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BOMBARDOWANIE Z 33 OKRĘTÓW WOJENNYCH.
LONDYN, 10.2. Komendant floty ja
pońskiej na rzece Jang-Tse udzielił wczo
raj wywiadu przedstawicielom prasy
zagranicznej.
— W środę rano fort będzie zajęty —
uświadczył
komendant. — Zapraszam
panów na godzinę ósmą minut trzydzie
ści, gdzie będę mógł służyć wyczerpującem sprawozdaniem o przebiegu ataku.
Słowa admirała japońskiego przeisto
czyły się w czyn dziś o świcie. Ze sto
jących w porcie 55 okrętów wojennych
rozpoczęło się bombardowanie fortu.
Ciężkie działa strzelają salwami, zarzu
cając pozycje chińskie deszczem poci
sków.
Do godziny 7 rano (czas wschodnio azjatycki) fort Wu-Sang znajdował się
jeszcze w rękach Chińczyków. Walka
trwa. Artyleria fortu odpowiada coraz
słabiej. Należy oczekiwać zajęcia tego
ważnego punktu.
W przewidywaniu upadku fortu WuSang, Chińczycy umacniają w gorącz
kowe m tempie pozycje, leżące poza for
tem.
Jak wynika z ostatnich wiadomości,
walki przekształcają się stopniowo w
wojnę pozycyjną. Okopy chińskie cią
gną się na przestrzeni 50 kilometrów;
sięgając miejscowości Lin-Hu.
UCIECZKA CHIŃCZYKÓW.

LONDYN, 10.2. Komendant amery
kańskich sił zbrojnych w Szanghaju ko
munikuje, że tereny koncesyjne Stanów
Zjednoczonych nie będą udzielały azylu
dezerterom, oraz żołnierzom chińskim.

Prohibicyjna taryfa
WĘGLOWA.
WARSZAWA, 10.2. (Tel. wl.) Miu.. kom unikaćji wp<r cwadza pr oh i bicyj no ta
ryfy węglowe od 1 marca rb. Znaczy to,
że taryfa na węgiel, tir ainćp o itowan.y z
Gdańska i Gdyni na bliższe dydansy
będzie podwyższona o 250 proc., a na
dystansie 500 klina. nie przewyższy obec
nej taryfy.

Sensacyjna oferta
JAPONJI DLA SOWIETÓW.
LONDYN, 10.2. Z Nowego Jorku donocizą: Pisarz amerykański Uptom Glosę,
autor książki pt. „Rewolucja Azji4'• wy
głosił przemówienie w jednym z kilnbów, w7 którem oświadczyO!, iż rząd ja
poński przed rozpoczęciem wyprawy
mandżurekiej zaproponował rządowi so
wieckiemu kupno kraju Amurskiego za
cenię 2 miljardów dolarów, płatnych w
dziesięciu ratach rocznych.
Pisairiz amerykański oświadczył, że
śródłem tych informaicyj jest Ohaszi, ja
poński konsul generalny i obecny guber
nator cywilny Charbimu.
Rząd sowiecki odrzucił propozycje ja
pońską, aby nie stracić dostępu do Oceaimu Spokojnego.

Strajk piwny
WYBUCHŁ W HAMBURGU.
BERLIN, 10.2. W Haimibuirigu dbradowiai wczoraj wiec czterech tv«sięcy
restanir-ato-rów i hotelarzy hainburskich.. Postanowiono ogłosić w clnim
dziaojszyim strajk piwny na znak
protestu., przeciwko rozpOTzadlżeniom
nadzwyczajnego komisarza ‘dla ob
niżki cen.
Nad wejściami do zakładów gaetronamścznych - ukazały się dziś rano
transparenty. z naipisami: ..Niema pi
wa .

Cors ’ częstsze przechodzenie oddziałów pończyków. Amerykańskie misje Czer rzom chińskim, lecz pozą obrębem kom
chińskie! nr terytorium amerykańskie wonego Krzyża chętnie przychodzą z cesji.
pociąga z< sobą ostrzeliwanie przez Ja- pomocą ludności chińskiej oraz żołnieKOMISJA EKSPERTÓW.
NOWY JORK, 10.2. Do Nowego Jorku
przybyli wczoraj rano europejscy człon
kowie komisji ekspertów, która z ramie
nia Ligi Narodów ma udać się do Chin
Eksperci byli przyjęci przez delegatów
amerykańskich, następnie złożyli wizy
WARSZĄWA, 10.2. (Tel. wł.) Na po na Śląsku i zaatakował pensje dyrekto tę ministrowi spraw zagranicznych w
siedzeniu Sejmu dokończono dziś dysku rów.
Waszyngtonie.
sji nad budżetem Min. reform rolnych,
Bardzo ostro atakował przemysł pos.
Jutro komisja w komplecie wyjeżda
następnie przeprowadzono dyskusję nad ROGUSZCZAK.
do San Francisco, skąd uda się na Dale
budżetem Min. przemysłu i handlu i za
Pos. MINKOWSKI w replice zarzucił ki Wschód.
częto dyskusję nad budżetem Min. pracy. pos. Wojciechowskiemu demagogię.
FRANCJA NEUTRALNA.
W dyskusji przejawiła się różnica zdań
Przy budżecie Min. pracy pos. TO
w łonie BB. Pos. MINKOWSKI (BB) re MASZKIEWICZ z grupy MoraczewskiePARYŻ, 10.2, Na wczoraj szem posie
ferent, wystąpił w obronie karteli, a po go domagał się kontroli rządowej nad dzeniu parlamentu premjer Laval w spo
seł WOJCIECHOWSKI (BB) zaatakował przemysłem.
sób energiczny odpierał zarzuty, w myśl
je.
Bardzo ostre przemówienie wygłosił których Francja wspiera rzekomo Japo
Pos. GRZESIK (BB) poruszył sytuację pos. ŻUŁAWSKI (PPS.).
n,ię w jej dążeniach do opanowania Mań
dżtirji i Szanghaju.
— Żadne mocarstwo — oświadczył pre
mjer Layal — nie trzymało się dotych
czas tak ściśle przepisów neutralność^
w debacie nad ustawą o zgromadzeniach.
jak to czyniła Francja.
WARSZAWA, 10.2. (Teł., wl.) Na po tej samej sprawie, ograniczyć prawo ZDRADA GENERAŁÓW CHIŃSKICH.
siedzeniu sejmowej komisji administra przemawiania do jednej minuty.
MOSKWA, 10.2. Dzienniki sowieckie
cyjnej w dalszym ciągu debatowano nad
Pos. RYMAR (KI? Nar.) domagał się
ustawą o zgromadzeniach. Wszystkie po rozszerzenia wniosku pos. Ducha i zało donoszą, że chiński generał Maa odbył
konferencję z dowódcą wojsk japońskich
prawki opozycji odrzucono. Przyjęto, żenia mówcom kłódek.
dotychczas 8 artykulójł’.
Przewodniczący pos. POLAKIEWICZ gen. Tamona. Po przeprowadzonych roz
Pos. DUCH (BB) zaproponował, aby' nić- poddał tych wniosków pod głoso mowach gen. Maa zgodził się na ścisłą
współpracę z władzami japońskiemi.
mówcom, przemawiającym drugi raz w1 wanie.
Gen. Ma a mianowany będzie główno
dowodzącym wojsk prowincji hcjłiicjańskiej. Również drugi generał chiński
Diń-Czou, który jeszcze przed paru dnia
mi prowadził wałki z oddziałami japońna tle memorjału wszechnicy Jagiellońskiej.
skieini, stara się o nawiązanie kontaktu
WARSZAWA, 10.2. — Ostatnie wy wersytatu Jagiellońskiego i stosowa z Japończykami.
darzenia. które rozegrały się w korni niu na terenie uniwersytetu dyktatu W rokowaniach pośredniczyć ma kon
ej oświatowej Sejmu na tle dyskusji ry, która jest zwalczana -przez stron sul amerykański Henson.

O przemyśle i pracy
na posiedzeniu Sejmu

Kłódki dla mówców

Incydent w komisji oświatowej

nad projektem o ustroju szkolnictwa,
sprawiły, iż cala uwaga parlamentu
Iku.pia się w tej chwili na pracach w
tej komisji. W Sejmie szeroko komen
tuje się decyzję klubu B. B. o przej
ściu do porządku nad njemorjatami
St iiatn wszechnicy Jagiellońskiej
Przed porządkiem dziennym dzisiej
szego posiedzeniu zabrał głos pos.
prof. Stefan Dąbrowski (Klub Naród.)
i złożył w imieniu klubów Narodowe
go, Ludowego. P. P. S. i Cli. demokra
cji oświadczenie następujące:

Pan pos. Szyszko wystąpił wczoraj na ko
misji przeciwko senatowi uniwersytetu Ja
giellońskiego z zarzutami, ubliżającemi god
ności tej najstarszej polskiej wszechnicy,
posuwając się do tego, że krytyczny i rze
czowy pogląd senatu uniwersytetu Jagielloń
skiego na projekt ustawy o ustroju szkol
nictwa, nazwał „stanowiskiem nieprzyzwoi*._
tem
Pani przewodnicząca nie uznała za
właściwe stanąć w obronie senatu uniwer
sytetu jagiellońskiego, nie mającego możno
ści bronienia się. Również p. wiceminister
uie zareagował na to wystąpienie. Zgłaszają
cym się
do
*
głosu w tej sprawie posłom pani
przewodnicząca głosu nie udzieliła.
Sądzimy, że senat uniwersytetu Jagielloń
skiego działa w zakresie swoicli praw i tradycyj .historycznych, które nakazują mu czu
wae nad nauką i szkołą polską, j dlatego
uważamy; że wystąpienie pos. Szyszki jest
niesłychane i niedopuszczalne i przeciwko
temu wystąpieniu kategorycznie protestu
jemy.
Protest ten składani w imieniu Ch. D.,
P. P. S., Klubu ludowego i Klubu Narodo
wego.

Przewodnicząca posłanka Jaworska
(B. B.) oświadczyła, że zachodzi nie
porozumienie, gdyż pos. Szysżko nie.przyzwoitością nazwał stosunek sena
tu do ministra.
Następnie zabrał glos pos. Szyszko
i oświadczył. że:uważała się za mo
ralnie • uprawnionego do takiego wy
stąpienia, po rozmowie, jaką odbył z
niektórymi profesorami uniwersytetu
Jagiellońskiego. Występował -przeciw
ko kneblowaniu ust profesorom wnii-

nictwa opozycyjne w innych. dziedzi
nach życia. Mówca uważa za nieprzy
zwoity zakaz przyjazdu na zjazd pro
fesorów (stojących na gruncie idęologjr patia marszałka Piłsudskiego) na
skut-elk zaproszeń, podpisanych przez
profesorów, a w których było .zazna
czone, że udział w zjeździć .będzie brał
p. minister oświaty. W ten sposób, zcla
n-i-ein mówcy, uniwersytet nie powinien
postępować wobec .polskiego ministra,
przed którym powinien .zajmować kor
ne stanowisko t-embandziej, że wobec
władz zaborczych tenże uniwersytet
wykazywał daleko posunięty lojalizni.
Po tem oświadcżetMiu pos. Szyszki
zabrał glos w sprawie for-inąłnej pas.
Piotrowski (P. P. S.) i zażąda) zazna
czenia w protokóle, Że pos. Szyszko
uważał siebie za uprawuio.nego do ta
kiego wystąpienia' na podstawie roz
mowy z profesorami uniwersytetu Ja
giełło niskiego.
Pos. Szyszko podkreślił, że uważał
siebie za moralnie upoważnionego do
tego wystąpienia.
Po tym incydencie komisja przystą
piła do dalszej szczegółowej rozprawy
nad projektem rządowym o ustroju
szkolnictwa.
AV czasie dyskusji wszystkie wnio
ski, dotyczące szkolnictwa powszech
nego, zostały odrzucone. Odrzucono
również wnioski, dotyczące oświaty
fłozaszŁotaej. Posłowie Dąbrowski i
Szydełek! zażądali, aby wychowanie
oparte było na podstawach moralnoreligijinych, a p. Śzydelski zapytał wlioemiin. oświaty p. Pierackiego o jakie
zasady ma się opierać program wy
chowania.
.Wicemin. Pjeracki oświadczył, że
obóz rządowy nie występuje przeciw
ko kościołowi.
Poprawki pp. Szydetakiego i Dą
browskiego odrzucono.

Hindenburg i Hitler
DWAJ KANDYDACI
NA PREZYDENTA.
BERLIN, 10.2. Sprawa kandydat/wry
prezydenta IJi.ndenburga zdaje się po
woli wyjaśniać. Jak się okaiziuje, Stahilhełm w tym tygodniu wyda odezwę, w
której wezwie swoich członków do glo
sowania na- Ilinideinburga. Powyższa de
cyzja Stahdhełmu', jak słychać w kołach
poiin^^niowanych, będzie miao.'odajną
*
dla
prezydenta Rzeszy w rozs trzy ginię
ciu co do przyjęcia kandydatury.
Natomiast na zjeździć przywódców w
Momac-bjunn pairtja nairodowo - soejałistyczna po^tanowtrlla wysunąć AY-łaisneigG
kandydata. Kandydatem tym . będzie
prawdopodobnie Hitler. Formalne trud
ności zostaną, zdaje się., usunięte za zgo
dą rządu Rzeszy i prezydenta Rzeszy i
Hitler otrzyma obywatelstwo u lenni ec
*
ke.
Hitler twierdzi, że uzyska conajmniej
15 miiljonów głosów. Gdyby to naistąipilo. otka-żc się konćeczaie dirugie głOEiowane,' pouiioważ w pierwśizem Hiudebuirg,
uizyiSikując glosy centrum, pairtji ludo
wej, ipaitji państwowej i soejaildteimckratów oraz mniejszych grup, skupi naj
wyżej 19 miljonów. Ponieważ komuni
ści zdobędą około 5 miljo.nów głosów,
łłindenibuirg- wedOng obliczeń nairodowy-ch. socjalistów, nie u-zyska absolutnej
większości.
. Liczba upirawinionycli do glosowania
wyniesie około 44 miljonów.

Szkoły bez krzyżów,
PAMPEEUNA, 10.2. W- związik.u z
dekretem l-ządowyni. nakazującymi usunięcie z budytrków szkolnych kmc-ylikeów, d-oszlo w miejscowości EsteiJ
la do gwał-tewaiYC-h zaburzeń.
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pozwała, ni: na zajmowanie się polityką.
O wypadkach kałjpedzikkh dowiedzia
łem 'się z dzienników. Po powrocie do
zdrowia wrócę do Genewy i nie omiesizkam zreferować tak zwanego zamachu
stanu.

OLIMPJADA
SCHAEFFER MISTRZEM ŚWIATA. SONJA HENIE NA 4-tem MIEJSCU.

W 200-NĄ ROCZNICĘ URODZIN G. WASZYNGTONA.
Dnia 22 ban. upływa 300 lat od daty urodzin twórcy Stanów Zjednoczonych G. Waszyngtona. Rocznica ta będzie uroczyście obcho
dzona w Stanach Zjednoczonych. Obok dom w Sulgrave Manor, w którym urodził się Waszyngton.

Stanowisko Polski w sprawie rozbrojenia
Mowa min. Zaleskiego w Genewie.
STANOWISKO WŁOCH.

GENEWA. 10.2. — Na dzielejeżem
posiedzeniu konferencji rozbrojenio
wej zabrał glos włoski minister spraw
zagranicznych Grandi. Była to ostra
krytyka francuskiego planu rozbro
jenia. Grami ..zwal projekt francu
ski „politcH :i ugiętego egoizmu”, a
iw żądartiac,. uaeunąt się dalej, niż
przedstawiciel Stanów Zjednoczonych,
a nawet kanclerz Briiniug.
•Minister Grandi zażądał całkowite
go zrównania wszystkich mocarstw7
pod względem zbrojeń oraz wyrzecze
nia, się nietylko lodzi podwodnych,
lecz i okrętów linjowych, okirętówmatek samolotowych, ciężkiej artyłerji, czołgów, samolotów bombowych
i wojny chemicznej.
Poza tern min. Grandi domagał się
rewizji niektórych umów międzyna
rodowych, które według jego zdania,
nie zapewniają bezpieczeństwa ludno
ści cywilnej.
OŚWIADCZENIE JAPONJI.

