Dożywotnie więzienie zamiast kary śmierci
Wyrok w procesie o zabójstwo ś.p. ministra Pierackiego
WARSZAWA, 13.1. (Tel.wł.). Dzi
siaj w Sądzie okręgowym w Warsza
wie zapad! wyrok w ciągnącym się od
siedmiu tygodni procesie o zabójstwo
ś.p. ministra Bronisława Pierackiego.
Mocą wyroku skazani zostali: STE
FAN BANDERA, MIKOŁAJ ŁEBED
i JAROSŁAW KARPYNEĆ NA KA
RĘ ŚMIERCI i utratę praw, przyczem
na mocy amnestji zamienioną karę na
dożywotnie więzienie;
MIKOŁAJ KŁYMYSZYN i BOH
DAN PIDHAJNW NA DOŻYWOT
NIE. WIĘZIENIE z pozbawieniem
praw.
DAZJA HNATKIWSKA na 15 lat
więzienia z pozbawieniem praw na
lat 10;
IWAN MALUCA, ROMAN MYHAL i EUGENJUSZ KACZMARSKI
Dnia 15 stycznia o godz. 8 rano,
jako w pierwszą bolesną rocznicę
zgonu ukochanej Matki naszej
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odbęizie cię w kościele św. lon».
fcza.na Pogoni nabożeństwo żałobne
za spokój jej duszy, n-a które
Krewuych. Przyjaciół ; Znajomych
zapraszają w ciężkiej żałob'e do
zestalę
DZIECI

na 12 lat więzienia z utratą praw na
lat 10;
KATARZYNA ZARYCKA na 8 lat
więzienia oraz JAROSŁAW RAK i
JAKÓB CZORNYJ na 7 lat więzienia
wszyscy z pozmawieniem praw na 10
lat; przyczem trojgu ostatnim zaliczo.
no na podstawie ainnestji na poczet ka
ry areszt śledczy.

i nowe stawki podatku obrotowego
WARSZAWA, 13.1. (Tej. wł.) Jak się
dowiadujemy, dekret obniżający składki
emerytalne od pracowników prywatnych,
umysłowych i fizycznych, zmniejsza wy
sokość składek dla pracowników umysło
wych z 8 na 61/,"/, poborów dla robotni
ków z 5.2 na 1.2 procent poborów, dla
robotników w górnictwie i hutnictwie z
5.8 procent poborów na 4.8 procent po
borów.
Projekt ustawy nie przervidujs, w ja
ki sposób ubytek tych składek będzie

w stolicy Jugosławji

rządowem.

Katastrofa lotnicza
W ERYTREI.
RZYM, 13.1. (Tel.wł.). Trzej łożnicy
włoscy z eskadry .straceńców1- ponie
śli dzisiaj śmierć wsfcuitek katastrofy
jalka wydarzyła się podczas ćwiczeń
w Erytrei.
Jednym z lotników, który zginął w
katastrofie był baron Ostini, przyja
ciel hr. Ciani. dowódcy eskadry, od
znaczony niedawno srebrnym krzyżem
za udiział w wałkach w Albisynji.

Polska—Japooja 5:1
Wczoraj rozegrany został na sztucznem lodowisku w Katowicach Polska
— Japonja. Mecz ten wzbudził wielkie
zainteresowanie na Śląsku i w Zagłę
biu Dąbr. to też zawodom przyglądało
się około 8 tysięcy osób.
Mecz zakończył się pięknem z.wycię
stwem reprezentacji polskiej w sto
sunku 5:1 (2.-0, IsO, 2.1).

wyrównany tak, by równowagą finanso
wa ubezpieczeń nie została zachwiano,
nie przewiduje taż żadnych zmian w
świadczeniach. Sprawa ta będzie musiała
być jakoś załatwiona, gdyż już dziś ubezpie-c zenie emerytalne pracowników uniysłowych mu t, zrw. niedobór ubezpie
czeniowy.
Stosunek wysokości składek, płaconych
przez pracodawcę i pracownika wynosi
7:5.
D«ś o godz. 17.50 zebrała się Rada

Wizyta króla rumuńskiego

Obrady

Kipling

ukrywający się zagranicą oraz, że
wszyscy skazani przyłożyli rękę de
morderstwa ś. p. min. Pierackiego,
Po ogłoszeniu motywów przewodni
czący oznajmił, że zarówno prokura
torowi jak i obrońcom przysługuje w
ciągu trzech dni założenie apelacji >d
wyroku.

Obniżka składek emerytalnych

LONDYN, 13.1. (Tel.w ł.) Duże zainte
resowanie budizi w Anigilji niespodziewa
na wizytą króla KaroJa rumuńskiego w
Białogrodzie, której przypisywanie jest
poważne znaczenie polityczne.
W szczególności sąidtzi się tu, na podKOMISJI BUDŻETOWEJ.
stawia wiadomości z Białogrodu. że
WARSZAWA, 13.1. (Tel.wł.). Sejm-.- przedmiotem narady królewskiej była
wą komisja budżetowa rozpatrywała sprawa stosunku obu krajów do sankcyj
naftowych oraz przedłożony J-ugosIawji
dzisaj budżet rent i emerytur.
Budżet został przyjęty w brzmieniu kwestjonarjusz angielski, co do siły flo
ty jugosłowiańskiej, baz morskich itd.

POWAŻNIE ZACHOROWAŁ.
LONDYN 13.1. (Tel.wł.). Ub. -ocy
zachorował bardzo poważnie najztnako
milszy pisarz angielski Rudoard Ki
pling, liczący 70 lat.
Wydany popołudniu biuletyn stwier
<łza, że stan Kiplinga jest bardzo cięż
ki.

Po ogłoszeniu wyroku Bandera i Łebed zaczęli wznosić okrzyki p<> ukraiń
sku. wobec czego przewodniczący po
lecił usunąć ich z sali.
Następnie przewodniczący poda!
motywy wyroku, zaznaczając że prze,
wód sądowy wykazał przynależność
do organizacji terorystyczisej, że za
bójstwa dokonał Grzegorz Maciejko,

Wyrażana tu jest opinja. że państwa
Małej Ententy i Ententy bałkańskiej,
które uważają Ligę Narodów za doniosły
element swego bezpieczeństwa i które do
tąd* szły ręka w r^kę z Frainicją, obecnie
skłonne są szukać opieki raczej w An
glji niż we Francji, a to ze względu na
obecną politykę Francji w zakresie zbio
rowego bezpieczeństwo.
Oipinję tę wypowiada zibiliiżóny do mi
nistra Edena „Daily Telegraph“, który
przewiduje rychłą wizytę króla Karola
w Londynie.

Sukcesy włoskie w Abisynji

mimistrów, która rozpatruje prze-d&w&zy6'tikiem projekt dekretu o zrhaate zasad
podtutku obrotowego i dekrety o etatyz
mie.
Nowy projekt dókretu o podarku obro
towym kumuluje w jedcej stawce zasad
niczy podatek obrotowy oraz wiszys^ki1?
dodatki, a więc dodatek kryzysowy, do
datek tamo rządowy, Dad«wy<®aj«ną- deni/nę majątkową od* przedsiębiorstw handdó
wych i .przemy®ło-wych. a nawet opłaty
sitempiowę od rachunków, znosi nato
miast zróżniczkowanie stawek dla hand-lu
burtowego i detalicznego oraz zróżmiczkowande tranzakcyj dokonywanych przez
przemysł z innemi przedsiębiorstwami
przemysłowemi oraz z kupcami.
New© scalone ®t-a*wki wynosić misją 1%
od obrotu dla ha.u-dilu prowadzącego kisiąż
ki handlowe. 1.7% od obrotu dla handlu
nie prowadizą-cego* ksiąg hamdLowy-th. 2%
dla przemysłu. Zmiana te będzie wybit
nie niekorzystna dla tycli dziedzin prze
mysłu, które pracują na potrzeby innych
działów przemysłu, np. góimiobwo i hut
nictwo.
Dowiadujemy się. ż© dekret o zmiami©
ordynacji podatkowej uchwalony w so'bctę, znosi między iionemi przępćs słyn
nego artykułu 54, nakazującego ujawnia
nie nazwisk odbiorców- przemysłu.
Dekret o podarku od nieruchomości,
•ustalający sitawkę podatku na 8% przy
chodu, znosi nadizjwyczajiną daninę ma
jątkową od ni enuichomości.

Zajęcie wzgórz Amba Aradan
PARYŻ, 13.1. (Tel. wł.) Według wiado Makalle. Równocześnie rozgorzały walki
mości otrzymanych z A«mary, Włosi nierejonie Tembien, przyczem acmja rasa
tyiko, że nie utracili Makalle, lecz od Imru usiłuje śforiować przełęcz Albaro.
nieśli poważny sukces na tym odcinku, mocno ufortyfikowaną prz^z Włochów.
zajmując linję wzgórz Amba Aradan,
OFENZYWA GEN. GRAZIANI
panujących nad doliną Sceiicot (20 kilo
Ne froncie połiuduiowyim ofen żywa ge,n.
metrów na południe od Malkalle).
Grazaam rozwija- się pomyśtode. Oddziały
WALKI O PRZEŁĘCZ ABARO
włoskie, wzmocnione przez liczne szcze
Źródła niemieckie stwierdzają, że na py abisyńskie, kitóre przeszły na stronę
fi oucie północnym od szeregu dni trwa włoską,, posuwają się w kierunku zachod
ją zaciekłe walki;, przyczem największy nim i południowo-zaicihodnim, zmuszając
na.pór Abisyńczycy wykonują wadłuż do do odwrotu oddziały rasa Desty. Wysu
liny rzeki Gabaf, na zachód od Makad'1'?. nięte oddziały włoskie znajdują się już
Operuje, tu armja rasa Seyuma, która w odległości około 100 kilometrów na za
usiłuje zrolować praw© skrzydło I kor chód od Dolo.
pusu i od zachodu obejść pozycje pod

Egzekucja Hauptmanna
odroczona na 30 dni
NOWY JORK, 13.1. (Tel. wł.) Mimo
odrzucenia prośby Ha-uptanamna o uła•ikaiwdenie przez trybunał kasacyjny, gu
bernator steiMi odroczył termin jego stracemila na 50 dma.
W tym czasie poczynione będą wszel
kie starania-, aby spra-wę porwania dziec
ka Lindbergha wyświetlić gruntownie.
Gubernator stanu ma prawo odroczyć ter
min stracenia skazańca trzykrotnie, za
każdym razem ne 50 dni.

Ha.u.ptmann przyjął z największym spo
kojem wiadomość o odrzuceniu przez trybumeł kasacyjny wniosku o ułaskawienie.
Gdy miu zakoJmunikowano', że przeciw
ko dT. Condonowi wydany został nakaz
aresztowa/ni-a, Hauptman-n przejęty tą
•vi a dom oś i ą, < świi-a-d c zył:
— W ręku dr. Condon>a jest klucz do
rozwilkłama tej tragicznej zagadki, ja
ką jest porwanie dziecka Lmdbergka.
Klucz ten otworzy mi drogę to wolności.

Ministrowie holenderscy
W KRAKOWIE, MOŚCICACH
I NA ŚLĄSKU.
KATOWICE, 13.1. (TeLwt). Dziś o
godz. 9 i pół rano przybyli tu z Kra
kowa członkowie rządu holenderskie
go min. rolnictwa Deokere i min. prze
mysłu i handlu Gelissen.
W Krakowie goście holenderscy zło.
żyli hołd u trumny Marszałka Piłs-iidsfciego zwiedzili Wawel i inme za
bytki. a w godzinach południowych
udali się samochodami do Moście.
Powrót ministrów holenderskich na
stą/pi jutro rano, tpoozem udadzą sie
oni na Śląsk.

