu Izaaka. Przedtem jeszcze byłem w PadstowDutncam zastanowił się nad tem, co detektyw
mógł mleć na myśli, bo zdaniem jego Gilmartin
od śniadania nic przecież dla 6amej sprawy nie
robił.
— Straker zawiadomił mnie — opowiadał nad
inspektor, gdy szli razem w kierunku pensjonatu
— że nie wykryto ani śladu auta Aylwand‘a w re
jonie, o którym pan wspominał. Okazuje się, że
nie zatrzymy wał się w żadnym garażu.
— Dziwne! — zamyślił się Gilmartin. — A za
tem pozoetaje jeszcze jedna rzecz do zrobienia,
przeprowadzić badania nieco dalej. Przecież auto
nie mogło zajechać na koniec świata bez benzyny.
— Wydałem już polecenia — odparł Liddell.
— Zawiadomiłem również wszystkie posterunki
straży nadbrzeżnej, aby sprawdzono ślady opon
samochodowych na drogach.
46)

munikacja z niemi jest bardzo utru
dniona. Miasto Daggah Bur było wcz„
raj poważnie bombardowane przez czte
ry samoloty włoskie.
Powstałe od
bomb zapalających pożary zdołano
ugasić.
PONOWNA MOBILIZACJA
LONDYN, 3.1 (tel. wł.). Z Addis
Abeby donoszą, że w prowincji Tigre
przeszło na stronę abisyńską 30 po
doficerów i 150 askarisów, walczą
cych dotychczas po stronie włoskiej.
W Addis Abebie, Harrarze i in
nych miejscowościach ogłoszono po
nowną moblizację.
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
WARSZAWA, 3.1 (tel. wł.). Zarząd
Polskiego Czerwonego Krzyża prze
słał do szwedzkiego C. K. depeszę z
wyrazami współczucia, w związku ze
zbombardowaniem szwedzkiego ambu
lansu w Dolo przez samoloty włoskie.

OBOLACH
SGŁDWY

informacyj policji chicagowskiej, ban
da Tommy Touchy dokonała 30 por
wań. Okup, jaki płaciły bandytom ro
dziny porwanych, przewyższał pół mi
łjona dolarów.
Tommy Touchy nie ograniczał się
jednakże do porywania dzieci boga
tych ludzi, w celu uzyskania okupu.
Dokonał on kilku zuchwałych napa
dów z bronią w ręku. Jedna z kradzie
ży przyniosła mu dochód 105 tys. do
larów.
Jeden z braci słynnego bandyty

— Poco? — zdziwił się .detektyw. — Ma pan
jakieś podstawy do tych podejrzeń?
— Nie. Trzeba jednak próbować— Ponadto jeszcze jedna rzecz — ciągnął da
lej nadinspektor. — Otrzymałem od Strakera ra
port Treleaven'a oraz zeznanie bufetowej. To
ostatnie zgadza się z raportem policjanta. Oczy
wiście żadne z nich nie wspomina, że piwo było
'a trute.
— A co z rysopisem tyich dwóch mężczyzn?
— Strakcr załączył go również. Ale miał pan
słuszność, twierdząc, że rysopis podany przez tę
dziewczynę, będzie dokładniejszy, niż rysopis
policjanta.
— Ma pan przy sobie tc zeznania?
— Owszem. — Liddell wyjął z kieszeni kilka
arkuszy papieru. — Oto są.
Gilmartin przejrzał papiery, nie przystając ani
na chwilę— Hm! mruknął wreszcie. — Wysoki, siwe
włosy na skroniach, krzaczaste brwi, gładko wy
golony. w szarej czapce. Dziesiątki takich męż
czyzn spotkać można w każdej chwili. Sprawdźmy
teraz rysopis drugi. „Średniego wzrostu, wyglądał
poważniej niż tamiein wysoki mężczyzna, szaronfebieskie oczy, siwe wąsy, nogi krótkie, jasno
szare flanelowe 6podnie i szara sportowa mary
narka. or&z szary miękki kazteiiusz". Hm! Jednam

O SILE MILITARNEJ RZESZY.
Minister propagandy dr. Goebbels.
odczytał przed mikrofonem radiostacji
niemieckich orędzie noworoczne kan
clerza Hitlera do jpartji narodowosoc-jalistycznej.
Kanclerz powiedział między :nnemi:
Rok przyszły będzie znowu rokiem
zdecydowania i siły. Im bardziej wzra
stać będzie siła Rzeszy, znajdując
swój widomy wyraz w odradzającej
się armji tem bardziej przejęci bę
dziemy ciężarem zobowiązań. Niein«w
w nowym roku pozostaną również
przedmurzem przeciwsiawiającen) się
Imlszewizmowi w imię kultury euro
pejskiej. Celem dążeń niemieckich w
nowym roku będzie .,zachowanie po
koju zewnętrznego dla odzyskanego
narodowego życia w czci i wolności-'.
Bez względu na to co może spotkać
xiemcy, partja pozostanie trwałym j
niezniszczalnym filarem niemieckiej
siły życiowej. ....
.

Zapisujcie się
na członlcćw K.P.H.

6łowem wszysiko szare! Wie pan. nadinspektorze,
że zupełnie straciłem zaufanie do zdolności obser
wacyjnych Trelea ven‘a. Wiem, że rysonisy poli
cyjnie zazwyczaj bywają niedokładne, ale 'ten
bije rekord.
—Istotnie — przyznał Liddell. — Nic nie mó
wi. Ale niech pan przeczyta drugie zeznanie. Bu
fetowa wywiązała się lepiej z trudnego zadaniaGilmartin powrócił do czytania.
— Ach! — zawołał po chwili. — Ten jest sta
nowczo lepszy. „Wyższy mężczyzna nie miał ka
wałka prawego ucha. Mówił tak, jakby był
Australijczykiem". A skąd ona wie, u d.jabła, jak
mówią Australijczycy?
— Pytałem o to StTakera — wyjaśnił nad
inspektor. — I okazuje się, że bufetowa była trzy
lata w Nowej Zelandji.
— Aha. Jedzmy dalej. „Niższy mężczyzna
miał oczy skośne, jak Chińczyk, ale Chińczykiem
na pewno nie jest. Anglik — i mówi gwarą lon
dyńską- Zauważyłam, że miał sztywny mały palec
u prawej r^ki“. Człowieku, ta dziewczyna to pra
wdziwy kle ju ot!
Liddell i Duncam dostrzegli, że Gilmartin był
bardzo podniecony. Przyśpieszył teraz kroku i mu
sieli poprostu biec, chcąc go dogonić. Nie powie
dział już nic więcej, dopóki nie dotarli do bramy
„Widoku Ofccauu". Wówczas dopiero zapytał:
(D c. n.)
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PRZEROSTY ETATYZMU
O WOLNE POLE DLA INICJATYWY PRYWATNEJ
Spowątkrom nowego roku, jak to
zresztą wynika z zapowiedzi p. wicepffemjera iraż. Kwiatkowskiego i mi
nistra przemysłu i handlu dr. Górec
kiego, rząd przystąpi do szczegółowe
go Zbadania t ziw. przerostów etaty
stycznych. ibiorąe pod uwagę jedynie
i tylko interes ogólny całego życia go
spodarczego, a nie interesy tej ozy in
nej instytucji państwowej, czy też
samorządowej.
Sprawa etatyzmu została w Polsce
naświetlona w latach ostatnich nader
szczegółowo. że przypomnimy tylko
dbiorową ozprwę pod redakcją prof.
Krzyżanowskiego „Etatyzm w Polsce-'
i ostatnią nader cenną rozprawę dr.
Bernadzikiewicza pt. ..Przerosty eta
tyzmu'*.
Wszystkie te |prace scharakteryzo
wały wyraźnie szkody, jakie życiu
gospodarczemu w Polsce wyrządzają
wybujałości etatystyczne, oparte na
znikomych ciężarach (podatki, świad
czenia społeczne) a nie liczące się zgo
ła z deficytami, jakie tego rodzaju
etatyzm wlecze za sobą.
Ostatnio t. zw. konferencje regio
nalne dostarczyły rządowi sporo materjału. odnoszącego się do zagadnie
nia etatyzmu: materjały mawiały być
(brzemienne i obciąiżająoe — skóro
rząd zdecydował się np zwołanie w
tej sprawie drugiej konferencji z udziałem wybitnych przedstawicieli
sfer gospodarczych. Konferencja ta
odbędzie się dnia 10 stycznia rb. i
przypuszczać należy, że po jej odby
ciu rząd zastosuje cięcia, które usuną
przerosty a otworzą jieco szersze po
le dla gospodarki prywatnej.
Jesteśmy głęboko przekonani, że
przedstawiciele sfer gospodarczych
nie zeoheą ustosunkowywać się do
przerostów etatyzmu z watą w ręku,
lecz ocenią ich rolę tak. jak one na

to, z punktu widzenia całego naszego
życia gospodarczego, zasługują. Wal
ka z .przerostami etatyzmu., z czego
sobie dobrze zdajeimy sprawę, jest
ciężką. Według obliczeń bowiem Naj
wyższej Izby Kontroli Państwa (vide

cytowana rozprawa dr. Bernadzikiewicza) działa w Polsce 1900 przedsię
biorstw państwowych i około 400
przedsiębiorstw samorządowych.
Około 60 proc, tych przedsiębiorstw
konkuruje w sposób niezdrowy z

„Macie to, na co zasłużyliście!”
URZĘDOWE POTWIERDZENIE WIADOMOŚCI O ZBOMBARDOWA
NIU SZPITALA

Urzędowo została potwierdzona tu
wiadomość, że podczas bombardowa
nia przez lotników włoskich pozycyj
abisyńskich w Somalji jedna z bomb
trafiła w namiot szwedzkiego Czer
wonego Krzyża,
W związku z tą wiadomością udzielono w ministerstwie prasy i pro
pagandy następujących wyjaśnień:
Ofiarą bombardowania jest 2 ran
nych Szwedów. Niema natomiast za
bitych.
Włoskie koła polityczne przypomi
nają, że szwedzki następca tronu, że
gnając szwedzką, misję Czerwonego
Krzyża oświadczył, iż przedsięwzięto
środki ostrożności, aby uniknąć nie
bezpieczeństw. Jest jednak rzeczą
bardzo trudną dla samolotów szybu
jących na wielkiej wysokości rozróż
nić namioty szwedzkie, zwłaszcza w
Abisynji, gdzie nie bierze się dosta
tecznie pod uwagę znaczenia znaków
Czerwonego Krzyża./
Prasa włoska omawiając fakt zbom
bardowania obozu abiąyńsfciego pod
kreśla, że jest to akt represji za za-

bicie i ścięcie głowy włoskiemu lotni
kowi, Minniti, który epadł na terenie
aibisyńskim i dostał. się do niewoli.
Wraz z bombami samoloty włoskie
zrzucały ulotki głoszące c-o następuje:
„Zabiliście naszego lotnika, jeńca,
obcinając mu głowę; przeciw wszel
kim uświęconym prawom ludzkim i
międzynarodowym, mocą których osohy jeńców są nietykalne i szanowa
ne. Macie wzamian to, naoo zasłuży
liście".
Wczoraj włoskie ministerstwo prasy
powiadomiło o zamordowaniu dwóch
lotników, którym obcięto głowy w okolicy Dagaburu.
Wszystkie te wiadomości zrodziły
zagranicą pogłoski, że Włosi postano
wili tytułem represji używać przeciw
Abisyńczykom gazów trojących. Wi«
domość ta nie została dziś ani po
twierdzona, ani zaprzeczona przez mi
nisterstwo prasy, które oświadcza, że
włoskie ministerstwo kolonij zwróci
ło się w tej sprawie o wyjaśnienia
do naczelnego dowództwa włoskiego
w Afryce Wschodniej. .

Z DNIA
ROK 19%.

Król Leopold zwróci się
DO LIGI NARODÓW
Król belgijski Leopold postanowił,
wedle doniesień ze źródeł angielskidh>, zwrócić 6ię w swej akcji po
średnictwa w konflikcie angielskowloskim wprost do Ligi Narodów, po
nieważ wszelkie jego usiłowania w
kierunku pozyskania dla tej akcji
króla angielskiego Jerzego nie odnio
sły dotąd skutku.
Głównej przyczyny tych wysiłków
króla belgijskiego szukać należy prze
dew6zyst'kiem w katastrofalnej sy
tuacji Belgji, spowodowanej polityką
sankcyj. Belgijski handel zagranicz
ny skurczył się tak dalece wskutek
niemożności eksportu towarów belgij
skich do Włoch, że eksporterom bel
gijskim grozi całkowita ruina.

Fragment z wielkich manewrów wojaka japońskiego, które ostatnio zostały przepro
wadzone z udziałem cesarza Jaiponji.