GENEWA, 10.2. — Po przedstawi
cielu Włoc-li, ministrze spraw zagra
nicznych, Grandim, zabrał głos amba
sador japoński z Brukseli, Hałsudaira.
Mowa delegata japońskiego była
(przerywana ironicznemi okrzykami i
śmiechem. Zwłaszcza ustępy;, dotyczą
ce dążeń Japonji do rozbrojenia.
Maieudaira zapewniał, że Japonja
chce współpracować z cały m światom
nad rozbrojeniem. Jest jasne, dowodzili
że -bezpieczeństwo zależy od położenia
gospodarczego, finansowego, politycz
nego i geograficznego. Gdy sąsiedzi
nie dotrzymują, podpisanych umów,
to wtedy pokój staje się wątpliwy.
Mówca wypowiedział się przeciwko
zniesieniu łodzi podwodnych lecz za
zniesieniem samolotów bombowychOświadczenie to było powitane długo
niemilknącym śmiechem. Z ław rozle
gły się okrzyki: Szanghaj! Szanghaj!
Matsudaira zakończył mowę rfdaniem, że gdy kraj jak: (w7 tymi wy
padku Chiny) daje powód do niepo
kojów, to mocarstwa nie powinny żą
dać od sąsiadów tego kraju aby rezy
gnował ze zbrojeń.

niowa powinna przedćwszysilkiem za
interesować się aumjaimi zamasikowanemi. W tym celni należy zwrócić bacz
uą uwagę na budżety wojskowe, albo
wiem etan zbrojeń jest proporcjonalny
do wydatków. Należy zacząć rozbro
jenie od likwidowainia nieoficjalnych
organizacyj wojskowych, Polska, bę
dąc państwem, rolniczeun, musi się li
czyć z przewagą militarną sąsiadów.

Głosy prasy o mowie Briininga.
PARYŻ, 10.2. Po wczorajszej mowie
kanclerza Briininga w Genewie, Partónax w „Echo de Patrię1' pisze:
„jedynym celem, do którego zdąża
Rzesza Niemiecka — pisze Per.tiinax
— jest rewanż. Motyw ten przebijał
wy raźnie , ze słó w kanclerza Briininga
jakkolwiek mówca Wyrażał się bar
dzo oględnie''.
Nawet lewicowa „Eie Nouvelle“ po
traktowała wywody przedstawiciela
Niemiec w sposób nieufny. Dziennik
twierdzi, że kanclerz robił całkiem
niedwuznaczne aluzje co do rewizji
traktatów i w tym celu dość zręcznie
wykorzystał zagadnienie rozbrojenio
we. ■
Również socjalistyczny „Popularnie1'
ma dużo zastrzeżeń. Choć w zasadzie
zgadza się z tezą niemiecką, jest jed
nak
zaniepokojony
eweintuailinemi
zbrojeniami Rzeszy Niemieckiej, gdy
by teza kanclerza Briininga znalazła
posłuch. Niemcy na zasadzie „równe
go uzbrojenia1' mogą w szybkim cza
sie prześcignąć wszelkie inne mocar
stwa.
„Maitin“ dochodzi do wniosku, że
w Genewie kształtuje się „niemiecka
mistyka", o czetn Francja nie powin
na zapominać. Dziennik tera Zapytu je

SONIA HENIE I KAROL SCHAEFER

kio upoważnił kanclerza Briininga
LAKĘ P-LACID, 10.2. We wtorek
do przypisywania swej tezy całemu w<iieczoirem dokończono konkuirsn panów
narodowi niemieckiemu.
Rzeczywi w jezdnie figurowej na lyżwiaich. Zainte
stość przeczy tego rodzaju twierdze resowanie ogromne, tllumy wifdlzów.
niom.
Po prowizor ycznem obliczieniu pun

któw, komitet sędziowski ogłosił mi
strzem Okimpjady w tej konkuireneji 20lebniego Austrjaka Karola Sobaetfera.
Drugie miejsce zajął wieloletni mistrz
świata, Sziweid Graffstiroem. Trzeci Wil
son (Kanada,), dailej Turner (St. Zjedn.),
Nikanen. (Finllandljia), Beder (Niemcy),
Małden (St. Zjedn.).
Oliimipojskie zawody w jeździć eatuioznej dłl-a pań rozpoczęły się ćwiczeniami
obowiązków emi.
Misitirzryini świata Sonja Henje zgoto
wała swoim zwolennikom żałosną nie
ECHA W AMERYCE.
spodziankę. Nie zdołała ona w tej części
NOWY JORK, 10.2. W dzienniku konkurencji wy&uńąć się na czoło kotn„New York Times1' ulkazał się dziś ar kureneji. Wyikonadia oina obowiązkowe
tykuł p. t. „Remebber You1' omawia figury z giracją i dokladinie, lecz Ameryjący mowę kanclerza Briininga.
kainika M'arybelil Win^On etaaęła .na tej
Dziennik przypomina, że w trakta samej wysokości, a wiedenka Firifzi Buir<y
cie wersalskim niemą ani jednego pa ger przewyższyła ją nawet.
ragrafu, któryby zmuszał ailjantów Również Szwedka YNianne Huliteen
do ograniczenia zbrojeń. Traktat -wer pozbyła się swej sztywności i pozyskała
salski daje jedynie wyraz nadziei, że sobie uzniainie sędziów.
rozbrojenia takie będą przeprowadzo
Jeżeli Sonja Hennie nie weźmie sobie
ne. Żądania więc kanclerza Briininga • zbytnio do serca uzyskania gorszej od
hie dadzą się łatwo uzasadnić.
jej konkurentek noty za ćwiczenia obo
wiązkowe, zwycięstwo może jeszcze prze
chylić się na jej stronę. Jej głównymi
atutem są ćwiczenia dowolne, w któ
Wszystkim, którzy raczyli oddać ostatnią poaługf i odprowadzili na miejace
wie ornego spoczynku zwłok nieodżałowanej parnią.i najukochańszej Matki naszej
rych zeibrać może punkty potrzebne do
i Babuni
zwycięstwa.
Wszystko jednak zależy od sędziów.
ś. p. z Pogonowskich Bronisławy GAJZLEROWĘJ
W figurach obowiązkowych, na pierw*
■ w szczególności Przewielebnemu Duchowieństwo, Sz. Zarxqdowi Ligi Kafc. Nie
sizem miejscu ulokowała się Burger
wiast par. NowosieleokieJ. lokatorom sa piękne kwiaty i serdeczną żyezliwość dla
przed Huiltecn, WiinSon i Sonją Henie.
Zmarłej i tym, którzy nie szczędzili sam słów poeieohy w ehwilaeh bolesnych skła

W ANGŁJI ZADOWOLENIE.

LONDYN, 10.2. Przedstawiciel agemcj.i Reutera donosi z Genewy, że
mowa kanclerza Briininga spotkała
się z ogólnym poklaskiem. Jedynie
delegaci faamcuscy pozwalali sobie na
ironiczne uwagi.
7 „Słowa, które padły z trybuny —
pisze korespondent — były jasne,
szczere i mocne. To też znakomite audytorjum nie szczędziło mówcy do
wodów 6ymipatji.

da serdeczne „Bóg Zapłać”

RODZINA.

MOWA MIN. ZALESKIEGO.

•Po delegacie japońskim, przy ozna
kach ogólnego żaciekawienia, wcho
dzi na trybunę min. Zaleski. Mowa de
legata polskiego obfitowała w aluzje
w etosuiniku do rzekomego rozbrojenia
przemysłu.
— Polska przeżywała w swej historji — mówi min. Zaleski — tyle ata
ków zarówno ze wschodu, jak i z za
chodu, posiada poza tom tak niewy
godne granice geograficzne, że z całą
radością musi powitać francuski pro
jekt rozbrojenia. To też projekt ten
grzyjmuje bez żadnych zastrzeżeń.
•la państwa zaatakowanego jest obo
jętne, czy akcję wojenną, prowadzą
wojaka regularne, czy też formacje
szamaeko-wane. Gdy państwo rzekomo
(rozbrojone, łoży na zamaskowane or
ganizacje wojskowe, olbrzymie kwo
ty pieniężne, przekraczające normal
ne budżety ministerstwa wojny, to
stwarza się taka sytuacja, nad którą
nie można już przejść obojętnie.
— Wychodząc z tego założenia —
woła mówca — konferencja rozbroje

rozporządzających większym przemy
słem.
Mowa min. Zaleskiego była manife
stacyjnie oklaskiwana przez delega
tów francuskich, belgijskich, jugosło
wiańskich, rumuńskich i czeskich. Za
sługuje na uwagę szczegół, że min.
Załuski był pierwszym mówcą, który
wystąpił w obronie tezy francuskiej.
Mowa sprawiła bardzo silne wrażenie.

Dyplomatyczna choroba Zauniusa,
aby nie rozmawiać o Kłajpedzie.
BERLIN, 10.2. Prasa niemiecka skar
ży się, że postępowanie rządu litewskie
go wobec Ligi Narodów w sprawie Kłaj
pedy jest wręcz •nieprzyzwoite. Delegat
litewski przy Lidze Narodów, mim. Zaiuimus, na wieść o zamachu kłajipedzkim
wyjechał pospiesznie z Genowy, nie uprzediziwszy o tem sekreitajatu Ligi Na
rodów. Jest to choroba dyplomatycznau
oMiczona na uniknięcie rozmów w spra
wie zamachu litewskiego w Kłajpedzie.
Nawet socjalistyczny „Yarwarte" nie
kryje słów oburzenia', zarzucając Litwi
nom, iż pragną odwilec dyskusję na te
mat zamachu w Kłajpedzie.
— jeżeli odroczenie takie nastąpi —
pisze „Vorwarts“ — to krok ten wzbudzi
w n-airodzien iemiecikjm nieufność cło Li
gi Narodów, która nie przewidziała tego
rodzaju ewentualności. Nie można też

mieć nadziei na lojallność Francji — do
wodzi organ socjalistyczny — gdyż rząd
francuski, jeżeli chodzi o pognębienie
wpływów niemieckich na Litwie kowień
skiej, zawsze stanie po stronie Litwi
nów7. Co do- aułonomji Kłajpedy, Fran
cja nie zajimie przychylnego stanowiska.
Niemiecki .podsekretarz stanu w Ge
newie, von Bulów, wręczył generalnemu
sekretarzowi Ligi Narodów memorjalli,
w którym wyraża żal, że nie wszczęto
dyskusji na temat Kłajpedy jeszcze we
wtorek.
Podczas przejazdu przez Berlin, mini
ster Zaimius był zagadnięty przez dzien
nikarzy niemieckich o stanowisko rządu
kowieńskiego do Kłajpedy. „Chory mi
nister1' — pisize złośliwie prasa niemiec
ka — odparł: Nanaizie nic panom nie mo
gę powiedzieć, gdyż stan zdrowi^ nie

Zamach rewolwerowy
ZA ZDRADZENIE TAJEMNIC
HITLEROWCÓW.
BERLIN, 10.2. W Zwćkau dokonano
zamachu rewolwerowego na ekshitlerowćia, dira Schaffera, b. członka lanitagu hes
kiego, który zdradził przed władzami
Rzeszy niemieckiej przygotowania hit- .
lerowtcow- heskich do przewrotu. Jak o
tem pisały dzienniki, Schaffer zakomu
nikował poiliicji w Danmetodizie wszyst
kie szczegóły oraiz przedstawił t. zw.
krwawy dókument, czydii 1'iistę osób, któ
re miały być zgładzone nazajutrz po
przewrocie.
Wczoraj w chwili, gdy Schaffer wy
siadał w Zwikau z samochodu, sprawcy
zasypali go kulami rewodiwerowemi i
zbiegli. Schaffera rannego w ramię, od
wieziono do szpitala. Nie ulega wątpia*
wościi, że sprawcami zamachu są hitle*
r0'wcy.

Zaplecie sie do P.M.R.
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O PROPOZYCJI FRANCUSKIEJ
GŁOSY ANGLJI, AMERYKI I NIEMIEC.
Projekt francuski rozbrojenia. o
którym pisaliśmy wczoraj, sial się osią obrad' rozbrojeniowej koinfereneji
w Genewie. Naiaaie mamy do zanoto
wania glosy trzech państw: Anglji,
.Stanów Zjedm. i Niemiec.
Dalagtai angielski minister Simon,
wstrzymał eię od wszelkich konkret
nych na jego temat uwag, zapowia
dając jedynie, że . rząd angielski zba
da go w sposób życzliwy, Z talk ogól
nikowej zapowiedzi przebijało niewąt
pliwie pewne zakłopotanie.
Wj jeszcze wyższym stopniu prze
bija. cno z mowy delegata Sianów
ambasadora Gibsona. O treści propo
zycji francuskiej nie powiedział bo
wiem amb. Gibson niczego konkret
nego, prócz tego, że budź ona „wiel
kie zainteresowanie1'. Natomiast bar
dzo siłniS potępił politykę eiwoipejską
i istniejące zbrojenia, oraz domagał
się ich ograniczenia. Z pozytywnych
propozycy j amb. Gibsona odnoszą się
trzy do o.graniczen.ia floty wojennej,
dwa do zakazu ataków powietirznyjch,
a trzy do ograniczenia amnjii lądo
wych, o ile orne przekraczają „etan
niezbędny dla zabezpieczanie granic
państwa". Propozycje te nie idą
bynajmniej po linji życzeń niemiec
kich. Zwłaszcza, zakaz ataków gazami
trująceni: i bakierjami wytrącałby. z
rąk niemieckich naj ważniejszą w tej
chwili dla nich broń, podobnie jak za
kaz tak znakomicie przez nich rozwi
niętych czołgów i ciężkiej artyłerji.
Mowa d-ra Biuninga uderzyła rów
nież (na konferencji rozbrojeniowej
nie mogło być inaczej(, wioń poko
jowy. Odrzucił on mimo io projekt
konwencji rozbrojeniowej, w którym
nie przyznano Niemcom równego z iniienii państwami prawa do zbrojenia
się i zapowiedział przedłożenie "wła
snych, t.j. niemieckich projektów. O
pozytywnej, propozycji francuskiej
ani słowa, nawet tego słowa, że będzie
ona w Niemczech siuidjowama z życz
liwością, czy choćby tylko z zaintere
sowaniem. Przemilczenie io jest nad
zwyczaj charakterystyczne —- i wiele,
mówi.
Zawciześnle byłoby powiedzieć, że
posunięcie I: rancji przyniesie za sobą
mat dla Niemiec: ale jest już rzeczą
■widoczną, że dla ich planów odweto
wych jest bardzo poważnymi szachem.
Francja przelicytowała swoją goto
wością do zabezpieczenie pokoju oba
mocarstwa anglosaskie, a tego faktu
nikt nie zmieni.
Jakiekolwiek instrukcje przyjdą z
Londynu dla min. Simona, a z Wa
szyngtonu dia ambasadora Gibsona,
to wżtadnynn razie nie będą te instruk
cje tnogly nakazywać zdecydowanego
wystąpienia przeciw projektom Fran
cji. Raczej należy przypuszczać, że
będą one szły po linji osiągnięcia kom
promisu z p ropozytojaimi Iraincuskiemi. Owych killka zakaizów ograniczę
nia wojen, .jakie amb. Gibson wymie
nił, mogą być uważane jako podsta
wa dla zawarcia komipTomisiu; ale
muszą one być uzupełnione przez ob
myślenie systemu be.zpieczeńetiwa, za
gwarantowanego napadniętemu przez
resztę mocarstw: a podstawą dlla ta
kiego znowu ..paktu bezpieczeństwu"
może być tylko projekt francuski.
W ten sposób rysuje się dzisiaj —
jjo raz pierwszy od czasu wojny —
pewna bardziej uchwytna możliwość

obleczenia pacyfizmu w kształt re
alny.
Jeśli w ten sposób uijmiemy dotych
czasowe wrażenie,, jakie wywołuje de
bata w Genewie, to. w takim razie'
przeżywam) obecnie chwile niezwy
kłą. Dr. Biuning. nazwał to „wydarze
niem o znaczeniu historyczinem". W

7.
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tern określeniu tkwi być może praw
da, ale tylko w tym wypadku, gdy
by się udało poprowadzić w Genewie
do osiągnięcia zasadniczego porozu
mienia Angllji, Francji i Stanów i:a
obu zasadniczych punktach: ograni
czenia zbrojeń i zagwarantowania
bezpieczeńst w a.

jak- one będą ; w yglądać w rzeczywi
stości.' - Pozosta.wii.nie na jważnląjszych
spraw rozporządzeniom przyszłych
ministrów, często żmii mających się
i. sklotinycli z natury rzeczy do ulega-nia różnym tenidincjom ; wpływom;
wprowadza do szkolnictwa stan nie
pewności i chwlejnościi, który nw
może wyjść mu na dobre".
Memorjał krytykuje surowo obeięeie szkoły śii edtiiej o dwa lata, konriipcję 4-klasO'wego gimniazjum. lice
um dwirieruie, selekcję w szkole śred
niej i zamknięcie S-kla-owych gimna
zjów- filoiłogicżnyyh, w-retszcie' zwraca
uwagę na trudności, finansowe i spo
łeczne:
Ponieważ w obu kwestjach memo
rjał jest bardzo krytycznie nastawio
ny w stosunku od przedlożenita rzą
dowego, nic też dziwnego że na posied.zemiu komisji oświato-wej ze stromy
pnzedstawicieii BB. spotkał się z taką
reakcją.