Tragiczna obserwacja
ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA.
BIAŁOGRÓD. 13.1. (Tel.wł.). Nie
daleko jugosłowiańskiego miasta Kruszewaez podczas niedawnego zaćmie
nia księżyca dziewięciu pijanych chło
pów wpadło na pomysł, aby obserwo
wać zaćmienie księżyca z rzeki.
Pijani odwiązali stojącą na brzegu
łódź rybacka- wsiedli do niej i wyje
chali na śroRelk rzeki. Łódź się prze
wróciła i «szyscy 5vipadli do wody.
Jednemu ty lik o udało sie dox>lvnąć <ło
brzegu, ośmiu uitoneło.
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Projekty ważnych dekretów
Uchwaliła Rada Ministrów
Oni a 11 Sm. odbyło się pod przewod- wości służyło prawo umarzania kosztów wiejskiego, zostały szczególnie dotknięte oraz Cizęściowe obniżecie smlmy zobowią
nittiweim p. prerojera Marjsna Kościał- sądowych w granicach do 1.000 złotych przełz skutki kryzysu noiniczeigiOi, oraz zań i wysokości oprcceratowanta- przykowwkiego posiedzenie Rady ministrów. Projekt d-akrętu . d«aje minrlstrowi spra fikuitki ustawodawstwa oddłużeniowego, czern s-uma odpisów, których dokonać ma
Po załaiwienóiu kaOlku spraw, ziwiąza- wiedliwości możność umarzam ta ora® roz iktóre wierzytelności tych spółdzielni do Państwowy Bank Rolny, mieścić się bę
nych z końcowym okresem dekretowym, kładania na raty i odhaczania zapłaty za rodników z mocy prawa roeferminowały dzie w ramach furaduc-zru oddłużenia.
Rada mimiefrów uchwaliła projekt dekre ległych w postępowaniu cyHriilinem. a na me dłuigóLertmie spłaty z jednocze^nem ob Wreszcie rada miłn.is.trów przyjęła pro
tu Prezydenta Rzeczypospolitej w spra leżnych Skarbowi państwa kosztów są niżeniem oprocentowania) i przymusową jekt dekretu o czasowem obniżeń u skła
dowych, jeżeli ściągnięcie ich byłoby karencją, <nie dając wzamian za to spół dek zą ubezpieczenie emerytalne robot
wie zmiany ordynacji podatkowej.
Praktyka wykazała, że obowiązująca połączone z niewspółmiernymi trudnościa dzielniom tym analłogieiznyich ubg w spła ników i pracowników umysłowych, oraz
mi.
cie ich zobowiązań wobec wierzycieli.
ordynacja, podatkowa zawiera liczne wa
za ubezpieczenie od wypadków i chorób
dy i braki, usumięcie klóryck ję&t rze Dalej Rada mihuistrów uichwailita pro Z doibrodłziejstw dekretu oddłużeniowe zawodowych. Celem dekretu jest czasowe
czą koniaczną. Wady te polegają z jed jekt dekretu o ulgach w spłacie zobo go skorzysta około 250 do 300 spółdziel obniżenie obciążeń społeczno - ulbeapienej strony na zbytniem skomplikowaniu wiązań spółdzielni rolniczo - handlo ni rolniczo - handlowych wykazującyh ezliniowych przez przejściowe zmniejsze
niektlóryich przepisów, dotyczących uipraiw wych i ich central handlowych. Dekret zobowiązań wobac wierzycieli na stugnę nie przymusowej kaipitał,iiz.aąji, dokony
nieó płatniczych, z drugiej strony na ten ma na celu demie spółdzielniom rol 46 mńjjjonów złotych. W tern najpoważ wanej przez ubezpieczenia społecznie na
zbytom e® ograniczeniu kompetencji władz niczo - handlowym możności uporządko niejsze zobowiązania skoncentrowane są rzecz zwiększenia bezpośredniej i na tychskarbowych 2-ej instancji ze szkodą dila wania. spłaty swoich zobowiązań przaz w państwowym Banku Rolnym, Central miastowej kon®umcji.
sprawnej dtetatataości tych władz. Nad zawarcie układu z wierzycielami na wa nej Kasie Spółek Rolniczych, w Baraku
Zmiany poziomu składek społeczno
to redakcja, niektórych przepisów pozo- runkach tagodniiejiszychr niż to przewi Związku Spółek Zaroltlkowych, w komu- ubezpieczeniowych, wprowadzone przez
duje
prawo
o
normalneim
postępowaniu
■nalnyeh
kasach
oszczędności
i
centralach
fi* a wiata wisie do życzenia^ powodując
dekret mają charakter posunięcia doraź
z powodu wadliwej konstrukcji wątpli układowym. Było to koniecznością ze hiaind'1'Oiwych spółdzielni. Plain oddłuże nego, pnzytem dekret nie naruszę obec
wości natury interpretacyjnej.
wzgilędiu na to, że spółdzielnie rolniczo - nia w zasadzie przewidywać będzie roz nej struktury, ubezpieczeń społecznych
W szczególności kon-ieczmem okazało handlowe jaiko społeczne organizacje łożenie ©płaty zobowiązań sipółdzaełtai roi- Oszczędności, które z tego tytiułu wyra i
filę usuńcie z ordynacji podatkowej lub rolników, których obroty OigraniczonS są niczo-handllowycb na okres do lat 14-tu kiają dl a pracowników i życia gospodar
znutaraa tych przepisów, które obarczyły wyłącznie do sfery życia' gospoda«rst>wa
czego, wyniosą około 30 miljonów zło*
władze Jiub płatników zbędną formalno
tych rocznie.
ścią, a nic Łorikretaiegto ani jedtnej, ani
Wkońcu rada mtatatrów uchwąlił-a pro
drugiej gtroois wzamian nie dawały. Najekt dekretu, dotyczącego zmiany usta
srtępnie konieczmem ei<ę okazało wprcjwa
wy o zabezpieczeniu na wypadek bezro
dzenie takich nowych przepisów, któreW poniedziałek w pierwszych dwóch 45328 54000 77750 81270 98395 103982 bocia.
by umożliwiły władzom skarbowym zorNa mocy tego dakretu stworzona, w
ganimowanie w pewnych poszczególnych ciągnieniach padły następujące wię 118861 144519 180480 192092.
wygrane:
1.000 zł. — N-ry: 16997 35087 37412 stanie podstawa do obniżenia •wysokości
■wypadkach poboru należności podatko ksze
50.000 zł. — N-Ty: 13070 21723.
50386 60632 64440 74448 93483 103369 odsetek zwłoki w zabezpieczeniu ąa wy
wych przy współudziale władz i orga5.000 zł. — N-ry: 10798 42196 58646 115119 117944 119003 129335 129465 padek bezrobocia do norm, obowiązują
nizacyj poza organami skarbowemu oraz 99439.
137401 139959 142768 142917 144853 cych w ubezpieczeniach społecznych.
wr| aliwiły zaMercaowanym płatnikom
2.000 zł. - N-ry: 42 828 7905 11296 162805 165344 168325 189113.
uiszczenie należności podatkowych w spo 21742 27489 32212 35117 38212 38592
sób dla nich dogodniejszy. Projektowany
dekret braki te w znacznej części usu
Zawsze i wszędzie pamiętaj, że szczęście sprzyja kolekturze
NA WOŁYNIU
wa.
IW daifezym ciągw obrad Rada miraiODKRYTO SKARBY MINERALNE
srtTów przyjęta projekt dekretu Prezy
Zeszłoroczne poszukiwania geologiczni
denta Rzeczypospolitej w sprawie uregu
że miljon padi już dwa razy n kaftala
w Polsce dały bogata wynikilowania stosunków w przemyśle nafto
Obecnie państwowy Instytu Geologicz
wym.
Katowice, św. Jana 16.
Losy IV klasy są jeszcze do nabycia.
ny opracowuje rezultaty ba-dań, przepro
Zkotai Rada ministrów uchwaliła za
wadzonych przez 20-tou geologów w róż
opiniowany już przez komisję podatko
nych częściach Pofeki.wą oa-g. spotx>zino - gospodarczy projekt
deknetu Prezydenta Rzeczypospolitej o
Na Wołyniu, w pobliżu Janowej Doli
ny, dokonano odkryć skarbów minerał
podatku od nieruchomości, projekt de
do
Polski
kretu Prezydenta Rzeczypospolitej o roz
nych na przestrzeni 200 km. Stwierdzono
KIELCE, 13.1. (Teł. wł.) Niezwykły nych metali i źródła mineralne.
budowie miast, wreszcie projekt dekretu
tam złoża miedzi rodizimej. Prólby ana
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie gość przybędzie za kilka tygodni do Pol Ostatnio zwróciła się doń grupa zie lizowane są obecnie w W ars zjawie. Do
zmiany ustawy o monopolu zapałczanym ski dla poszukiwań la skachów mine>rail- mian z woj* Kieleckiego z zaproszeniem kładne dane o tych odkryciach trzyma
który stworzy podstawę dla zmniejsze nych. Światową sławą cięsizy 6ię pro przybycia do Poliski. Ziemianie ci liczą, ne są narazńe w tajemnicy. Na terenie
nia. podatku odi zapailniezek.
boszcz małej wsi szwajcarskiej Jassy ks. że na na ich posiadłościach znajdują się tegoż w-ojewódiztwa natrafiono na nowe
Poza tern Rada ministrów przyjęła pro Marmete, który uchodzi za najlepszego cenne pokłady mineralne. Mistrz ..różdż pokłady wysokoceranego leamienia bazal
jekt dekretu Prezydenta Rzsczypcapoli- .,różdżkarza“ wyczuwającego ietatanie ki czarodziejskiej4' ks. Mermet zamierza towego, nadajaącego się do eksploatacji
tej o zmianie przepisów o kosztach sądo skarbów podziemnych. Ks. Mermet w wie również zwiedzić i Jimie okolice Polski. przemysłowej.
wych. Dotyohczta ministrowi sprawiedli lu wypadkach odkrył już pokłady cen-
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Przyjazd genialnego różdżkarza

FABRYKA CUKRÓW
s

JAN

I CZEKOLADY

CHARLES BARRY

Taieninica Willi Mroków
Przekład Janiny Zawisza - Krasuckiej
— A zatem kłamała?
>— Zasadniczo jej zeznanie nie ma cJIa na6
wielkiej wartości — brzmiała odpowiedź Irland
czyka. — Będę mógł powiedzieć panu coś konkret
nego dopiero wówczas, gdy otrzymam odpowiedź
aa mój dzisiejszy list.
— Ach, właśnie.— odezwiał się Straker, —
Czy Trelearen wrócił już z Wadehridge? Kaza
łem Mu przebrać się w cywilne ubranie i cze
kać na wybrzeżu w Polreath,
dopóki pan nie
przyjdzie, zaznaczyłem jednak, żeby w pensjo
nacie o pana nie pytał.
— Spisał 6ię dos'kio<nale — zaśmiał się Giłunartin. — Zastałem go karmiącego mewy okruszyna
mi clźieba. Przyjechałem tu właśnie pa jego mo
tocyklu.
Ale dobrze,, że sobie przypominałem.
ICzy jeet tutaj ta dziewczyna, 'która usługiwała
w barze owego wieczora, kiedy Treleaven‘a spo
jono piwem?
— Nie, okazuje się, że dzis'aj ma wieczór
wolny
— Szkoda — westchnął detektyw. — Miałem

ZIÓŁKOWSKI
W WARSZAWIE
ochotę z nią pomówić. W każdym razie weźcie
panowie to zeznanie od niej pod przysięgą. Mo
że nam się później przydać.
— Zajmę się tern jiutro z samego rana — obie
cał Straker. — Wstąpię imtaj po drodze, jadąc
w tej nowej sprawie do Podstow.
— Ciekawa sprawa? — zapytał Giilmartin.
Nie sądzę — odpowiedział inspektor. —
Najciekawsze jesi to, że idzie równreż o tajem
nicze zniknięcie. Młoda dziewczyna, córka ry
baka, pracująca w sklepie konfekcyjnym, nagle
zr.iknęla. Podobno przed kilku dniami wyjechała
do Plymouth i dotychczas nie wróięiła. Przypuszczam,/że powtarza się stara hisltiorja.
Jeden z
-moich ludzi opowiadał mi,
że widziano ją ina
dworcu w Padstow w towarzystwie jakiegoś wojażeTa. który ją wielce adorował.
Straker . podniósł się z krzesła, .
—. Muszę już iść — oświadczył.
. .
Po wyjściu inispeikłora
Giilmartin i Lid'del
zwiali jeszcze w hotelu, omawiając rozmaite rze
czy, nie mające nic wspólnego z ostatnią sprawą.
którą od kijku dni tak bardzo byli zajęci. Wree..CjC stwierdziwszy, że jest już za późno,
aby
wrócić na kolację do petejtmatu panny Tansey,
poi iauowili zjeść coś na miejscu, w hoteiliu. Było
juz zupełnie ciemno, gdy wyszli i Gilimarltńn po
czął zapalać lampę acetelynowa przy motocyklu.

POLECA: pierwszorzędnej jakości
swoje wyroby:

karmelki, czekoladki, marmeladki,
bombonierki i łomy. w.x.dsi. d. s«byei.
Siedział już ńa siodełku i Liddeffl zamierzał
zająć miejsce tuż za nim, gdy jakieś wołanie z
odcali zwróciło ich uwagę. Gilmartin skierował
reflektor w stronię, skąd głos dochdlził i dkłrzegł
jakiegoś mężczyznę podążającego ku nim na toweize. Gdy człowiek ów podjechał nieco bliżej,
zorjentował się, że jechał na rowerze damskim,
traclię za małym dla siebie i niezbyt wygodnym
Dopiero, gdy znalazł się w odległości
zaledwie
kiku metrów, poznali w nim policjanta Treleafen a.
On rówineiź najwidoczniej poznał swój
mc tocykl, gdyż jechał prosto na nich, a analaztszy się tuż obok, zeskoczył z roweru. Zadyszaną,
nie mogąc dobyć z siebie głosu, wyszeptał:
— Ach! Uf! Bardzo przepraszam, sir! Nowe
nieszczęście w Polreath! Napad na Willę Mroków '
Pan Duracan raniny i uprowadzony.
ROZDZIAŁ XIV.

Plany młodej pary.

Kitiy Treaheway była ' bardzo, przygnębiona
choć naogół nie’przyznawała się do tego. Przy
cryia tego nastroju była
niatyłko obawa, że
GiJmartin zaaresztuje jej matkę, lecz głównie
dziwne zachówamie się tej . ostatniej, które skłouilo deidklywa dó-wypowiedzenia telkiaj groałby.
(D. e. nj

„KURIER ZACHODNI*
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z przedstawicielami rzemiosła i kupiectwa na terenie województwa Kieleckiego
koszt stanowi zbędne obciążenie. W budtżetu państwowego. Oipinja sfer rze
EGZEKUCJE PODATKOWE
obecnym systemie podatkowym — mieślniczych i kupieckich, wskazująca
Gdy chodzi o egzekucje podaikowe
ogromna ilość płatników, uchyla się na konieczność odbudowy zaufania — to krytyka ostro występowała prze
od płacenia podatków, ciężar których w stosunkach pomiędzy władzami ciwko nadmiernej gorliwości sefeweprzedewszystkiem spada na płatni skarbowemi a płatnikiem —- jest naj stratorów, wskazując na liczne przy
ków lojalnych względem Skarbu pań zupełniej słuszna i, .pod tym wzglę kłady licytacyj i zajęć, rujnujących
stwa.
dem. znajduje oparcie w enuncja doszczętnie warsztaty .pracy, skutkiem
cjach oficjalnych ministra skarbu. czego ulegają bardzo często zniszcze
O REFORMIE SYSTEMU
Należy jedynie dodać, że dla osią niu źródła podatkowe ze szkodą dla
PODATKOWEGO
gnięcia. rezultatów w tym kierunku — samego skarbu państwa i t.p. Celo
Stąd wypływa postulat — reformy
musi być podjęty znaczny wysiłek z wość stosowania środków egzekucyj
systemu podatkowego w tym kierun obu
stron t.j.: zarówno ze strony nych, przy ściąganiu należności skarbo
(I) Zarządzone przez wojewodę kie ku, ażeby — po pierwsze — scalić władz i urzędów skarbowych, iak i ze wych, należy do kategorji spraw naj
leckiego dra Wł. Dziadosza konferen rozliczne tytuły podatkowe w jeden strony sfer rzemieślniczych i kupiec bardziej ekscytujących opinję pu
cje gospodarcze — odbyły się _ we podatek państwowy- powfórc zaś — kich. Wymagana tu jest duża praca bliczną i sprawy te znajdują bardzo
wszystkich niemal miastach .powiato ażeby płatnik zgóry wiedział, jaka uświadamiająca w organizacjach rze podatne podłoże psychiczne w szero
wych województwa Kieleckiego, w suma Podatkowa w danym roku ob mieślniczych i kupieckich oraz wiele kich masach zubożałego społeczeń
pierwszej połowie grudnia-r.uib. Konfe ciąża jego przedsiębiorstwo. Nieuczci dobrej woli i zrozumienia ze strony stwa. Dlatego objękiywna ocena dzia
Tencje te dają z jednej strOiny do wym przedsiębiorcom uniemożliwi poszczególnych .płatników . Jest to pro łalności egzekucyjnych władz skarb kładną ilustrację potrzeb lokalnych się uchylanie się od obowiązku podat blem podstawowy, rozwiązanie które wych jest w znacznym stopniu utrud
rzemiosła i kiupiecitwa, skądinąd zaś kowego tylko wtedy, jeżeli każdy, roz go usunie liczne anomalie zdarzające niona. Nie ulega jednak wątpliwości,
stanowią analizę obecnej sytuacji.eko poczynając prowadzenie przemysłu, się przy wymiarze podatków-, co do że znaczna ilość konkretnych wypad
nomicznej sfer kupieckich i rzemieśl obowiązany będzie wpłacić do Kasy których przytoczono na konferencjach ków, przytoczonych na konferencjach
niczych, dając ponadto wyraz poglą skarbowej zaliczkę, w wysokości od szereg dobitnych przykładów.
uzasadnia podniesione zarzuty i żąda
dom tych sfer na gospodarczy problem powiadającej rodzajowi przedsiębior
nia. Z drugiej strony sfery rzemieśl
KARTY
RZEMIEŚLNICZE
stwa,
pod
rygorem
za-mkmięcia
przed