W obronie języka polskiego w Czechosłowacji
Interpelacja posła Junga
Polski poseł do sejmiku krajowego
w Bernie’Mor., p. Karol Junga wniósł
następującą interpelację do prezy
denta k-ajowego:
Według ustaw i rozporządzeń, ma
każda mniejszość prawo wnosić 'poda
nia i przemawiać we wszystkich wła
dzach i urzędach we własnym języ
ku. Oprócz tego przysługuje jej pra
wo, aby urzędnicy i funkcjonariusze
urzędów, sądów i innych organizacyj
państwowych i związków samorządo" ych .podania załatwiali w języku
mniejszości, oraz ze stronami mniejości w jej języku rozmawiali i ca
le postępowanie przeprowadzali.
Wbrew wyraźnym przepisom usta-y konstytucyjnej, ustawy i rozpo
rządzenia językowego, nie stosują się
ur zędnicy do tych przepisów na Ślą
sku Cieszyńskim, przedewszysfkiem
zaś w powiatach: czeski Cieszyn i Fry
sztat. Urzędnicy ze stronami nie roz
mawiają po polsku, na .polskie poda
nie nie odpowiadają ipo polsku, a na
wypadek, gdy strona domaga się zawienia w języku polskim, spiśania
/ioiokułu w tvm języku, traktuje się

■przedsiębiorstwami prywatnemi, wpro
wadzając na rynek dezorjentację.
chaos, szerząc bezrobocie i pustosząc
wpływy podatkowe państwa i inny h
in6tytucy.j.
Na pierwszy plan likwidacyjny w
dziale przedsiębiorstw państwowych
powinny pójść te, które działają z po
budek zachłanności, a często nadmier.
nej fantazji, mającej wobec czynni
ków nadzorczych świadczyć o zmy-le
gospodarczym ich kierowników. Zb-o
jownie państwowe rzuciły się do
kłódekf!). warsztaty więzienne do wy
robu mebli, butów- itd. Litanja długa,
bardzo długa, od Lasów Państwo
wych począwszy a na więzieniu w
Kaliszu skończywszy, która to pla
cówka rzuciła się do wyrobu zabawek(!). ofiarowując je na 5 raty.
W dalszym szeregu obok tych przed
siębiorstw pójść winny pod nóż wsze
lakie warsztaty i sklepy szkolne. Manja zakładania sklepów poszła tak da
leko, że nawet wojsko zakłada na mie
ście sklepy pułkowe, zatrudniające w
formie pracowników żołnierzy. Na
wiasem potrącimy o kina wojskowe,
które, jaik zapowiedziano, zostaną
niebawem zlikwidowane.
Osobna uwaga należałaby się prze
rostom etatyzmu samorządowego.
Chcemy wierzyć, ee ta sama energja, która towarzyszy rządowi w akcji z obniżką cen, stanie się rów
nież sprężyną do złamania szkodli
wych przerostów etatyzmu. Inicjaty
wa prywatna oczekuje na rozszerze
nie jej pola i w imię interesu całego
życia gospodarczego Polski.

ją jako nielojalną i iredentystyczną,
udziela nagan, aczkolwiek paragraf
12 umowy czesko-polskiej wyraźnie
powiada, że domaganie się praw za
gwarantowanych czeską konstytucją i
ustawami, nie będzie uważane za
nielojalność.
Urzędowania w języku polskim od
mawia się z uzasadnieniem, że niema
w urzędach urzędników władających
językiem polskim.
W urzędzie nowiatowym w Czeskim
Cieszynie odmówiono wprost spisania
protokułu w języku polskim. 12 i 20
września 1955 r. w urzędzie powiato
wym w Czeskim Cieszynie nie zdo
łano także spisać protokułu w języku
polskim z delegacją, klóra domagała
się spraw językowych.
Praw językowych trzeba się nieiyl
ko domagać, ale wprost nawę: walki
o nie staczać, słuchać zarzutów, ca
łych kazań o nielojalności, co czyni
wrażenie, jakoby urzędnicy, dając
zły przykład niespełniania .przepisów
uetaw i rozporządzeń, mieli jaki-ś
polecenia zgóry tendrardziej, że jak
wiemy, w niemieckich okolicach z

mniejszością niemiecką urzęduje się
w języku niemieckim bez upomina
nia się z ich stromy o spełnienie prze
pisów języków. Przepisy ustawy ję
zykowej przewidują także „jak najrychlejsze‘‘ załatwianie rekttrsów w
sprawie praw językowych.
Tymczasem leży w urzędzie krajo
wym od dnia 16 kwietnia 1954 r. ta
ki rekurs niezałatwiony mimo dwu
krotnego urgensu.
Pozwalam sobie zwrócić uwagę Pa
na Prezydenta na powyżej opisane
stosunki w powiatach Czeski Cieszyn
i Frysztat i zapytać się, czy jest skłon
ny do wydania zarządzenia, aby speł
niano przepisy ustawy i rozporządze
nia w stosunku do mniejszości pol
skiej bez domagania się tego przez
strony pol-kie. aby na podania polskie
po polsku odpowiadano, z Polakami
urzędowo rozmawiano ipo polsku,
wszelkie zapisy do ksiąg przeprowa
dzano w języku polskim a stronom
■polskim doręczano wszelkie ogłosze
nia. zawiadomienia i każdy akt w ję
zyku polskim, jak to ustawy przewi
dują?,

W I. K. C. |>. wicepremjer Kwiat
kowski odpowiada na szereg pytań,
związanych z zadaniami na rok 1936.
Hasłem na rok 1936 — mówi p. wiceipremjer — powinno być dążenie
każdego obywatela, by pójść choćby
o krok naprzód, wykonać swą pracę
lepiej i energiczniej. Między innemi:
./niech kathy obywatel wl.erm.njs na
wieść- — rzetelną i sprawdzoną —- o mar
nowaniu grosza publicznego, niech współeleiała w tępieniu głupstw i bezdusznego
biurokratyzm,u. niech uderza w jaskrawe
objawy protekcji ozy egoizmru‘ t
Rok 1956 będzie ciężki, może na
wet cięższy dla skarbił państwo niż
dla społeczeństwa. Kasy skarbowe bę
dą jeszcze nadal obciążone długami
powstałemi z przeszłości. Żaden cud
nas z tych długów nie uwolni. Za
wszelką cenę jednak musimy mieć
zrównoważony budżet. Słusznie przy
pisuje się znaczną część wiekowego
powodzeia wielu narodów, porządnej
gospodarce groszem publicznym. Lu
dzie stojący na stanowiskach kierowni
czych przemijają, a państwo i naród
mają trwać i dążyć stale naprzód. Nie
wahajmy się więc — mówi p. wicepremjer — pomagać rządowi w wal
ce z piętrzącemi się trudnościami,
bo tu idzie o sprawę Polski, a nie o
sprawę grupy.
Konkretne zadania połityczno-gospo
darcze w najbliższej przyszłości tak
formułuje p. wicepremjer: ,
Ża-damie wtstępne streszczało się w te-ni
by zahamować rozpęd koła deficytu budżetu publicznego, by uporządkować rynek
finansowy, by zala.ma.nv i zdezorganizowa
ny front polityki denacyjnej wyrównać
i uczynić życie gospodarcze zdolnem do
ofenzwwy”.
„Gdybyśmy nawet nie byli
w stanie
chwiilowo ipowiększyć tnasizych środków
■ biegowych,to i wówczas jakiś wieloletni
ułan i porządek prac publicznych. prz-x •
niósłby pozytywne rezultaty. My właśnie
nie potrzebujemy zwracać, się ku haelom
nakręcania, kon junkbury, gdv,ż maniv pro
ste j zarazem olbrzymie zadania do wyko
nania i to takie, które mają charakter >po
Iccz-nycih . i państwowych konieczności.
..Próbujmy -pokusić się w roku 193$ o
podjęcie rzetelnego wysiłku ’ nawet rzeoltnyah starć i pierwsze próby sformuło
wania naszej konstytucji gospodarczej □*>wego kodeksu prac o programowym za
sięgiu.
choćby
kiłikolctnim
mającym
wzmóc puil> .naszego życia: ,próbujmv zb.i
dać przyczyny, dławiące naszą twórczość
na wszystkich polach pracy gospodarczej
i pozagosipodśi rczej. celem ' usunięcia za
pór i hamulców, powtótnzymiującycdi pęd
młodej Polski ku rozwojowi i życia*

„K U R J E R
GŁOSY
PUBLICZNE

ZACHODNI''

sobota 4 stycznia 1956 rolni.

Ur. I.

ZAGADNIENIE PRACOWNIKA
W BIURACH ZWIĄZKÓW SAMORZĄDOWYCH’