Z DNIA.
NA CHOINCE I NA RAUCIE

„Kurjer Nowoigródzki" podaje iroc-hę Sipóźnione sprawozdanie z „choin
ki", urządzonej pnzez Związek strze
lecki w Nowogródku. Na „choince”
przemawiał starosta, p. Hryinie-waki,
stary członek Związku strzeleckiego
jeszcze z czasu, gdy miał w Warsza
wie posadę u cukierników przy uk
Mokotowskie j:

Niemiecki anioł pokoju
w drodze na konferencję rozbrojeniową w Genewie.

Deficyt budżetowy w styczniu
wynosi 2.7 miljonów zł.
Ministerstwo skarbu zestawiło już
wyniki, budżetu za styczeń bież. rak.
V miesiącu tym wydatki były znowu
większe od .odchodów tak, iż deficyt
budżetowy wyniósł 2.7 uiil.j zl. Do
chody budżetowe skarbu wyrażały
się w tym miesiącu sumą 175-5 miłj.
zl.. zaś wydatki — 178 miłj. zł.
Nadmień.ć należy, że dwu .poprzed
nie miesiące (listopad i grudzień) przy
niósł)- skarbowi, nadwyżkę, okres zi
mowy .jest bowiem z reguły dla skar
bu państwa najkorzystniejszym. W
tych to miesiącach przypadają naj-

liczniejsze terminy i to najpowaźniejsjych płatności podatkowych, m. in.
■p.odatek przemysłowy (wykupno świ-a
decfw -i patentów).
Jeżeli mimo to styczeń okazał się de
ficytów) ni. ma to swą przyczynę nietyłiko w słabnącej coraz bardziej zdol
ności płatniczej społeczeństwa, ale po
chodź; także ze zmniejszenia się do
chodów z lasów państwowych, w
związku z cenami na drzewo, oraz
dochodu z kolei skutkiem zmiiieijszenia się przewozów.

DWA MEMORJAŁY
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.

Dniiti'7 hm. odbył się w Warszawie
zjazd 6b 'profesorów i docentów z
wyższych uczelni, stojących tna girumcie.polityki eamacyjnej. Zjazd ten wy
powiedział s’ę za projektem nowego
li)trój u szkolnictwa.
We włoirek marszałkowie Sejmu i
Senatu otrzymali dwa metmoij.ały Se
natu akademickiego Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Pierwszy memorjał do
tyczy postanów i eń przedłożenia rzą
dowego.:w. odniesieniu do szkół akademickiclt, ten daltowainy jest Kra
ków,- dnia 6 lutego. Drugi memorjał
dotyczy reform w szkolnictwie średniam w nawiązaniu do projektu no
wego ustroju szkolnictwa, ten mętnorjal datowany jest Kraików 7 lutego.
Małżeństwa w Polsce Obie enuncjacje wszechnicy kra
NAJWIĘCEJ ŻENIĄ SIĘ WE LWOWIE kowskiej wywołały w kołach sana
cyjnych duże poruszenie — zwłaszcza
Wedlu-g osłtaitiniiiCih. diainyicih erti&ty&ty- iż tuszyły one, że po zjeździe war
aznyicih,. w ciągu trzeciego kiwairłalu ro szawskim trudno będzie o jakieś zbio
ku ulb^eglego zaiw-airlo w całej Pcfeice rowe enuncjacje ciał akademickich.
55.962 małżeństw, z czego 22.375 w woMemonjjał Senatu Jagiellońskiego w
jew odzewach
ceiirtrailinych, 8,306 we sprawie wyższych szkól akademic
twełcŁodiniicli, 7.900 w zachodnich., oraz kich jest skierowany do ministra i
15.333 małżeństw w województw aicih po- przypomina, że podczas bytności re
hiidniiowyich.
ktorów dnia 5 stycznia u ministra
Największą ilość malliżeńslw, miaiaowii min. Jędrzejewicz oświadczył im., że
de 6-146 zawarto w woj. Lwiowfikieim.' „projekt ustawy o szkołach akade
Na druigleim miejscu znajduje s.ię w ej. mickich nie zostanie wniesiony do
Kieleckie — 5.075, nu irzeciean Kraików Sejmu i Senatu bez porozumienia się
_ 4.712, ma. ezwairtem miejscu woj. z władzami tychże szkół co do zmian,
Łódzkie — 4. 149, na piatem — woje jakie są potrzebne w obecnie obowią
wództwo Wiairstaaiweikie. w któreim ząi.rair- zującej ustawie z r. 1921. „Tyimczato kOftl małżeństw.
jsern do Sejmu wniesiono dnia 15 stycz

Obecni strzelcy.— mówił p. starosta —
ipowiuni korzystać z obcowania z generacji]
starych strzelców, by od nich przejmować
i pielęgnować tradycje strzeleckie i prze
kazywać je nowym zastępom młodych strzel
ców. Znajduje się miedzy nami najstarszy
strzelec, p. wojewoda Kostek - Biernacki;
bierzmy z. niego wzór, jak spełniać swoje
obowiązki, jakim winien być strzelec w slnż
bie dlii dobra państwa i społeczeństwa".

Takie poglądy ma p. starosta H-i-y•niewski nu obo-wiązkl Związku strze
leckiego... Te poglądy jedtoaik nie są
'popuilurne w województwie Nowogródzkiem, czego dowodzi następują
ce zdarzenie opisane w „Robotniku":
„Nic chcąc, pozostać w tyle... w „entuzjastyczneni" powitaniu ’ wojewody KóstkaBiernackicgo. burmistrz Nowogródka, Wolnik, imieniem komitetu obywatelskiego za
prosi! wojewodę na ..raut", z racji objęcia
przez niego rządów.
Gdy sic zorjentowano, że w Komitecie
prócz buriniitrza. winni zasiadać obywatele,
zarrosz-cno kilku poważniejszych przedsta
wicieli miejscowej ludności, celem dokoop
towania ich do Komitetu. Zaproszeni odmó
wili uczestnictwa w komitecie oraz posta
nowili na radzie miejskiej napiętnować po
stępowanie burmistrza. Zaproszeni na drugi
dzień specjalnie przedstawiciele miejsco
wych żydów, odmówili wogóle przybycia na
konferencję.
Wynikła awantura w partykuł a rzu No*
wogródzkiem...
Dowiedziawszy się o ..radosnym11 nastro
ju, jaki zapanował w Nowogródku z okazji
przyjazdu p. wojewody, wojewoda nowogrófkz.ki. zrezygnował wogóle z przybycia na
raut i raut nic odbył się.

nia projekt rządowy o ustroju szkol
nictwa, który obejmuje również i szko
Dezukrainizacja Ukrainy
ly aikademiickiie. Projekt ustaiwy jesit
POD PROTEKTORATEM
w tej chwili przedmiotem obrad ko
SOWIETÓW.
misji oświatowej, odbywających się
Cha na.kterysiynzui\ ni obja-wem
w bardzo szybkim tempie. \Vobec te
go grozi, niebezpieezeńistwo, że projekt -laiHiimia się sowieckiej polityki na-ro- ■
może być uchwalony bądź to przez ęlowoścrowej na Ukrainie jest noiwe
komisję Sejmu, bądź nawc-t przez-oba zairządizenie o zrecl ukowainiu <zinaciznej
ciała ustawodawcze, bez uświadomie ilości wyda wam y eh dotychczas w ję
nia sobie jakie konsekwencje pociągnę zyku ukmińskim pism, oraz ziniejszeLyby jego przepisy dla' ńąuęzainfa w nie rozmiairów pozostałych dzienni
wyższych Szkotach. Szkoły aikademic- ków. W ten sposób największe d>zieinkie nie mają już. ani możności, ani nikli ukraińskie „Komu-nist** i Proleczasu porozumieć się w tej sprawie tarskajia Pauiwda4’ wychodzą w forma
z sobą i z uwagami swemi łącznie wy cie cbv!Uikrot>nie mniejszym. Zarządze
nie to, Acedług oficjalnego komunika
stąpić".
Memorjał przedstawia sezreg fa tu, zostało spowodowane dotkliwym
któw, dowodzących, że zmiany pro brakiem papieru. /. drugiej jednak
jektowane nietylko powiększą ilościo stromy w Charkowie i Kijowie zorga
wo, a pogorszą jakościowo materjal nizowano oddziały prowincjonalne romłodzieży, jaki szkoły akademickie s y jisk i cli dziennik ów k omuni styczotrzymują dla dalszego kształcenia, nych „I.zw'iesiij“ i ..Prawdy4’, które
ale także ograniczą wpływ czynni otarzymują samolotami z Moskwy
ków akademickich na ich kształcenie. ma-tryce i wydają w zwiększonym na
Memorjał drugi, dotyczący reform kładzie prowincjonalne wydania tych
w szkolnictwie średniam stwierdza, iż pism. Wydanie dizienmiików rosyjskich
projekt na miejsce dotyichczasowych ua Ukrainie ma na celu zastąpienie
przepisów o kształceniu młodzieży za stopniowo ukraińskiej prasy komupowiada „wprowadzenie nowych nie niistyczinej. która pomimo ścisłej kon
znanych i nieiwypróbowainych form troli coraz częściej wyłamuje sic z |)(wl
uczenia. A to wszyetiko ma się stać dyscypliny partyjnej. W kolach ko
bez dojrzałej dyskusji, oświetlającej munistów rosyjskich nowy kurs so
doniosłość i skutki doikoaianych re wieckiej polityki inHodowoiścdowej na
form. Co więcej: co do szeregu zmian zy wany jest ,.d ezn k ra in-iz-ae ia U kra
zamierzonych niepodobna na podsta iny
wie proteiktn wcirobić sobie adafflto-

„KTTBJER ZNCHODNI"

I.

GŁOSY PUBLICZNE.

czwartek’ ff lufego 1952 rńfcu.

< oświadczam, że oparłem go właśnie
na wiadomości, , wyczytanej w „Expresie Zagłębia", który obszernie pisał
o bytności wojewody Paciorkowskiego
i u starosty Boxy i o jego wyjeź
dzić
dio wojewody Grażyńskiego na
!
konferencję, której tematem był za
targ w górnictwie. Jeśli w tym wy
padku ktoś skłamał, to naipewno
nie ja.
Może „Ex|praso>wi“ rozchodzi się o
to, że przyjazd ten nazwałem „wkła
daniem planu walliki z robotnikami".
Do takiego postawidnfe ąpraiwy upo-

DONOSICIELE. !

ważinił mnie fakt, że arbiter rządo
wy rozstrzyginął już wówczas obniż
kę plac o 8 procent, oraz że wyrok
ten już zatwierdzi! minister pracy, to
to taż w razie wybuchu strajku, rząd
ulic tpógłby być biennyini widzem wał
ki. lecz stroną zainteresowaną.
Tyle co do rzekomych moich
kłamstw i walki z państwem.
Jednocześnie wepótezuję agentomdonosicielom, którym odbiera chfeb
..Esipres Zagłębia".
ALEKSY BIEŃ
poseł na Sejm.

Nr. 55.

Biura pisania podań
PRZY URZĘDACH KOMUNALNYCH.
W Miintelerstiwie spraw iecMiiwośoi przy
goitowywsny jeat obecnie projekt usta
wy w sprawie bror pieainiia poidiań, oraz
bezprawnego uclizćilainla ponad praw
nych i prowadzenia cudzych spraw po
datkowych, fflcliiniiiniiatracyjnyoh itip- W
związku z ujancnienieim, że w rniieikfłórycih utżędiaieh gmiiunych I uinikcjoniairju
sze trudnią się pfeartem podań Ola mtej.
setowej ludności cło władz i urzędów, pobtierająic nadmierne opłaty. Mimie'terst>wo
spraw wewnęit rzinyich wyjaśniło. że wska
.zaincun jeeit tworzenie przy związkach
kotmiumaJnych, dio czaisiu wejścia w życie
przygotowywanej przez Mmwtersitwo
sprawiedliwości ustiawy, tymczasowych
hiur pisania podań. W biuiracih talkich
■aa oznaczoną. oplaitą, która nie może
prizeikinaicziać zl. 2. redagować można po
dania, jednak tylko d!o władz adimińsiteacyjinych. Zezwolenia na otwarcie te
go rodzaju biura udzielać może starosta.
Pisanie ptetaych podań iimtareisanifoim
przez pracoiwimików samoinządowych jest
siuronro zakasane.