staniu rzemieślniczego i kupieckiego;
A ŚWIADECTWA PRZEMYSŁOWE nicze i kupieckie powinny jednak
w związku z ogólną sytuacją ekono siębiorstwa.
mieć w szczególności na uwadze mo
Nie
wdając
się
w
ocenę
podstaw
Postulat bezwzględnego zamykania ment. na który wskazał jeden z przed
miczną kraju. Konferencje gospodar
krytyki
istniejącego
obecnie
systemu
przedsiębiorstw
prowadzonych
bez
cze — zostały pomyślane w ten sposób
stawicieli władzy skarbowej, a miano
ażeby dać możność bezpośredniego podatkowego, to postulat sfer rzemieśl wykupienia należnych świadectw prze wicie — że egzekucje, w wielu wypad
niczych
i
kupieckich,
wskazujące
na
myślowych,
nie
może
być
kwestjonozetknięcia się przedstawicielom orga
kach, są zarządzane na skutek lekce
nizacji kupieckich i rzemieślniczych z potrzebę usunięcia licznych braków i wana ze stanowiska słuszności i spra ważenia przez płatnika wszelkich
przedstawicielami
tych wszystkich, wadliwości, które narażają na straty wiedliwości. Domaganie się jednak wezwań Urzędu skarbogewo i naka
władz, urzędów i instytucji, z kłóremi i skarb państwa, wydaje się być słusz od władz skarbowych. abv nie wyda zów płatniczych. Często się zdarza, że
rzemieślnik i kupiec- z racji swego za nym. Słusznem też jest żądanie kumu wały świadectw przemysłowych, wy nawet dokonane zajęcie ruchomości
wadu, musi pozostawać w stałym kon lacji tytułów podatkowych, lemibar- kupywanych na prowadzenie warszta nie wywołuje u płatnika właściwej
d‘ziej gdy, ze trony zaintereowanych tów rzemieślniczych, bez uprzedniego
takcie.
reakcji, chociażby w takiej forimit,
Obecność delegata wojewody na sfer, ipadły na konferencjach zapew okazania przez ipłat-nika karty rze jak stawienie się w Urzędzie skarbo
licznych konferencjach
wskazuje nienia. że sfery te chętnie gotowe są mieślniczej — wydaje się być nieuza wym, celem udzielenia wyjaśnień, czy
prócz tego, że pan wojewoda, jako ponieść nawet większy ciężar podat sadnionym, zarówno pod względem też z wnioskiem o rozłożenie podatku
inicjator tych konferencji, sprawą kowy — byleby miały do czynienia prawnym, jak j z punktu widzenia ce na raty, względnie nawet umorzenia
kieruje osobiście. Widoczna jest zatem z jednym, a najwyżej — z kilkoma lowości stosowania tych rygorów. Są go. Dopiero przystąpienie do zwózki
to dwie różne sprawy unormowane o- zajętych
dążność do wyjścia poza ramy form podatkami.
przedmiotów
wywołuje
drębnem prawodawstwem a mianowi gwałtowną reakcję wraz ze wszelkie
biurokratycznych przy
zgłębianiu
PODATEK OBROTOWY
cie — skarbowem i ustawą przemy mu u jemne mi skutkami, zarówno maprzez władze problemów ekonomicz
Budzą natomiast zastrzeżenia głosy
nych, i to stano-wi główny czynnik a- wskazujące na konieczność zniesienia słową. Trudno więc domagać się od terjalnemi jak i moralnemi. Ta spra
trakcyjny omawianych końfcreneyj natychmiast podatku obrotowego, a to władz skarbowych, by wkraczały w za wa jak i inne wskazują dobitnie- że
kres
działania administracyjnych w ramach obowiązującego u nas sy
gospodarczych.
z uwagi na zbyt .poważną rolę, jaką władz przemysłowych.
stemu podatkowego — można uniknąć
RÓŻNORODNOŚĆ SPRAW.
podatek ien odgrywa, w struktairze
wielu zaognień i podrażnień pod wa
Na konferencjach poruszono ogrom
runkiem oparcia się na wzajemnej
ną ilość spraw z różnych dziedzin,
współpracy płatnika z władzą skarbo
unormowanych .przepisami licznych uwą, a współpraca ta stanowi funda
staw i rozporządzeń. Dokładne zobra
ment przywrócenia wzajemnego zau
zowanie wszys-tikich kwestji podnie
fania. Zainteresowane sfery muszą
Prace na zwalczaniem etatyzmu
sionych przez uczestników konferen
przytem zrozumieć, że urzędnik skar
cji. reprezentujących terenowo orga
Natomiast zebranie, mające zająć bowy. w wykonywaniu funkcji służ
Z Warszawy donoszą:
nizacje rzemieślnicze i kupieckie —
Ministerstwo przemysłu i handlu się zagadnieniem etatyzmu i ingeren bowych, związany jest prawem, któ
wymagałoby specjalnego _ opracowańi a rozpoczęło obecnie badania gospodar cji państwa w życie gospodarcze, któ re nie zawsze pozwala na czynienie
Wypada przeto zatrzymać się na wy ki kilku karteli przemysłowych. Nie re miało się odbyć przy udziale przed ustępstw takich, jakich domaga się
suniętych tezach, wnioskach i życze jest wykluczone, że kartele te będą stawicieli sfer gospodarczych, nie od ■płatnik, że urzędnik ponosi odjpowieniach. dotyczących spraw dla rzemio rozwiązane, jakkolwiek akcję zniżki było się. Odwołano je ze względu :ia dzialność za należyte wykonanie pra
sła i kupiectwa najżywotniejszych — cen zasadniczo zakończono.
narady prowadzone nad tą sprawa w wa jak i za jego przekroczenie. W
sądząc z tego, że sprawy te stanowiły
Niezależnie od tego do Minister łonie rządu, dalej ze względu na kon tym ostatnim wypadku należy umieć,
na konferencjach główny ośrodek za stwa przemysłu i handlu napływają ferencje w sprawie reformy podatku zachowując, równowagę — wyciągnąć
interesowania i dyskusji, omawianiu zawiadomienia o rozwiązywaniu sze obrotowego, jaka odbyła ?>•' w izbie właściwe ‘konsekwencje skądinąd zaś
których, poświęcono, bodajże najwię regu karteli o drugorzędnem znacze przemysłowo - handlowej oraz ze -— na podstawie poszczególnych wy
cej czasu i uwagi. Do tego rodzaju niu. Kartele te rozwiązują się dobro względu na przyjęcia dla ministrów padków przekroczeń ozy nawet nadu
ąpraw zaliczyć można spTawy podat wolnie.
żyć — nie dyskwalifikować ogólnej
holenderskich.
kowe, ubezpieczeń społecznych, kredy
działalności (państwowej władzy skar
towych oraz sprawy anonimowego al
bowej. Przy takiem ustosunkowaniu
bo inaczej — nielegalnego przemysłu.
się do sprawy — Urząd skarbowy
przestanie być w oczach podatnika
SPRAWY PODATKOWE
„urzędem śledczym".
Przy omawianiu podatków państwo
Słuszność postulatu w sprawie obni
wych — krytyka dotyczyła raczej
na morzu Śródziemnem
żenia opłat za upomnienia skarbowosystemu podatkowego oraz metody
Od kilku dni odbywa się koncen dająca się z okrętów Jinjowych: ..Nel — jest oczywista, stawka 1.50 zł. uwymiaru j ściągania podatków, aniżeli
samej wysokości tychże podatków, tracja floty francuskiej na morzu Śró- son'", „Rodney", ,Furions“ i ,,Cairo“ względniająe ilość upomnień, nie
obciążających rzemiosło i kupiectwo. dziemnem. Ogółem ma się znaleźć na oraz z 21 torpedowców w wiosenną znajduje żadnego -usprawiedliwienia.
A więc — system podatkowy powi morzu Śródziemnem 90 jednostek bo podróż ofcrężtną zgodnie z dorocznym
nien. być jasny i .prosty, a nie Skom jowych marynarki francuskiej. Dzieje zwyczajem.
Angielska flota macierzysta istotnie
plikowany i uciążliwy. Uciążliwość się to w tym samym czasie, gdv odby
tkwi w ilości i różnorodności podat wa się gorączkowa wymiana zdań po rok rocznie odbywa podróż okrężną,
ków obciążających z różnych tytułów między sztabami generalnymi Anglji ale zwraca uwagę, że w tym roku
wiosna w Anglji zaczyna się dziwnie
ten sam warsztat rzemieślniczy lub i Francji.
Pierwsze wiadomości brztniały. iż wcześnie bo już w połowie- stycznia.
przedsiębiorstwo handlowe. Powodu
Najznamienniejsze w tem wszyst
je to -wielką i bezpodstawną stratę flota francuska, na morzu Śródziem
czasu, skoro płatnik pragnie skrupu nem ma zastąpić tę część marynarki kie® jest to, że data ukończenia Ikonlatnie wywiązać się z obowiązku po angielskiej, która z morza tego zosta centracji floty francuskiej na morzu
datkowego; kupiec czy też rzemieśl ła wycofana. To uzasadnienie koncen Śródziemnem przypadkowo'' Zbiega
nik zmuszony jest do ustawicznego tracji floty francuskiej nie wytrzy się z datą zebrania się Rady Ligi Na
czuwania, ażeby dotrzymać licznych muje krytyki, ponieważ Anglja tylko rodów w Genewie, t.j. dnia 26 firn., w
terminów płatności, wypełnienia sze kilka okrętów linj owych wycofała którym mają być powzięte nowe po
regu blankietów i formularzy, anusi z morza Śródziemnego, a wycofała, je stanowienia doty czące wojny włosko,
manipulować ogromną ilością różnych w ten sposób, że bądź stanęły na kot abisyńskiej.
Cizy postanowienia le dotyczyć będą
kwitów, dowodów i tp. To wszystko wicy w Gibraltarze, bądź też 'krążą po
uniemożliwia należyte zajęcie się swo Atlantyku w pobliżu wybrzeży hisz sankcyj naftowych, czy też innych
środków zmuszenia Włoch do przer
im warsztatem pracy, jego rozwojem pańskich.
Jednocześnie z tem ogłasza admira wania kroków’ wojennych — jedno
i udoskonaleniem wytwarzanych arty
kułów, .nie mówiąc jiutż o związanej licja angielska, że w .połowie stycznia jest pewne, że najbliższe dni mogą który
nbas^ynę parową, wyfcorzystu
5 tem konieczności posługiwanie się r.b. wyrusza flota macierzysta, skła- przynieść światu największe niespo rac ca-Ckowicie próżność (pary, urodził sie 20^
dzianka,.
lat temu, dnia 3d stycznia. 1236 $
(oradoaai i manipulantami, których
Otrzymaliśmy uwagi od osoby, którą
interesując sic całokształtem ragadmen
gospodarczych w wojewódtrtwie Kielec
kimi i brała udział w licznych konferen
cjach gospodarczych w ub. miesiącu, ja
kie odbyły się we wszystkich niemal
miastach powiatowych województwa. Uwagi te są pewnego rodzaju podsumo
waniem wrażeń z tych konferomcyfi wy
snuciem odpowiednich wniosków. W dzi
siejszym numerze zamieszczamy pizrwszą
cześć rozważań. W drugiej części znajdą
sir rozważania na temat ubezpieczeń
społecznych. — Red.

Czy rozwiązywanie nowych karteli?

Zagadkowe manewry flot

4'
Z HIGIENY

Jik lachmć icloilBśi?