naogół walka o zdobywanie środków ma- mniej lub większa praktyka, należy zu
Po 118 łatach mu i ej Wb więcej szczę wyoh rumieńców.
Skolei rzeczy poświęcimy kilka uwag terjalnych. Nic wiole można powiedzieć pełni* wyraźnie i odiważn-ie t-precyizować
śliwych i udetayeh prób w zakresie os>tateczjnego zreorfganiaowninia administracji osobom przewodlniczącym tym organom, a o zastępcy s*ta<rosrty, w Ohbizyłmiej więk w możliwie jednołitych srtiitulach Oirgiaajipaństwowej nadszedł czas i na zajęcie więc starostom powiatowym w charakte szości sprawy samorząd O'we są im zupeł ■zacyjnych zakres władzy i uprawnień
się f amorządean .Częściowa lecz mimo to rze przowodln-iicizącycih Wydziałów powia nie obce i z reguły nie dotyka ją się ich kierowników biur samorządowych i jego
niewątpliwie mająca swe ważkie znacze towych i prezyd anitom wzgllędinie burmi wogóle, nartom iasit w biiuiriach stiarostwa loszczegółnych referentów. W dzisiej
nie ustawa z dnia 23. HI. 1993 r. o zmia strzom większych miast niewydizielonych. ciężar odpowiedzialności w znacznym szym stenie rzeczy mozaika adeby wała,,
nie ustroju samorządu terytorjaŁnego na Czem oi ltodfeie ais są i czego mie robią stopniu spada na ich barki. Pofli© dlzia- stetutty zmieniane eą dówoli, nęcąc oko
wkepreizydeinltów czy
wi- pełnią kolorów i banw tęcawwych dobie
dlługi okres czasu wiprowadiziła staibiitiza- i czego się od tatśh nie wymaga, tak mo łałnoścti
cję dając możliwość harmonijnej współ że byłoby łaitwiiej wybrnąć z odpowie c ebarrmistinzów znacznie większe, zre ranych według wółi i chęci jednostek
sztą rzecz to
zuipciliniie zrozutnuiaia stojących n*a czele samorządu. SHaituit o»rpracy społeczeństwa z organami władz dni na powyżej postawione pytamie.
Przewodniczący Wydziału powiatowe przerwa ilnie bowiem są to fachowcy do genizacyjiny biura większego związku
samorządowych. Ustawa powyższa poza
morządowego musi przewidywać kierow
sprawami które gnumitowuie zmieniły w go, znaczną ilość czasu poświęca sobie brze orjentujący się w samorządzie.
Na tym dość może szeroko odmalowa nicze stanowiska dla jednego z urzędni
tych lub innych dziedzinach ustrój sa- samemu, jako staroście powiatowemu', nic
ków. Biwro czy to Wydtziailu Powiatowe
mtorządowy żl-ókka tyiko poruszyła za jeden włos mu posiwieje, gdy zechce pil nym tfle szukać nałoży
gadńienie kapitallinej wagi-, a mianowicie nie i dokładnie wypełniać zalecenia. po PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO, go, czy Zamządu Miejskiego podlega prze
to wszywtfko, co moglibyśmy nazwać spra lecenia i reskrypty licznych naczelników badać ozem jes.t i czem powinien być, a wodluiczącym Związku samoutządowego po
Wydziałów wojewódzkich (inaczej zre wreszcie czy wszyscy czy też tyiiko -nie- winno być jednak w znaczeniu technicz
wą
PRACOWNICZĄ W SAMORZĄDZIE. sztą być mie może). A gdy ma ambicję, któnzy z nich mają brać udział w pracy nym kierowane przez doświadczonego i
trochę energji i oby jakoajwięcej do
odpowiednio w hiararchji wysoko posta
Dzdś jesteśmy przy warsztatach tych świadczenia życiowego i zechee być go przygotowawczej do podejmowania de wionego urzędnika, c®y będzie nim se
spraw, przy jej narodzinach pomimo u- spodarzem powiatom a nie urzędnikiem cyzji w jej ostatecznym kształtowaniu i kretarz Wydz. Pow. juiż popularnie czę
pdywiu taik wielu ląt. W ciągu bież. &3sji podpisującym i aprobującym zaciekle wprowadzaniu w życie. Wyszliśmy z za- sto zwany kierowrailkiem biura Wydziału
budżetowej Sejm zajmie się uregulowa byle świstek papierku, naówczas niejeden łożenia, że pracownik państwowy, jak Powiatowego, a w zarządach miejskich
niem całości tego zagadnienia, teraz już dzień zajmą mu wyjazdy służbowe w te również i samorządowy udział we wła sekretiajz zarządu miejskiego, naczelnik
jesteśmy świadkami licznych polemik i ren powiatu. O obowiązkach ciążących dzy bierze. Czy jest do dniej najeżycie wydlziału prezydjaln.eg!oi, casy tsż dyrektor
artykułów dziennikarskich. maluczkich- na staroście z tytułu niebywałego roz przygotowany? Przypuszczać należy, że biura, to rzecz drugorzędna, aajważniaijtęgich, afcśffiwycŁ, często wrzaskliwych i kwitu życia społecznego nie mówię, bo w licznych wypadkach tak. Rozporzą sze to prawne określenie jego stanowiska
tu i ówdzie zbytecznie zużywających o tem tomy na wesoło można pisać — w dzamy w samorządzie powiatowym i i wyima.gam.ych kwialifikacyj, oczywiście
inkaust piór fachowców i dyletantów licznych jednak wypadkach starosta ja miejskim dość liczną grupą młodych i to w zupełności zawiedzie gdy dobór
tych spraw. Niechże więc i pracowniko ko przedstawiciel Rządu względnie samo prawników i nąogół doskonale przygoto ©zięwiieka dokonany zostanie nieszczęśli
wanych do pracy w samorządzie absol wie względnie zbytt pochopnie. Odpcwied
wi samorządowemu] jako bezpośrednio za rządu i spraw dlotykać się musi.
interesowali emni, a śledzącemu te sprawy
Kubek w kubek podobną jest opla i wentów wyższych siżkól handlowych, a i nie przepisy powinny być tak jasne i Je
średnie wykształcenie, a więc intelektual dnocześnie subtelnie skonstruowane, az zupełtaiie zrozumiałego powodu pilnie i
bacami©, będzie można zabrać głos. Pra PREZYDENTA LUB BURMISTRZA, ne przygotowanie nawet w samorządzie by zadamii-a i właściwy zakres uprawnień
gnę poruszyć tyńiko drobny, skromny frag znika wprawdzie zakres spraw z dzie stopnia najniższego, a więc w gminach kierownika bdiuira nie zaciemniał istotne
memu tęgo wielkiego zagadnienia, które dziny bezpieczeństwa, szeroką jednak ła wiejskich nie jest dzisiaj czemś wyjąt go źródła władzy i praw w podejmow a pasjonuje, niepokoi, napawa .niewiarą, wą występują zagadnienia opieki Społe kowo nadzwyczajnem, zresztą tu posiada niiu ważkich decyizyj, a więc czy to pirizeto zmów poi hojną dozą optymizmu licz cznej bardziej skomplikowane sprawy my wielu niezłych praktyków. Nie wy- ■wodmiczącego związku., czy też jego orga
ne rzesze pracowników samorządowych. gospodarcze miasta, a i trudniejszą jest srtairczy jednak s-aimo wykształcenie i nów uchiwałoda/wczych, mui&zją znaleźć
Pragnę skreślić kilka słów o znaczeniu i
swe miejsce i swobodę dziekan również
Bosi pracownika samorządiu terytorjati referenci.
Przerostu władzy naAeży wnikać zwła
szcza w tak czułych inęt/rumemitoch jakńe■W ORGANIZACJI PRAC BIURA
mi są wszyscy urzędnicy bodaj na całej
WYDZ. IW. 1 ZARZĄDÓW
kuli ziemskiej,
MIEJSKICH,
a więc tętn maleńki tema* omówić, który
DO BIUROKRACJI STĄD DROGA
✓
po wydaniu pragimatyiki służbowej, a za
NIEDALEKA.
tem częściowym określeniu praw i oboPodkreślenie jsrtoibty wiadizy zoogacnzow a
więzku Ogwta pracowników samorządo
Teatr Miejski w Sosnowcu nej i skupionej w rękach przewodniczą
KALENDARZYK
wych stanie się jednym z dalszych odcin
Dziś, dtnia 4 stycznia o godiz. 8.30 wiecz. cego związku samonządow^e, umiejęt
ków prac już w zakresie wykonania wyne znalezienie sposobów swobodnego lecz
świetna rew ja p.t. „DOBRA JEST*.
danyh ogólnych przepisów i norm praiwJutro, dinda 5 stycznia o gcdz. 4.30 popol. i rzeczowego podejmowania decyzji
doskonała operetka Hervego p. t. „NITO- prze® organa Uchwałodawcze, wreszcie
nyicŁ. Wychodzę z założenia pojęcia wiaL^HE“. Bilety w cenie od 25 gr.
dłzy, prayczem z miejsca stawiam pod
Wieczorem o ogdz. 8.30 przebojowa re- zespolenie technicznego kierownictwa w
atakiem zapytania ten pogiąć jakoby
rękach najstarszego hierarchicznie urzęd
wjia p.t. JZJOBRA JEST’.
rzecznikiem władzy w praktycznym tego
—xx----nika pczy niekrępowamńu pocDOstełyoh resłowa znaczeniu były jedynie i tylko orX W STAN SPOCZYNKU. Ze sfer nan ferenttów zwłaszcza fachowych oto wdzię
gaun ustrojowe samorządów, a więc Wy Kina w Sosnowcu grają dziś czyciei&kich piszą nam: Z dniem 1 stycz c-zne pole działalności dla tych, kfttórz'
ZAGŁĘBIE: Audiencja w Ischhi.
dział Powiatowy, Radź Powiatowa Zamąid
nia r.b. został przeniesiony w stan spo w niedalekiej przy szłości zasiądą do twr*
„Wonder Bar".
Miejski i Raća Miejska. Istotnie teorety PAŁACE:
czynku p. Leon Grabowie^ki, podinspe rżenia przepisów statutów orgamimacyj
EDEN: Bylt sobie dwaj hmlt&je.
cznie i prawnie podejmowanie decyzji
ktor szkolny obwodu sosnowieckiego. nych biur Zźwiązków samorządowych.
------- XX-------należy do tych organów bez udziału jed
Wymieniony pracował w szkolnictwie,
A spieszyć się tir»zdba, tm i ówdhńe już
nak i to czynnego często nawet w pew X PRAKTYKA APLIKANTÓW SĄDO jako n-auczycięl w Bochni i Krakowie. są poczynione paiHyaarUcflnie ptóby, ni®nym stopniu decydującego pracowników WYCH W POLICJL Wskuitek zabiegów Stąd powołany na stanowisko inspektora, skordynowaine i co najgorsze będące wy
samorządowych spraw tyci załaitwtóby związków apiiikan-dkich pnżydzielenu zo- pełnił je: przez lał- 3 w Łańcucie, przez razem tylko woli jednostki, & nie prze
s^afli oetatoio ma praktykę do policji ąplii- lart 4 w Tarnowie, przez Bat 5 w Ropczy myślaną pracą grupy fachowców. I anosię nie dało.
Nie inaczej jest i w administracji pań kamei sądowi. Komendant główny P. P. cach i przez lat 2 w Sosnowic u .Przez ca wuż będziemy rnieTi ^pisarzy powśertostwowej, decyduje minister jakże jednak zamianował a^pójraawtami pouicji jedinCgio ły ciąg sprawowania tego obowiązki*, p- wych“, a tuż obok nich prawie, śe
smętną byłaby jego rola bez udziału dy asesora, sądowego i 3 aplikantów sądio- Grabów i ecki żądał od podłwładnych su „marszałków powiatu*4 konkurujących o
rektorów departamentu, naczelników wy wych. Ortu zyimali orni przydział do urzę mienności i akiuiratności, lecz nie naka władzę z przewodniczącymi WydataJu
działów czy wreszcie skromnego radlcy du śledczego w Warszawie.
zem i g»r ożbą złej oceny, a przykładem Powiatowego.
lub referenta ministerjialinego. W samo- X REWIZJA TYTUŁÓW DOKTOR własnego postępowania i życzfliiwem uotoI tak
i tak niedobrze, ipray dobrydh
naądzio, a wi^K- tam gdzie wiele ważnych SKICH. Wkrótea ma być przeprowadzo sumkowa-niem się do nauczycielstwa. U- jednak chęciach wyjście łatwo złnatow'
i praktycznie natychmiast w życie wcho na ireiwiiizja tytułów używanych przez róż stąpienie z zajmowamego stanowiska można.
dzących decyzji podejmowanych jest ne osoby, nie posiadające d'o tego upraw wdbudłziło w szeregach praco wirników
Mgr. Stanisław Malanowie*.
przez organa usrojowe o bardzo różnym nień. Jak wiadómo, z tego powodu grozi szkolnych głęboki żal i serdeozme życze
zespole imtetaktoatayni rola pracownika odpowiedzialność
kanno - a.dmo'nisbra- nia, aby na każdym kroku dafltezego ży Z UŚMIECHEM.
samorządowego jest nie mniejszą i istot cyjma.
da szlachetnego tego człowieka spotyka
nie ważną.
ło szczęście, cześć i miłość Iradtzka.
Wiosna w styczniu.
W samcrządtzie miejskim kol egja te na- X PRAWO LECZENIA W UBEZPIECZ. X KTO ODPOWIADA ZA PRZEKRO Według odwiecznych corocznych ołriiczeń
ogół są bandziej intelelktiuałnie wyrówna SPOŁ. W związku z rozpoczęciem roku CZENIA USTAWY O CZASIE PRACY? To od początku świata bywa w modzie.
ne, więcej tam jednak temipenamenitu, wyjaśnić aaileży puizepisy o prawie lecze Sąd Najwyższy orzekł, że w wypadkach Gdy w kalendarzu stoi jak wól styczeń
dość częste jeeżtze utarczki o charakte nia w ulbeapieczałniach stpoleeznych, któ
gd*y pracodawca powierzył kńarowm/ictwo Tośmy powinni ślizgać aię na lodzi?:
rze .połityozinym, czy też na tle tych czy re rnaogół nie są znane ubezpieczonym. zakładem pracy innej osobie, lecz nie po Powinny zimne być noce j ranki
innych zagadnień socjalno - społecznych, Ubezpieczany ma prawo do korzystania dał jej nazwiska inspekcji pracy, jak to I ne ulicach dzwonić lekkie ^anlki.
samorząd’ powiatowy pracuje w atmosfe z pomocy lekarskiej w ciągu 26 tygodni przewiduje 'rozporządzenie
Prezydenta
rze nierównie spokojniejszej, lecz nato- w roku kalendarzowym, członkowie ro Rzeczypospolitej o umowie o praoę ro Śnieg być powinien w tym styczniowym
miaei członkowie zespołów mniej wyro dzić zaś w ciągu 13 tygodni. Wobec tego botników — aa przekroczenie ustawy o
bieni, wóllniej, skrnlpulataiiej myś&ą i nie- ubezpieczeni i członkowie rodzin, którzy czasie pracy w przemyśle i handlu odpo Niechby dozorca go codziennie agamiał,
hętnie samodzielnie przystępują dó po w r. 1935 wyczerpali okres leczenia-, z wiada właściciel zakładki, chociażby nim Tymczasem krowa się na łące pasie.
dejmowania uicŁiwal i dócyzjb do samo dniem 1 etyczni a r.b. mają znowu prawo nawet nie kierował.
Tymczasem bosa na drogach dzieciarnia
rządu wiejskiego można łatwo zastoso db korzystania, ze świadczeń leczniczych.
W parku na ławce sied zą zakocham i
wać pepuiaene powiedzonko „Czy tak Przepisy te dotyczą ubezpieczonych. po- X DOSIEGO ROKU. 9Ura»i»i Koła Z szczęścia i słońca kompletnie pijani.
czy owak będzie tak jak chce Nowak", zoatejących w dalszym ciągu w zatiruid- przyjaciół 39 ZD.H. w GołOnogru daiia 4
bm. t.j. dziś, odbędzie się w sali Domu Mówią, kiełkują pono budipany
niendn.
a tym
ludowego przy kopalin i ,,Flora* tradycyj Nad pulchną ziemią na słońcu okrzspłą
NOWAKIEM TO STAROSTA
X NOWY ZNACZEK POCZTOWY^ Do- na zabawą taneczna ..Dosiego Roku*, po I hzy podobno teiż mają te plany.
dHa odmiany wójt, a często i sekretarz .piubzczony został do obiegu nowy 25-gro łączona z opłaitkiem. Początek o godz. Bo jest tak pięknie na świecić i cieple
-■miny — rola organów uchwałodawczych szowy znaczek pocztowy z widokiem Bel 20.30. Wgtęp 1.50. Panie, członkowie Boję się, niechaj nie będzie w zw'czajn
ciągle jeszcza tam skromna, lecz czasa weder □
By wiosna w styczniu, a mróz nie był w maj’
KPH i harcerze płacą połowę
mi i te ciała aaceynają już nabierać adro.
Ko_3tafc

KR0N,KA ZAGŁĘBIfl

JKURJKH ZACHODNI""

Nr. 4.

800 nauczycieli awansowało
W KURATORIUM KRAKOWSKJEM
Z dniem 1 stycznia b.r. nastąpił a«uiŁomatyeany a»wans kilku tysięcy mauc-zyciali
Da terenie całej Póllski. Awanse dotyczy
ły jedynie n-a.uc®yiciefli mających niiższ''
stopnie służbowe, do VII stopnia włącz
nie. Awanse do grupy VI i wyższych, nie
odbywają się bowiem au-tcmatycznie, lecz
zależą od uizmaaria w^a<d*z. Na terenie Ku
ratorjuan krakowskiego nie zanotowano
ani jednego awansu do grupy VI, luib
wyższych.
Ogol iin w Kuratorjuan kralkowskiem awansowało 800 nauczycieli. Jest to cyfra
wynosząca czwartą część awansów z 1
sityczmia 1935 r.
Awanse
urzędników
admiinisfracjii
sżkókiej (Kiunatorjum, Ministerstwa) spo
dziewane są w marcu b.T.
----- oOo-----

Podstudjo
NIE PODSTACJA

Jak wiadomo, w dttuhi 15 bm. odbędzie
się w Sosnowcu uroczyste otwarcie podstadja radjostacji katowickiej. W komunflcataich prasowych podstudjo to Daizwano podstacją sosnowiecką. Jest to o tyle
nieóc-isłe. że w Sosnowcu w ©klepie Ele
ktrowni będizde lokalne studjo. z którego
nadawane będą audycje Da radjostację
katowicką. Program otwarcia podamy w
swoim czasie.