„Expres Zagłębia" pozazdrościł widocznnie laurów' Pórzyckim i w aortykule z dnia 8 bin. „Wałka z rządem
czy walka z państwem" pozwolił so
bie na tle tnego przemów.onia w Sej
mie, na pewnego rodzaju donosicielstwo, zakończone nawet pogróżką pa
chnącą Brześciem, która brzmi: To
już nie walka z rządem — to walka
z państwem. O tein niechaj p. Bień
pamięta!“
Należę do ludzi, których trudno za
straszyć i wszelkie pogróżki wrażenia
na mnie nie wywierają, lecz korzy
stam z okazji, aby wyrazić uibfflleiya-.
nie, że dziś znajdują się dziennikarze
„potlsoy", którzy odbierają chleb a
Teatr miejski
KALENDARZYK
geintom - donosicielom...
W SOSNOWCU.
„Esprcs Zagłębia" w ostatnich cza
DZ
z 1 »fi 1V1.
M. D.
B. Zz L.
U
sach już dwukrotnie usiłował, bez
W czwartek 11 b.m. o godz. 8.15 wlecz,
Jutro
Modesta
wesoła
farsa
p.t.
„CO ON ROBI W NOCY?"
żadnych ku temu podstaw, przedsta
ukaże się po cenach popularnych od 80 gr.
Wschód
7 m. 2. do 2.60 zł.
wić mego kolegę klubowego, posła Si.
XV7_ ł .Jońca
I r_
Karpińskiego z okręgu Kielce jako
Zaohód
„»
16 m. 39.
W piątek 12 b.m. poraź drugi „GRUBE
k-omumzująęego, a obecnie za przemó czhktek
RYBY" świetna komedja w 5 aktach M. Ba
wienie w Sejmie usiłuje ze minie zrobić
łuckiego. Ceny popularne.
W sobotę premjera fascynującego przebo
anłypaństwowca.
Kinoteatry w Zagłębiu
ju p. t. ..POCIĄG WIDMO". Wybitne walo X STRAJK NA KOP. „MILOWICE*.
Nie będę z ,,Exipreseui“ spierał się
ry sceniczne zapewniły tej sztuce powodze Wczoraj w sali zbornej na kop. „Miiiowina temat, co kio, kiedy i jak dla pań
dziś wyświetlają:
nie na wszystkich scenach, — oryginalny hu
mor i sensacyjne tło w doskonalej reżysc- ce‘ zebrali się robotnicy, którym dele
stwa polskiego robi! i robi, gdyż taka
SOSNOWIEC
rji J. Gołaszewskiego, składają się, obok gaci robotniczy pnzed’sitawi-Ii sytuację w
polemika właśnie z „Eypieeem" za ZAKLĘBIE: Noce kaukaskie.
koncertowej gry artystów na interesującą zaitargiu o płace. W nasfępst-wie tych wy
szczytu nie przyniosłaby mi. ograni PAŁACE: Bezimienni bohatera ■
całość.
jaśnień postanowiono uirządizić jed-no*
czę się tylko do faktycznego wyja
BOY-ŻELEŃSKI. niezrównany tłumacz
DĄBROWA
dniowy strajk protestacyjny. Strajk ten
śnienia kłamliwych zarzutów, jakie
dzieł
francuskich
autorów,
wygłosi
odczyt
WANDA: X 27.
p.t. „Poeta obwieś", poświęcony nieśmiertel rzeczywiście wybuchnął. Przebieg straj
„Espres" mi postawił.
KOMETA: Orli szczyt.
nym utworom Franciszka Yillon-a. Wieczór ku spokojny.
Z państwem polskiem, na którego
łez i śmiechu zilustruje recytacjami ,^po
ZAWIERCIE
ołtarzu i ja swoją skromną ofiarę
ety
obwiesia" syn prelegenta Stanisław Że X ZAGADKOWA ŚMIERĆ. Zamieszka
STELLA: Spóźniony romans.
złożyłem, walki nie prowadziłem i ARLEKIN:
leński, artysta teatru „Ateneum" w Warsza ły w Wojkowicach Komornych robotnik
Indyjski grobowiec.
wie.
Odczyt ten odbędzie się w niedzielę 14
prowadzić nie będę, natomiast z obec
miejscowej kopalni St. Kairnia wyszedi
b.m. o godz. 6.50 wiecz.
nym rządem walkę prowadziłem i na
u.a chwiiilę z mieszlkamia. Kiedy po upły
dal prowadził będę, bez Względu, czy XCAŁY ŚWIAT KATOLICKI obc-hodai
wie dllużsizego czasu Karnia nie wracał,
będzie się to podobało, czy niepodo- w bieżącym miesiącu dzcesięcioiiecie rzą Teatr Polski w Katowicach rodlzEnia zaczęła go siziulkać i wkrótce zna
bąło tym, którzy dziś dla twojej wy dów Ojc-a chiześcjańeitiwa, Papieża Piu
NAJBLIŻSZA PREMJERA.
leziono go w ustępie, lecz już nieżywe
gody utożsamiają rząd z państwem. sa XI. Jiulbilleiusiz ten .wszędzie na całej Teatr polski przygotowuje na najbliższą go.
(
Przyczyny śmierci niairazie nie usta
Jalko poeci i przedstawicieli pairtji kuli ziemskiej, gdzie' tylko bija serca prcmjcrę operetki Lchara ,.Cloelo ‘ z p. lono.
.
Iisitnieje p»rzypusz.czcini:e. iż zgon
Korabianiką
w
roli
tytułowej.
Ileż.
Dwnopolitycznej, w obecnym zatargu w 'katołiickie, radosny znajduje odldżwięk
skutkiem wyleiwu krwi na niózg.
slawski, oraz kapelmistrz Leszczyński wy- nastąpił
i
^órtnictwie udziału nie brałem, wła i jesit przyczyną Licznych, objawów głę dobywają wszystkie walory tej operetki,
śnie dlatego, by nie dawać żeru róż bokiej cizei i 6'zCizcirej miiliośći dilia Ojca pełnej czaru muzycztnego i wokalnego, oraz X SILNE MROZY zapanowały w ostat
nego rodzaju donosicielom, że czysto chrześcjaBsi^Ya. Nie wątpię, żc i moi pa temperamentu, werwy i wesołości. PomysŁo. nich diniaich w całej Pohce — od 5 do
zarobkowo - ekonomiczną akcję robot rafjanie uczcić zechcą ten jubileusz Oj we ewolucje i tańce ułożył p. wojna-r. 1 rc- 22 sitopnii. Omegldlaj nocą mróz w Sosnow
cu doszedł do 19 stopni C., w południe
niczą kierujemy na tory polityczne ca św. i wezimą liczny Uldz-iatł w niaibożeń- mjerę naznaczono na 17 bm.
w słońcu spadła temperatuira db 15 sti że chcemy tragediję górników wy sitw(ie, które odbędzie się w .niedzielę 14
REPERTUAR
a wieczór znów podniosła się db 15 st.
korzystać d'la celów partyjnych.
bm. o god«. 11 i w akmdemji, która od
środa 10
„Spódniczka czy toga‘\
•przy ostrym i przenikliwym, wiietrze.
Nit nie widział a.ni mmie, ani też lbędzie się o godz. 4.50 popołudniu tegoż Piątek 12 — Koncert „Echa“.
aHcjalinych przedstawicieli PPS. na dlnia w Domu kaitoilicikim przy ub Ko Sobota 15 — „Bohaterowie1’.
zgromadzeniach podczas tej akcji, ścielnej. Mam. maidizieję, że 'wsizysitkie Niedziela 14 — „Pod gwiaździstą bandc- X OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTKĄ
Na terenie Zagłębia zjiaiwjilla się wytraw-.
“; wieczór „Spódniczka czy toga*’.
gdyż marny zupełne zaufanie do Cen korporacje i origaniizaicje, stojące na rąWtorek
16 — „Matrykuła 35“.
ma oisiza.ii:ltkas która dlzięki inteligencji i
tralnego Związku górników i uważa ■grundie kaitoldicfkdim., przyjroą udlzw w
my, .e wtej sprawie, tylko on i robot tej uroczystości ze sztandarami. — Ks. X ODCZYT NA SATURNIE. W naidicho- 'dużej znia<jiomiośdł eitoisiuinków, doskonale
nicy’ mają do mówienia.
Plenkiewicz, proboszcz parafji Wniebo dzącą soibfotę o godz. 18 w saili Domiu Lu- obłaiwia ®ię w naszym ośrodku. Osfcu&tka
odwiedza, zamożniejisize domy owaiz oso
Tego jednak o politycznych dzia wzięcia N. M. P. w Sosnowcu.
doiweigo na Sałbuoróe p. .]. Rąciziafiaelk wy- by, biorajce udział <w pracy społecznej
łaczach z BB. powiedzieć nie można,
glow
odozyit
nia
teima4:
„Kryzys
‘
Wzyoiu
gdyż widzeliśmy p. posl. Madejskich, X KONCERT SZKOLNY. Stairanieni gorlp^diamczem4' cz<ęść II. Wejiścdie beiz- i przedMawiając siię, zależnie od oko
liczności. za wdowę po lekarzu, iinżyin^eKonieczków i t. p. bardzo czynnych woaniów i uczenie szkoły powsizeobnej ;p'łia»t»n,e dlLa wszysdlkiich.
w tej akcji; panowie ci w demago- uir. 1 w Będzóniie w dniu 14 bm. w sali X KONTROLA ZAŚWIADCZEŃ BEZ- irize, łub ziemiatnóniie, w rozczulający
iczny sposób usiłowali i usiłują nadal na górze Zamkowej zostanie urządzony ROBOCZYCH. Wtatdize Fuind-us-ziu bez.ro- sposób prosi, czy nic mogłaby otrzymać
wyizyskać ciężkie położenie górników koncert, uirozmaicony fanftarają sconicz- bocflia przeprowadziły naidiziwyciziatjiitą do- jakiejkolwiek posady. Poz-atem ostzu&tka
toku rozmowy zazina>ciza• że jest ofia
dla swoich celów party jnych i poli ną i tańcami. Program koncertu wypeł ra>źna. konrtro-lę bcizi-obocizyich na tereniie Iw
| rą s-ainaojii łub ondlccjii, a. to w zależnonią: trio fortepianowe, duet, so'lo skrzyp
tycznych.
Zagłębia. Dąlbrowsikiego. Kowtrołlę pnze>Natomiast na terenie politycznym, cowe, występy szkolnej odkiesitiry man prowaidiZiOino w niies®k>a'niiaióh 2.144 beiz- ści od poglądów o>sób, którym składa
a więc w Sejmie, przy pierwszej na dolinowej i chóru szkolnego. Chór i or roboiczyuh, ponadlto zaś <w ztaikładiaioh wifzyitę. Rezultat odwiedzin i gorących
darzającej eię okazji skorzystałem z kiestra pod biaituitą uauczydiela p. Malca; pracy prizeiprowaidizOino dochoidizieiula w próśb jest taki, że osoba pros-zona, uję
ta wyglądem i 'wymową oszustki, ’ nie
togio, by poruszyć sprawę zatargu w fantazja sceaiiiczma pod kierunkiem nau
i-a-W‘ie 2.107 bezwboczych. W wymiikiu mogąc dać jej posiady, ofiaruje „sikromigća-niciwie i zwrócić uwagę na dwu czycielki p. Jopówiny. W koncercie przyj (ktOinitiroli
oka'zaik> siię, że z pośród, o^ólneij
znaczne etamiowisko rządu, który z mą udział p(P-: St. Glowania i A. Batiheiłt. Iiicdby beizrobocaycih jeidynfie LI proc. ny“ datek w poistaci większej kwoty,
jedinej strony przy pomocy arbitrażu Początek koncertu o godiz. 17. Całkowity m'ało w okresie pobierawhia zaisilików •klfórą „mouno zażenowana “ osz-ustka
ahnlżył płacę górników o 8 procent, dochód' z koncertu przeanaicizony na po ipmajCę zarobkową, zaś 5.9 proc, ogóilmej skwapliwie przyjmuje.
Narazić oeizuisitka grasuje w Będzinie,
a jednocześnie rządowy
Związek moc dla uiaijulboż&zych.
Liciziby rdbfotinjików posiadało w ziaśw.iadZ. Z. Z. podburza robotników do wal /X BIBLJOTEKA PMS. W STRZEMIE czeniach pracodawców n.ieprawidłewo gdizfie naciągnęła już sporo osób i inetfyki przeciwko obniżce płac i z rządu SZYCACH. Przed kiilku dniami odbyło ■podwinę bądź daty okresu pracy, bądiź tuicyj., podając się za Izabellę Stefańską.
Ubrania jest w popielate palto ze skunkrobi niewinnego baa-anka.
s*ię poświęcenie i otwarcie bibljoteki P.
wysokość .zarobków, l'uib stan ro- śowym kołnierzem- Ponieważ nie ulega
„Expres Zagłębia" — z .przemówie M. S. w śbriŁetmiieszyach. Biibljoteka mie też
d’7JOTLy. Nadużycia żalem w tym zalkre- wąfpBwośKĄ że pomysłowa damufllka
nia mojego zacytował dwa rzekomo ści się w lokalu szkóly nr. 1 przy uli. sie
były mioima<Łne> co przypisać należy 'zaazinic grasować i w innych miejscowoprz&zemnie popełniane kłamstwa: 1) Sławkowskiej i otwarta jest luariaizie w w Tffw&nieii
róertze stałej koinibroilk ipro- ściaich,. trzebai uiiiiemożliwić jej upra
to, że do Zagłębi węglowych sprowa środy i soboty od godiz. 4 do 6 wiecz- wadlzomej przez
biuiro oldfwodowc F. B. wianie dtoidiodbwego procederu i wazie
dzono wojsko, 2) że 28 stycznia b.r. Należy sądzić, że biibljoteka, Kaojpiaitr&ozjawienia się jej gdiziekołwieik, najlepiej
wojewoda Part kowski wraz z sze na w dość pokaźną ilość dóbrych ksią (PAP).
fem bezpieczeństwa barwił w Będzinie żek, oicsizyć się będzie poranodzentiem, X ZE ZWIĄZKU PODOFICERÓW REZ. ziaiw:iaidomiić o toni wlimdze.
waz w Katowicach i konferował z .■zwłaszcza wśród młodizieży, pozbawio Zarząd Związku zawiadamia wszyistikieh X MASKARADY OSTATKOWE W CZE
Cizłofiilków, że w niediziell^ 21 bm. o goidłz.
wojewodą Grażyńskim.
nej dotychczas dobrej strawy umysło 10 ramo w lokalu wiłaisinym odlbędtoie ei^ ŁADZI. Przed obydwa dni olśłaltikowe
Te dwa punkty mojego przemówie wej.
roczne walne zebranie z na<st'ępuja/iyim Czeladź szalała... Setki mie&zlkańców pici
nla.
nia sejmowego nazywa „Expres“ —
X WCZORAJSZA KONFERENCJA Ra porządkiem dfoienmym: zagajenie i 'wy obojga tworzyły barwne grupy, prizypowalką z państwem.
Oświadczam, że co do sprowadza dy Zjaizdlu -z sekretairjatami związków bór prizewodiniczącego, odczytanie pro miinając jakieś ogromne bale maskowe.
nia wojaka na Śląsk słyszałem o łam zawodowych, ograniiiczyla się dó zako tokółu i korespondtemcjii, spraiwozdlaiwe-■ Ulice rozbrzmiewały śpiewem i muzyiką.
od osób bardzo wiarygodnych, a rów munikowania przedstawicielom związ ■zarządfu, koimeindainita i sądiu koleżeii- tańczono i bawiono s-ię ochoczo. Niaiji&tarnież i sam „Ex|pres“ w tym samym ar ków, że Rada Zjazdu niie zmieniła swe- sikiieigo, sipiawozdanic kom-stjii rewizyj si liudlzde w mieście nie pamiętają talk
tykule stwierdza, że były takie po■ go sitanowdiska w sprawie obniżenia płac nej i uidlziieilenie absolultorijiuim, wybór licznie i wesoło żeg,n.anego karnawaługłoski i że nawet gazety na Śląsku oi w górnictwie o 8 proc., -wobec czego pro- wiaidlz Zwi-ązku. i (Megatów na zjaizdy, X PIERZE. W komórce p. Bartoszikotern pisały. Uważam, że gdyby to niei panuje związkom podpisanie odlpowded- reorgainiizaeja- Koła, woilaie wnioski.
wej, mieszkającej przy uil. Polnej 62 w
było prawdą, to po mojem przemó• niej umowy. Plrzeid&tawdicaeiŁe związków X OGÓLNE ZEBRANIE ROLNIKÓW Dąbrowie, było 4 kg. pierza i 4 bochen
■
oświadczyli,
że
mniszą
uizgodlnić
srwe
staW
CZELADZI.
W
nadchodzącą
niedzielę
wieniu w Sejmie, miarodajne czynni
ki chłeba. — Chleba się nie powinmc
ki rządowe byłyby mojemu twierdze■ nowiisko w tej sprawie ze siwoimi mOeo- o goidlz. 5 popal, w gimachu sizkoły przy trzymać w komórce — pomyślał ■złodiziiej
■
diaweami.
W
piątek
odbędizie
się
ponownil.
Będzińskiej
w
Gzeiadlzii
odlbędzie
się
niu zaprzeczyły i w tein sposób roz
i zabrał go. Wiziął również pierze*, któ
wiałyby plotki najskuteczniej. Nieste■ na konfereircja, na której p/fzedlsitaiwi- ogólnie zebranie rolników, ma któreini o- re już było darte. Nieszczęściai, jak wia
ciele
zwiaizikófw
zakomuniiiktuia
swa
od

mawdaine
będą
sprawy:
przyjęcia
Statu

ty do dnia dzisiejszego rząd zaprzedomo, zaws<ze chodizą parami. Nawet su
powiedź.
tu, pełmomoGnictw, stanu basowego i ew. ma sitratw wynosi parzysta cyfrę 104 zł.
czenia takiego nie zrobił.
budowy gmaicdhu •wiliaismegp.
Co dn drucie®! mojego -Jdam»twa‘j
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PREMJERA W TEATRZE.

GRUBE RYBY

Niezwykle przywileje statutowe

Ludność Czeladzi
ZŁOŻY PROTEST P. STAROŚCIE.