JTOKJKR ZACHODNT

nasze zdrowie: jesteśmy natychmiast
karani za nie i co szczególniejsze ta
kara jest nieubłagana i bezpośrednia!
Rozejrzyjmy się dokoła nas i zapy
tajmy siebie, kto z naszych znajopych
postarzał się przedwcześnie a ’kit<o za
chował zadziwiającą młodość, zdro
wie i dobry wygląd?
Zachowanie młodości idzie, w parze
z optymizmem, pogodą wesołością,
zainteresowaniem życiem, .pewnego

wtorek 14 stycznia 1956 roku.

rodzaju idealizmem, który wychodzi
poza ciasne materjalistyczine ra.my
Ipnzenosząc się w sfery ucizucia, idei
lub artyzmu. O tych waszystkich do
brze i miłodo wyglądających ludziach
mówi się zwykle — że są ..młodzi w1 sposobieniem! “
Dla zachowania młodości powin
niśmy zatem pielęgnować optymizm i
szlachetne uczucia przy pomocy autosuigestji.
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Lindbergh
Nad Atlaoiykieni samotnie przeleciał,
Oceanowi wielkieimia dał radęu
A kiedy trzeba od ludzkiego śmiecia
Bezpiecznej fali, widzi gęby, blade
Od zimnej zbrodni i błysk noża świeci
Podstępnych, straeznydh porywaczy dizrecL

Dlaczego starzejemy się? Czy sta
rość może być przyśpieezuaą, czy
przeciwnie jesteśmy w stanie odsu
nąć ją w dalszą a nawet dalełką przy
szłość? O io są pytania, które nie tno
gą pozostawić nas obojętnymi. —
My w Europie mamy swoje wady:
Faust dusze zaprzedał djablu — za
Biedni, kłótliwi w starym obycrajn,
cenę młodości, my tę młodość możemy
Lecz by bandytom nie moima dać rady.
przedłużyć o wiele tańszym kosztem!
By taki Lindibergih miał ociekać z krajat,
Jeden z mędrców starożytnych Sene
Teka rzecz u nae nie jest dotmd znana
ka. powiedział że człowiek nie umiera
Nawet na wschodzie, nawal na Bałkanach.
ale żabiaj się powoli! Wieleż jest
w przedziałach dla kobiet
prawdy w tem powiedzeniu! istotnie,
Zllątkł się o dziedko LindbergŁ, wiełUcj Lotnik,
nieznajomością lub lekceważeniem
Ministerstwo komunikacji ograniczy dostosowanie się do zakazu palenia w Choć przecież nie bał się o swoje życie
praw higjanieznycłh nie slkrócamy so
to obowiązek kolei do wyznaczania przedziałach dla niepalących i dila ko I szuka w świecie bezpiecznej samotni,
bie życia?
Choć nafiiał «w sercach przyjaźni obficie
Zapewne, każdy człowiek przycho przedziałów dla kobiet Ustalono, że biet obniżona została z 5 zł. do 1 zł. Biedny kraj, w którym moc witezia zdradzkckf
dzi na świat z pewnym 'kapitałem kolej nie ma obowiązku wyznaczania Również dopłatę za bagaż, przewozo Brak sił obrotnoych dla jednego dziecka.
przedziału dla kobiet, jeżeli pociąg wy w przedziałach w ilościach niedo
zdrowia, które może być większe lub składa
Ko-Stek.
się mniej niż z 4 wagonów. zwolonych ozniżono z 5 zł. na 1 zł.
mniejsze, zależnie od odziedziczonych
Posiadaczom biletu peronowego do
chorób liub ipredystpozycyj. Ale ten ka Także wr wagonach komunikacji bez
pitał zdrowia możemy zwiększyć u- pośredniej przedziały dla kobiet, kon zwolono na wejście do wagonu celem BIELSKA FABRYKA DYWANÓW
przydzielać umieszczenia w przedziale osób cho
miejętną gospodarką, lub przeciwnie, duktorzy mają prawo
mężczyznom miejsca w tych przedzia rych luib potrzebujących opieki. Po u- zaraz sprzeda z uwagi na pilne zobowiązania,
roztrwonić nieopatrznie.
mieszczeniu tych osób posiadacz bile za gotówkę kilka prima, ręcznie wiązanych
Wiemy wszyscy, że organizm nasz łach.
Nowe przepisy kolejowe obniżyły tu peronowego powinien natychmiast
złożony z nielicznej ilości komórek
dywanów i mostków
odnawia się co czas jakiś. Jedne ko kary porządkowe, nakładane przez opuścić wagon.
o pięknych wzorach, blisko za pałewę war*
mórki ustępują miejsca młodym, tak kontrolerów w pociągach. Kara za nietości. Oglądać można na miojgeu. Zgłoszenia
jak stare pokolenie odchodzi, przeka
Adm. Kurjera Zachodniego pod .Dywany".
zując ,praoę pokoleniom następnym.
Od nas więc zależy, żeby naszemu
organizmowi dać takie warunki, jakie
Z życia OSP.
są potrzebne dla dobrego rozwo ju od
W GRODŻCU
nawiających się kwmórek: dzięki cze
W obecności powiatowego wtjuiktora
mu możemy wzmocnić slaby z natury
pożarniczego będziński ago oddziału po
organizm i usunąć jego niedomagania
Lws«sw
wiatowego Zw. straży pożanny 'h. od
Tak jak wódz arrnji wzmacnia słabe
się nadzwyczajne walne zgromadzę*
strategiczne punkty i fortyfilkttje miej
Teatr Miejski w Sosnowcu było
KALENDARZYK
sca obronne — podobnie my powin
Dziś, dnia 14 stycznia o godiz. 7-ej wiecz. nie ozłooików Stowarzyszenia OSP *
przedstawienie zakupione dla zespołów robot Grodźcu.
niśmy zarządzać naszem zdrowiem,
Dziś
Hilarego
z i s nnare;
niczych, doskonała operetka Hervego p. t.
Zebranie zagaił prezes imż- L. Hertz, po'żeby wytrzymało zwycięsko tę walkę
“ Jutro Pawła
„NITOUCHE".
czem na przewodniczącego zaproszono p.
— jaką jest życie!
Jutro,
dnia
15
stycznia
o
godz.
8.30
wiecz
Wschód słońca 7 m. 41. poraź ostatni, świetna komedia S. Kiedrzyń- T. Dobrowolskiego, który zaprosił do pre„Ale — powie nam uważną czytel
Zachód
„ 16 m. 06. skiego p. t. „CUDZ1K I SPÓŁKA". Bilety w zyd-jum pp.: N. Kałkowiskiągo, wójta Br.
niczka — jeżeli komóniki nasze mają Wtorek
cenie oo 25 gr.
Imiiołczyka i E. Lisa, a na aakretarza pcudowną własność odnawiania się,
A. Ciapałę.
dlaczego przychodzi starość?"
Po załatwieniu wstępmych formalności,
Otóż ostatnie badania w tej dzie Kina w Sosnowcu grają dziś X ZARZĄD ZW. PAN DOMU ODDZ.
W SOSNOWCU zawua-damPa że 23 km. dokonano uzupełniających wyborów za
dzinie wykryły, że starzenie się orga ZAGŁĘBIE: „Cyrk Sarana‘\
ociibędzie się w sali Srtowa-rzys-zeinia tech rządu i na członków wybrani zoctaili pp.
PAŁACE: „E<pfax>d~.
nizmu jest konsekwencją osłabienia
ników (3 Maj,a 25) zebranie zwyczajne I. Czerwiński, A. Kocyba. Naczelnikiem
EDEN: Burza nad światem.
funkcji gruczołów. Mamy dwa rodzaje
członkiń, n*fi którem dokonane zostaną został p. B. Rojek, którzy z poprzednio
grueztdw; diziałalność jednych prze
•w yibory do zarządu, delegatek na zjazd wybranymi pp. T. Przewłockim, Wł. Fla
jawia się na zewnątrz, wydzielamy
Ważne
zarządzenie
do Warszawy. Początek zebrania o god-z. kiem, J. Mo rakiem, J. Czaj erem i inż.
ślinę, mocz: działalność innych jest
16. Prawo głosowania mają Członkinie, L Hertzeimb stanowią zarząd Stów.
W SPRAWIE LEKÓW
wewnętrzna, mamy wątrobę, jajniki
które uiściły składki za rok 1935. Człon
Do komisji rewizyjnej weszli pp.: L.
DLA UBEZPIECZONYCH
i inne gruczoły, od których zależy
kinie proszone są o licznie przybycie i Bramoras W. Zmyelo i T. Wójcik.
zdrowie, żywotość, humor i odporność
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy przyniesienie ze sobą legiitymacyj.
fizyczna.
stosował do wszystkich ubezpiecżalni
Działalność tych gruczołów zmniej społecznych na terenie całego kraju o- X MIĘDZYMIASTOWE OPŁATY TELE X UBEZPIECZENIA TERMINATORÓW
FONICZNE. Z dniem 1 atyczmia 1956 r- I SKŁADKI PRACOWNICZE. Zakład
sza się i osłabia pod wpływem into kóln iik nagit ęjpu jąc ej treści:
ksykacji powolnego zatruwania orga Do Za-kładiu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwo poczt i telegrafów wprowa ub?zpieczeń spoi, podał do wiadomo®’-'i
nizmu! Zatracie organizmu jest przy napływają skargi na zbyt rygorystyczne dziło ułgę w opłatach za rozmowy mię ubezpieczał ń zasadnicze interpretacje uczyną przedwczesnej starości i Seneka stosowanie przez niektórych lekarzy ulb^z dzymiastowa na odległość pcnad 25 km. stą.wy scaleniowej. Ustaionem zostało- że
miał rację, mówiąc że te my .powoli pieczalmi norm orjentiacyjnych w zakre Według poprzednich stawek przy rozmo członkowie rodziny rzemieślnika korzy
wach, trwających ponad 4 minuty pobie stają ze zwolnień od ubezpieczania w
zabijamy samych siebie!
sie wydatków na leki. Według treści
Zabójcy samych siebie — zatruwa tych skarg zdarzają się wypadki, że le rana opłatę za każdy rozpoczęty okres każdym wypadku. Terminatorzy, odby
my dwojako nasz organizm, ipod wzglę karz odmawia przepisanie ch-oremu po ^-minutowy w wysokości pełnej opłaty za wający narnikę zawodową na podstawie
dem fizycznym i pod względem mo trzebnych lekarstw, spowodu „wyczerpa 3-n?inutową rozmowę. Obecnie opłata za umowy, są również objęci temi zwolniękażdą dalszą minutę rozimowy ponad 5 niami, o ile pracodawcą ich jest krewny.
ralnym.
nia kontyngentu dziemmego*1 i każę mu
Pod względem fizycznym źródłem przychodzić na drugi dzfeiń dla otrzyma wynosi 1/3 część opłaty za Namowę W sprawie składek za pracowników za
trudnionych nie pełny tydzień. ZUS li
intoksykacji jest: niedostateczna czy- ,nia recepty, narażając go na stratę czasu 5-miniutową.
X ECHA „DOSIEGO ROKU11 NA FLO znął, żs o ile pracownik w danym tygo
stość w utrzymywaniu ciała, niehigie :: aa.robków.
RZE. Ostatnia zaba.wa, Ii.rzącizona stara dniu składkowym nie otrzymał żadnego
njczne odżywianie się: niedostateczne
Ponieważ fakty takie wywołują słusz niem KPII 39 drużyny w Gołonogu., cie
oddychanie, (przyzwyczajenie do płyt
wynagrodzenia, a podlega obowiązkowi
ne
roz
góry
(.zenie
ubezpieczonych
i
przy

szyła się jak wszystkie zresztą urządza ubezpieczenia, całą składkę ubezpiecz^
kiego oddychania, które nie oczysz
noszą
szkodę
moralną
instytucji,
a
racjo

ne
przez
Kolo
imprezy,
niezwykłem
po

cza krwi nie wprowadzając koniecz
niową. winien pokiyć pracodawca- W
i celowa gospodarkę lakami meże wodzeniem. Serdeczna ataesfera, wpro tych wypadkach, gdy robotniik pracował
nej ilości tlenu do organizmu;) sie- nalna
.
być
skutecznie
prowadzona
bez
tak
ja

wadzona
przez
sympatyków
harcerstwa
i
w ciągu tygodnia tylko jedną hub 2 go
dzące życie i brak ćwiczeń gimna
i nieuizasadinionych ograniczeń liczną nzeszę byłej i obecnej braci har dziny i tylko za ten przepracowany c?as
stycznych i ruchu, co wpływa na roz- skrawych
!
leniwienie naszych organów ; złe tra — Zakład Ubezpieczeń Społecznych poie- cerskiej sprawiły, że ściany Domu ludo otrzymał wynagrodzenie, obowiązany on
aby lekarze naczelni ubeizpuecizalni wego szczelnie zapełnione gośćmi wyda j3$t do partycypowania w składce ubez
wienie czyli, nie bójmy się nazwać ca,
'
stanu: przecież na samą myśl o ezemś społecznych zib-adad niszwkicznie, czy na wały się dużym dornetn, w którym jedna pieczeniowej, jedynie w tych wypadkach,
ieh działania nie zdarzają się po polska rędzina zebrała się na tradycyj gdy zarobek uzyskany w denym dniu
dzenie najgorszv bo stały rozsadnik terenie
’
dobne fakty. Lekarze naczelni wyjaśnić ny opłatek. Wszystkim obecnym na im
toksyn.
pracy przekraczał minimalne normy, ko
mają
lekarzom
domowym prawdziwe zna prezie i tym, którzy przyczynili, się pra rzystające ze zwolnienia, w przeciwnym
Obok tych przyczyn, wspólnych 1
ustalonych norm wydatków na po cą własną do jej uświetnienia — zarząd razie całko.witą składkę pokrywa praco
wszystkim, zwyrodnienie funkcji gru czenie
1
czołów powodowane jest chorobami szczególne świadczenia. Normy te powin KPH składa tą drogą serdeaane „Bóg dawca z własnych funduszów.
ny
być
traktowane jako wytykane dla zapłać'1.
wenerycznemu, dziedzicznemi i zakaź- '
utrzymania wydatków we właściwych
nemi.
>
a nie jako nieprzekraczalne
Pod względem moralnym zatruwa- granicach,
'
w razie koniecznej potrzeby kon
my również nasz organizm, którego nawet
‘
funkcje zależne są od Wewnętrznego tyngenty. W szczególności należy zwró
uwagę na nie właściwość gtcGOwainia
Łwo że uczucia, które .przeżywamy, mu cić
!
w gospodarstwach rolnych Zagłębia
bolesnem lub radosnem serce bije sil kontyngentów dziennych, nie pozwalają
na uiwizgflęidncein.ie żadnych wahań
niej, krew przypływa do twarzy, sen cych
1
W kilku województwach b. Kongresów sadzeniu specjalnej odmiany ziem
we
frekwencji
chorych,
w
nasileniu
choulatuje z powiek. Kiedy mamy zmar- '
itp. oraz doprowadzających do ki. a w szczególności na terenie wo niaków rakoodpomych.
twienia — chudniemy pomimo, że od- robowsm
‘
jewództwa Kieleckiego, wystąpił przy
Niestety, w niektÓTjc.h miejscowo
ab&uirdiu
słuszną
w zasadzie tendencję używianie pozostanie to samo, starze- '
ostatnich zbiorach t. zw. rak ziemnia ściach rolnicy niechętnie odnoszą się
normow-ania wydatków’ na leki.
jemy się i zamieramy!
czany, niszczący zasiewy kartofli.
do akcji zwalczania zarazy i lekcewa
Wobec tej ścisłej zależności strony ,
W Zagłębiu za porażone
rakiem żą wydane w tej sprawie zarządzenia,
fizycznej od moralnej zrozumiemy ła
ziemniaczanym uznano ziemie na te skiuitkiem czego walka z tą plagą idz’
two że uczucia, które przżywamy, mu
renie Sosnowca, Dąbrowy, gminy La- opornie.
szą odbić się na naszym organizmie.
isza, gminy Zagórze, oraz częściowo
Na terenie miast wszelkich informa
Niepokój, lęk, niszczą nas i osłabia ją: Sosnowiec 3 Maja 11 Tel. 9*94 Olkusko-Siewiersfciej i Bobrowniki.
cj j _w sprawie raka ziemniaczaneg'
największy wybór Radioodbiorników
złe uiezuoia — jak gniew, zadrość, nie
Od kilku już lat prowadzona jest udzielają magistraty, a w atainach
na raty i za 6% pożyczkę Narodową
nawiść. zemsta—fatalnie wpływają na
walka z tą epidemią. polegająca na miejscowe urzędyjfmiąnę.