Dla Pań na karnawał!!!

sobota 4 stycznia 1956 rok®

Konferencja rewidentów

Egzaminy maturalne
mają być zniesione
Jesteśmy w przededniu sensacyj
nych zmian w szkolnictwie średiiiem.
Egzaminy dojrzałości, 'które tyle tragedyj wywołały każdego roku w okre
sie wiosennym, mają być wreszcie de
filutywne skasowane i to jeszcze w ro
ku bieżącym.
W końcu bieżącego miesiąca odfcę
dzie się 'w Ministerstwie oświaty spe
cjalne (posiedzenie państwowej rady
oświecenia, która zająć się ma tym
problemem i powziąć ostateczną decy
zję. Inicjatywa zwołania takiego po
siedzenia zapadła podobno w łonie
Ministerstwa oświaty 'jeszcze przed
kilku miesiącami w czasie walkaeyj
szkolnych, bezpośrednio niemal po egzaminach maturalnych.
Co zastąpi maturę j czy wprowadzo
ny będzie inny sposób kwalifikowa
nia dojrzałości uczniów '■— tego prze
widzieć nie można. Zająć się ma tern
właśnie państwowa rada oświecenia,
która, z jednej ‘strony, wypowie się
za skasowaniem egzaminów, a z dru
giej — wyłoni nowe, koncepcje. Tak
czy inaczej, skasowanie egzaminu doj
rzałości stanie się niewątpliwym fak
tem.
Tyle pisało się o egzaminach matu
rainych każdorazowo po skończeniu
roku szkolnego, że zbyteczne jest po
wtarzać wszystkie argumenty, prze-

•

mawiające za zniesieniem tego syste
mu. Ale przypomnieć trzeba, iż w
końcu każdego roku zdarzają się licz
ne zamachy samobójcze, wśród mło
dzieży, wskutek niepowodzeń egzami
nacyjnych. Ilość tych wypadków wzra
sta z roku na rok w zastraszający spo
sób i to było niewątpliwie przyczyną
podjętej rewizji całego systemu.
Konsekwencje egizaminów fembardziej były tragiczne, że uczeń, posia
dający złe stąpnie, a więc nienaleźy
cie przygotowany, nie był przecież dcpuszczany do egzaminów dopraałości.
Skoro więc postępy były dostateczne
czy 'dobre, skoro nauczyciel w ciągu
roku wielokrotnie ucznia kontrolował
i stwierdził, że posiada on przygoto
wanie do wyższych studjów — pocóż
w takim razie był egzamin?
Na posiedzeniu państwowej rady
oświecenia Ministerstwo wystąpisz kon
kretnym wnioskiem: skasować egza
miny maturalne i znaleźć inny sposób
będący właściwym sprawdzianem doj
rzałości ucznia.
Sprawa ma być zdecydowana już
w końcu bieżącego miesiąca. W ciągu
drugiego półrocza nastąpiłyby więc
przygotowania do innej formy zakon
czenia bieżącego roku szkolnego w
ósmych Masach gimnazjach. Będzie
to ważna i celowa reforma.

Nowe modele TOREBEK
v1«ezorowyeh, zamszowych, jedwabnych,
oraz złote i srebrne komplety skórzane
do sekien, poleca:

Pracownia Wyrobów Skórzanych
i Przyborów Podróżnych

3 Z. PIECHOCKI
Dąbr.wa Górn. ul. Sobieskiego 23.

X FAŁSZYWE

ŚWIADECTWA RZE-

.MUUŚENICZe. Izby rtzem. zajęły się nie-

deg»u«otraato3«ni machinacjami, które popełniiame były przy składaniu podań o udaaeieoie kart iweanieślntozyich. W wiielu
wypadkach wymagać e przez władze prze
mjnsiowe świadectwa uzdolnienia zawodo
wego, okaaały eeę faisyfikataimi, nabywanenaa za
Wytworzył się nawet
proceder pośredtoików, dostarczających
takich świadectw. W zwtiąziku z tam. agłoezono w Ministeretiwic przemysłu i handtfcu wnsosek. by wszelkie przedikładaoe
władzom adrnraisAraeyjnyim świadectwa
uadtóniemM zaiwodowego, pnzasyiłame właśojwytm iafaom raemieśltniczym, <Ma zba
dania aarteotyoziaośc.i.
X STÓW. PAN MJL. ŚW. WINCENTE
GO A PAULO w Mitowiearih obdlatroiwało ywiazdlką z górą 60 rodzin, czyli 120
osób- Na feażdą osobę wydano */• kg.
sitinwcH, V. log. miięt-a i 1 śledź.
X CHONIKA HARCERSKA. 82 Za«ł.
dlraż- harcerzy im. K. Pułaskiego, przy
gimn. Zrzeszenia Rodizicielislkiago w So
snowcu, urządza dnia 6 etycznie 1936 r.
w salach gimn. (dl. Dziewic™ 4) uroczy
stą choinkę harcerską z tańcami, na któ
rą uprzejmie zaprasza członków K. P. Hsympatyków harcerstwa, oraz wszystkie
harcerki i hairoenzy z Sosnowca. Począ
tek o godiz. 17. Wstęp — wolne dątki.
Bufet obficie zaopatrzony. — Orkiestra
doborowa.
X ZEBRANIE. W niedzielę.. dn. 5 hm.
o godz. 4 popoł. odŁęd-zie się w lokalu
szkolnym doroczne wahnę zebranie aibsolwentek żeńskiej szkoły rzemiosł im. ks
Raczymskiego. Aheol-w.-u&ki proszone są
o liczne i pwnktuadlae przybycie.
ZABAWA KOSTJUMOWO-MASKOWA. Pofeki Związek zawodowy praco"nitków przemysłowych i haindlowych w
Dąbrowie Górniczej urządza w dniu 5
stycznia r.b. tradycyjną zabawę taueazną kostjiumowo . maskową, kltóra od
będzie się w salonach resursy dtąjbrowskiej. Wesołość, gościnność i serdccemy
nastrój, stale towarzyszący tago rodzaju
imprezom, podejmowanym przez PZZP. i
U. zachęcą niewątpliwie członków i sym
patyków Związku do łkanego uozesżniictwia w ochoczych tanach w takt doboro« ej orkiestry- Zaproszenia na dobrze się
rapowjadająicą zabawę można otrzymać
w sekretarjacie oddziału w Dąbrowie.
Gómiczsj przy ml. Sjenkie® ioza 10 w go
dżinach 19—21

Dziś zjadą się do Będzina
pracownicy samorządowi trzech powiatów
W sali posiedzeń zarządu miejskie
go w Sosnowcu, odbyła się wspólna
konferencja pracowników samorządo
wych z powiatów: Będzińskiego, Ol
kuskiego i Zawierciańskiego. Na kon
ferencji ustalono termin zjazdu wszy
stkich pracowników samorządowych
z powyżej wspomnianych trzech po
wiatów. Zjazd ten odbędzie się w dniu
4 b.m. o godz. 17 w Będzinie. Wezmą
w nim udział pracownicy samorządu
powiatowego, miejskiego i gminnego.
Ponadto zostali na zjazd zaproszeni
starostwie tych trzech powiatów o-

raz posłowie: inż. Z. Sowiński, dr. Z.
Madeyski i prezydent Kaczkowski.
Zaproszeni również zostali delegaci
głównych zarządów związków zawo
dowych pracowników samorządowych
Na zjeździe omówionych zostanie
cały szereg spraw urzędniczych, a
w pierwszym rzędzie projekt nowej
pragmatyki służbowej i o uposażeniu
pracowników samorządowych. Zjazd
wywołał wśród pracowników samorzą
dowych wielkie zainteresowanie i,
jak słychać, zostanie on przez zainte
resowanych licznie obesłany.

Około 250 więźniów
w

będzie zwolnionych w Zagłębiu
Dawno już nie widzieliśmy tak
sprawnie i szybko wykonanego zarzą
dzenia, jak to ostatnio miało miejsce
ze zwolnieniem z więzień przestęp 
ców, objętych ogłoszoną wczoraj amnestją.
Z uwagi na to, iż sprawa ta była juz
od pewnego czasu wiadoma, wszelsie
formalności, związane ze zwalnia
niem amnestjoinowanych były jnż w
okresie przedświątecznym całkowicie
przygotowane i załatwione i czekano
tylko na ogłoszenie ustawy amnestyj
nej w ,,Dzienniku Ustaw’1.
Nastąpiło to w dniu wczorajszym i
niezwłocznie też przystąpiono do
zwalniania skazanych, objętych amnestją.
Jeżeli chodzi o nasze Zagłębie, to z
więzienia w Sosnowcu, na ogólną ilość
około 160 więźniów, na podstawie
amnestji zwolniono wczoraj 29 ska
zańców, reszta, w liczbie około 70 osób odzyska wolność Po nadesłaniu
akt z sądów.
W Będzinie, gdzie przebywało 500
przestępców, zwolniono około 100.
.Aranest,jonowanym, którzy po wyj
ściu z więzień, znaleźli się bez środ
ków materjalnych, zarządy więzień
wręczyły wraz z dokumentami jed
norazowy bilet kolejowy wolnej jaz
dy do miejsc, zamieszkania. Ponadto
więźniowie, którzy podczas odsiady
wania kary pracowali w więzieniach
otrzymali w chwili zwolnienia swoje
zarobki.
Amnestjonowani więźniowie potra
ktowani będą jako bezrobotni i na tej
zasadzie objęci zostaną automatycz
nie akcją Funduszu Pracy pomocy
doraźnej dla bezrobotnych żywnościo.
wej. odzieżowej, opałowej i gotówko-

wej. Pomoc ta będzie odpracowywana
przez tych, którzy będą z niej korzy
stać na robotach wskazanych przez
Fundusz Pracy.
Wczoraj przed więzieniem w So
snowcu i Będzinie już od rana cze
kali krewni i znajomi na otwarcie
bram więziennych
i wypuszczenie
amneeijonowanych, którzy wczoraj
mieli dulżo przyjemnych wrażeń i ra
dości.
Inna rzecz, iż policja zaraz od dnia
wczorajszego wzmocniła ogólny nad
zór, gdyż wiadomo z doświadczenia
że większość ze zwolnionych wkrótce
znów znajdzie się spowrotem w wię
zieniu.
Prócz zwolnionych z więzień miej
scowych, powróciło także do Zagłębia
spośród osób amnestjonowanyyii Iz
więzienia w Mysłowicach, Tarnow
skich Górach i innych zakładów kar
nych.
Dodać należy, iż amnestja obejmu
je również osoby, skazane w d-rodze
administracyjnej.

Pęknięta os wagonu
SPOWODOWAŁA
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ZATARASOWANIE

TORU
W ub. czwartek około godziny 6 wiecz.
podczas przetaczania wagonów -na stacji
u Dąbrowie, w jednym z wagonów, na
ladowianycth węglem, pękła oś i wagon
ten wykóbił się zaAaraaowy wując częścfa
wo tor.
Dzięki temu., że wagony posuwaj się
dość wolno, katastrofa nie pociągnęła za
sobą poważniejszych następstw.
Oczyszczanie toru trwało do godz. 9.30
wjeoz. W międzyczasie ruch pociągów o»d
byiwąj
Lorze.