. 12 tys. zł. odprawy dla brukarza.
Projekt oiwnine przez radę komsiairyczKomedja w 5 aktach M. Bałuckiego.
ną iw Czelaidizi poidiwyższemie podiaikiu od
w.
pierwszym
rzędzie
przyczynić
lik

Zarząidzeniem z dnia 6 październi
Kiedy skradziono w Krakowie biwody, który w.niejedinyim wypiaidlkn podżutarję p. Ciumkiewiczowej, zwraca ka 1928 r. została roawiązana Rada widacja nierentujących się przedsię wyiżsaoino o 100 proc., wywołało w mie
biorstw
miejskich,
i
tu
właśnie
po

ły uwagę nie tylko opróżnione walizki, miejska w- Sosnowcu, mająca wówście piiaiwdiziwą rewolucję. Wszyscy mieale również nazwisko bohaterki tego ozas zdecydowaną większość socjali kazało się, do czego doprowadziło sizikańcy, berz wzigilędu na symipaitje par
kryminalnego wypadku. Cjunikiewi- styczną. Zarządzenie wskazywało, że rozszerzenie statutu emerytalnego dla tyjnie uchwałą rady komiftairyoznej są o
cz.owa — pisano — to przecież nazwi istniejąca Rada miejska i Magistrat wszelkiego rodizaju pracowników Ibuinzetni. D®iś na ręce p. starosty Bosy
sko jakby żywcem wzięte z którejś winny pełnić swe obowiązki do czasu miejskich. Dość powiedzieć, że o- zastoinie złożony protest i żąidauiie uchy
becnie w sądach są sprawy, wy lenia tego podatku., podpisane przez kilkomedji Bałuckiego. Słusznie, bo przy wyboru nowej Rady.
Wskazanie to, nioprzewidziane przez nikające z_ zatargu na tym tle na su kuset mieszkańców. Protest wyraźnie
pominą ono Ciapptkiewiczów, w któ
rych mieszkaniu schodzą się grube dekret o samoirządzie, umożliwiło ów mę 47 tysięcy złotych. Aby narazić 'Zaizniacza., że rada kcmfeairycizna. kompe
ryby, czyli starzy, bogaci kawalero czesnej Radzie miejskie j powzięcie w ramach istniejących możliwości tencje swe wyraźnie przekroczyła., nie
wie. Naogól imiona i nazwiska w ko- szeregu uchwał, które mogły nie bez oszczędnościowych zlikwidować sto ma ona bowiem pnawa uchwałainia żad
medjach Bałuckiego odgrywają waż słuszności uchodzić za kiełbasę przed sunek do całego szeregu .pracowni nych podatków.
ną rolę przy orjenrtowaniu się w cha- wyborczą, względnie za chęć posta ków miejskich, Magistrat m usiałby na Plodaiek od wody w Czeladni za rzą
rakrerze i. wieku postaci komedjo- wienia przyszłych władz miejskich same odprawy wstawić do budżetu dów b. burmistrza a obecnego komisa
wych. Ciaputklewiczowie to oczywi wobec faktów dokonanych, ubeapie- około 200 tys. z}. Celem zdu ania ta rza Piwowara posiada już siwoją histo*.
ście staruszkowie. Potwierdzają to ezających wpływy odchodzących ż kiej sumy należałoby chyba nałożyć rję. Na rok 1951-52, jak zaznaczono rów
również ich imiona: Onufry i Dorota, Magistratu socjalistów. Do takich u- jeszcze jeden podatek, coś .w rodizaju nież w proteście, Rada miejska uchwa
bo już wnuczka jest Wandą, jej przy chwał należy zaliczyć wydzierżawie daniny na odprawy dla pracowni liła pobierać go w wysokości 50 p>rOc.
jaciółka Heleną, a bratanek jednej nie gmachu teatralnego Turom oraz ków miejskich. Odprawy te stanowią podatku od lokali. Niewiadomo, dilaczez grubych ryb — Wfetowiskiego nos: rozszerzenie działania statutu emery mejednokrotmie bardzo poważne su go maigi®tirait ściiągnąl ten podatek w wy*
imię Henryka. Druga gruba ryba na talnego pracowników miejskich na my. Zdarzało eię za dawnych weso soikiości 100 proc., a więc dwukrotnie
zywa się Paigalfewicz, a na służącego, pracowników kontraktowych i na ro łych czasów magisitaacikich, że bru wyższej. W ciągu tegoż roku budżetowe
karz zarabiał miesięcznie 1100 zł., a go rada komisaryczina dodiadikowo pod
rozumie się, wołają Filiip. Inna postać botników miejskich.
nazywa się Burczyńskim, które to Statut emerytalny' ipracoovników więc po pięciu latach pracy proceser- wyższyła go rzeźnikom i piekarzom trzy
miejskich w Sosnowcu został uchwa je eię tetraz z Magistratem o roczną k rolnie. Jeden z raidmych, podobno winazwisko mówi o burczeniu.
Poczciwe komedje Bałuckiego, któ lony przez Radę miejską w r. 1925. odprawę, czyli o przeszło 12 tysięcy cckomisarrz, chciaił podwyższyć fen po
re służyły za temat do złośliwych Według tego statutu jeżeli pracow złotych. Jest to kapitalik, który go- datek dla rzezników i piekarzy 10-krOtwypadów nawet umiar stosujących nik pnzeipracuje w Magistracie conaj- zwala na pijówaidizenie -własnego niie.
krytyków, stały się dziś nieomal kla mniej trzy lata otrzymuje odjprawę .przedsiębiorstwa czy handlu. Mało
Obecnie zimown używa ta sama, raicfa
syczną literaturą dramatyczną i nie w wysokości półrocznego jego uposa- .jest na świacie ludzi tak szczęśliwych, przyboczna',
-podlwyżiSziajiąc nieszczęsny
wiele brakuje, aby można było napi żenią, po. pięciu zaś Latach pracy od którzyby po pięciu latach pracy tak podiateik jeszcze
raz.
sać, że w teatrze sosnowieckim wysta prawa uinasta do wysokości rocznego nieirajbardziej odpowiedzialnej jak
uposażenia,
a
po
10
latach
pracownik
brukairstwo
odłożyli
ciepłą
ręką
12
wiono „Grube ryby" z należnym pie
tys. zł, A jeżeli nawet odłożą, to mu
Wyroki Sądu okręg.
tyzmem. Prawda, że jest to jedna z zdobywa prawo do emerytury.
O ile przepisy te nile mogą budzić szą się przedtem wyerzec wieliu przy
najlepszych komedyj Bałuckiego,, ale
ZA USZKODZENIE CIAŁA
dość niełatwo jest oddzielić sławę, większych zastrzeżeń, o ile chodzi o jemności i pracować w każdym razie
I DEFRAUDACJE.
którą zyskała dzięki zdolnościom pi stałych pracowników miejskich, to dłużej niż 8 godzin na dobę.
późniejsze
rozszerzenie
statutu
na
Takie
uprzywilejowanie
niektórych
SącI
okręgowy
w Sosnowcu w wydzia
sarskim autora, a ile zawdzięcza w
powodzeniu Frenklowi, Którego gra w pracowników fizycznych było posu pracowników powstać może tylko z po le Łiairnym niproszazomym rozpoznawał
roli Wistowskiego ustaliła zarówno nięciem, które nie mogło być podykto krzywdzenia ludności miasta, któ sprawy o usizkoidizeinie cista i defrauda
dobrą opiii.ję o talencie wielkiego ar wane dobrem miasta. Na smutne skut ra się ugina pod ciężarem podatków. cję i wydał wyroki .akaziująice:
tysty, jaik i podniosła splendor eiKrom- ki tego posunięcia ^ocjalfetów, wy Sądy, stając na stanowisku foirmalW ozeimou ub. r. w Zawierciu w ozachodzących z Magistratu, nie trzeba1 neni, przysądzają odprawy, sprawa sie kłótni i ezairpamiiiniy 25-leitai Stani.
nej komedji Bałuckiego.
było
długo
czekać.
jednak
będzie
się
musiała
oprzeć
o
W Sosnowcu grał Wiisfowskiego p.
Staw Łmdiou (Ogrodowe 14) kopnę! ML
Oto obecnie nastał czas Mtysolkiego Trybunał Stanu, można bowiem wyjść chata Gwoździa. w głowę tak silnie, żę
Szafrański, a Pagałowicza p. Horonapięcia
.
oszczędnościawieigo.
Opinja
z
założenia,
że
uchwała
Rady
miej

wicz. Obie role znalazły wzorowych
pękła mu górna szczęk®. Łaidloń dkazawykonawców. Pp. Arciszewska i Pa- domaga się, alby samorządy przestały skiej z dnia 15 października 1928 r., ny został z.a to na 1 miesiąc aresztu. .
być
pomipą
ssącą
bez
ceiremonji
po

a
więc
po
zarządzeniu
rozwiązują

lańslki (Cia<putkiewiczoevie), Wanda
lS-Jetini Owstaw Kopeć (Kairlim, gin.
ich wnuczka (Sobotkowiska), Helena datki z ludności, gdyż oipróoz magi cym Radę, jest nieformalna, gdyż de Ogrodzieniec) w Gzaeie kłótni o majątek ■
stratów
jest
jeszcze
skarb
pańsiWa,
kret
o
samorządzie
nie
przewiduje
(Góredka). Burczyński (Gołaszewski),
uderzył swego brata Jana łopatą w gło
Henryk (Belski), Filiip (Otrchoń) sta który też wola o pieniądze. Wladize funkcjonowania Rady od czasu jej wę, co spowodowało dłuższą chorobę i
nadzorcze
wobec
tęgo
nakazały
samo

rozwiązania
do
wyborów
nowej
Ra

nęli na wysokości zadania. Przedsta
zawroty głowy. Skażamy został na 4 mie
wienie udane. Należałoby z „Grube- rządom. kompresje budżetów, do dy,
siące wiezienia.
zmniejszenia
zaś
Wydatków
miała
się
mi rybami" zapoznać młodzież szkol
B. sołtys w® Marsko (gm. Kroanołów,
ną. '
(ć-)30-łetni jiain Miśta został skażamy na 3
NA MARGINESIE.

Ustalanie odpowiedzialności
Zdeureyl eię fakt nadużyć finanso
wych w Bratniej Pomocy etwtentów
polWecbiniki -warszawiskiej. Sąd kolcżefidki Bratniaka ustalił nadużycia,
nazwał je ohydą i postanowił pociągnąć do surowej odlpowiedziailności.
Fakt defraudacji jest b. przykry,, a
źe zdarzy łsię w formie drastycznej,
tembardziej zasługuje na potępienie,
a parszywa jednostka musi ponieść
karę.
Ale cynizm sanacyjny 5vyciąg-a
stąd dalsze -wnioski, byłe plugawić
pr^eciwiiiików po-Lii^znyicth. I talki
„Esipres Zagłębia11 tak ustala odpo
wiedzialność w arłylkule, podrzuconym przez a-gGncjc sanacyjną:

WIELKI POST
ROZPOCZĄŁ SIĘ.

miesiące więzienia aa przywAasMzemie
3.516 ał., zebranych za podatki od micjseowych mieszkańców.
Miiefizikawtoe wsi Maafcowice, gm. Ko.
zieigłówki, 27-tettai Jam Beircza. w e>ierpniiiu ub. r. pobił matkę swoją. Powodom
aiwamitiuiry były nieporozumienia o póle,
Bereza skazany został na 3 miesiące wię
zienia. z zawieszeniem wykonami® kary
na 5 łata. _
-

A więc z dniem wczorajszym za wadi goście pili tylko eźlaćhetne
kończał się okres karnawału, czyli trunki, dziś nawet monopol ówka nie
,czas poświęcony uciechom i zabawom miała powodzenia, nic też dziwnego,
ii rozpoczął się Wielki Post, przezna że jeden z przedsiębiorców, który od
.
czony
na smutek i umartwienia. Nie kilku lat urządza bufety na zaba
,
stety,
dawne, dobre czasy skończyły wach, powiedział, że obecnie lepiej
się bezapelacyjne i kto wie, czy jesz jest prowadzić zakład pogrzebowy,
,
cze
kiedykolwiek wrócą. Inaczej ukła niż Inifet na zabawie kau-nawałowej.
daoł się dawniej życie ludzkie: było
Niema się czemu dziwić. Ciężkie
miejsce i czas na zabawy, a następnie czasy i ogólna depresja nie usposabia
KONCERT MUZYKI WŁOSKIEJ.
okres krótki na przypomnienie, że na ją do zabarw i wesołości, to też w na Dnia 12 bm. o godz. 20.15 dyrygentem te
leży także myśleć o życiu praysizłem. szych warunkach okres smutku i go „piątku1- będzie wioski kapelmistrz p.
Dawne karnawały obchodzono rze amaiśwień ciągnie się w nieskończo Edoardo Granelli. Wraz z Tow. śpiewacze-m
— wykona orkiestra prolog- z opery
czywiście hucznie i wesoło, obecnie ność, a co gorsza, że kiedy podług „Harfa"
włoskiej Vittorina Guecchieta p.t. „Kassannieliczne zabawy pirzyipomnały raczej nauki kościoła po krótkim okresie po- dira“. Solistami będą artystka opery kato
stypy pogrzebowe, gd:ze w atmosferze, stu znów następuje radość, u nas lu wickiej p. Walentyna Waleska i baryton
.najcięższa, najbardziej bezwzględną wi dalekiej od radosnego nastroju, szu dzie wręcz stracili nadzieję poprawy p. Stan. Znicz.
nę dia której niemasz rozgrzeszenia, pono kano zapomnienia i ucieczki przed losu.
PROGRAM RADJOWY.
szą ci .starzy“, którzy zdemioralizowali anto- przykrą .rzeczywistością.
Trudno żądać od łudzi optymizmu i
dzież ńiskiem i lnarnein pochllebstwam, by
CZWARTEK 11 LUTEGO 1932 R.
Jeżeli
chodzi
o
Zagłębie,
to
ilość
za

radosnego
nastroju,
kiedy
się
widzi,
ia zwabić na swe podwórko polityczne, kto:
11.58 — Sygnał czasu, hejnał z Wieży Ma
rży zatruli jej dusze jadem nienawiści baw karnawałowych zmniejszyła się że u nas karnawał trwa bez przerwy
partyjnej, cynicznem urąganiem wszystkie o 60 proc, w stosunku do lat dawniej lecz przed urzędami pośrednictwa riackiej. 12.10 — Komunikat meteorologicz
mu, czem Polska żyjc, rośnie i pracuje i z szych, a jednocześnie spadła frekwen pracy i magistratami, gdzie coraz ny. 12.15 — Odczyt z dziedziny meteorolo
gii na usługach rolnictwa p.t. „Temperatu
ozem ku przyszłości kroczy. „Starzy, z t. zw.
obozu Wielkiej Polski-1 me mieli nigdy sło cja, bo gdy dawniej zabawy karna większe rizeeze zgłaszają się o pomoc, ra powietrza i gleby" — wygi. prof. Kazi
wa nagany lub przestrogi dla młodzieży. wałowe gromadziły od 300 do 800 to też w tych wraunkach specjalnego mierz Szulc. 12.55 — Koncert szkolny z Fil
harmonii Warszawskiej. J5.O5 — Komunikat
Jednem słowem. Obóz Wielkiej Pol osób, w bieżącym sezonie w zabawach znaczenia nabierają słowa kościoła: gospodarczy. 15.15 — Komunikaty LOPP.
po 50 do 200 osób.
— Pamiętaj człowiecze, że prochem 15.25 — „Wśród książek11 — Przegląd naj
ski winlita temu, że jakiś student u- uczestniczyło
Gdy dawniej na niektórych zadra- jesteś i w proch się oibróc-taz.
nowszych wydawnictw — omówi prof. Hen
kradł pieniądze w Bratniaku.
ryk Mościcki. 15.50 — Program dla dzieca
Talką earną ełusznosc miałby Ktoś,
starszych: a) Zagadki i szarady podyktuje
ktoby powiediział:
.
NOWY BANK W WARSZAWIE PRZYJDZIE p. Henryk Ładosz, b) Feljeton dla młodzie
ży1 p.t. „Jest nas trzech11 Janusza Wiśniew
_ Najcięższą wiinę, dilia kto-rej nne X NA OSTATKI. W. nocy z poiniiieidiziałZ POMOCĄ URZĘDNIKOM.
(ucz. 6 klasy). 16.20 — Kurs średni
masz rozgrzeszenia, ponoszą ci „sta- ku na wtorek, a więc *w oistotoią Cia8ko Obecnie stworzono nową instytucję Sipól- skiego
wicie
kiairuiiarwiatową
.noc
ze
eiklaicłu
wódek
<Izielc2O - Kredytową dla urzędirików j5od języka francuskiego. 16.40 — Koncert z płyt
rzy“ z BBWR. w Zagłębiu, którzy
Spółdzielczy Bank „Kredyt Urzędni gramofonowych. 17.10 — „Gawęda o kobie
zwabili na swe podwórko polityczne p. Lacih-uTy prozy uli. Długiej w Slfirzeimiiie- nazwą
czy" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mar cie polskiej11 — wygi. red. Michał Rolle.
17.55 — Koncert popołudniowy. 18.50 — $
Bednarskiego w Dąbrowie,, sprawcę sizycaicih. islkraicllziiioino kifllkaidlziesiiiąit biuto- szałkowskiej Nr. 129.
19.05 — Odcinek powieściowy.
kradiizeźy w kasie kolejowej, odpoku lelk spinytmisoi i różnych wódek. Niaiwet Zadaniem Banku będzie udzielanie poży Rozmaitości.
luidizie
bez
kraty
wyobraźni
moigą
z
laitczek urzędnikom państwowym^ komunal 1920 — Dr. Witold Wilkosz, prof. umiw.
tować winni ci „starzy , ze jeden z
Jag.:
„Pomysły
naukowe a rzeczywistość".
nym., samorządowym i związkom o charak
ezoJowych sanatorów w Sosnowcu wością aorijemtować się >w stopom raid’0'- terze zrzeszeń pracowników w całym kraju 19.40 — Komunikaty harcerskie. 20.00 —
sineigo
nastroju
diusiz
złodziejskich
na
wi

dopuścił sie owego czasu malwersacji
Pożyczki udzielane będą' do wysokości Feljeton p.t. „Przesądy człowieka bez prze
dok takiego moirza napojów rozwesela
złotych z oiprocentowamiem 11 procent sądów" — wygi. p. Marja Osowska. 20.15 —
w PUPP i t. d.
. jących. Natomiast smutnie się skończył 1500
Muzyka lekka. 21.25 — Słuchowisko pjt
w stosunku rocznym.
Złodziei i bandytów usano-wanych
Bank oparty jest na kapitałach krajowych ...Irydjon1- p-g Krasińskiego. 22.25 — Komu
możnaby wyliczyć bez liku. Test w karnawał dla właścicielia składni, który i zagranicznych, co umożliwia niesienie fi nikat meteorologiczny. 22.30 — Muzvika ta
obi .cza. swe etoaitv na 1400 zł.
nansowej pomocy najszerszym rzeszom ueczna z „Bristolu11 we Lwowie,
ozem wybierać f
nr»pdnirzvm na no‘rmfllnv nrnep-nł.
<072

Nasz dział railowi.