Miejsca dla mężczyzn

KRONIKA

Walka z rakiem ziemniaczanym

„OPTOFOT“

„K U R J E R

Nr. 15.

Z A CH ODN”

i

wtorek 14 stycznia 1956 róku.

gjfl

Fabryka Łączników i Wyrobów Lano-Kutych

EA

JU

„ERNEST ERBE”

3U

UL. MIN. BR. PIERACKIEGO 2

w ZAWIERCIU,
TELEFON NR. 6.

adres telegraficzny „Erbe Zawiercie"

TELEFON NR. 6.

z okazji jubileuszu 50-ciolecia swego istnienia
poleca wyroby z bujnej leizny z pieców Martenowskich jako specjalność łączniki (złącza) do rur wodnych i gazowych
marki fabrycznej „E. E.“, oraz wszelkie odlewy lano-kute z modeli własnych i powierzonych, oraz rysunków, w szcze
gólności zaś części do parowozów, hamulców, samochodów, motocykli i rowerów, podkowy
otwarte i zamknięte dla koni, wszelkie odlewy lano-kute dla wojskowości, kolejnictwa, prze
mysłu hutniczego i włókienniczego, jak również części do bron i kultywatorów systemu Osborne’a i Ventzkiego, części do maszyn młyńskich i innych.
—279

W dżungli biurokratyzmu
Pokrzywdzenie właścicieli nowych domów
Trzeba przyznać, iż własność nieru
choma w Polsce „cieszy się‘‘ specjalną
opieką i względami.
Przypomina ona, do pewnego stopnia
przydrożne drzewo, z którego każdy
przechodzień może nietylko zrywać
liście i owoce, lecz również obłamy
wać gałęzie i kaleczyć drzewa.
Po odzyskaniu niepodległości pań
stwa ogłoszono ustawę o ochronie to
kaiiora.
Miało to być zarządzenie czasowe,
na okres wojenny, tymczasem o woj
nie wszyscy już zapomnieli, a ustawa
w dalszym ciągiu, wprawdzie w nieco
mniejszym już zakresie, obowiązuje.
Później wprowadzono moratorium
dla bezrobotnych i choć istnieją różne
urzędy, powołane do opieki i pomocy
bezrobotnym, główny ciężar pomocy
pozbawionym pracy spadł na właści
cieli domów. Mało tego, właściciele nie
ruchomości musieli jeszcze płacić po
datek dochodowy od próżnych lub za
jętych przez bezrobotnych miesżkań i
dopiero po długich staraniach i zabie
gach udało się krzywdzące zarządzenie
usunąć.
Ostatnio zaś w drodze rozporządzę-'
nia zmniejszono komorne w starych
domach i widocznie dla równowagi
spotkała przykra niespodzianka rówlież właścicieli nowych domów.
W swoim czasie powstał olbrzymi
głód mieszkaniowy i władze rządowe,
chcąc zachęcić posiadaczy pewnych
kapitałów do budowy domów, ogłosi
ły. iż wszystkie nowowzniosjone domy
mieszkalne będą zwolnione od wszel
kich podatków i świadczeń. Zaczęto
więc budować i choć połączone to by
ło z ciągiem i wizytami w urzędach
gminnych i magistratach, a zwłaszcza
w urzędach skarbowych, gdzie usta
wicznie trzebabyło składać różne wy
jaśnienia i dowody, właściciele no"_ych domów istotnie jakoś podatków
nie płacili.
Nagle przed kilku dniami spotkała
ich przyjemna niespodzianka, bowiem
otrzymali z urzędów skarbowych na
kazy z żądaniem uiszczenia podatku
dochodowego ze swych domów i lo od
1950 do 1955 r.
Między właścicełami wszczął się
niebywały gwałt i kiedy zwrócili się
do urzędów skarbowych o wyjaśnie
nie, otrzymali odpowiedź, iż kto nie
złożył do dnia 51 grudnia 1954 r. od
powiedniego podania, podatek musi
zapłacić.
Dziwna rzecz, że takiego zawiado
mienia żaden z właścicieli w swoim
czasie nie otrzymał, gdyż byłby się
zastosował do żądania, a pozatem jest
jeszcze ciekawsze, że wciągu 5 lat ża
dnych objekcyj nie było i nagle po
wstały one dcipiero teraz.
Nic dziwnego, że tego rodzaju biu
rokratyzm wywołał ogromne porusze
nie, adyiż dla większości właścicieli
nowych domów uiszczenie podatku za
5 lat jest rzeczą niewykonalną ' nie

kiedy nawet sprzedanie domu nie arnie
niłoby sytuacji.
Trudno w danym razie ustalić, o co
władzom tu chodzi, bowiem fakt wy
budowania demu jest bezsporny ii ofi
cjalnie stwierdzony, a to, że latoś nie
złożył jakiegoś zaświadczenia.
nie
wiedząc nib. o takiem żądaniu, nie ino
że chyba być podstawą do przekreślę
nia dobrodziejstwa ustaowy, zwalnia
jąeej nowe domy od podatków.
Właściciele domów, którym zagraża
taki cios, postanowili się bronić i w
sprawie tej wysyłają memorjały do

władz centralnych z prośbą o uchy
lenie tego zarządzenia
a
nieza
leżnie od tego postanowili zwrócić
się do posłów’ Zagłębia z prośbą o
interwencję, jak również projektowa
ne jest wysianie do Warszawy specjał
nej delegacji, któraby bezpośrednio
u władz centralnych szutkała pomocy.
Sądzić należy, iż zabiegi te odnoszą
pożądany skutek i niesprawiedliwe
zarządzenie zostanie uchylone, co nie
praesztkadaa, iż podobna interpretacja
ustaw wywołuje przykre j zupełnie
zbędne zgrzyty i rozgoryczenie.

Samobójstwo lekarza z Sosnowca
w hotelu „Monopol44 w Katowicach
W nocy z ub. niedzieli na poniedzia
lek popełnił samobójstwo w hotelu
„Monopol** w Katowicach lekarz z So
snowca, 55-letni dr. Oskar Zeger (Ma
łachowskiego 2-e).
Dr. Zeger przybył do hotelu w nie
dzielę około północy i zajął jeden z
poiedyńczych numerów. Samobójstwa
dokonał, przez zatrucie morfiną, zastrzykując sobie duża dawkę trucizny
do żył.
Wypadek spostrzeżono wczoraj nad

ranem.
Denat .pozostawił młodą żonę.
Co było przyczyną samobójstwa nie
wiadomo, ponieważ tragicznie zmarły
nie pozostawił żadnego listu.
Zwłoki samobójcy, po dokonaniu oględzin sądowo-lekarekich przewiezio
no do kostnicy, a następnie do So
snowca.
Tragicznie zmarły był specjalistą
chorób dziecięcych i wewnętrznych i
prowadził prywatną praktykę,

Okradziony kupiec żydowski
zapłaci karę za handel w niedzielę
Jak już niejednokrotnie donosili
śmy, kuipcy żydowscy w Sosnowcu pro
wadzą handel również i w dni świą
teczne.
Jednym z takich jak się okazuje,
jest również Lejzor Korona, właściciel
sklepu kuśnierskiego przy ulicy 3-go
Maja 21.
Również w ub. niedzielę kład Ko
rony był czynny, przyczem klientów
wpuszczano tylnem wejściem.
Około południa przyszło do sklepu
dwóch osobników, którzy wyrazili
chęć kupna futra. Po dłuższym pobycie
w sklepie i obejrzeniu wielu goto-

20 proc, więcej światła
za darmo
Na rrtibku ukazały się ©owei konstrukcji
żarówki, tak awane OSRAMÓWKI—Ł>. któ
rych palniki świetlnie -ą zbudowane z dwuskrętnego drutu wolframowego, wydzielają
ce do 20% więcej światła, niż żarówki w
wykonaniu dotycŁczasowym. — Osiągnięcie
tego .'.ukcesu kosztowało Misko 20 lat »’rac'
i badań laboratoryjnych, uwieńczonych ;cdinak znakomitym wynikiem, podniesiono bo
wiem wydajność świetlną żarówki, nic kosz
tem prądu. Jęcz wiol kiem udoskonaleniem
techniczdiem. Blisko 20% więcej światła wy
dzielanego przez OSRA MÓWKI-—D otrzymu
je spożywca za darmo, bo ani źa.rówika togo
typu, ani też .pobierany przez nią prąd w ię
cej .uiie kosziOuje ponad dotychczasowe wy
datki.

Z życia ochota, straży poż,
W WOJKOWICACH KOMORNYCH

Staraniem zarządu ochotniczej straży
pożarnej w Wojkowicach Komornych, w
dniu 9 listopada 1935 r. została zorgani
zowana „świetlica’' strażacka. Przy świet
licy wyłoniła się narazić sekcja 6-Gniez
na, która wystawiła 25 grudnia 1935 r.
tj. w dzień Boż-g-o Narodzenia sztukę
pt. ,.Jasełlkat!. Sekcja sceniczna, nic po
przestając n>a tem. przygotowuje wesołą
k-mediję. która zostenie odegrana u i u
tym.
Wielką żywotność wykazuje drużyua
żeńska saniarytańsko-pOżarniiCza. W dniu
8 bm. urządził© choinkę dla biednych
dzieci o programie bardzo urozmaiconym.
Na zakończenie św. Mikołaj po ładnym
okol i«c znościow em przemów i en i<u obda ro wał 20 najbiedniejszych dizieci paczkami
z kichaną, garderobą i słodyczami. Nale
ży nadmienić z uznaniem. ż? podarki zo
stały zakupione z własnych funduszów
samarytanek. Przykład godny ze wszechmi-ar naśladowania winien znaleźć naśla
dowców. 1
Życzyćby należało, aby przy wspólnych
wysiłkach orgąoizacyj z miejscowego te
renu. wraz ze strażą pożarną, która wy
kazuje wiele żywotnc&ci, można byłoby
cb* •
niejedną łzę bliźnich i przyjść im
niejednokrotnie z pomocą, której tak bar
dzo potrzebują.

wyęh futer i skór nieznajomi opuścili
sklep nic nie kuipując.
Po ich wyjściu Korona stwierdził
brak siedmiu skórek karakułowych,
wartości 500 zł.
O kradzieży Korona zawiadomił po
licję.
Po przyjęciu zameldowania o kra
dzieży;, dyżurny przodownik spisał
Koronie protokuł za niedozwolony han
del w niedzielę.
Tak wiec korona oprócz straty ja
ką poniósł wskutek kradzieży, będzie
musiał zapłacić jeszcze znaczną grzy X ODCZYT W LEKTORJUM POWSZE
wnę, Za nieprzestrzeganie ustawy „ cza CBNEM W SOSNOWCU. Jutro w środę
sie praey.
15 bm. w lokalni przy u'l. Wairszawekiej
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Wapnem w oko
Wczoraj w Sądzie okręgowym w So
snowcu toczyła się rozprawa przeciw
ko Czesławowi Gawlikowskiemu z So
snowca, oskarżonemu o ciężkie uszko
dzenie ciała.
Gawlikowski mając jakąś urazę do
swego sąsiada. Jana Kołacza wtargnął
przed rokiem do jego mieszkania i za
nim sie ten spostrzegł oblał mu twarz

go: Teofilowi i Michałowi, którzy obójce, sprawa została z miejsca umo
rzona z racji przysługującej im amne
stji.

wapnem. Jak się okazało Kołacz do
znał trwałego kalectwa w postaci 70
proc, utraty wzroku. Sąd skazał Ga
wlikowskiego na rok więzienia. Karę
tę jednak zmniejszono mu,na. zasa
dzie amnestji, do 6 miesięcy i zawie
szono na okres 3 lat.
Przeciwko braci am GaiwilikowskiePrzeciwko braciom Gawlikowskie-1

22 odbędzie się pierwszy po przerw i*
świątecznej
odczyt pt- ..Współczesna
..Turcja". Ciekawy ten odczyt wygłosi
absolwent Akedemji górniczej w Krako
wie- rodowity Turek p. inż. Muza Sabri.
Początek pfumktuaknie o godz. 7 wieczo
rem. Wstęp dJa wszystkich wodny.

X KURSY PRZEMYSŁU ARTYSTYCZ
NEGO. Śląiski Ins-tyitnit nzemietfniczoprzemysłowy w Katowicach organizuje
kursy przemysłu artystycznego: architek
tura wnętrz, grafika., maianstwo i rzeźba
dekoracyjna*, g-aJanterj© skórzana. Zapi
sy i infoimcyj udzńeila sekreterjiait Insty
tutu rzem.iprzem. w Katowicach, wl. Kra
sińskiego nr. 3 pokój 15. od1 godz. 8
15, w soboty od 8—13.30.
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walne zebranie członków Koła Z. R. Ze
branie zagaił p. Machura Antoni, prze
wodniczył Marta Stanisław. Sprawozda
nie z działalności zarządu złe żył prezes
Koła, stwierdzając żywy ko®takt tiut- za
rządu z miejscowem społeczeństwem. Za
rząd zakupił do świetlicy radioodbior
nik. prenumeruje czasopismo Z. R., Kie
rze udział we wszystkich uroczystościach
państwowych. Odczytaniem Dekalogu
polskiego rezerwisty i odśpiewaniem Ro
ty zebranie zakończono.
Koło Z. R. Nowe-Zawiercie. Odbyło
się ostatnio walne zebranie ozłonków Ko
ba Z. R. w myśl statutu. Po sprawozda
niach: prezesa, sekretarza i skarbnika,
ustalono skład zarządu Koła na nok 1956
do którego westzli pp.: Szota Fr., Gruń
Teofil, Szlowski M., Majewska J-, Kaw
ka Adam i Wńibski Jan. Pod koniec ze
brania sprawy organizacyjne omówił pre
zes zarządu pow. p. Badowski, życząc na
zakończenie nadał owocnej pracy.

wtorek 14 stycznia 1936 roku.

Nr. 13.