,SPOŁEM“
W du. od .7 dfc>
stycuŁtia A. w4acz>ni«
odibywać cię będzie w Ka-towócaA w Do
mu ośw-ialH>wy«n. przy ufł- Fnamj-aakieg
ogólnokrajowa komlóreaucje rewideotówhtMsrtrartorów .^połeim” Zw. ©póklz. spoć,
R. P. W pnogratnie konferencji poza
sprawami bneżącemi, .pr.zewidteiaoycli jeeJt
szereg referatów. M. j®. w-yg+oe-zon-e zo
staną referaty przez prezesa Związku
„Społem**, prof. M. Rapackiego, kuratora
okręgu szikoinogo krakowskiego, M. B.
God«4kięgo, doc- U. J. dm T. Kłapkow
skiego, dyrektora linsuyitatu Spóftdaaełozeg» w Warsza-wie, B. Przegada oskiego- dyr?ktoM Wydziału lustracyjnego ,^połenr4, St. Dippta i ie.
Uczestmicy 'konferencji oprócz powyż
szego zwiedizą zakłady przemysłowe oratz
miejscowe i zamiejscowe spałdzieftnic spo
żywców.
Konferencja zostanie zakończona w din.
12 hm. k-uuscm dl>a pracowników spółdztiedczych z Górnego śląska o ahwtakte.
rze pokaizowym, na. którym w roli wy
kładowców wystąpi czerag miejscowych
i zamiejscowych spółdzielców. Zwołując
swoją doroczną konferencję do stolicy
śląska — Kaitowic, Związek „SpołeCti‘‘
miał na celu nietyłtko umoaUwtieudc uczest.nikom jej zetknięcia się błiżej z
miejscowetni spółdzielniami i spółdzieR-ami, ale i pozoanie tej starej ziemic-y .pol
skiej, jej dtorobku i zatytików.
Do Sosnowca wycieczka lu®tinatorów uda się w dn. 11 hm. gdzie zwiedzi po
wszechną spółdzielnię spożywców oraz
weźmie udział w zebraniu ctzłonków tej
''półd-zieini na Pogoni.
#----- ooo—

W sprawie kradzieży węgla
Z WAGONÓW KOLEJOWYCH
Na skutek zgłoszonej przez sfery prze
mysłu węgłowego uwagi na zwiększają
ce się w ostatnich czasach kradizieże wę
gła z wagonów na stacjach Sosn.ow iec
Pin., Pogoń i Zaigóizc Dąbrowskie, Izba
przem.-iiawdlł. zwróciła się do dyrekcji
kok?i państwowych w Warszaw-is z proś
bą o wydanie poddegiyan dyrekcji orga
nom polecenia wykonania ogrodzeń sta•cji Zagórze Dąbrowskie oraz zakezpiecizcmia od gćiy połiisad na stacjach Sos
nowiec Pin. i Pogoń, gdzie liczne rzesze
bezrobotnych trudnią się zawodowo kiadzieżą węgli a, nie chroń i omego dostatecz
nie przez istniejącą straż koliejo wą.
Ponadto Lzlba, zaoponowała przeciwko
kwuiifikowaiiiiu kradzieży przez kolej
jako przyczyn „ezczcgólónych". których
umilknąć nie można w- zwiądku z niebezpiecizeńsrt wcm, poła-tzonyni z przewozem
towarów w wagonach niekrytycih, a prze
ciwnie — zdamiem Iżby — zastosowanie .
odpowiedniej ochrony -niewiątpHiwie za
pobiegnie kradizieżom, kltóre gą wyni
kiem jedyni3 iiiedcetatecanej ochrony i
opieki ze strony kolei nad powierzoiiĄD/
jej do przewozu towarom.
---- oOo——X ZABAWA NA PMS W NIWCE. Do
rocznym zwyczajem niwedki zarząd Koła
Polski ?j Macierzy Szkolnej unządaa za
bawę taneczną w niedizieflę dnia 5 stycz
nia 1936 r. w sali Towarzystw ..Ijuitnta4*
w Niiwce o godzinie 9 wieczorem. Dojatzd
z Sosnowca autobusami z dlworce do uiiWygoda-, skąd pieszo 5 miinrat drogi.
Pow-TÓt o godzinne 6 rano zapewniony z
.Jjutni“ do Sosnowca i Mysłowic. Uprzej
mie prosimy o łarkawe zgła^anie się o
nadesłanie zaproszeń do p. dr. Rajdowej
KemHi Niwka,
5-08.
X ZABAWA SPORTOWA. Policyjny
Klub Sport-, w Soenowc-u w dniu dteisiąjszym uirządtza d3a swych członków i wpTp
wodzonych gości zabawę tanaczną, która
odbędzie się w ładnie ud-ekarowanej sali
pnzy Scmimac pum nauezycielskiHii w Sos
nowcu. ui. WweH 1. Przygrywać będlzta
dobo:owa orkiestra .-Seminarzystów“. Kotyłjon i inne niespodzśamki; btrfet na
miejscu.
X EPILEPTYK NA SZWACH TRAM-,
W AJOWYCH. W Sosnowcu mżesżka nie
jaki Grufthoie. który dość często doeta»je
atakó* epiieptyeznych. Wczoraj okoiio
godz. 3.30 popoł. Grut hota przechodząc
przez uiicę 3 Maja w pobkiżm dworca
kolejowego dostał nagle atafcn i upftdł
na szywy tramwajowe. WwcWo to
kje zbiegów tako. W międzyosas-ie nadje
chał tNMBwaj, który mnsieao cfcwiławc
ząitrzymać. dopóki poiic.ja nie pra&niosb’
nieszczęśliwego do bramy jedmego z domÓW

..KURIER ZACHODNI'"
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Fena Reńska - Nucher Gołda
o kra dla przemysłowca w pociągu
Przed kilkoma dniami pociągiem
pospiesznym Katowice — Warszawa
jechał znany przemysłowiec p. C. z
Katowic. W pewnej chwili przeszedł
on do wagonu restauracyjnego, gdzie
zajął jeden z wolnych stolików.
W parę minut później do wagonu
restauracyjnego weszła jakaś pani, a
nie widząc nigdzie wolnego stolika,
zapytała p. C., czy pozwoli jej zająć
miejsce obok siebie.
Ten chętnie wyraził swoją zgodę i
piękna nieznajoma usiadła.
Trzeba trafu, że do wagonu restau
racyjnego wszedł przemysłowiec z
Kalisza P. K. G., a widząc swego do
brego znajomego p. G, przysiadł się
do stolika.
Po kilku minutach rozmowy p. C.
przeprosił swego znajomego i opuścił
na chwilę wagon restauracyjny. Kaliszanin pozostał sam z piękną niezna
jomą.
W trakieie towarzyskiej rozmowy
piękna nieznajoma przedstawił® 6ię.
jako żona prokuratora Grabowskiego
z Warszawy i wymieniła adres za
mieszkania: Al. Ujazdowskie 9 m. 14.
Pociąg zatrzymał się w tym czasie
na dworcu w Częstochowie. Rzekoma
p. Grabowska poprosiła p. K. G. na
momencik o pożyczenie 100 zł.. gdyż
ma coś do załat-wienia na dworcu, pie
nią’ze zaś zwróci, jak przejdą do jej
przedziału. Przemysłowiec i wręczył
100 zł. i gńękna dama wysiadła pospie
sznie z pociągu.
Pokrótkim postoju pociąg ruszył
dalej. Dama nie zjawiła się, nato
miast przyszedł do wagonu p. C.
Wtedy p. K. G. zapytał się, kim jest
jego towarzyszka podróży. Pan C. od

powiedział, że się tylko przysiadła i
że nie zna jej wcale.
Panu K. G. nic nie pozostało, jak
złożyć na posterunku kolejowym w
Warszawie zameldowanie. Przy poda
wanta szczegółów rysopisu przypom
niał sobie, że pasażerka miała czerwo
ny znak na jednej z rąk, jakby od
oparzenia.

Policja warszawska przekazała do
chodzenie Wydziałowi śledczemu w
Częstochowie, który w szybkim czasie
wykrył sprawczynię kradzieży. Poro
zumiano się w pierwszym rzędzie z
Warszawą, czy rzeczywiście pod
wskazanym adresem mieszka prokura
tor Grabowski. Okazało się, że mie
szka tam jeden ze znanych miljonenów o zupełnie innem nazwisku.
Policja nie data za wygrane. W wy
dziale śledczym przypomniano sobie
ze na terenie Częstochowy spotykano
tancerkę o podobnym znaku na ręce.
Wydział śledczy porozumiał się z po
Keja Zagłębia, która nadesłała kilka
fotografij Nucher Gołdy, tancerki kabaretowej,
posiadającej czerwony
znak na ręce. W fotografjach
tych
bezwzględnie i kategorycznie poszko
dowany rozpoznał rzekomą żonę prokuratora.
Nucher Gołda, która swego czasu
występowała w nieistniejącym już
lokalu „Pod Wiechą" pod pseudoni
mem Rena Reńska, została zawezwa
na do Częstochowy, gdzie wyjaśniła,
iże znak na ręce posiada od egzemy,
której nie może wyleczyć.
Teraz nie przedstawiało jwż żadnej

JAN KIEPURA
WRACA DO POLSKI

W ostatnich dniach Jan Kiepura,
przebywający, jak wiadomo, w Hol
lywood, ukończył prace nad nowym
filmem. Reżyser tego filmu Lubitsch
oświadczył, iż film fen jest najlep
szym, jaii został nakręcony z Kiepu
rą w roli głównej, jak również naj
lepszym filmem muzycznym ostatnich
lat.
Po ttkończeniu całkowiiem filmu i
uznaniu go za odpowiedni do pu
blicznego wyświetlania, Kiepura po
wróci prawdopodobnie z końcem sty
cznia rb. do Polski. Twłaj zabawi tyl
ko krótki czas, poczem wyjedzie do
Berlina na szereg występów artysty
cznych. następnie zaś oowróci do AWyryki

wątpliwości, że 06zustwa i przywła
szczenia 6obie pieniędzy
dokonała
„Rena Reńska*4. Dowiedziawszy się.
o co jest oskarżona, tancerka ulotniła
się z terenu Częstochowy, mimo, że
miała występować w jednym ze zna
nych tutejszych lokali.
Oszukanie
jej nie przedstawia dla policji żadnej
trudności. Akta całej sprawy już zo
stały przesłane do sądu.
Nadmienić nalełży, że Rena Reń-

ska występowała we Lwowie pod pse
udonimem Aga Milena i poznała tam
inżyniera B. z Warszawy. Znajomość
ta kosztowała p. B. bardzo drogo, bo
wiem Aga Milena szantażowała go. co
nawet wywołało awanturę między
niemi w jednym z magazynów war
szawskich i p . B. czynnie nauczył mo
resu awanturniczą tancerkę, o ozem
niedawno doniosły gazety.
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Fałszywy pan „mecenas"
Na sprytny pomysł oszukiwania
swych współwyznawców wpadł Szy
mon Łęczycki, bez stałego miejsca
zamieszkania. Podając się za pana
•mecenasa44. Łęczycki nawiązał sze
reg znajomości z miejscowymi kup?ami, od których, pod pozerem zała
twienia im najrozmaitszych spraw,
związanych z sądem, urzędem skn-bowyim i wekslami, wyłudził kilkaset
złotych. I tak ofiarą wyrafinowanego
oszusta padli m in.: Rachmil Szwajcer, Symcha Adler i Samuel Nunberg
którzy oczarowani elokwencją rzeko-

meso pana mecenasa’1 powierzyli mu
bądź to wywindykowanie należnych
im od klijentów należności z tytułu
protestowanych weksli, bądź też inne
sprawy, których nie magli sami po
myślnie załatwić.
Na skutek skargi, wniesionej przez
poszkodowanych, pomysłowego oszu
sta aresztowano, a wczoraj stanął on
orzed Sądem okręiowym w Sosnowcu
Wyrok brzmią!: półtora roku •więzie
nia. Po wyroku Łęczyckiego odwie
ziono do więzienia, gdzie czekać bę
dzie na dalszą serję rozpraw, które w
najbliższym czasie go czekają.

Chciał przekupić policjanta
Przed rokiem do sklepu niejakiego
Hersza-Majera Gorseta z Dąbrowy
wszedł policjant, który przekonawszy
sie, że kupiec nie zastosował się do
obowiązujących przepisów i nie wy
wiesił na ścianie cennika, sporządził
mandat karny. Goreet widząc, że
„wpadł4* i że zmuszony będzie zapła
cić karę, sięgnął po 25-gramową pacz
kę tytoniu i z uśmiechem na ustach
wręczył ją posterunkowemu mówiąc:

„Niech pan weźmie, przyda się panu‘‘l Uczciwy policjant pozornie przy
stał na propozycję, zabrał tytoń, a
następnie udał się do komisarjata,
gdzie zameldował o wszystkiem.
Wczoraj Gorset stanął przed Sądem
okręgowym w Sosnowcu, który za usiłowanie
przekupienia policjanta
skazał go na 6 miesięcy więzienia,
oraz 100 złotych grzywny. Uczciwy
policjant nazywa się Andrzej Czajka.

Z kwiatkiem na policjanta
Do mieszkania znanego awanturni
ka 21-letniego Jana Zabijaka z Dą
browy przybył policjant z poleceniem
ażeby udał się z nim do komisarjatu.
Zabijak jednak wezwania nie nsł'i-

chał, schwycił z okna doniczkę z
kwiatkiem i zamierzył się na poste
runkowego. Za to Sąd okręgowy w
Sosnowcu skazał porywczego mło
dzieńca na 6 miesięcy więzienia.