K.
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czwartek 11 lutego 1932 roku. .
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często odbywają się odczyty, Tunządaaine ltirdiiiości cywitLnej, zgitomadził niebywa jest dopiero w marcu. Ceny surowca togo
sic bez zmian na poziomie roku
steraniem . Zwiążlku oficerów*
1 reaenwy w le duiżą iilość słiichatczy. Prelegent w ob kształtują
1951.
Oillkimsźu. Oóitatui b. jiiiletresiiijący odczyt szernym i przystępnym wywod.izi-e.
DUŻY SPADEK CEN WIN SZAMPAŃ
mjr. ' Mkliockiego. konnedidamlta obwo- szyil sprawę • nai wypadek wojny ataku SKICH. Wskutek spadku iuńta i wstrzyma
Zmniejszenie szacunku
doiweigo P'W.; na-temat zatgaidlnieinia obro niepirizyjaiGielhikiego na luidlność -cywilną. nia się kupców angielskich od większych
OD PLACÓW NIEZABUDOWANYCH. ny ^'rzeciwilotn-czieij i .prócic-iwgaizowej
zamówień — ceny win szampańskich we
Francji, uległy bardzo poważnej, dotąd nicOn-egiclaj w tmtejszyni ALagifrdiraicie onotowanęj zniżce. Obecnie litrowa flaszka
braiclcwtalu komisja tizaicutnikoiwa. W .ziwiiąz,
średniego szampana kosztuje w hurcie oko
-------- ło 9 franków.
ku z. oigóilną deipre;s'ją gosipodtarczą, a- co
BELG J A PRZECIWKO IMPORTOWI O
zMeim iidizie z wbożeiniem wlaścicieilii rplur
BUWIA CZESKIEGO. Związek belgijskich,
có\v niezalb<udowafli yeh, wairtość pllaców
fabrykantów obuwia złożył prezesowi rady
niiezaibuidichwainych zo^baila oiba^żcinia od
ministrów memorjał, w którym protestuje
15—30 pioc. ‘w stósiirnlku do siziacumikn
przeciwko zalewowi kraju tamiem obuwiem
zagranicznem, zwłaszcza czeskiem. Wskutek
roiku ubieigkbgo.
bowiem wzmożonego importu, szereg fabryk
Przy óibfuiiżce wartości piłaców miaisto
zmuszony był zawiesić pracę. Premjer nie
poidzieilome zostało na trzy strefy, a m’-audzielił nara,z-ie konkretnej odpowiedzi,
nowiele: w śródimieściiu oibin-Sżoino war
jednakże krążą pogłoski, że rząd zamierza
,p r zepro wad.z i ć s kon tyngen towarn i e przykro •
tość .plliaiców o 15 prac., w diaOsizych. cteiieilzu obuwia. Kontyngent ma podobno wyno
n-iicaieii gęsil-o zailuidlntonych o 20 proc-, na
sić 700.000 par rocznie.
pwyfewijaeli miiasia o 25 piroc. Jeżeli weź
ŚWIATOWA PRODUKCJA
OŁOWIU
mie się poid uwa-gę, że w 1951 r. rówiniiież SliiKfts
wyniosła w grudniu ub. r. 122.700 tonn
światowa produkcja hutnicza cynku wyra
ziminieijsizioino ■wairtość placów u-czaibuidożała się \\ grudniu ub. r. cyfrą 71.785 tonn.
wainycżh prawcie o taki &a'm procemit w
wobec 72.477 t. w listopadzie r. ub. Z .powyż
stceiumku do cen poprzednich, to tr-zetbaszej ilości przypada na Amerykę 29.379 t.
stwieirdizić. że ogólny sizaicuinelk zos*tol
(w listopadzie ub. r. 28.425). na Australję
4.585 (4.966), Azję 2.400 (2.400), Afrykę 0 (Ó).
zmniejszony o 30—50 proc.
a Europę 55.621 (57.588) tonn mtr. W caMyir
Jesi to iiiaijwćększia obniiiżlka wau-tości
roku 1931 światowa produkcja cynku wy
placów 11'eizaibiuidowanyC-h, na co niceitęnosiła 1.009.115, gdy w roku 1950 — 1.418.51;
tyi, nie zdobyły sii-ę wcale ć-ąsiedmiie
t., z czego przypada na Amerykę 415.685 t
(w roku 1950 — 605.142 t), Australję 55.0(X,
miasta.
(55.949 t.), Azję 51.200 t. (52.100 t.). Afrykę
X MASKARADA ULICZNA. Oncgdiaj
7.057 (18.195 t.) i Europę 502.195 (706.955'
tonn.
wieczorem, jako w ositotn: dtoleń kainna■wału, n<a uLcacli Zawiercia mimo wiiefl;Z giełdy warszawskiej.
kic-gc mrozu spaceroiw.aly gromaóy, po- Na jednym z jezior niemieckich urządzono interesujący wyścig motocyklu na lodzie
przcibiierainej młodzieży, które choć na<
CEDUŁA Z DNIA 10.2.
z aerop planem.
chwflię śpiewem siwym, kumotrem i dbwAKCJE: Bainik Pokiki 99.00. Cukier
cipeim .roiztweselały ziuibiOżaiłe ’ smutne na
16.00, Liil|poip 15.75. RwPak-i 4.25.
sze miasto.
PAPIERY PAŃSTWOWE: 5 pr-oę. poż.
X CO KOMU SKRADZIONO? HaiberbuidlewUiainia 51.25,
Dclairówika 44.75.
manołwii F-ajLusaowii (Bilainowislka) elkra5 jp»roc. poż. -konwers. 40.25, 7 proc. po-ż.
dizii-oino z podwórza ki-llkaidlziesiąt dieseik.
staibdiłizacyjn^ 54.25, 4 proc. poż. towesi
Wzrost bezrobocia o 6.730 osób w ciągu tygodnia.
Z bibilj ofeki żydowskiej sknadiziono 26
85, 4 i pól proc. Ziem. Kred. 41.00.
książek, wamtośc': 160 zł. Kaczmaiiczyka.
DEWIZY: Bedln 211.85, Gdańsk 173.75
robocie
wykazuje
wzrost
o
6.750
osób.
Według
■
danych
państwowych
urzę

Edwarda (Slowaickieigo 47) osikatnżyił
Loinid-yn 50.80, Nowy Jork 8.916, Pairytż.
Liczba
bez-rosboczych
w
Wairsza-wae
dów
:
jróredhiic-twa
pracy,
liczba
bezmiieijtski zakład elekt ryczmy o kradzież
35.12, Pinaiga 26.41, Sziwajicairja 17447.
roboczych, - zarejestrowanych na tere wymo&iła w dniu 6 bm. 20.799 osób, Do-lair 8.90.
prądu.

Kroaika Zawiercia.

ŻYCIE GOSPODARCZE.

Kronika Olkuska.

nie catej Pdlski w dniu 6 bm., wyno co stanowi wzrost w ciągu tygcidlnia
siła 332.512 os&b. W porównaniu ze o 455 osoiby.
.stanem z popi-zedimego tygodnia, bez-

Kącik humorystyczny.

W SĄDZIE.
— Niecli oskarżony nam wyjaśni, dlacze
towary, a wcale nie tknął kasy?
W ostaitaich dniach żałożoafo rta mych wytwórców — celem zastępo go—zrabował
iW WOLBROMIU I OGRODZIEŃCU.
I pan, panie sędzio, zaczyna o to samo?
wania towaru zagranicznego rodzi Już mi moja żona narobiła dosyć pieklą o to!
skutek
inicjatywy
laby
handlowej
Starostwo ollfcuekie zaitiwierclzilo ostatw Kaitowteiacli" komiiltet dla poipiera- mym produktem. Akcja powyższa .roz
KRYZYS.
teiie wybory buirmietraa., zastępcy i ław
nia Jiiyfwórcżośęi krajoiwelj. Komitat przestrzeniać się będzie za pomocą — Za dwa. najdalej za trzy miesiące,
ników Maigisbrat-u miasta Wolljifown. owłaściwej propagandy żywego i pi
raz Rady gminnej w Ogrodtóeńęu. Je ten ma na celu" prowadzenie elfcoomdy- sanego słowa. Istnieje zamiar zachę skończy się kryzys.
— Od dwóch lat powtarza mi pan stale
ncwańej akcji wakiręgu śląskim na
dynie zawieszono w uirzędow-aniłU 110cenia szerokich warstw społeczeństwa to samo.
. wowybranego burmistrza p. L. Poglódika rzecz rodzimej wytwórczości przez do przystąpienia od powyższej akcji.
— I powtarzać będę jeszcze dwa lata, bo
zbieranie daf i : ewidencję ■— doiyciząjestem najmocniej o tern przekonany!
w Wolbromiu., którego obowiązki pełni
Rrzewodnict wo komitetu ob j ąl b.
cycfln
zapoltrzebwwaaiia
towarów
i
ich
ntapaizie zastępca burmistrza p. Henryk
PACYFISTA.
ikonsutnćji. Witym celu postanowio wicewojewoda śląski Zygmunt Żtft-aw
Rosemlbaum. Wiprowadzenie w uirzędo— A więc, panie Janie, nie chce pan sta
siki, zaś wiceprezesem jest komisarz nowczo
no
rozpocząć
odlpowiadnią
diziałałniość
ożenić
się
po raz drugi?
w.iainie p. Roseoibanma nastąpiło w dlniu
oirgianiizaęyjńą —- pnzez istniejące już Izby handlowej w Katowicach Jan
—. Najkategoryczniej. Moją dewizą jest
9 bm. przez inspektora samorządu gmainzwiązki, instytucje, zrzeszenia ito. Kowalczyk, a sekretarzem Mairjan wojna nie powinna się powtórzyć11.
neigio p. K. Martyniaika.
któreby docierały bezpośrednio do Drozdowski, dyrektor katowickiej
NIEPOROZUMIENIE.
Radę gminną w Ogrodizieńcu zaltiwier- źródeł zaipo-irzebowania, oraz do sa- laby handlowej.
Lekarz: — A czy dała pani mężowi kat.adizono z wyjątkiem ks. dira Podkopała,
plasmę, którą mu zapisałem?
który Ilie miał jeszcze prawa wybaroze— Dałam, panie doktorze i właśnie kazał
Międz. konwencja o przewozie towarów kolejami
zapytać, czyj nie mógłby
—tego
i“.pU na
iiicŁ przyszły
go. Do 6 miesięcy zamiesżkaiuia brako
ledwo_ —
mógł.
raz
zjeść z chlebem, bo
l tak
'
-J.
wało mu... 12 dl'.M.
sfer gospodarczych, przełknąć.
Konwencja międzynarodowa o prize iterasowainycli
zwróciło
się
do
tych
sfer
o
nadesłanie
wozie
towar
ów
kolejami
żełaznemii
iz
X OSOBISTE. P. N. Kałkowski, st. inJUŻ JE ZNA.
straiktoT straży powrócił z miesięcznego dnia 25 paźdlzaeamiika 1924 r. przewi w terminie od dnia 1 kwietnia r.b.
—- Patrz, mój
. „ drogi,. tu w ogłoszeniu zaspostrzeżeń,
jakie
nasunęły
się
przez
duje
w
art.
60,
§
1.
zebranie
delega

urlopu i objął uraędiowamie.
chwalane są koszule bez g-uzików. Co to
5-lctni przeszło okres obowiązywania może być.
tów
.
uimaiwiiaijącytch
eię
państw
w
ce

X ZE ZWIĄZKU OFICERÓW REZER
lu rewiżji Konwencji najpóźniej w konwencji, odnośnie do prakiyczności — już wiem moja kochana, to właśnie
WY. Odbyło się wa<ln« zebrainie ZOR.
i celowości jej postanowień oraz takie, jakie ja noszę.
na którem po omówieniu aiklualinyich pięć lat po wejściu w życie zmian, poTERAZ ON RZĄDZI.
stanioAGonych na ostatniej konf er-en- wniosków co do ewentualnego ozu-,
spraw Kola., wybriaino nowy zarząd z na
pełnienia wzgl. zmiany- jetj dotychcza — Czy mam zaszczyt mówić z panem
stępujących osób: pp. dir. J. Lubczyński ćji.. Wobec lego, że posttamyiieihiia kon sowego brzmienia. Po nadesłaniu po. domu ?
— Tak, moja żona wyjechała na parę ty
— prezes, rejent W. Wieleck: — zastęp- wencji weszły: w życie z dniem 1 paź- wyższych wniosków i spostrzeżeń, Mi
dizieinilka 1928. r., termin przeprowa
godni.
eai, St. Cieeżkowski — sekretarz, Z. Mi!lnisterstwo komunikacji ma przystąpić
dzenia
zmian
upłynie
z
dniem
1
paź
TO NIE TO SAMO.
bramdlt — akairbnik; komisja rewizyjna:
dziernika 1955 r. i wtyim czasie odbę do ich szczegółowego rozpatrzenia, z — A więc chciałby pan zostać moim zię
pp. dir. W. Gorczyca i St. Gclesz. Z oka
tam, że zostaną one ewentualnie włą ciem ?
dzie
się
:
jirzypuiszczalinie
fconlferencija
zji mającego się odlbyć dorocznego zjaizrewizyjna,.zwołana przez rząd szwaj czone do ogólnego inaiterjąłu na kon — Nie, ale chcialbym tylk-o poślubić pa
du deiegaltów kół okręgu częstochowskie
ferencję rewizyjną oraz w. miarę moż ni córkę.
i
go poiStainoiwioin.o zaproponowano wła carski..
W KASIE CHORYCH.
W związku z powyżs.zem, Minister ności zgłoszone, jako wnioski Mini
dzom urządzenie tego zjazdu w Olkuszu.
— Panie! Pan wyrywa mi już trzeci ząb
stwo komunikacji, pragnąc zapoznać sterstw a kom unikać ji.
z przodu, gdy mnie boli ząb trzonowy.
X ZAWODY NARCIARSKIE. Stara się przed konfereincją z opimją zaiin— To nic. Pokoiei dojdziemy i do zę
niem koła sportowego przy gimiiiaizjum
bów t rzoiio w y ch.
męskiem w Olku.-izu odbyły się w ostat
nią niedzielę zawody ńairćiaiiskie przy
POKWITOWANIE OFIAR
USTALENIE KONTYNGENTU PRODUK wo-zdanie międzyministerialnej komisji weluidiziiale 17 zawodników. Pomimo trud
niarskiiej, przyjęte przez komitet ekono
nych Wiaruiników terenowych, osiągnięto CJI CUKRU. Minister skarbu odpowiedniem miczny,
złożonych bezpośrednio w Administracji
do poparcia produkcji wełny kra
rozporządzeniem
.
ustali!
na
okres
czasu
o<i
wyniki dobre. I miejsce zdobył Zygrauuinit 1 października roku 1951 do 50 września r. jowej, a w ten sposób przyjścia z pomocą
„Knrjera Zachodniego".
Perek (gimniaizjum VIH k'l.), II —■ Anto 1932 ostateczny zasadniczy kontyngent cu rollniotwu przez zapewnienie rentowności
NA T-WO PAN ŚW. WINCENTEGO
A PAULO W SOSNOWCU: Firma W. Ko
ni Goebei (gimmaizjium), III — Józef No kru białego w ilości 5,355.815 q., zapasowy hodowli owiec
RYNEK WŁÓKIENNICZY ŁODZI znajdu złowski, A. Kałkowski i S-ka w Dąbrowie
ga (sizkola rzeimieśłniiczia), IV — Mairjain kontyngent w ilości 167.790 q*i eksportowy
kontyngent w .ilości 2,856.845 q. Kontyn je się w okresie przygotowań do zbliżąją- Górniczej zł. 50 — (pięćdziesiąt).
Totnsia (szkoła rzemieślinacza), V — Je genty będą rozdzielone między poszczegól cegos ię sezonu letniego. Fabryki wełniane
rzy Majewski (gimnacjum), VI — Janusa ne cukrownie najpóźniej do 51 marca r.b. i bawełniane, przerabiające bawełnę i weł
Teinchman (gtmiuaizjuim), VII — Marjam Do* czasu dokonania tego podziału cukrow- nę ze sztucznym jedwabiem oraz wszelkie
nie mogą wypuszczać na rynek -wewnętrzny go rodzaju towary manipulowane, przygo
Sieczko (giminazjum).
do 70 proc, ich prowizorycznego kantyn; towują cały szereg nowości. M. in. dość du
— Według danych Międzynarodowego In
, X KURSY INSTRUKTORSKIE II k«t. geńtu zasadniczego, jednakże nie powyżej że zastosowanie znajdzie w towarach mani stytutu Statystycznego liczba zgonów spo
60
proc,
własnej
rzeczywistej
produkcji.
pulowanych
nowe
sztuczne
włókno
—
v.iwodowanych
przez chorobę raka zwiększyła
obrony przediwłotatezęj -i przeoiwgaizoPOPIERACIE KRAJOWEJ PRODUKCJI stra. W związku z tern ożywi się niewątpli się od r. 1914 prawie dwukrotnie i sięga owej, urządzone staraniem powiatowego WEŁNY.
Komitet ehonomŁc-zny ministrów wie również i rynek vistry, na którym do becnic 1 mi! jon a wypadków śmiertelnych w
LOPP. w szkole powszeebnej nr. 1 cie na'ostatniem swern posiedzeniu uchwali! za tychczas panuje międzysezonowy spokój. W ciągu roku na całym świecie.
szą się córa® większą frekwencja.. Poza, sadę." że- pozwoleń na bezcłowy przywóz artykule tym tak, jak zresztą w calem włó
— Pierwsze wrotki pojawiły się w uży
miejscoiwemi siłami, na wykłady przy wełny zagranicznej będzie można udzielać kiennictwie zauważyć się da je przesuwanie ciu w 1760 roku na balu w Antwerpjk
terminu
sezonów.
Tak
więc
w
r.
1930
sezon
szczęście
nie sprzyjało jednak tancerzowi,
prżedewszystkiem
tym
producentom,
którzy
jeżdżają w charakterze preilegemtów pp. przy wyrobie artykułów wełnianych uży w artykułach przerabianych z vistrą, roz który je miał
na nogach, gdyż rozpędzony
i/ntpekiOiBzy wojewódzkiego LOPP. kpi. wać będą wełny krajowej, jako domieszki. począł się w styczniu, w r. ub. w lutym, a wpadł na lustro, rozbił je na kawałki i sam
Kotrfeiwicz i kot. Rośc-lszewski. Rozątam ;UchwaAa ta zmierza, iak zresztą całe anra- w roku 1932 ooczatek sezonu oczekiwany sie nrzytem ookaleczvł dotkliwie.