Koło Z. R. Zawiercie. W niedzielę dn.
26 ub. m. w sali Domu ludowego T.A.Z.
odbędzie się zbiórka członków ćwiczą
cymi, na. którą wszyscy członkowi obo
wiązani są przybyć.
Zarząd pow. Z. R. W środę dnia 15
bm. o godiz. 19 w świetlicy własnej odbę
dzie się posiedzenie zarządu powiat.

stawki podatku odrębne dla przemysłu,
odrębus dia handlu.
Niezależnie od tego już od dłuższego
Film, który wyświetfla obecnie kino „Eden"
czasu trwają iw minister stawie skar' i
w Sosnowcu, zaczyna się zdjęciami z przed 30
badania, dotyczące reformy świadectw
lat. Widzimy obecnie księcia Walji, jako ma.
przemysłowych. Reforma ta mająca nie
leńkiego chłotpczyka. W chronologicznym po.
zwykle doniosłe znaczenie, zarówno dl-n
rządku przesuwają się przed nami najważ
niejsze wydarzenia epoki przedwojennej.
przemysłu, jak i dla handilu, rozpoczę
Nadchodzi rok 1914. przełomowy w dziejach
łaby jednak obowiązywać dopiero z po*
--------XX--------świata Zamach w Serajewie, ultimatum AiuX HURAGANOWA BURZA NAD ZA cząitikiem roku przyszłego.
stro-Węgier do Serbji. wypowiedzenie woj
WIERCIEM. W mb. sobotę w godzinach
ny przez Rosję mobilizacja wszystkich mo
WĘGIEL ZA POMARAŃCZE. Donoszą z
carstw europejskich i wreszcie pełen grozy i
popołudniowyclh nad Zawierciem i po
napięcia wybuch najetraszlrwezej katastrofy
wiatem przeszłe huraganowa burza z LondyiDiu, że handel zamieniny (węgiel za po
marańcze)
między Południową Wal ją a Pai?narodów, zwanej wodną światową. Król Jerzy
gradem,
która wyrządziła
poważne styiną osiągnął w ostatnich aza^sach cyfry re
V, car Mikołaj U, Franciszek Józef, cesarz
szkody.
kordowe. W grudniu 1935 r. pnzywiczion'’
Wilhelm, Prezydent Poincare, Wilson, Alfons
Xłlł, Abdul Hamid, król Ferdynand, marszał
X SPROSTOWANIE. W inicdzaekiyim nu praei-zło sto tysięcy skrzyń pomarańcz, wza
miaą za eksportowany do Palestyny węgisi.
kowie Foch, Hindenbung, Haig. Petain i Jofmerze K. Z. zakradł się błąd, a miano- który użviwany jest tam głównie na potrze
>£re, szef sztabu generalnego Ludendorff, w
wnei© akcję dożywiania biednej dziatwy ba kolei. Sprowadzane pomarańcze znajduje’
fcsiąźe Mi-koiaj Mifcotajewicz i wiek, wiele
imnych osób w większej części już dziś nieszkolnej w Zawierciu prowadzi miejski •szybki zbyt na rynku anigelskim. Ponieważ
ten rodz-aj tranzakcyj okazał się bardzo
tyjących, które tak olbrzymią rolę odebrały
konwiet Fundłuszu Pracy, a nie Zw. re dobry,
waliji&cy producenci węgla, starają
w dziejach świata, ukazują się na ekranie.
zerwistów, jak to pomyłkowo wydruko się zawrzeć podobne umowy z innemi takż<’
Widzimy fragmenty krwawych walk. W ro
wano.
krajami, aźaby w tens posób rozstzerzy. rvnku 1917 Amervka występuje do walki z pań
ki odbiorcze d’la siwego węgla.
stwami środkowej Europy. Na wschodzie Eu I
ropy październik r. 1917 zaznacza się krwa
ZATRUDNIENIE W KOPALNIACH WĘ
wą łuną rewolucji. Walki bratobójcze w Mo
GLA, Według stanu na 1 listopada 1935 r. w
skwie i Petersburgu, głód i dożywianie dzie
kopalniach węgla kamiennego na terenie ca
ci pmzez amer. Czerwony Krzyż, Kieroński.
łej Polski zat rudni on vdh bvlo 69.244 robot
Lenin, Krupskaja — to sceny i postacie, uników,, z tego w Zagłębiu Górąośląjlcem
bazujące się nam po upadku rosyjskiego ko.
44.648, w Zagłębiu Dąbrowskiem 18.038 oraz
losa. Rok 1918, Załamanie się armij niemiec CHOCIAŻ BIEDA ALEHOC! — REDUKCJA DNI PRACY - RUCH NA BIE- w Zagłębiu Krakowski em 6.558 robotanikóu
kich i upragniony rozejm w listopadzie tegoż DA-6ZYBACH — ZGRAJA ŁOBUZIAKÓW AFISZOWYCH — Z TOWARZY
roku. Traktat: w Wrsalu. Epoka powojenna
STWA MUZYCZNO-DRAMATYCZNEGO
W tym olbrzymim, dziejowym filmie należne
jej miejsce zajęła Polska. Powstanie i walki
Słowa chociaż bieda, ale boc!“ sprawZa to ruch na bieda-szybach jest nie
Legionów, fragmenty wojny polsko-bolsze dizają się u nas. w zupełności w bieżą bywały. Całe szeregi furmanek odwożą
wickiej, oswobodzenie Wilna,
Żytomierza,
spotkanie Naczelnika Państwa Józefa Piłsud cym karnawale. Oto wszystkie soboty i dniem i nocą, nie wyłączając niedziel,
skiego z atamanem Petlurą w Winnicy — to niedziele w ciągu siedmiu tygodni karna ład<ny„ sortowany węgiel do sąsiednich X PIERWSZY WYSTĘP ORKIESTRY
potężne epizody gorączkowych lat 1919 i wału są tak już obsadzone aalłtawami, miast i na Śląsk.
PCK. Olkuski oddlział PCK urządza w
1920. Widzimy dalsze fragmenty odradzającej
Nieuchwytna zgraja łobuziaków w dniu 18 bm. w salach resursy obywatel
się Polski. Wręczenie buławy marszałkowi dancingami i porankami, że dwie sale niJózefowi Piłsudskiemu, dekoracja generałów weckie nie wystarczyły na wesołe impre dalszym ciąigiu czatuje na rozklejane afi skiej w Olkuszu „Czerną k<awę“, a póź
polskich i francuskich krzyżami Virtuiti Mdi. zy, urządzane przez 1’icane tutejsza orga sze i niech tylko ukaże siię na murach niej dancing. Na imprezach Łych poraź
tari — to dzięki taśmie filmowej niezapo nizacje kulturalno -oświatowe, społeczne, i pa«rka«nach jaki afisz, natychmiast ban
pierwszy pepinywać się będarie nowozamniane żywe pomniki ubiegłych lat. Zakoń
da łobuzów wyładowuje swą głupotę i łożona orkiestra symfoniczna PCK. skła
czeniem filmu jest pamiętna rewja wojsko sjpo-rtow’3 itd.
Na pierwszy ogień karnawału poszła złośliwość, zdzmając afisze lub za rzu da ją ca się z 15 osób. Dochód przezna
wa w r. 1934 na polu Mokołowakiem w War
sza wie przed Marszalkiem.
za baw sylwestrowa urządzona przez cając je biotem. Podobno w pewnej Or czony jest na bezrobotnych.
Film jest dokumentem historycznym i sipra T-wo muizyaz-no-dramatyczne przy licz ganizacji istinieje zamiar rozsyłania ulo
wda potężne wrażenie.
nym, a nawet zbyt licznym udziale gości. tek po mieszkaniach zamiast afiszów, bo X OPŁATEK. W sobotę wieczorem Ko
Drugą była zabawa, reprezentacyjna Ko te ostatnie są tek spieszmie nisaczone, że ło gospodyń wiejskich w Pcdkpiu gm.
Bolesław, wraz z kółkiem rolniczem
le Peliskiej Macierzy Szkoła ej, bard'zo nawet nikt przeczytać ich nie zdążyudatoa pod- każdym względem. Trzecią
Drugą plagą Niwki są bandy pijackie, Strzelcem urządziło opłatek w 6&li szko
UJĘCI PRZEZ POLICJĘ
zabawę taneczną urządziły, przy również które przybywają w nocy do Ickalów, ły powszechnej, na którym był obecny
W ub. niedzielę około godiz. 4 rano je Tocznym udziale gości, Rodzina i Związek gózie odbywają się zabawy taneczne i również p. staresita. Gii«®czyński. Rolę
den z policjantów, patrolując ud. Wiej rezerwistów.
zamierzają wyładować swą energję pi gospodyń przyjęła przewodnicząca Koła
ską w Sosnowcu, natknął się na dwóch
W przyszłą sobotę dtaia 18 bm. Tow. jacką z zamiarem przedostania sdę mię p. Czyżówna, któr-a powitała p. starostę
znanych zlodańei-włamywaozy: Stanisła mm z.-dram, zamierza urządzić zabawę dla dzy gości. Z trudem nieraz trzeba wy oraz gości. W uroczystości wzięli udział:
wa Klusę i Ludwika Mielcarza, bez sta swych członków i ograniczonego kola za rzucać ich na dwór lub oddać w ręce pp. instrukterka Trebniówna. agronom
łego miejsca zamieszkania.
j ow Patorski, praktykantka Zygmuntówproszonych osób.
policji.
Obaj złodzieje, zaopatrzeni w różne
Dnia 19 ban. Związek strzelecki urtządizi
W związku z jedną z ostatnich zabaw ua, zaś z gości pp. Jarzębscy z Bolesła
narzędżia i worki usiłowali włamać się opłatek dla swych członków.
marny do zanotowania fakt godny potę wia i iu. W Czasie herbatki wygłoszono
do jednego ze sklepów.
Dnia 25 bm. odbędzie się zabalwa Koła pienia, temba>rd'ziej, że popełniony o31 kilka przemówień.
Policjant zatrzymał obu złodziei i do obywatelskiej pracy kobiet.
został pirzez osobę, po której spodziewać X NIEBYWAŁA BURZA Z PIORUNA
prowadził ich do komisarjatu. Po prze
Dnia 1 lutego odbyć się ma zabawa się tego nie należało. Otóż osobnik ten. MI. Nad Olkuszem i częścią pow. Olku
słuchaniu obaj włamywacze zostali prze kostjiumowa dzieci szkolnych oraz zaba otrzymawszy zaproszenie imienme na za skiego przeszła w ub. sobotę wieczorem
kazani do dyspozycji władz sądowych.
bawę, zapnoszenie to wręczył pewnej oso niebywała burza z piorunami. Szalony
wia Związku podoficerów rezerwy.
------XV—---Dnia 2 lutego szykuje saę dancing Sifo- bie, bardzo niepożądanej w przyzwoifem wicher zerwał przewody elektryczne tak.
X DLACZEGO POWINNIŚMY PODRÓ warzyszenia młodzieży katolickiej.
towarzystwie. Wybryk tego pana zasłu że w ciągu okcło 10 minut Olkusz po
ŻOWAĆ SAMOLOTAMI? Dowiadujemy
zbawiony został światła elektrycznego. W
Dnia 8 hit ego odbędzie się zabawa Zw. guje na ostre ua^niętnowanne.
się, iż do Sosno iwca przybyły już ekspo
W dniu 6 i 12 bm. nasze T-wo muzycz Wolbromiu w czasio burzy piorun uderzy!
rtnzeteckiego.
naty wystawy prac szkolnych „Dlaczego
Dnia 15 tesoż miesiąca zapowiedziana no-dram-a tyczne wystawiło piękne „Be- w dom Francis>zka Paci. Ogień strawił
powitam iśmy
podróżować samolotami ?‘‘ jeót zabawa Towarzystwa gimnastyczne tleem Polskie" L. Rydla. Wykonanie by dom, chlew, 3 fury słomy i furę siana.
Niezwykle interesująca ta wystawa o- go „Sokół4*.
ło bardzo dobre i staranne pod każdym Grzmoty były słyszane w okolicy Olku
tw.arta. będzie w najbliższych dniach.
Dnia 22 lutego odbyć się ma zabawa względem. Sztuka ta przed dw-cma laty sza- Niebywałe to zjawisko jest różnie
tutejszej straży i wreszcie dnia 25 na za miała jubileusz setnego przedstawienia komentowane przez ludność wiejską,
kończenie karnawału T-wo mwzyczno-dra w Niwce, upamiętniony pięknemi zdję która dopatruje się nieurodzaju lub ja
matyczne urządzi zabawę, pod nazwą ciami foto-graficznemi każdego aktu od- kiegoś pomoru w reku bieżącym
dzieltaie. Ostatnie tegorcenne przedsta X KRADZIEŻ W MAGAZYNIE KOLE
.,^led’zik’‘.
Czyż nie bogaty i huczny program jak wienie było sto piątem zrzędu. Pierwsze JOWYM. W’ nocy na poniedziałek nie
na dzisiejsze „dobre*4 czasy, kiedy obie przedstawienia „Bet)]eem‘‘ w Niwice odby znani 6prajwcy włamali «dę do magazynu
kopalnie pracują trzy dni w tygodniu, a wały się za czasów rządów moskiewskich kolejowego sit. Sławków i skrada 118 kg.
„ERNEST ERBE‘ W ZAWIERCIU
fabryka maszyn Czynną jest aż na osiiem !bez jakichkolwiek skróceń, ale pod ty- skóry, wartości około 600 zł.
Znana w Polsce fabryka łączników i dni w miesiącu?
-bułem „Jasełka treści religijnej".
X ZNÓW POŻAR Z PODPALENIA. W
wyrobów lanodcntych „Ernest Erbe“ w
dniu 12 bm .wieczór sm wybuchł gwałto
Zawierciu obchodzi dzisiaj jubileusz swe
wny pożar w zabudowaniach akwizytora
go 50-tttaniego istnienia.
PZUW p. Stanisława Głowackiego w
Z tej racji o godz. 10 rano odprawione
kol Milonki gm. Jangrot. Pastawą ognia
zostanie w miejscowym kościele parafjalpadł dcm mieszkalny (nowy), chlew, in
nym przez ks- Ft. Zientarę urcczyste na
wentarz martrwy, oraz krowa j drób. Stara
bożeństwo, ca którem będą obecni wszy
ty wynoszą przeszło 4 tys.
Według
„i i, j
........ iiBun—
.
..
...............
scy pracownicy Zakładów oraz zaprosze __ hmm
wszelkiego prawdopodobieństwa, ogień
ni goście.
zos t ał pc dłożony.
Za dzisiejszy dzień, pomimo że fabry
X POKĄSANI PRZEZ WŚCIEKŁE PSY.
PRZEMYSŁOWEGO I HANDLOWEGO.
ka będzie nieczynna, pracownicy otrzy
Donoszą z Sułostzowej i Skały o kliku
ma ją normalne wyn ag r od ziende.
W ministerstwie Skarbu rozpoczęte zo
Otóż ministerstwo Skarbu zamierza po wypadkach pokąsania hidzi przez wście
W związku z jubileuszem firmy dzie stały badania w kierunku skumulowania
łączyć wszystkie te cpłaty w jedną staw kłe psy, w»alękające się po drogach. Onesięciu pracowników otrzyma za długolet obecnie opłacalnego przez przedsiębior kę, tak, ażeby podatek od obrotu przed gdaj na pastwisku w Kluczach wściekły
nią pracę specjalne upominki.
stwa przemysłowe i handlowe podatku siębiorstw przemysłowych i handlowych pi’s pokąsał krewę i kozę Jana Guzika.
Z racji julbiieuszu właściciel fabryk: przemysłowego od obrotu oraz wszyst z'>stał na przeciąg dłuższego cza&u usta
dyr. Al. Erbe przekazał miejskiemu Ko kich podatków.
bilizowany.
mitetowi Funduszu Pracy 3000 zł. na pcJak wiedodno, przedsiębiorstwa prze
W ministerBibwie Skarbu prowadzone
m<> dla biednych dzieci w Zawierciu.
mysłowe i handlowe, niezależnie od za są badania, ile mają wynosić te stawki.
----- xx-----sadniczej opłaty podatku obroitowego o- Jak słychać, staiwki pod ataku przemysło
ZE ZWIĄZKU REZERWISTÓW
placają jeszcze 15-p<rocentowy dodatek wego od obrotu dla przemysłu miałyby
Koło Z. R. w Siewierzu rozwija się nadzwyczajny do tego podatku, dodatek się wahać w granicach 1,7 — 1,8 proc.,
dzięki usilnej prący całego zarządu Ko samorządowy, w wysokości 25 proc, togo stawki zaś od obrotu dla handlu miały
ła z prezesem kpt. Wch&nką na Cizele podatku, a poizatem wyższe kategorje by wynosić 1.1 procent
FABR.CHEM. FARMWAD. KOWALSKI* WA0S7AAJ
Koło posiada świsblicę czynną w nie- przemysłowe cipłacają 10-procentowy do
U ten sposób zamtast różnorodonych
d'zćeile i święta, prenumeruje czasopismo datek. przeznaczony na pomoc dla rolni stawek podatkowych i opłacanych przez
..Naród i Woj®ko‘‘. Zarząd* urządza po ctwa. — Wreszcie opłaty stemplowe od ha.ndel hurtowy i detaliczny’, przez przed
gadanki i prowadzi PW i WF.
rachunków stanowią dość prważną po siębiorstwa prowadzące księgi handlowe
PP. Stolarscy zamiast życzeń Noworocz
Koło Z. R. w Żeli Ma wicach. W ub. nie- zycję, gdyż wnoszą oue 02 orocent i nie prowadizące księgi handlowe obo nych na Stów. Pań Św. Winoentego & Pau
wiązywałyby tylko dwie skumulowane. w Dąbrowie zł. 5.
izielę w świetlicy własnej odbyło się obrotu.