ZYC1E GOSPODARCZE
O ułatwienia w handlu monopolowym
W związku z pmzeprołwiadtoooą ogóuą
zniżką cen artykułów przemysłowych, sa
morząd gospodarczy wskazuje, że ceny
artykułów monopolowych powinny rów
nież być obniżone, gdyż nie odpowiadają
one sile nabywczej ludności i etanówuą
sztywny element w kallkuflacji tych prze
mysłów przetwórcizych, które produkcję
opierają na zmonopolizowtanym surowcu.
Monopole jaiko przedsiębiorstwa o charaktenzie gospodla reżym powiimmy w ewej
działalności handlowej stosować powsze
chnie prażyjęte zwyczaje handlowe. Za
znaczony je&t fakt, że należałoby pod
dać rewizji politykę rabatów, udizieiae
nych przez monopole sprzedawcom w ynobów monopolowych.
Zbyt daleko idlące redukcji© rabatów,
dyktowane przyitem jedinosftnaninńe bez -li
czenia się z możliwościami sprzedawców
wyrobów monopolowych. odbijają się njemnie na aparacie rozdzielczym, powo
dując jego osłabienie, a tem samem
zmniejszając illlość zatirudnionyah pracow
ników i robotnik ów. Tak np. Monopol
Sólmy w osftaitnidh 3-ch latach dlnkoinał
dwukrotnej obniżki rabatów, zmmiejstzając w r€®uilltacie zarobki sprzedia-wców wy
robów przeszło o 50 proc.
Należy zaniechać zdaniem samorządu
gospodarczego systemu lokalnego kantyn
gentowania koncesyj, utrzymywanego w
dafllstzym ciągu mimo ustawowego znie
sienia ogólnokrajowego koraitynigenltowania konicesyj„ utrzymywanego w dalszym
c.ią.gii mimo ustawowego- zmiesienia OtgólTLokrMowegio konitjajgentu-

Utrzymywanie systemu kontyngentów
lokalnych, pom/mo zniesienia konityngen
tów ogólnokraj owych, powoduje w dal
szym ciągu, ubi gamie się o koncesje de
taliczne przez ccoby postronnie dILa hflradira w celu pcrr-tddtzierżawienia ich kup
com do eksploatacji, co powoduje obcią
żenie aparatu rozdzielczego zbytecznemd
opłatami.
Należy też umożliwić legaline zbywa
nie pnzedsiębi orsibw epirzedlaży napojów
alkoholowych -nabywcom, odlpowiadająym. wszelkim wymogom na/tuiry moralnej
i finansowej. Nabywcy ci wirami uzyski
wać zezwolenia wład*z skarbowych (kon
cesje) na sprzedaż napojów alkoholo
wych w dotychczasowych pumktach.
Niepewność, cey nowonabywca praedsiębiorstiwa, prowadzącego sprzedaż mapo
jów alkoholowych będzie mógł uzyskać
koncesje — utrudnia sprzediaż takich
pr«zedisiębioretw. w^igiędinie obniża ich
wartość sprzedażną.
Należy nkró“ić dowolność w zakresie
cofania koncesji na detaliczną sprzedaż
napojów alkoholowych w przedsiębiorstiwach haradflowych i zakładach giastronomieznycŁ. Pfr-rew.idiziarae w nstawie o
Mooopolra Spirytusowym uprawnieni? do
cofania koncesji ma detteliiczną spnaedaż
napojów alkoholowych bez podania po
wodów me podętwie swobodnego uzna
nia władzy, przeradza się w praktyce
częst-o wprost w samowolę, której skut
kiem ject to. że Iupiec koncesjonariusz
żyje w ciągłej obuwie o iirzymaiiie konfWML Dla jjffiz^dfeacibiojstwa haradilowego
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taki stan niepewmośca jest wprost zabój■W« Cofanie kcncesyj winno mieć miej
sce jedynie w wypadkach wyraźnego
stwierdzenia przekroczeń ustawowych
Zezwolenie hurtowym przadsiębiorstiwiom oraz większym piraedbiębiorastwom
detalicznym na roztew wira< powinno być
potraktowane zgodnie z opirają samorzą
diu gosipodarcaego — bardziej liberalnie.
Praktykowany od szeregu W roaiew
wiima puzez przedisięlbionBrtfwa. bamdiu- bur
towego oraz wdękaoo© pr-zedteiębrowt.wF
daitaliczme jest ooraiz hetndtóej ogranic®o
ny przez miejscowe władze skarbowe
Doizwłolone ustiawą pea-wo nocAewm wńn
'wiimmo być nnakanione jedynie od po
-jadania odipowiedtaŁaAnego lokaju na rozlerwmię. Tstmdejące ograniczenia zmuazaj-a
kupców do korzystania z cudzych m
lewnd.
Rówmiaź wymflgama wysokość zapasów
wódek monopolowych winna być obniżo
ne do połowy.
( f i. 4
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WALKA Z DROŻYZNĄ W BELGJ1.
dowi belgijskiemu ndaiwało się dotychczas
w pewnej mierze normować, koszty utrzy
mania. Kwest ja ta ma znaczenie polityczne
gdyż rządowi zależy na tem, aby dewalraa
cja nie spowodowała podwyżki cen i nie
przyczyniła się podczas mających się odbyć
wkrótce wyborów do skompromitowania rzą
dn. Kwestja normalizacji kosztów utrzyma
mia ma też znaczenie finansowe Wskutek
podniesienia się w listopadzie wskaźnika
kosztów utrzymania, rząd jeet obowią<za<nv
do udzielenia podwyżki penisyj. Może jednak
uda s-ię wniknąć tej ewentualności, ponieważ
w ostatnich tygodniach otwarcie granic dis
artykułów spożywczych wzmogło podać na
rynku belgijskim, a wekaźnik amowu wyka
ziuje tendencję zniżkową. Jednym z ostat
nich środków zapobiegawczych jest zniesie
nie z dniem 21 grudnia ceł na niektóre ga
tunki mięsa i na konserwy mięsne. Z dru
giej jednak strony wskutek zwyżki ceny mą
ki — cena chleba została z dniem 25 znidnia podniesiona o 5 centymów.

Przerwanie strajku
W FABRYCE DEICHSLA
Jak doniaśliśmy wczoraj, w mb- czwar
tek zastrajkowali robotnicy fabryki kin
i drutu Deichsla w Sosnowcu na znak
protestu,, przeciwko zapowiedzi redukcji
46 robotników.
Po otrzymaniu zapewnienia ze strony
dyrekcji fabryki, że wymówienia zostaną
cofnięte, a natomiast zastosowane zosta
ną urlopy turniusowe, robo-tjuicy et.rajk
przerwali.
Dzisiaj odbędzie eię w Inspektoracie
pracy konferencja, na której podpisana
zostanie specjalna urnowa, regraflnją a
sprawę urlopów tiunniusowyoh.

OLKUSZA
X OPŁATEK. W dn. 5 bmw o godz. 3
popoł. w lokalu p. Bobrzeckiego, odbę
dzie się wspólny opłatek kupców pol
skich i rzeraiiieślników chrześcjaoi.
X ZAMIAST ŻYCZEŃ NOWOROCZ
NYCH Tow. dobroczymności w OUku&zu.
zebrało na listę ofi«a»r zł- 14.60 na przed
szkole. Zarządi Tow. składa z tego tytułu
ipodziękowan-ie szanownym ofiarodaw
com.
X Z PALESTYNY. W tych dniach wró
ciło dlo Wolbromia kilka rodziitn żydow
skich z Paliestytny.
XZAWARCIE AKTU REJENTAŁNEGO
z najpoważniejszym wierzycielem m. Ol
kusza, t.j. z p. Rechnicerah, odbyło się onegdaj w OUkiusizu. Jak już donosiliśmy,
Magistrat m. Olkusza w sumie około 400
tys. zł. sprzedał Reebnicowi 200 morgów
gruntu wruz z lasem w osied lu Bukowino.
X SKAZANIE SOŁTYSA. W do. 2 taSąd okTęigowy z Sosnowca na sesji wyjązdowaj w Olkraezu, skazał b. sołtysa
Andrzeja Wałacha z Lara Wielkich, gmŹ&rtnowier na rok więzienia z podbarwie
niem praw- na 3 lata, za pnzywkiAaczeoie
369 zł., z podatków gmionyieŁ.
X BRAK CUKRU. W dra. wmzorejsaym
zabrakło cukru, eo jest objawem do tęj
pory b. rzadkim.

FAM.CHEM. FARM..4P. KOWALSKI-. WARSZAW*
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POLSKI
9KRADLI ĆWIERĆ MILJONA
ZŁOTYCH

W sądłzie okr. w W axfeza*wie, rozpoczął
się proces o wieikie sprzeniewierzenia,
wykryte w Tow. Ubezpieczeń „Piast“.
Dochodzenia, przeprowadzone prz3z
prokture.Lwrę, stwierdziły, że kierowmik
dziiaira ubezpieczeń na życie. Franciszek
(Rewniak, przywiaisz izył sohie 80.000 zł.
Olewniak praytzna'1 się przed dyrekcją
Towarzystwa dk> sprzeniewierzeń, wska
zując Ż3 mailrwensacyj dopuścił się za na
mową urzędnika tegoż towarzystwa, Sta
nisława Rosenzweiga. Wspólnikiem tej
afery był rówtnież ibrachaRer Wacłww Waleaki.
Suma sprzeniewierzonych pieniędzy wy
nosi przeszło ćwierć miljonu zł. Niesumiienmi urzędnicy podejmowali z banków
większ? kwoty, rzekomo na pożyczki dlła
ubezpieczonych osób, pod zastaw polis.
„Technika" nadużyć polegała na niezgodnem księgowaniu potzycyj wykupu
l»olto i tych pożyczek. Nadużycia wy
szły przypadkowo, gdy jeden z urzędni
ków, sporządzając remanenrt, pożyczek,
stwierdzał, że jest on większy od salda
książkowego. Wszyscy trzej oskarżeni:
Olew»niak, Ro^ennziweig i Walewski. po
siadali upoważnienie do podnoszenia fun
duszów towarzystwa z poszczególnych
bamkówf celem obracania tych pieniędzy
na potrzeby Tow. „Piast".
C2KSE JECHAĆ DO LOURDES
NA ROWERZE

Mietókandec POeszewa 21-1 etn i W ład.
Ludwiczak, który w dzieciństwie choro
wał ciężko na biegunkę, stara się obecnie
o bezpłatną wizę do Lourdes. Choroba
pozostawiła bowiem przykre ślady w czę
ściowym paraliżu rąk i nóg. Mimo kale
ctwa Ludwicizak zamierza odbyć piel
grzymkę na rowerze, ażeby w tem ruiejs u, słyfnącem z cudów, znaleźć uzdrowie
nie.
Dodać trzeba, że Ludu icizaik od wielu
już lad laczy się jednak bezskutecznie.
Łwdwiczak wybrał jako środek lokomo
cji rower, gdyż jedynie w ten sposób
ze względu na swój stan materjalny bę
dzie mógł przedostać się do celu swej
podróży.

NIECENZURALNE ANEGDOTY
W Rosji sowieckiej, jak wiadomo,
niedozwolona jest publiczna krytyka
istniejących stosunków, ani w słowie
ani w piśmie. W tych warunkach lu
dzie nie znajdują innego sposobu na
wyrażenie swoidh zapatrywań jak w
puszczaniu w kurs i opowiadaniu so
bie na -cho różnych satyrycznych anegdot i kawałów, od których roi się
w Rosji i gdy ktoś kiedyś zbierze je
razem i wyda, będzie można 'powie
dzieć, że zawarta w nich jest cała historja rewolucji rosyjskiej.
Anegdoty te i kawały odzwiercie
dlają przedewszystkiem okropne wa
runki życia, stanowiąc żywe zaprze
czenie wszelkim deklamacjom przy
wódców komunistycznych o dobroby
cie w Rosji. Znaczna ich część doty
czy t. zt'. Torgsinu, instytucji zniena
widzonej przez masy rosyjskie, po
nieważ uzmysławia im całą nierów
ność i niesprawiedliwość społeczną,
jaka panuje w Rosji naprzekór ofi
cjalnej doktrynie. Jak wiadomo, od
działy „Tongsinu"* są to sklep;,' dla cu
dzoziemców. w których również oby
watele sowieccy za złoto, cenne krusz
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WALASIEWICZÓWNY I CEJZIKOWEJ
W Paryżu odbyło się posiedzenie mię
dzynarodowej Federacji lekkoatletycznej
kobiecej-, na którem zostały zaiwisrdzone
światowe rekordy Walatiewictzów/ny w
biegu na 100 mir. 11.7 getk- i 200 mir. —
23.6 seik. oraz rekord' Cejzikowej w rau
cie dyskiem oburącz — 67.82 rntr.
Ogółem Potok a posiadła obecnie 6 ko
biecych
lekkoatletycznych
rekordów
światowych i zajmuje pod tym względem
drugie miejec-e po Niemcizech 11 rekor
dów.
METEOR NAD WARSZAWĄ
Wbrew pogłoskom. Federacja nde skre
Dn. 2 ban. o godz. 2.53 nad Warszawą śliła światowych rekordów Koubkowej,
przeleciał wspaniały meteor czy też bo wychodząc z założenia ż? Koubkowa pod
lid. Zjawisko trwało niespałn® sekundę. czas ich usta® a wiania była kobietą.
Na niebie ukazała się niewielka, mocno
Francuscy piłkarze pokonaj
błyszcząca gwazdka, która, biegnąc z zareprezentacje Moskwy
cihodlu kra płn. - wschodowi, po paru
W środę, w obecności 25.000 widizów
momentach rozbłysła, jako jasno zielona
kula wielkości mniej więcej orzecha ko- odbyło się w Paryżu ciekawe spótkamie
piłkarskie pomiędlzy reprezentacją Mo
Losowego.
Zajaśniawszy na nieftwe, kuła te Dl O- skwy, a znaną drużyną paryskiego Racimg-Owb.
mentalnie zgasła.
Znaczną część pulbftioznoóci gorąco ma
NIEZWYKŁY WYPADEK
nifest owiała cwe sympaitje dla piłkarzy so
ZWROTNICZEGO W BYDGOSZCZY
wieckich, kiady drużyna Moskwy przy
Mrożący kr-aw w żyłach wypadek zda dźwiękach marsza z A idy wbiegła na boi
rzył się na bydgoskim dlworou kolejo sko — część publiczności zaintonowała
wym- Torem kolejowym przechodził międzynarodówkę. Mecz zakończył się
55-letni zwrotniczy. Bronisław Mik, któ zwycięstwem drużyny francuskiej w gtory przestawiając zwrotnice, stanął tak sumku 2:1. Do przerwy utrzymał się re
nieostrożnie, że spojenia szyn schwyciły zultat remisowy 1:1.
mu nogę, jak w kleszcze.
Zwycięstwo piłkarzy Warty
W tej chwil i do stacji aaozął się żbliwe Francji
żać poftiąg towarowy. Przed: nieszczę
W dniu Nowego Roku piłkarska dro
śliwym stanęło widmo niechybnej śmier
ci. Z całych 6ił wzywał pomocy, jednak żyna ligowa poznańskiej War-ty rozegra
najb!iŻ6®y zwrotnietzy był tak oddalony, ła w Bruey mecz z miejscowym zespołem
że nie dosłyszał wołania. Wreszcie Miik Unjd.
Mecz zakończył się zwycięstwem Wan
w chMłk gdy pociąg jmż wjeżdżał na
zjwrotnieę. inaidl^udiakiim wysiłkiem wyrwał ty w stosunku 3:1 (2:1). Bramki dia zwynogę z ezyra, druzgocąc sobie kości stopy. cięizców strzeliła: Seerfka, Kryskiewicz i
W kilka chlwiiil później przebiegł po Nawmot. Jedyny punkt dila drużyny Emiciąg, zwrotniczy zaś padł na leżące gnacyjmej wywalczył Bednarz.
Wartła mięła przewagę przez cały
obok szyny, odnosząc dbtk^iwe obraże
czas meczu zn-aiczinie -wiiększą, nśż na to
nia.
Mika w ciężkim sławie przewieziono wjskaauje wynik. Gra toczyła się na fetaJraem, rozmokłem boisku.
do szpitala miejskiego.