Zatwierdzenie wyborów

Śląski komitet popierania wytwórczości krajowej!

Kronika gospodarcza.

Czy wiecie, że...

rw. tj.

..KITKTE®

ZAPCHODNT"

czwartek li lutego 1952 roE.

Z eałej Polski.
WjNO nie godzi się
Móftropohtó wiileńsIltL ks. Mbuip J,ąłb^zyłk*ow6Jki 0-świLaid'ciziyl w sjpratwie pirize.nśestónńa ser-c-a króla Wlaidrytslaiwa IV z
Wm. d'0- Gdiyini, że kniirijifc wiileńslka in.ie
Eiałjięłiai aweigio sJąinowAsika iwsOłŁ^eic fetgo projefcfai i że siliaimciwii-iko’ (o będtaie pr-amddopi^dkjibiniic. odlmowine, gdiyż W^linio nie. zeciJwe wy^ibyć. si-e' drog:di mit sziczątlków.'
Knisrtos^ uirz^diu Asrojewódzlkieigo dr. Lorenie oświiłaid^zrył; że kemirileifjGwi ffiatówia,ni& bia'zy’l'rlki nic o tyim pircijclktctó miieiwiadiomti'. a ”dioltycih’CKiaSi®p'c ipllatny Jego (p>r®cwiiidkują, iż w nj-aimzcilenun które buiduje
s<ię„-iw podfóiieimiiiaidi kiattodlry witóńslkietj,
ma isię zmiaileźć .iirma. z sercem k róla WtadysJaiwa IV.
NA MARTWYM PUNKCIE.
Jńk diouroisi Iriwwisikae- .„Diiło^, śledztwo
.protwiaidizome praeiciiwlko tuzem osoboim:
KoMtnydkicwwi'!, Buitiryinioiwi i Kiryisile, ipottejiKDamryim o zaimocdtaiwainiie Tadensiza
JłotówfkJ, zositlailo 'umorzone w zńkiresie
oskarżenia. Wfelzy&cy trizej odipowiaictać
Abissynji Selassi w okresie... powszechnego rozbrojenia wprowadza do swej
będą natónifliafet z dskasróeinia o niaip-aid' na Cesarz
armji karabin maszynowy najnowszego typu, oczywiście wyrobu niemieckiego.
urzajd. poczitwy w Tiruislkiaiwcm. Morder
cy Taicleiuisizia Holówkti pozositaiją więc
nadali mtówyfkirycd.

A JEDNAK OKRADZIONA
Plnalsa warsziaiwsfkiai idoinosiii,' że naidfcoimisiairz. P'0'l-aik piBzeeUuchiał w ąpriaiw&e Oiun(ktiemezoiwej dkięło 4.0 osób w. Wairisżawie. Wśród pcllróji hralkowisfkieij, -i wairpziaiwisfciej ustaia ®ie poigląidl. że kiradlz-i.eż
K*ołsifala rzeazrywiiście -na sizlkodlę .parni Ciuin
k^ewdezoweij pcipieilurioina. W ziwdązlku z
tem adiwolkaci parni CluinkieiwiiiczewcJ
mają zatmiair wystąpić z winioislkdieąn o wypuSizięzeinde jej .na wo<lfljoiśc za kaucją.
Moiżliifwem jest iż władze sajdowe prizyuhyilią się dio tej prośby. Krążą pogłoski,
iż leaiwcjia' ma wymostić 100.000 ©tófych.
UŁASKAWIONY

W Katówdcaich przed sąfdieim doiraiźnym
sifąnął 924eitinii pąrobelk z miejscowości
Tyicby,. Kleimęns Śzlkuldio, który w dhini
24 styćzinia zamordował w Zaiwiiści pod
Tychatrni' w .zaigrodiziie rólindika Saustóra,
pairioiblka St. Piieohę or&iz służącą Bidla?'ónvttię i ziraiboiwał 1'800 żł. Szkudlio osikarżon-y jeflt o 2-k.rotnc moir'de'r^tnvo i ralbu?
nelk. Sźlkiudło prżyiziuał1 się na rozprawie
do.- czyuiów nni z<aT®u'Coinyieili. Sąd skazał
go na katrę śmiem przez powieisaeoiie.
Skazany odiwołał- się d'o laislki Plrezydemia. Rziiiiiitej, który go uiliaiskaiwił. SzikudUe piizypaidinie- w udteiulo dlożywolnie,
©iężkró więiziemie.
POŃCZOCHY I SACHARYNA
W POCIĄGU.

W pociągu (pośj>ios)ztn.yim zdążającym
z Berlina. przez Kaitówróe do Knalkoiwa
analleziotno 5 kilo saicłuairyiny oraz wi^ktsizą
illość jedlwabnyóh pończoch. Do paczki
nikt z jaidących paisaiżeirów nie chciał się.
pnzyziąać, wobec czego straż graróczaia
towar śkfoińliiskotwiałia-, przesyłając go
najbliższemu urzędowi cełlincmn.

zyski i występów zaigrainirozinych.
Oddawana już izatwirofo-e gaże gwiaizld.'
uległy śwydiatOiym óbmiżkotm'. Co więceji,
niektóre giwJaizdy zagrożone 'zostały bez
robociem. Biromiąic ®ię przed tem, tworizą
kooperatywy teatralne i wynajmują w
tym celu, gmachy, siejące pustką <po bamknucitiwach dyrektorów. Bronią ńię jesz
cze gw-iiązdiy operetkowie z Ryteizairdem
Taiubcreim <i Gilltą Ałpaii? na czeile, oraiz
artyści Icaitrallmi i filmowii w jednej osobie, jaik Wennęr Krau&ussi, Jaininiings;
Pallłeuiibeiig, Adalfeerib, modinii dlzis-aj Brer-isairt, Hatws Albars i paru ininyich. Ci za■nabiiają jeszcze nieźle, aile na pnzec.i>wm>ej sizali po^-taiwić niallelży w.ietótysięcizmą rzeisłzę bc^rioboicizyich, dla których
nieimia> w obecincj syduacjii żaicliięj nałdzióx
mimo aflccjii dlobrocizyninej i poszczegól
nych występów w raicljo, czy na scenach.
Teaitir niiemileicki pada dlziś ofiairą kry
zysu.

Rzecsy ciekawe.

NADUŻYCIA W KOOPERATYWACH
SOWIECKICH.
W tych dhilaicih w Lein/iinigiraidzie poiciiągnięlto . dlo odlpioiwiięidlziiialniości sądowej
grupę futnlkcjioin-aujiuiszy nri-cjisicowiych koopenaityiw pod; zairzuitcim dókotnywainiia
mwilweireacyj. Oskarżeni prowadzić mieli
fikcyjnie ’ wykaizy cglforaków, przydzielo
nych w fipraiwaich aipiroiwiizącyjmych dp
iposiziczeigólliniych sklepów roizdrziełicizych.
Niemcy są oidldawwa. maiiodem rozmiŁo- ine na irtrzymaiuie teatrów. Bóść teatrów, Liczba „martwych diu?iz“ dochodziła po
w anyini w ~ teiadirże. Teaifr jeat dll'a 'nieb, laktórów*, suma, gaż i wydialtków-, ziiiajdu- dobno do 260.000.
■rac-zej świątyinćą, mierzej eakołą, aiiż. to- ją t>i:ę pod. ziniakieim bairdlzo enebguctzniych
NAJSTARSZE WINA.
zrywką, gdy u nuroidtóiw romańiskiicih, u .skreśleń. Z dwu pańjsitwoiwyicih oper w
Najatiaireizc wina są hiozaiwisize najile*
Frainouzów i Włochów, byiwa zaiawycizej ,Beirlliinie, jedna, t. .zw. KroBoiper, pnzeistiaoiclhY-roitulie; DHaitcigo też teiaitlr niemiecki :ję istnieć. Z dwóch teatrów dramaty pisize. Zachoiwują sitfój smak i aromat
cieszy s:-ę piecziciłowiitą opieką pańslbw>a, cznych prowadzonych w •Berlinie z fun- tyfllkio wtedy, gdiy lak i korek zaichoiwały
krajów, miast i całego ąpiołecizeńgtiwu. I dlusizów ’ pańisitiwoiwych, jeiden, Schilllcr- się w całościi, co nie zaiw&ze sóę udiaje.
idlia/teigio w Niemcizcch jest baridizo wielka theaiter, mająyc chatrakter polpuiliairiny. NajstairSizetm wiin-cim, ‘które znajdluje się
iiłość teatrów, talk dlriamatycizinycŁ, jak i będizic zamknięty. Wielu wybitnych ar w piiwnicaich europejskich, jeist t. zw.
opem, uitnizyunyiwtanych z funidiuiazów pu- tystów, pwaciujących dotąd w tych te- 'wlirtio /rzymskie w Spi-inzie ('Spayeir). Pirzy
rozlkoipywąiniiiu ruin daiwinej łiwierclzy
bll.icznyich, 1-ulb tóż Siubweracjjioinowalnych atriaich, otrzymało 'wymówienie.
,z tych sąmyich źródeł.
Podobnie prizedlsitawda się spraiwa z inayimirikieij,'. Neimetiuim, ziniaileizd-Oino ciawoObok teatrów, będących ■wOiasuiością tcątiraimi puibliicizincim.i . na proiwimicj.i'. A rokąt/ną sizikiłaaią butlę naipeiłnioną .jakimś
•publiićizną, luib też subweiucjonówan^ch, więc róditkcje we Wroć-Iarwiu’, w Mona gęstym ól-cii&tyim płynom. Po zbafdainiui
istnieją róiwiniież w Niemczech sceny, chium i w całymi szeregu :in.nych pańsltw. i-Glkąizało &ię,. iż płyn ten był winem, dąopierające się na oinganirzacjaóh kónisu7 . Teatry .hambuir^kie są poważnie zagrożo*-. •itują.ęean s'-ę z IV wieku przed Nair. Obry*
aneinłów toaibrailinych. Najpoitężniejsżą ta-: 'lic. '1'uryngja i Niadrenja. układają pła- fiituea. .Wino to, pochoidżeii$a rzym^kieigo.
ką orgiaimiziacją jeisit Vollksibuhucinveiro:inJ; iuy,mające na celu prowadzenie mniiej- izaichoiwa^o siię jako 'takie, ató w ciągu
który do niedaiwna licizył w całych. Niem sizej. iiiciści teatrów we wspólnym -zairzą- setek -wieków sdiraciło cailkewicie swój
czeidh około 700.000 ciztóiików. .
dlzie ivi'elksizej. ilości ni^ast. Pociągnie to właściwy smak, zapadli, jak irówinież
Obok tego istniały w miiaisjtaioh, .zwłaćiz- za sobą .zmiiiriejisizcinie iilośCii scen i ich pra : wyzbyło- .się. cailkotwidę swej załwagtóści'
cca większych, Galo eizeregi teatrów pry-, cewników, i wywołuje gwałtowne prote : allkobółu,.
wathyich, ftiienzaidko pnaiwtdziiwyich- koni>- sty rediukoiwiaiuych aktorów, skazanych
cennów i trustów tciaitirialliiiydh. IMiędlzy na nędizę, - oraiz (zaniepokojonych miłośni GRA W KARTY KONTRREWOLUCJĄ
Jedem z wybiłiiiych pi zeidlsibuiwjicćełi fiow^aśailttekumi i r/>ainządlCtaimi tyieih teatrów ków teaitru. Protesty te pozostaiją bezzinajidiują się araizwieka tak głośne, jak dkuileiczine, kryzys bowiem
dyktiuj-e : wtócikicigo reżim u, w roiaihowię z a>njgiełReinhatndt, który dlo- nieidaiwna prowia- 'wszechyladlniiie siwoje prawa. Zachwiała filkim dizieintiiikurizcim ośw-aidczyt, że rząd
dtoił cateiry sceny w Boranie óbok diwóoh się potężna YollekiblŁhue berlińska, zbli moskiewski jeisit prze ci.winy harzairdow^Tm
w Wiedniu. Gaże giwiaizid akitondkiiich żona do soiąjiadiisitów. Odpadają dizicisiąt-. grom w kairty, pcinrówiaż są one wyrtamęskich i żeńskich były zaiwircitnie -wy ki tysięcy członków, dlziś bozrolboezych. zeun tetnidenicyj kaipilafEisłyczinyęh. Jedy
sokie dzidki konkurencji dyiróktórów,, Kló-mi, Saltónburtg, Bainnowsky poisiiaidia- ną rzeczą godną pochwały j-eist to, że
'licytujących s':ę wysoko i wyfdzieiiiają- ją obecnie tylko po jednym teatrze i to weizyecy graiezc na początku gry mają
cych je sobie wizajemniic. Daiś stosunki od czaisai dlo- -cza^u muszą -wędiiować ze równią ilość stztónów, co dowodizi., że kaitę zmieniły się •riaidykailimie. Pod wpły siwojemi ścierniami z gmaichu do gmachu, pitaliżm deipui-iziciza czasem istinliemlc zawem cigóŁnęgo straeizłiiwcigo kryzysu opoa- gdy czynsz płacony właścicełom oka że sitó. kóniuinisityczaiych. Jak wynika z
pąciz-ęły się i dlla ieaitru niemieckiego się zbyt wysoki. Wieliki Reinbairdit trzy- oświiaidezemia mwego dyigfiiiitiairza-, w^ęLa/ta chude, bardzo chude. Państwo i gmi ihał silę najdłużej. Brom-.il' ®:ę, przeirzu- k s-zęść iinteligeincijii rosyjskiej -oddaj©
ny rediukujajce siwoje wydiaitki, obcięły , cając znaczną część swojej działalności, się lnaaniętiU-c girze w bniicłża .i-pokeinat.
również raidykail/nie pozycje, pr&eianiaczo- l.na feirein operetki i czerpiąc* pokaźne