Burza nad iwiatem

Co słychać w Niwce?

OLKUSZA

Znani złodzieje

SŁ21ŁA ZAWIERCIA
50-lecie zakładów

ŻYC[E GOSPODARCZE
Obrady nad reformą podatku

OFIARY Mi

„KLTRTEF ZATHODNr
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wtorek Ti stycznia I93b roku.

WYTWORNA BLUZKA NADAJE SIĘ ZARÓWNO DO TEATRU
NA KONCERTY JAK I NA PRZYJĘCIA..
Bluzka zdobyła w dziedzinie mody prawo
obywaiteJs-iwa. Stanowi ona nietyliko uzupeł
nienie aportowego ka&tjuimu za dinaa. ale za
stępuje iz powodzeniem suknię popołudniową
i wieczorową. Bluzki „wieczorowe" nosi się
podczas partji bridigaa, w teatórae, na, wizy
cie, su one twarzowe i młodociane.

28241 Elegancka bluzka kamizelkowa z tafty
w pastelowym odcieniu. Suto marszcz©
ne rękawy, ryszka dokoła szyi
28201 Bluzka wieczorowa z szerokiemu ręka
K 28244
K2S255
wami, które u góry są zmarszczone.
Jako .przybranie plisowane rysziki.
28244 Wytworny ikostjum wieczorowy z czar
również obramowane futrem.
nego Crepe-Satiu lub z aki-amitu. .Uzu 28165 wy
Młodociana bluzka taftowa. Twarzowy
pełnia go tjiutówa bluzka.
żabot
i szerokie rękawy.
28255 Suknia wieczorowa złożona z czarnej
aksamitnej spódnicy i białej jedwabnej 28274 Na bluzkę wieczorową wkłada się ele- .
gancką pelerynkę z futra, aksamitu lub
Limaki. Wycięcie i pasek bluzki stóbnoz imitacji fultra.
iwane na miękkiej podszewce.
28202 Kasak z czarnego lub kolorowego aksa 28243 Oryginalna bluzka taftowa o twarzo
mitu obramowany futrem, które bie
wych rękawach, d rapowanych u góry.
Sjprzodu wąskie plisy z tej samej magnie dokoła głębokiego dekoltu w tvle
terji, ułożone w zęby.
prz?chodz: sprzodu pod szyję. Ręka

Straszna zbrodnia lekarza
Zabił dwóch lekarzy, zranił ciężko trzeciego i popełnił samobójstwo!
Pism,a ameryikańśkie donoszą o riie
zwykłej zbrodni.
dokonanej iprzez
lekarza, dr. Kuzniecowa,
emigranta
, osy jakiego, który w przystępie sza
lu zamordował dwóch lekarzy, trze
ciego zranid i (popełnił samobójstwo.
Dr. Kuznieeow pracował w znanym
w Nowym Jorku „ośrodku
medycz
nym" mieszczącym się przy ulicy 168
w pobliżu Brodwayu i tam też roze
grała się ia stTaszna tragedja. Dr.
KuBniecoiw pracował
w „ośrodku"
od czterech lat w charakterze lekarza
denjtyśly. Jego bezpośrednim zwierz< bulikiem był dr. Roy.
Krytycznego dnia między dr. Kuzniecoweim a jednym
z uffzędmków.
admiinisiracyjinycth wynikła sprzecz
ka, podczas której
dr. Kuznieicow
chwycił urzędnika za kark,
chcąc
go wyrzucić.
Dir. Roy uznał tego rodzaju postę
powanie za niedopuszczalne i z miej
sca zwolnił dr. Kuzniecowa z pracy.
Wydalony
lekara podporządkował
się temu zarządzeniu.
Wszystko działo się w godizinach
r. innych.
Po południu Kuizniecow zgłosił się
do swego zwierzchnika. Ponieważ dr.
Roy był zajęty, interesant usiadł w
poczekalni. Ci, którzy go tam w dzie
li, twierdzą, że nie zdradzał najmniej
szego zdenerwowania. Rozmową z dr.
Roy w jego gabinecie trwała
ikwadraus, gdy nagle rozległy się strzały.
Dr. Roy bezwładnie osunął się na po
dłogę i mimo natychmiastowej
po
mocy lekarekiej wyzionął po godzi
nie ducha. Tymczasem dr. Kuźniecow mzaoiwiszy na stół jakąś kartkę,
wskoczył do windy i wjechał na ós
me piętro. Tam sfcierował się do ga
binetu
prześwietlać
promieniami
Roentgena, gldlzie przebywa®' podówczas dwaj lekarze — dr. Weeberg i
dr. Crawiford.
Znowu rozległy się
strzały.
Dr. Weebeirg pad4 odraziu
iruipem. dr. Crowlford zaś został cięż
ko ranny, po tvch straszliwych wwzy

nach, szaleniec z dymiącym rewolwe
rem w dłoni zaniknął się w gabinecie
w którym stałe pracował i (barn ode
brał sobie życie.
Kartka, pozostawiona
na biurku
dr. Roya, zaadresowana była do pro
kuratora. Jaka jest jej treść — nie
wiadomo. Władze trzymają to narazie
w tajemnicy. Wynika jednak z tego,

że Kuzniecow
przybył już po po
łudniu z zamiarem dokonania zbrod
ni.
Świadkowie, znający dr. Kuizniecowa. stwierdzają, że był to człowiek
spokojny i pracowity. Przed czterema
laty Kuzniecow rozwiódł się ze swą
żoną, która mieszka obecnie w Rosji.

Ślepa kiszka... w okularach
Niesłychane przeoczenie podczas operacji
iW zeszłym tygdniu zdarzył się w
Barcelonie tragikomiczny wypadek.
Niejaki Alfredo Almanizo poddał się
operacji ślepej kiszki. Operacji do
konał najlepszy chirurg Barcelony.
Operacja udała się znakomicie, pa
cjent odczuwał jednak bóle. Dokona
no drugiej operacji i- z brzucha cho
rego wyjęto ełsulary, które roztargnio
nych chirurg zostawi! w ciele pocjanta
podczas pierwszej operacji.

Alinianizo nic chc ał zapłacić chirur
gowi za drugą, operację i żądał jesz
cze odszkodowania. Pacjent zaskar
żył go cło sądu-Na rozprawie w cha
rakterze rzeczoznawców zeznawali
najwybitniejsi lekarze Hiszpanji. Orzekli, że talki wypadek należy w me
dycynie do rzaićjlkości i świadczy o
braku odpowiedzialności lekarza. Sąd
wziął pod uwagę te zeznania i polecił
chirurgowi zapłacić odszkodowanie.

Z CAŁEJ POLSKI
ikaiiudifołą- pod . Wilnem była dziełem
zbrodniczego zamachu.
DWAJ ŻYDZI CIĘŻKO POBILI
PRZECHODNIA W WILME
W związku z wątpliwościami, co było
W sądzie Najwyższym rozgrywa się
przyczyną katastrofy ‘kolejowej pod Wil
nem, prezes wileńskiej dyrekcji kolei ciekawy proces' dwóch kupców żydow
iffiż. Faflkówski, po powrocie ,z Warszawy skich z Wilna Maithajma i Hema skaza
zbadał stan tom, na którym wydarzyła nych po roku więzienia za usiłowanie za
się katastrofa. Próbna jazda, dokonana bójstwa polaka, Kiutylliusa. Tło sprawy
na ciężkim parowozie od stacji Kiena pokrótce przedstawia się jak następuje:
Pewnej nocy obaj kupcy powracali z
do Nowej Wilejki z szybkością 90 km.
na godzinę, wypadła zadawalająco. Pod kańarstu do domu. Naraz zastąttił m
kłady na odcinki®, na- którym wydarzyła drogę jakiś nieznajomy mężczyzna, py
się katastrefą pochodzą z roku 19^7 i po tając dokąd idą i czy są żydami. Zacze
siadają odpowiednie- legitymacje i uio-żo- pieni rzucili się wówczas na nieznajome
go i ciężko-pobili go -j-aikiemś tępęm nan-c są bez zarzuibu.
Wobec tego nie ulega wątpliwości, że rzędlziem po głowie. Kuiryiłlliut odniósł
ZBRODNICZY ZAMACH
BYŁ PRZYCZYNĄ KATASTROFY
KOLEJOWEJ POD WILNEM

ciężkie usako^aewie zasaki i rfnu«ax-ny
był tee®yć się w szpitalu.
PORYWACZ DZIECI NA WOLNOŚCI
Wśród wielotyfii^cznej raftwy zwoinionych z więzień na podstaiwia aaanestji,
zn*adaizł się ^zaipottn«njiany“ przestępca wie
lokrotny kryminailisfta Lejb Bobik es rodem
z Wilna. Boblkes saczyci się tem, że był
on pierwszym pianie rem nieznanego jeSiZfiże przed kilkoma laty porywania dzie
ci na wzór amerykański. Pierwsza w Pol
sce próbła kidu3(p(persiwa miała miejsce
w rodzinmiynn mieście Bobfcesa w Wikcie.
Boblkes uplianewał porwanie syina njóejscowego mi-ljonera, L -jibowieza, lecz w
ostatniej chwili plan się nie powiódł ii
Bobkes powędrował za kraity.

PROGRAM RADJOWY
WTOREK U STYCZNIA 1936 R.
6.30 Pieśń poramoa i gimnastyka. 6.50 MukyJca lokika (jplyty). 7.55 Parę infannacyj.
8.00 Audycja dda szkół. 11.57 Sygnał czasu,
hejnał. 12.15 Audycja dfla r*zkół (d'la dzieci
młodszych): śpiewajmy .piosenki41 — popro
wadzi prof. Bronielaiw Rurtfcowski. 12.30 Fra
gment z otpery „Tosca“ Puccitni^ego w wyk.
soli’stów, chóru i orkiestry opery „La Scala"
w Medjolanie (jplyty). 13.25 Chwilka. gospo
darstwa domowego. 13.30 Z rynku pracy.
13.35 Re wja radjow<a .(płyty). 15.15 Wiado
mości o eksporcie poLskum. 15.30 Wiadomości
giełdowe. 15.22 Wiadomość, bieżące. 15.25 ży
cie artystyczna i kultwalne Śląska. 15.30
Muzyka popułanna w wyk. Kwartetu salono
wego rózgi, kraikowiskiej. 16.00 Skrzynka
PKO. 16.15 Utwory skrzypcowe Karola Szy
manowskiego wykona Michał Spieak. Akom
paniuje Anna Skrzyńska. 16.45 „Cała Polska
śpiewa-1 — andycję prowadzi prof. Br. Rut
kowski. 17.00 „Wielkie i drobne wynałazik? :
„Maszyny do pisania** — (pogadanka — wygi.
Ludwik Awin. 17.15 Koncert w wyk. orkie
stry P. R. pod dyr. Stanisława Nawrota i
Mary Dńdiuir-Załuwkiej — śpiew. 17.50 Skrzyń
ka .językowa — prof. Witold Doroszewski.
18jOÓ Recital fortepianowy Stefana Aefcena
zetgo. 18.30 „Poco uczy się tarany w gimna
zjach?" — odczyt — wygd. Jan Ankławicz.
16.45 Koncert reklamowy
19M Feftie-ton
sportOwo- turystyczny (ŚĆec<*łav Makuła)
19.35 Wiadomości sportowe. .t^O Pogadanka
aktualna. 20JX) Monolog aJotuedny. 20.10 Kon
cert symfonicmy. 22.30 ,,Dtzńedłzia»nk cfao
rób" — odczyt dila lekarzy — wygfł. dr. Le
on Wecaic. 22.45 .,Jatn Bożek — akademik
krakowski' (w 350 rocznicę urod/zin) — od
czyt — wygł. prof. dr. Wiitotó Wilkosz. 2T5.O •
Wiadomości aucteorologiczne dla żeglngi powietrzmej. 23.05 Mauzyka taneaana w wyk
Malej ońk. P. R. pod dyr. Z. Górzy nafcie-* j

irforefe li sżycznia 1936 roŁu.
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Terminarz antti lekkoatieiyczsych

!"

STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SOSNOWCU NA 1936 R.
Kierownictwo sekcji lekkoatletycznej Strze
leokiego K.S. opracowało termin zawodów
lekkoatletycznych na rok 1936, który przed
stawia się następująco:
22 — Udział w zimowych mistrzostwach
Śląska panów na hali w Katowicach.
9.2 — Udział w zimowych mistrzostwach
Śląska panów na hali w Katowicach.
22 i 232 — Udział w zimowych mistrzo
stwach Polski .pań i panów na hali w Prze
myślu.
15.3 — Bieg propagandowy dla niestowanzyszotnych w Sosnowcu.
22.3 — Udział w biegu naprzełaj o mistrzo
stwo śląska panów w Czeladzi.
22.3
Udział w biegu naprzełaj o mistrzo
sfrwo Śląska panów w Biełsku.
29.3 — Udział w biegu naprzełaj „Polon ji“
w Katowicach.
5.4 — Udział w biegu naprzełaj o mifitrzo
stewo Polski w Lublinie.
19.4 Udział w biegu naprzełaj o mistrzostwo
Polski pań w Poznaniu.
26.4 — Bieg naprzełaj o puhar dawniej
szego K. S. „Strzała*' w Sobdowcu.
3.5 — Udział w Narodowym biegu naprze
łaj w Sosnowcu.
10.5 — Mistrzostwo powiatu Będzin Związ
ku k-Strzeleckiego dla pań i panów v So
snowcu.
17.5 — Zawody międzyklubowe pań i pa
nów C.K.S. — Strzelecki K.S. w Sosnowcu
21.5 — Udział w mistrzostwach śłąeka ju
niorów w Katowicach.
21.5 — Projektowane zawody międzymia
stowe Sosnowiec — Dąbrowa, w Sosnowcu.
24.5 — Udział w mistrzostw-ach Śląska kia
sy „C“ w Chorzowie.
1.6 — Męskie zawody międzykiLubowe K.S.
Roździeń — Szopienice — Strzelecki K. S. w
Sosnowcu.
16 — Kobiece zawody rewanżowe »,Sita-

djon‘* Chorzów-—Strzelecki KS, w Sosnowcu
7.6 — Udział w mistrzostwach śląską, pań
i panów klasy ,.B“ w Katowicach.
14.6 — Udział w mistrzostwach śląska pań
i panów klasy „A‘; w Chorzowie.
21.6 — Udział w dziesięcioboju panów i
pięcioboju pań o mistrzostwo Śląska w Krywo Idzie.
4 i 5.7 — Udział w kobiecych zawodach
głównych o mistrzostwo Polski w Łodzi.
4 i 5.7 — Udział w dziesięcioboju o mi
strzostwo Polski w Bydgoszczy.
12.7, — Zawody międzyklub owo pań i pa
nów ^Pogon; Katowice — Strzelecki K. S.
w Sosnowcu.
19.7 — Udział w pięcioboju panów i pań o
mistrzostwo Śląska, w Lipimach.
26.7 — Zawody międzyklubowe pań i pa
nów ,.Sokół;‘ Czeladź — Strzelecki K. S. w
Sosnowcu.
2.8.i — Zawody międzyklubowe
panów
..0,6 Mysłowice — Strzelecki K. S. w So
snowcu.
2J8 — Zawody międzyklubowe panów
.,Unja“ Sosnowiec — Strzelecki K. S. w So
snowcu.
16.8, — Zawody międizykilubowe panów i
pań „Stadjo<n“ Chorzów — Strzelecki K, S.
w Sosnowcu.
30.8, — Udział w trójboju pań o mistrzo
stwo Polaki w Krakowie.
6.9 — Dzień rzutów w Sosnowcu.
20.9 — Dzień biegów i sztafet w Sosnowcu
27.9 - UDZIAŁ W PIĘCIOBOJU PAŃ O
MISTRZOSTWO POLSKI W SOSNOWCU.
4.10 — Udział w chodzie 50 kim. o mistrzoeiwo Polski w Warszawie.
4.10 — Udział w pięcioboju panów o mi
strzostwo Polski w Krakowie.
25.10 — Na zakończenie sezonu bieg na
przełaj o puhar dawniejszego K.S. Strzała
w Sosnowcu.

Sędziowie kieleckiego OKS
przeciw zniesieniu autonomji
W ub- niedzielę odbyło się w Często
chowie walne zebra-nie kieleckiego OKS
przy udiziels 41 sędziów z Częstcchowy,
Kielc i Zagłębia. Prowadzone były w
atmosferze spokojnej, poza jednym rozdiźwiękiem w dyskusji nad działalnością
zarządu, kiedy p. Dudziński wytoczył
cały szereg zarzutów, jakie następnie
odwołał.
Zebranie zagaił prezes kiejeękiego OKS
p. Scherer, który poprosił na asesorów
kpt. Speltensteina, Słomczyńskiego z So
snowca, Trzaskę, z Kielc. Prot ck ułów a ł
p. PiotrowskiZ odczytanego sprawozdania wynika-

ło, że praca zarządu była owocna i w
100 procentach zrealizowała przeprowa
dzanie stabilizacji we wszystkich podikolegjach, a zwłaszcza w Zagłębiu.
Po udzieleniu ustępującemu zarządowi
absolutorjum z podziękowaniem zebrani
dokonali wyboru prezesa, którym został
kpt. Spaltenstein, b. członek zarządu
lwowskiego OKS. Do zarządu wybrano
pp.: N. Scherera, inż. Weinsocka, Kę
dziorę i Piotrowskiego, na zastępców
Hermana i Rosenzweiga. Do komisji re
wizyjnej Kocińśkiego, Horowicza i J.
Scherere. Delegatami na walne zebranie
OKS wybrano . N. Scherera, Trzaskę i
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Przypominamy P.T. Kupcom
f
źe w dniu jutrzejszym t. j. 15. I. 1936 r. w Sali Stowarzyszenia Techni
ków w Sosnowcu, (3 Maja 25) odbędzie się o godzinie 18.30 odczyt p.t.
„Światło elektryczne w reklamie".

Przybywajcie licznie — Świetlna reklama to Wasz najlepszy
sprzedawca.
ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
w Zagłębiu Dąbrowskiem S. A.

Słc mczyńskiego.
Ponadto zebrani uchwalili ufundować
puhar dla rozgrywek pomiędzy podkolegjami. Nadano godność sędziego za
służonego p. Słomczyńskiemu z Sosnow
ca, oraz uchwalono ostry sprzeciw w
sprawie zamierzonego zniesienia autonomji sędziowskiej.
Walne zebranie reaktywowało w pra
wach członków sędziów z Podkolegjnm
zagłębiowiskieigo pip.: Hyckiego i Bran
dysa.

Tran leczniczy, świeży
oryg. norweski „Goldmedal*

nadszedł i poleca go:

—8854

LOKALE

SKŁAD APTECZNY

M. JAGIEŁŁOWICZ

I

I
I
Cichy Antoni II

ZAKŁAD STOLARSKI

MEBLOWO-BUDOWŁANY

i

I

I

włażę.

mistrz stolarski

SOSNOWIEC,

ul. Piłsudskiego Nr. 52

Wykonuje wszelkie roboty meblowe od
najskromniejszych do
najwykwintniej
szych według najnowszych katalogów
krajowych i zagranicznych.
wykonanie pierwszorzędne pod gwaraneją

Ceny kryzysowe.
Warunki płataośai b. dogodne.
Czesia oKazjjna sprzeda! meoii. 910J

8

I
I
8
8

Dziś!

Na dręczące wszystkich pytanie odpowiada monumentalne widowisko
filmowe

— Panie doktorze. Zanim się zbudzę tz nar
kozy proszę mi wyrwać zbędne włosy z brwi,
aby wyrównać ich lituję...

Burza nad światem
Film mówiony po polsku

PRAWDA SFILMOWANA
Tragedja narodów na przestrzeni ostatnich 40 lat-

NADPROGRAM TYGODNIKI PATA
Początek seansów o godz. 16.15.
HUMOR,

Dziś ostatni dzień!

KINO

ŚMIECH,

Pat i Patachon
Rolf Wańka, Pat i Patachon,

Nadprogram: Tygodnik Paramountu i Pata.
Następny program: „UCIECZKA'.

Eral) Juitn iitiiteii'

Nie cud a rzeczywistość!
Słynny jasnowidz Osowicki z War
szawy przewidział główną wygraną loterji pre
miowej xa pomocą klucza wibracyjnego, gdzie
kupić szczęśliwy los. Wyświetla najbardziej zawikłane sprawy miłosne, handlowe, spadkowe.
Ostrzega przed pseudo-jasnowidzami, którzy
szumnie się ogłaszają i wykorzystują Publicz
ność nie mając żadnego daru Bożego. Tylko
przez krótki czas ofiaruje dla dobra ogółu,
każdemu horoskop przyszłości do 39 roku kalendarzowego tylko za
5.— zł. natomiast bez horoskopu 1.50 zł. znaczkami, bez żadnyeh
dopłat. Przyślij datę urodzenia i imię matki.
—9317

ZABAWA

Niebywałe cyrkowe sceny i bogata wystawa zwierząt.
Udział biorą: Hans Moser, Leo Ślęzak, Adela Sandrock,

Rękopisów redakcja nie zwraca.

ZGUBIONO
dowód osobisty wyda
ny przez magistra/t —
miasta Zawiercia Nisou, Dawid Dymand,
Zawiercie.
27?

Kraków, ul. Sw. Tomana 15 m. 2.

CYRK SARANA

''.JSNOWiLC. Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4,
TeL 64. Skrytka poczt 62.
ądmb łstracja: Piłsudskiego 4. Teł. 73.
Rodak tor naczatny przyjmuje
od godz. 11 — i i od 6 — 7.

Różne

MIÓD

ZGUBIONE
DOKUMENTY

Groza wojny zawisła nad światem?

KINO

Paaco

NAJWYTWORNIEJ
SZE stroje balowe i
praktyczne garnitury
biurowe,,
spacerowe,
wizytowe, palta jesień
ne. zimowe oraz futra
najtaniej
wykonuje
Zakład Krawiecki T.
Trybulefci, Sosnowiec,
3-go Maja lla.
9006
LA KŁ AD
TAPICERSKJ
Piotr Tomczyk. Sosno
wiec, Nowopogońrka
19. Poleca nowoczesne
otomany, tapczany, fo
tele kanadyjskie. Ro
bota pierwszorzędne
Ceny konkurencyjne!
Warunki dogodne.
90(7
ŚLUBNE
FOTOGR.AFJE
artystycznie wykonuj*
S. Mieczkowska So
snowiec, Piisudsk i e go
20. Uwaga: Filji na
Pogoni nie posiadam.
9496

WYPOŹYCZAMY
zastawy stołowe na
wesela, przyjęcia to
warzyskie. Hale Roz
woju, Sosnowiec, ul.
Mod rzejow-ska 30. P.
Ko Ho na.
24F

Chluba wiedeńskiej produkcji filmowej!
Arcydzieło wytwórni Sascha!

EPIZOD”

99
w Sosnowcu ul. Potężny dramat życiowy.

Warszawska 2.

POSADY
i PRACE

3 POKOJE
z kuchnią i wygodami
POTRZEBNY
do wynajęcia, żerom- uczeń fryzjerski. Zgła.
szać się Zakład Fry
zjerski Łuckoś Sosno
DO WYNAJĘCIA
<• mieszkania i-o poko wiec, Gro chowa 17.23?
jowa x kuchnią i wy
godami w domach —
POTRZEBNI
^:ej«<kich przy
u-1.
Długie i Nr. 10 Blhb&ze agenci do sprzedaży
obrazów
Wiejska 24—
szczegóły Zarząd Miej
ski w Sosnowcu — Ra m. 11 od 10 do 12. 273
'usiz pokój Nr. 29.
2?5
POTRZEBNA
panienka z niemiec
KUPNO i
kim językiem do kor
wensaęji chłopczyka
SPRZEDAŁ
lat 10. Wiadomość ul.
Mapjadka 4-e Sztuika.
SER TWAROGOWY
274
40 gr. za kg. Spółdzńełnia. Ziemiańska.
________________ 9263
lipcowy świeżego zbr»
ru pod gwarancją —
prawd-ziwy polecają
Koziołkow i Jędryczek
Sosnowiec, 3-go Maja
Nr 21
405?

Kino EDEN Sosnowiec
Dziś!

KOMITET ROZBUDOWY MIASTA
SOSNOWCA
pedaje do wiadomości, że podania o udua&letnde pożyczek na budowę nowych domów j re
monty starych, należy składać w Zarządzi
Miejskim co dnia 22 lutego rJ>. Bliższych
wvi&śnień udziela Wydział Budownictwa —
(Ratusz II p. ipokój Nr. 4il).
376
Prezydent Miasta (J. Kaczkowski).

W roli gł. bohaterka „Maskarady’’

PAULA WESSELY

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA
Po 10 wyrazów w każdem kosztują:
50 drobnych ogt. 26 zł.
20 drobnych ogL 15.06 zł.
10 drobnych ogł. 7.00 zL
5 drobnych ogł. 4.00 bL
każdy wy raz dodatków v dor ’ •
- rx> 5 g
BĘDZIN, Małachowskiego 7. -- CZELAuz, J. Dembiński, Staszica 16 — DĄBROWA GÓRNICZA, Krotka 11. — GRODZIEC, Kiosk
p. Łaciiwkie&o. — KIELCE, Sienkiewicza 43. — ŁAZk, Wfady&law Jaworski — OLKUSZ, Rynek, Kiosk p. Koordaszewakiego, —
STRZEMIESZYCE, księg. W. Bagińskiej.
ZAWIERCIE, 3-go .Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Krupy. — ŻARKI, F. Nanberg.
-- MYSZKÓW, kiosk St Jaworskiego.

.2
S
S
**
©

Wiersz milimetrowy jednołamowy: na 1-ej stronie, względnie przed tekstem 6U
w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz.g
Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm„ za tekstem 55 mm.; w niedziele |
i święta 25*/o drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzeganie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.
g.
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