Prosimy naszych zamiejscowych
i miejscowych
P. T. Prenumeratorów

ce i obce waluty naibyć mogą produ• wiada sprzedawca, który szuka, szuka
kty żywnościowe i inne, lepsae towa■ w swoich katalogach ad wreszcie znaj
ry. niemożliwe do dostania na rynku.. duje: łyżeczkę cynową.
Oto jeden z satyrycznych kawałów
Jak widać, dzisiejsze anegdoty ro
a temat „Tongsinu*, który możnaby syjskie ubolewają często nad losem
zatytułować „Okrtrtny dylemat'*.
starych łudzi, których sytuacja jest
Pewien starzec ma juiż tylko dwai rzeczywiście okrutna, gdyż jako nieczy Waty zęby złote, które pozoetały.. zdolni do 'żadnej pracy Mazani są
mu z czasów przedbofezewickielłi. Toi przez bolszewików poprostu na śmierć
wezystfko, eo ma do sprzedania, żeby głodową.
móigl dostać za to jakąś żywność. Za
Dobrodzie jstw-a „wakaty*1 i niedo
stanawia 6ię nad tem. i myśli głośno: stateczność zarobków wyraża następir,Co ozynić? Jeśli ich nie sprzedam, to' jący kawał:
nie będę miał co jeść; jeśli zaś je
— Jak d się wiedzie? Osy masz pra
sprzedam, to nie będę miał ozem jeść. cę i dolbTy zarobek?
Inna historyjka tłuimaczy doskonale
— Owszem, nie mogę się skarżyć,
pomysłowy system Sowietów, który mam dobre miejsce, moja żona pracu
polega na tem. żeby kupować ip-o naj je również, mój syn i córka takoż.
tańszej cenie i sprzedawać po możli
— To wiążecie jakoś koniec z koń
wie najdroższej, co umożliwia w zu cem?
pełności państwowy monopol handlu.
— Tak, bo mam kuzyna, który jest
Pewna stara kobiecina znajduje po bezrrŚ55tnym w Ameryce i który nam
między swojemi gratami srebrną ły posyła coś niecoś ze swoich zasiłków
żeczkę. Jest to cały jej majątek. Za bezrobocia, w ten sposób możemy ku
nosi ją do Torgsinu, gdzie sprzedawca pować produkty w Torgńnie i to nam
waży i ocenia na siedem kopiejek. pozwała jakoś żyć.
„A co mogę za to dostać?" — zapy
Można zaznaczyć mimochodem, że
tuje kobiecina. „Niewiele"* — odpo- ostatnio Sowiety postanowiły Tcrgstn
zlikwidować, ponieważ spełnił on już
swoje
zadanie.
wypompowawszy
wszelkie złoto i inne drogie kruszce,
jakie się jeszcze pomiędzy ludnością
. WYCHOWANI |7 ZSSR znajdowały. Z dtrugiej strony
instytucja ta jest juz zbyt znienawi
dzona i zdyskredytowana w szerokich
masach. Ostatnie magazyny Torgsinu
droga powrotoa. Dnie 20 i 21 We go po mają być zwinięte w lutym przyszłe
ciąg zatrzymuje
w Worockcie, skąd go roku.
w trzech grrapa-oh (zaleźniie od1 sił i spraw
Wśród anegdot, jakie krążą po Ro
nróci) ucz stoicy rajdiu udają się na wy- sji i nieraz pomiędzy samymi 'bolsze
cieozki w Czarnohorę (Howerla 2058 m.). wikami. są i takie, któro zaliczają się
22 hi tego w Sławsku — wyciek aki na Tro- do kategorji wyraźnie .jłoomtrrewobiściam, Wysoki Wierch, Iłżę. Pobyt pocią cyjnyeh" i za których kolportowanie
gu w Krynicy obejmuje dni 23 i 24 Me grozi więzienie Iu'b zsyłka na Sybir,
go, gdzie w programie wycieczka na Ja gdyż w tym wypadku GPU nie żartu
wonzynę i bieg otarci areki o odznakę za je. Do takich należy np. następująca
&pra*w,uość PZN. 25—27 lutego pobyt w anegdotka, dotycząca .konfiskat zllota i
Zaikotpanem z wycieczkami w Tatry, 28 kosztowności, jakie mały tniejaoe w
Iwtego — Wisła z wycieczką na Baranią pewnym okresie rządów sowieckich:
Ojciec z małym synkiem przechodzi
Górę. Powrót pociągu do Krakowa na
stąpi dwie 29 lutego ra>no. Dzień tan po przez plac Czerwony w Moekw e,
święcony będziie na zwiedzanie Krakowa gdzie znajduje się mauzoleum Leni
i salin w Wieliczce pirzez cudzoziem na. Dziecko zapytuje:
•— Co to jest, tato?
skich uczestników rajdu.
Opróce wycieczek dla wprawnych nar — To grobowiec Lenina, moje dziee
ciarzy, nowicjusze będą mogli uczestni ko.
czyć w kursie narciarskim zorganizowa
— Jakto, przecież wiesz dobrze...
Lenin to był ten. który nas wyzwolił
nym przy pociągu.
W bieżącym sezonie przewidziani? jest z naszych łańcuchów.
— Jakich łańcuchów, ojcze? Nie m'.e
zorganizowanie dla uozeotników rajdu —
myśliwych, dłwóch polowań w lasach pań liśmy żadnych łańcuchów.
— Ależ tak, przypomnij sobie. Na
stwowych: we wschodu ii-h Karpatach i
pod Kriakowem. W pdowa-niach tych. u>- szych złotych łańcuszków od zegar
rządzanych zasadniczo dfla cudzoziemców, ków.
Był czas, kiedy anegdoty te i kawa
będą mogii również wziąć udział narcia
rze-myśliwi z Potoki- Bliższych in forma- ły cieszyły się dutżem powodzeniem i
cyj w tym wzigflędtzie udziela Towmnzy- w kołaCn sowieckich. Radek i Manuilstwo krizewkmia nAroiaawtwa w Krakowie ski wyrobili sobie nawei specjalność
zbierania ich i kolportowanie pomię
ul- Piłsudskiego 13.
dzy bolszewikami. Obecnie jednak
wieje inny wiatr. GPU eznwe. aby z
władzy nie żartowano. Można jeszcze
opowiadać kawały, ale tak, żdby to
nie doszło do uszu ntepowołenych,
gdyż inaczej biada. Radek j Menuilski otrzymali rozkaz, aby zaprzestali
„zabawy*" i świecili dobrym przykła
dem.
Skąd to pochodzi? Oto rząd sowiec
ki obawia się wojny i baczy teraz pil
nie na stan umysłów w kraju i tępi
wszelkie objaww, które podważają je
go autorytet.

WZDŁUŻ KARPAT

W dniach od 19 do 29 hsbegio r.b. odbędizie się V Rajd kołejowo - najoiatreki
wzdłuż Kaapa-t. organizowany przez Tow&nzysiwo krzewiemi-a narciarstwa w Kra
o regularne wpłacenie prenumeraty kowie wtspółnie z Ligą popierania tury
styki. Pociąg rajdowy wyjeżdża z Krako
za Styczeń 1936 r.
wa dnia 19 Lutego wieczorem, pnzyczem
dójiaad do Krakowe II klasą pociągiem Pamiętaj o Funduszu
pospiesamym jest beapłaAny za okaza-f^y
• •
niem bitaiu rajdowego, eodobnie jąk I V brony MorsKiej.
3
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Wydawnictwo Kurjora Zachodniego

Rzeź 146 psów
OfiaŁnio ug uircaełi Poważa w Wieifcopofece pojeiwl wę wfoiekły piee. W
ofcawpe roaree«'aen.ifl się wściefcliuiny zarząd2XMto
146 psów, które wykiijrywały ołiśawy tej Aowby. T<r«py nwienzęt z&taało przetwórnia padliny w O
sóncu pod Goiassrem.

OFIARY awMI
Zfwntowt posÓMzowań noworocznych skŁadsją żł. W m Mośtefl dla
W. Oirflm.
scy.
Dt. Broen składa na Chrześcjsuakie T-wo
DebroczyiDincści w Będzinsie td. 5 (pię^) i ;ma
T-wo Pnaociwgruźilicze w Sosnowca, jako
nieprzyjęte bonorar.juan przez, p. <j-ra ^aKzsxżfcje«o ®L 5
— oaaem zł. 10.

..KUR fEtł ZACHODNI*

8

Wykaz ofiar

sołwiŁ « stycznia 1956 rolni

Nr. 4.

PROGRAM RADJOWY

złożonvoh na rzecz T-wa Pomocy dla bied
nych chrzescjan w Dąbrowie Górniczej za
SOBOTA 4 STYCZNIA 1936 R.
miast powinszowań noworocznych
6.30 Kolenda i gimnastyka. bŚO Muzyka
Z uwagi na to, iż w ogłoszonym przed'
lekka
(płyty). 7.55 Parę informacyj. 11.57
kilku dniamj wykazie ofiar, złożonych na
12.15 Koncert ork.
rzecz To w. pomocy dla biednych chrześcjan Sygnał czasu, hejnał.
Ać-~a
Furmańskiego. 13.00 Zespół Harmoniw Dąbrowie, zamiast powinszować nowo
stów.
13.25
Chwilka
gospodarstwa
domowe
rocznych. opuszczono cały ustęp, zawiera
go. 13.30 Lekcja języka polskiego. 13.45 Utwo
jący kilkanaście nazwisk, obecnie zamiesz
ry
Griega
(płyty)
14.30
Piosenki
(płyty).
czamy powtórnie cały wykaz ofiar.
15.00 „Gruba gra — humoreska Wiktora
Zł. 100 XX. Zł. 55 Kolon ja francuską HuZaksa.
15.15
Na&z
handel
morski.
15.22
ży
6y Bankowej. Zł. 50 ptp. J. Mustafowie. Zł.
cie artystyczne i kulturalne śląska. 15.50
25.50 p. Cz. Owczarkowa. Po zł. 20: ,pp. dyr.
Sekstet Jadwigi Kle^ahniowskiej. 16.00 Lek
J. Gajlowie Lwów, A. Lewandowska, dyr.
cja języka francuskiego. 16,15 H.eśtni w
W. Swirbumowie. Po zł. 15: pip. S. Paszkow
16.30
ski, R. Morgulcowie. Po zł. 10: pp. W. Kar wykonaniu Aleksandra Bielakowa.
Skrzynka
j-hniczna. 16.415 „Cała Polska śnie
nowski. K. Tadkowie, Bank Udziałowy, dyr.
wa
“
.
17.00
Transmisja
nabożeństwa
z
Ostrej
Stankiewiczowie, Po zł. 5: pp. M. Stecki,
Bramy w Wilnie. 17.50 „Nasze miasta i miaT. Stoch, J. Skorupski, Z. Rościszew&cy. S
steczka“. „Tyniec
**
— pogadanka — wygł.
Blokowi©, S. Kawowie, J. Mildowie, W.
Jerzy Michałowski. 18.00 Teatr Wyobraźni:
kowsk
M. Lachowscy. J. Faiewiczowie,
Słuchowisko
dla
dzieci
p.t. „Klucz do świaŁvmkowie, Chabonet, Kiersnowiscy, Kwapit«“. P£. Jerzego Ostrowskiego — w opraco
sizewscy, W. Rylmanowi© zł. 5, ks. prób. St.
waniu
Małgorzaty
Sterbówny.
18.30 Skrzynka
Niedźwiedzki. Zł. 4 R.D. Po zł. 3: pp. Gębik,
Cioci Heli dla dzieci. 18.45 Koncert reklamo
S. Skórka, L. Szymczyk. W. Koralewski, J.
wy. 19.00 „św. Augustyn o muzyce
**
— po
Surowiec, M. Tallkowie, Hesse. Zwolińscy.
gadanka — wygł, prof. Józef Maślonka. 19.35
Zygiman, dr. Lipscy, dr. Bariicki, Cichońscy.
Wiadomości sportowe. 20.00 Wieczór kolend.
Zł. 2.50 Iw. Mieszczański. Po zł. 2: pp. J.
Grudziński, P. Kunda, S. Merta, S. Nowak. 20.55 „Obrazek z Polski współczesnej“. 21.00
„Audycja noworoczna dla Polaków z zagraJ. ErvFzrtacikŁ S. Janiszowski, S. Szymczyk.
nicy“. 21.30 „Wesoła Syrena
.
**
22.00 Muzyka
S. Saternue, Wilk, H. Kula, A. de Yille, Ge
lekka
w wyk. Małej ork. P. R. pod dyr. Z.
rand. Berąuin, Mie&zkis. Wolf Musiałck, Ka Górzyńskiego.
23.05 „Spacer po Europie
**
—
czyński, I. Gallot, Kotarscy, A. Rylmanowie.
retransmisja ze stacyj zagranicznych.
R. Rudzki. Zł. 1.70 ,p. J. Lambert. Po zł. 1 50:
t*-* Świerczewski, Musialik, komi>arjat PP
w Dąbrowie, Małecki, Czarnik. Rurański.
Zł. 1.10 Personel sam. N. M. Po 50 grodzy:
pp.: Zdżałek, Około-Kułak, M. Wojtasik, J
Grzą-zielska. E, Piwowarczyk, M. Otto, E
Sosnowiec 3 Maja 11 Tel. 9-94
Wacłaiw k, F. Hoffler. W. Bolechow&ki. A
największy wybór Radioodbiorników
Prvmus P. Klich, S. Frankiewicz, W. Czaj
na raty i za 6% pożyczkę Narodową
kowski. W. Ja-niiszoweki, W. Kailiszek, B
Was. S. Lesromski, T. Fortunka, Fabian. Soibolewi-ki. Kulesza, Gębo reki. Wojcierowski
Wvględacz. Południk- więź Gadomski. Chacana. Maik, Koffmahn. Baran, W- ■ żek,
Bratkowski, Kosnfder. Walasek, Chyła, Kud'licik:. Treliński. Kośmider. Nowak, Cugow
ski, Rurański, Czewrik. Kaniewski, ba-łdys.
Kotula, Janikowski, Kąłat, nieczytelny. Sio
stry Milos., nieczytelny. Po zł. 1: pp. J. Za
MASZYNĘ
wadzki. L. Gwóźdź. J. Morawiec. Czerjieda.
do pteania sprzedam
LOKALE
Fid.yk. A. Strzemiński, J. Gorzkowski, J.
okazyjnie B-cia Czaj
Koralewski, Midyk, Buczyńeddi, Puchatek.
kowscy tel. 5-71. So
5 POKOJE
Cybulski, Kokoszą. K. Kula, W. Kalanie, J
snowiec, Małachowski*
Kula, S. Ciołek, Gajgier, Nabrda-lik, W. A- z kuchnią słoneczne
Hal'’ Rozwoju <44
iksamit, Bujakowski, Zając, Kroban, Km- nowocześnie urządzo
"" klllMY
jtećwski, Wieczorkiewicz, Wojtala. Modelsik1 ne w śródmieścia do
wynajęcia
od
1
lute

dwa
nowe 2x3, kuKlimaszewski, Ge rma-la, Rudawski Kuzior
F. Szmidt, Jachimczyk, J. Myśliwiec. Sikor go. Zgłaszać się moż r>on na ubranie sprze
na
od
11
—
13
1
Maja
dam. korzystnie. Zgło
ski, Kula, W. S., Wicher, Borowiecki. Ma 1 A. łl «rr>-r»',.4o r-y.a
szenia do Administra
kuła, Witkowski Banasik, Kowacki, Zdebel
.
**
127
------------FÓTSj--------- cji pod ..Kilimy
Latoś Jaros, Łaskawiec. Zgadzaj, S. W
Siński, baka, Sulejowski. Mioduszewski, 3 umeblowany z utrzy
manym do wynajęcia
nieczytelne, Herszfeld, Kę>ik. Skarba. Ber
POSADY
Wiadomość „Kurjer
quin. Zaborowski, nieczytelny. 35 gr. XX
50 gr. Wilk. Po 20 gr.: pp. SLiwówna. Tro- Zachodni” Dąbrowa.
5 PRACE
chówna., Borkiewicz, S. r„ Ostaszewski. 25 ornffwvn ''mfwyT)
gr. nieczytelny. Razem zł. 625.70.
POTRZEBNE
dziewczyny do rozno
KUPNO
szenia
gazet. Zgasze
SPRZED AZ
nia: J. Hlawaki, Sosno
wiec. 3-gio Maja 23.
SER TWAROGOWY __________________ 143
40 gr. za kg. Spół
POTRZEBNA
dzielnia Ziemiańska.
9263 służąca do wszystkie
go
z
dobrem praniem
ZAKŁAD
i gotowaniem. Zgła
TAPICERSKI
szać
się
ze świadectwa
Piotr Tomczyk. Sosno mi, Soenowiec,
Rudna
wiec, Nowopogońska 5 (Gimnazjum) od
go19. Poleca nowoczesne dzinv 3 do 5,
131
otomany, tapczany, fo
tełe kanadyjskie. Ro
DZIEWCZYNA
bota pierwszorzędna mówiąca po francusku
Ceny konkurencyjne • poszukuje miejsca do
Warunki dogodne.
dzieci. Sosnowiec, Prze .i
9017 chodnia 3 m. 22. 129 ‘

„OPTOFOT“

IE

I

Cechą dobrej gospody,rni jest

i
I

‘

’

korzystanie w domowem

gospodarstwie

w jaknajszerszym zakresie

gł

I z usług elektryczności
liii

■li

Wzór Sherloka Holmesa
jasnowidzący lekarz sądowy
W Loody lie z marł w 87 roku życia
lekarz proL eh*. Pepper, jeden z naj
wybitniejszych tetkarzy sądowych. Dr.
Pepper był rofotypem wszystkowie
dzącego kryminologa, występującego
tak często w powieściaicŁ kryminal
nych Conaia Dyolea.
Jego 6lawę zapoczątkował niezwy
kły wypadek, identyfikacji zwłok za
mordowanej na cztery la/ta przedtem
K. Holland. Podał on wówczas z całą
dokładnością, kto był sprawcą zbrod
ni i w jaki sposób została oma wyko
nana.
. Gdy na tej podstawie aresztowano
erzyjaciela Kamilli Holland, Samuela
[erberta Dougala, nod naporem draż
gocących argumentów przyznał się
zbrodniarz do popełnienia morderstwa
i oświadczył., że obraz jego czynu był
podany z taką dokładnością, jakgdyby przyłapano go na gorącym uczyn
ku, a nie dopiero po czterech latach.
Prof. d^r. Pepper okazał się niemal

„jasnowidzącym", gdy wykrył i zre
konstruował zbrodnię „Sinobrodego4* z
Londynu, dra vrqppena,
Criippena, który w r.
ix>noynu,
1910 zamordował swoją żonę, ponie
waż stanowiła przeszkodę w poślubie
niu jego asystentki.
Okazało się, że dr. Criippen zgła
dził także szereg swoich pacjentek,
które obrabował, albo ubezpieczył i
przywłaszczał sobie premję esekuracyjną, aby tylko móc poślubić ową
asystentkę.
Z czasem stał się dr. Pepper, dzięki
swej genialnej intuicji, postrachem
wszystkich zbrodniarzy. Jego dokła
dne opisy zbrodni, jak gdyby był na
ocznym świadkiem, wprawiały w
zdumienie najpoważniejszych krymi
nologów, którzy obdarzyli go przy
domkiem „człowieka wszechwiedzą
cego". Najpoczytniejsi autorzy powie
ści kryminalnych czerpali temat z je
go fantastycznych przeżyć i ubiegali
się u niego o wywiady.

sad

POTRZE iNA
ekfipedjenitka z. bran
ZGUBIONE
ży spożywczej kolo
DOKUMENTY
nialnej. 'Wiadomość:
Sosnowiec, Modrzęjow
ska 1 m. 11 między —
godz. 17 —- 20.
14*1 FAJMAN HERSZLIK
fryzjer uniawaknia —
zgubioną kartę rzemie
ślniczą starostwa bę
dzińskiego.
142
LŁG111MACJĘ
ŚLUBNE
szkolną wydaną przez
FOTOGRAFIE
Liceum Handlowe w
artystycar-e wykonuje Chorzowie zgubiła —
S. Mieękows-ka So Wiesława Rusikówna.
snowiec, Piłsudskiego
140
20. Uv Łga: Filjd na
UNIEWAŻNIAM
Pogoni ais posiadam.
zagubiona książeczkę
9406 wojskową wydatną —
przez P K. U. Zawier
ZARZĄD MIEJSKI
cie. Botleeław Kidawa.
w Sosnowcu poda je
do publicznej wiado
mość^ że w dniu 9
stycznia r.b. o godz. 11
przed poŁudniem
na
Targowicy w Modrze- Reklama
jowie odbędlzie się —
sprzedaż drogą publi jest dźwignią
cznej licytacji jednej
ipary koni roboczych
handlu.
(wałachy).
121

Różne

JAN KIEPURA
w najnowt ym i najlepszym filmie p. t.

»>• M1H“U
Wobec zaostrzenia się stosunków angielskowłoskich, wzmocnione zostuly obustronne
straże na pograhiczu Egiptu i Libji. Na zdję
cmi patrol nolicjji pustynnejt, posługującej
się wielbłądami.

w Sosnowcu ul.
Warszawska Z UWAGA!

Niechaj wszyscy spieszą obejrzeć to arcydzieło,
gdyż film wyświetlany będzie tylko krótki czas.

MARTA

KINO

WIE AUDJENCJA w 1SCHLU
w której wystąpi wraz z Ssdke-Ssakalem i Pawiem Herbigferem
Nadprogram: Najnowsze Tygodniki Pata i Paramountn.

Wkrótce: „CZERWONY SUŁTAN" Abdul Harald.

SOSNOWIEC, Redakcja: Piłsudskiego Nr.
TeL 64. Skrytka poczt. 62.
WJćmintetracja: Piłsudskiego 4. TaL 73.
Madaktor n&ozeżoy przyjmuje
•d godz. 11 — liodb — 7.

Rękopisów redukcja nie zwraca.

Utiiiłj Jńi Mho

DZIŚ FLIP I FLAP w filmie:

EGGERTH

ma zaazezyt zaprosić wszystkich swoich sym
patyków na szampańską komcdję wiedeńską pt.

WEŁNIANA SUKIENKA NA CODZJŁS
ma być skromna, bez nadmiernego przybra
nia, za to dobrze skrojona. Prosty fason su
kni z materji supełkowanej lub w kratę przy
bramy jest tylko białą pikową .pjisę z przodu
i dużeimi guzikami z metailu. Rówmneż bar
dzo protla w kroju jest suknia pośrodku,
przybrana tylko twarzowym kołnierzem, two
rżącym żabot, który jest fluto stebnowany,
podobnie jaik kołnierz, .plisy i brzeg stanika
na sąsŁedmim rysunku.

KINO

(DEN

Byli sobie dwaj hultaje
stworzyli swa najlepsze kreacje, które przejdą do htetorji komedji fil
mowej. — Cudowna reżyserja, genjalna gra artystów, wspaniała mu
zyka i frapująca treść.
NADPROGRAM:

Z Adrjatyku na Bałtyk
Filim ilustrujący inauguracyjną podróż motorowca transatlantyckiego
**
„Piłsudski
z Triestu do Gdyni

.2 Wiersz milimetrowy jeduoiamowy; ua 1-ej strunie, względnie przed tekatem 6U gr.;
§ w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz,
n Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm, za tekstem 35 mm.; w niedziele g
i święta 25*/e drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzegaC nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w każdem kosztują:
30 drobnych ogł. 20 zł.
20 drobnych ogł. 13.00 zł.
10 drobnych ogł, ?.oo zL
5 drobnych ogł. 4.00 zł.
każd y w y raz dodatku w y do ■' ’
- po 3 g

BĘDZIN. Małachowskiego 7.
CZELAPZ,. J. Dembiński, Staszica 16. — DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC, Kiosk
p. Łacińskiego. — KIELCE. Sienkiewicz. 43 — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszewskiego. —
SiRZEMlESzlCE, księg. W. Bagińskiej.
ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Krupy. — ŻARKI, E. Nunjerg
— MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego.

•/DAWCA I REDAKTOR NACŁ STEFAN ARNOLD. — DRUK K.LHit-.xA zAGtIOON‘ W SOSNOWCU PIŁSUDSKIEGO 4— Rtu/aKTOR ODP. HENRYK STRYjL^. .-.1