KRYZYS TEATRALNY

(THE SUBTLE TRAIL).
Przekład autoryzowany z angielskiego.
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Gaił uśmiechał eic jaztówiidic i zniaczcnie tego
uśmiechu wżaiło się w umysł Wyskrobka, tak jak
kwas wżera się w ciało.
■
— Głujiczc — mówiił uśmiech !— jeżeli mimie
za-stirizeliśż, to .‘kł-o' cię będziie raidwał?
— Czy słyszysz? — warknął z rozpaczą Wy
skrobek.
■
Gąlt odrzucił Jwoazurę, wstał i podsizedi do
gościa, świdrując go ocizamii.
-- Dam c i' mikstury na diw<i iygiodtaie — rzeki
powoli. — Wrócisz do Chicago i obejdziesz wszys
tkich tycli, którzy kiedykolwiek pracowali z pole
cenia taiprlych „Bc/z Adresu6. Staraj się^ działać
możliwie sprytnie. Musisz się dowiedzieć o mich,
ile sic tylko da. Możesz używać wszelkich sposo
bów. Potem wrócisz tu do mnie z raportem. Jeże
li będę z ciebie zadowolony, to może dam ci drugą
pófcję mikstury.
, . ,
, j ■
W obojętności Gaiła na śmierć wygląctaijącą z. lufy, wycelowanego rewolwer®, było coś pai;ailiiżu,jącego.. Ale satno to niie. .powstrzymałoby
Wvski’obka.'Powstrzymała go odrobina poczy+alnościi, broniąca’ sic w nim przeciw’ naporowi sza
leństwa. Zióizumial, że nie on był góra.. Czuł się
coraz skaszłiwiei. coś mu rosło w gardle, serce wa

W NIEMCZECH.

liło w nim na alarm, nerwy prężyły się jak struny.
Nie mogąc dłużej utrzymać w ręce rewolweru,
upuścił go na podłogę.
— Dobra, naczelniku, niech i tak będżie 1
wyjąkał. — Prędzej mikstury! Pojadę do Cliicago.
Gali podniósł rewolwer i wsunął mu go do
kieszeni.
—- Będziesz go potrzeboiwał —. ruiruknął zło
wieszczo.
Wyskrobek osunął sic na kizeslo, a Gałt opu
ścił pokój.
Nie było go pozornie strasznie długo,. a tym
czasem szaleństwo potężniało. Ale żafcenia wiara
Wyskrobka w Gaiła pomogła mu do pewnego sto
pnia zwalczyć napierającą łaniasnińgprję i utrzy
mać się na krześle, z którego ,go podrywało.
Gal-t wrócił, ntosąc w ręku małe pudełeezko,
iz którego wyjął żelatynoiwą kapsułkę i dal Wy
skrobkowi. do połknięcia. Skutek nastąpił prędzej,
niż się można było spodziewać, gdyż Wyskrobek
przyśpieszył go swą histeryczną nadzieją. Przy
szedł do siebie w ciągu kilku minut i wstał, trzę
sąc się na nogach.
Gałt dał mu pudełeczko. Wyskrobek schował
je na sercu.
Nie mieli sobie nic więcej do powiedzenia.
Galii wyraził swą wolę jasno i Wyskrobek wie
dział, co ma robić.
Ale iz-ostał jeszcze kilka chwil w gabinecie, że
by się uspokoić. Po schodach zeszedł bax’dizo wol
no. Kiedy Japończyk wypuścił gó na ulicę, orze
źwiająca świeżość poixvii>etrza wywołała złudzenie,
żc mu się tamta okropna rzecz tylko śniła.
Zeszedł ostrożnie do kamiennych schodach1

i uszedłszy kawałek chodnikiem, przystanął w nadizicii ujrzenia jakiej pustej taksówki. Nic mógł
jeszcze .opanować drżenia kolan.
Z prawej strony nadjeżdżało auto, ale nie
taksówka, światło, jego reflektorów było oślepia
jące. Chociaż i bez tego Wyskrobek nie dostrzegł
by, kto siedział za cilemnemi szybami. W chwili
gdy odwracał oczy od rażącego świiatła, z ą-uta plu
nęły tuzy smugi ognia.
Wykręcił się, ale nieżeby się obejrzeć. Był to
odruch koniwulsyjny. W następnej oliwili leżał na
chodniku. Ciało- jego poruszało się powoli, ale nto
drgnieniem życia.
Nim huk wystrzałów sprowadził na miejsce
mordu pierwszych gapiów, auto było .już o kilka
bloków dalej. Ale szofer nie usiłow ał iaiń-ąć ]»zepiisów jazdy. Jechał niarmailmiie, jak każd- au-tom-obilista.
Wyskrobek miał racje, że uważał świat za
dżunglę, w której jest się albo zwierzyną, albo
myśliwcem.

ROZDZIAŁ IV.

Subtelny trop.
Gaił Gramger i Alan Rliodes siedzieli w ogrom
nej kancelarji zmarłego pułkownika. Oboje byli
egzekutorami testamentu: on wziął na siebie for
malności prawne, ona zajęła się stroną filantropij
ną. Właśnie skończyli koraferencję i Ałain cłieiał
wirtać, gdy Gaił ■ wyjęła z torebki list i wycinek
z gazety i podała mu bez słowa.
JŁ,
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ezwaasgE. 11 . Fąfego. 1952 toKu.. .

OBWIESZCZENIE
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w sprawie państwowego podatku przemysłowego o składaniu
zeznań o obrocie za 1931 rok.
Ńa zasadzie art. 52 do 55 ustawy o państwowym pcwfatku przemysłowym z -dnia
15 lipca 1925 r. (Dz. U. R.P. Nr. 79. poz. 550) ' wzywa ’ się ' płatników do A ego podat
ku. aby:
1) co do każdego,oddzielnego za.układ u handlowego, zaliczonego do kategorji '
I i fi przedsiębiorstw handlowych,
2) co do każdego oddzielnego • zakładu przemysłowego, zaliczonego do pierwszych
pięciu kategorji - przedsiębiorstw, przemysłowych,
• 5) go*, do każdego zajęcia przemysłowego, zaliczonego w taryfie (art. 25) do ka
tegorji I. i II- a) i b) zajęć:p^z^hystówycli,
4) co do każdego .samodzielnego 'zajęcia zawodowego (art. 9), złożyli w terminie
do 15 lutego 1952 roku według ustanowionego wzoru zeznania o obrocie
osiągniętym w ciągu CAŁEGO .ROKU kaledarzo-wego 1951.
Zeznania o obrocie mają być składane we właściwych Urzędach Skarbowych
podał ków osobiście lub przesyłane pocztą.
Przedsiębiorstwa, obowiązane do publicznego ogłaszania sprawozdań, mają w po
wyższym terminie, złożyć .zeznania o obrotach należących’ do nich zakładów, lecz każdegp udzielnie tomu Urzędowi Skanbowomu, w okręgu którego znajduje się siedziba
zarządu spółki względnie przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spółek akcyjnych, które ma
ja złożyć zeznania o obrocie -właściwej Izbie Skarbowej.
Kto nie złoży zeznania o obrocie“w terminie wyżej oznaczonym, lub kto przed
stawi w zeznaniu o obrocie niezupełne dane, ulegnie na zasadzie art. 105 ustawy karze
grzywny od 50 do 500 złotych.
Kto zaś w celu uchylenia od ustawowej powinności podatkowej osoby własnej
lub przez siebie zastępowanej poda w zeznaniu , o obrocie nieprawdziwe wiadomości,
które mogą się przyczynić do udaremnienia wymiaru albo uszczuplenia ustawowo
należącego się podatku, niezależnie od obowiązku uiszczenia należności podatkowej,
ulegnie na zasadzie art. 105 ustawy, karze pieniężnej od dwukrotnej dio dwudziesto
krotnej sumy uszczuplonego względnie narażonego na zmniejszenie podatku, a wrazib
okoliczności obciążających nadio karze pozbawienia wolności do trzech miesięcy.
Płatnicy podatku ’ przemy siłowego wyżej nie wymienieni mogą również składać
zeznania o obrocie i korzystają wówczas z uprawnienia, .przysługującego płatnikom
Dodatku nrzemcalowego z mocy części trzeciej art. 76 wspomnianej wyżej łstawc.
Kielce, w styczniu 1932 r..
IZBA SKARBOWA KIELECKA. ’

I WODOCIĄGI, KANALIZACJE °

gutkiem), „MROZOL* leczy i goi
ranki, powstałe od odmrożenia. Sprze
dają apteki i składy apteczne.

2858

Swędzenie ciała oraz wsielkiego t. rodzaju wyrzuty skórne uguwa

KREM LAIN - AGE (z Kogutkiem)
Jeat to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, usuwa
jący wady naakórka.tak u doros
R. M. Sp. W. Nr. !

PRZYJAŹŃ...
W jednej z kawiarni, berlińskich ,siedzą
przy stoliku dwaj eksporterzy. Jeden z nich
manifestuje tak odbitnie' swój dobry humor,
że' jego vis-a-yis ./zadaje mu pytanie:
-• Nic. przejmujesz'się, jak . widzę, kr.y0zysem? ’
•
.1
— He. znalazłem złota żyłę. .
— Cóż takiego?.
— Skupuję za pól ceny wszystkie wy
wieszki z czasów wielkiej wojny z napisem
..Boże, ukarz Anglję!11 i wysyłam je do In<lyj.
SKUTECZNY ŚRODEK.
— Panie kolego, jak my Tego .pacjenta
ogłuszymy?
— Połóż go kolego na stół operacyjny i
podaj mu pan rachunek. Wywrze to nie
zawodny skutek.
.

KINO

„ZAGŁĘBIE”
|1249

DAWNIEJ

POSZUKUJEMY
w każdeui mieście • o■b rolnycli, rutyn ow a nycłi sprzedawców i
stpEzed-awćzyń. Agraria, Bydgoszcz. Skryt
ka poczt. 127.
1075
OSO B A
38-lętmia skrom n ycli
wymaga ń poszuk u j e
jakiegokolwiek zaję
cia w domu familij
nym, lub do księdza,
zna szycie. Chętnie na
w y ja zd. Wiadomość:
Zagórze, tel. 5-15. 1082

SOSNOWIEC, MAŁACHOWSKIEGO 26

g

ZGUBIONE
DOKUMENTY

|,„NOCE KAUKASKIE”
| N
i a

DRAMAT Z ŻYCIA EMIGRACJI GRUZIŃSKIEJ
W rolach głównych: NATALJA LISIENKO i JACQUES CATELAIN
Nad program: Tygodnik Paramountu.

| Od poniedsialku 8 do niedzieli 14 lutego włącznie
POCZĄTEK O GODZ. 5-tej WIECZÓR.
Arcydzieło polskiej produkcji filmowej 100 proc, dźwiękowiec, mówiony po polsku p. t.

„PAŁACE” 1 „BEZIMIENNI BOHATEROWIE”
nso W SOSNOWCU,
ulica Warszawska 2.

TEL. 109

MRRRRRRflRRfiflRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRflRRRRRR^M
g^HSBEbRM oRRRRRI WHHRHRRRRRRRBRBBBBHHBaBHBBssB

OTOMANY
tapczany materace ko
z elki w Zakładzie tapicerski-m J. ;Malinow
skiego. Sosnowiec, ud.
Prez. Mościckiego 15,
również
przyjmuje
ZAGINĘŁA
wszelkie ręperacje me
nominacj a
w y da n ą bli
cenv
bardzo
nis
przez
Inspektorat
'
849
Szkolny w Sosnowcu kie;
na nazwisko Aleksan
dry M a ś l ac z y ń s ki ej.
KSIĄŻKĘ
Nr. E. 3120-29w o j sk ow ą
w yda n ą
przez P. K. U. Sosno
wiec zgubił Włady
Komornik Sądu Grodzkiego w Dąbrowic
KUPNO
sław Makieła.
1084 Górniczej
1-go rewiru Macie j Czesław Kyrcz
i SPRZEDAŻ
mający kancelarię swą w Dąbrowie Górni
KSIĄŻKĘ
czej,
prż.y
cza 54 ,pa zasadzie
wojskową
wydaną art. 114i i ul.1146NarU.ulowi
P. C. obwieszczaj. że> w
przez P. K. U. Będzin dniu
GRZYBY
18
kwietnia
1952
r.
ó godz. 10 rano,- w
zgubił lcck Rabino- sali posiedzeń Sądu Okręgowego
E. 1858-50. prawdziwe — pierw wicz.
w Sosno w
1085 cu, na zaspokojenie pretensji Daniela
szej jakości 8.50 kg.,
Kla
•przy więksżem zamó
czy
ka
i
iiinych
w
sumie
-8.146
zł.
. 25 gr. z
KSIĄŻKĄ
Komornik Sądu Grodzkiego I-go rewiru wieniu izniżka. Wysyła Kasy Chorych zgubił proc, i kosztami, sprzedana będzie dział ku
o przestrzeni 7 morgów 100 pr. sta
Dąbrowie Górniczej, Maciej Czesław Dębicki, Nową swiię- Jan Rusek.
(084 gruntu
nowiącą cześć nieruchomości „Osady mły
Kyrcz, mający kancelaiję swą w Dąbrowie ciany — dworzec. 1086
narskiej
Szałas44, wspclwłaścicielem której
Górniczej, przy-ul. Narutowicza 54, na za
K.
KEJLEK
OPONĘ
dłużnik Felicjan Wieczorek, pochodzą
sadzie arl. 1141 i 1146 U. P. C. obwieszcza, nieprzemakalną
12 x 8 zgubił dowody osobi jest
cej
z
gruntów
dworskieJi „Dóbr Głównych
że daiią 18 kwietnia 1952 r. o godz. 10 rano m. na wagon tupię.
ste swój oraz synu Ste
w saii posiedzeń Sądu Okręgowego w Sos Sosnowiec, Biała 5, fana w dniu 8.IŁ1932 Olkusko-Siewierski.cłi. położonej , we ws,
Strzemieszyce
gm. Ólkusko-Sienowcu na zaspokojenie pretensji Julji Smól- Adamkiewicz.
1080 r. wydane przez ma wierskiej. pow. Wielkie,
Będzińskiego, mającej urzą
koiwej w sumie zl. 7.913 zł. 50 gr. z procen
gistrat m. Sosnowca.
dzoną
księgę
hipoteczną
w
Wydziale Itiip.
tami i kosztami sprzedana będzie działka
WYGODNY
1059 tecznym przy Sądzie Okręgowym
w So
gruntu o panzestrzeni 7 morgów wchodząca fotel dla chorego, biur
snowcu, oznacz. Nr. Rep. Hi-p. 154.
w skład nierucfioinóści, współwłaścicielem ka tanie, bibljoteiki
Działka ta stanowi własność dłużnika Fe
której jest dłużBiik Felicjan Wieczorek, wy poleca — Centralny
ROŻNE
licjana Wieczorka i na jego imię uregulo
dzielonej z osady młynarskiej „Szałas’, Skład Mebli nowych
wany tytuł Własności w wykazie; hipotecz
pochodzącej .z gruntów dworskich. Dóbr i używanych B. Błionym w Dziale II pod Nr. 4; sprzedana. bę<|zic
Głównych Olkusko - Siewierskich, pow. Bę tnieĄYski, Sosnowiec,
PORONIN
dzińskiego, woj. Kieleckiego, mającej urzą? 5-.go Maja 7.
1081 P e n s.Jona t—,. Ma r1 u a n1' w całości.
Przeznaczona do sprzedaży działka grun.li
dzo-ną księgę hipoteczną w Wydziale Hipo
położony na wzniesie jak
współwłasność AVieczorka zostali:
KUPIĘ
tecznym, przy Śądzie Okręgowym w, Sos:
w słońcu, ż piękr przezi cala
dpm. nowy dochodo niu,
Wieczorku wydzierża wiona cło j dniu
nowcu, oznacz. Nr. Ręp. Hip. 154.
nym widokiem na Ta 50.IX 1950
wy
w
Sosnowcu
z
pla

r. Kazimierzowi Mazarakti-einu.
Działka ta oznaczona jest w Dziale Iii pod
try, zdała od gości iu
Nr. 4 wykazu hip. i na pianie złażonym cem lu-b ogrodem do ca, nąpi-.zec-i-w stacji na niojćy prywatnej umowy, złożonej -do
sprawy
Nr.
1858-50, nieujawnionej w wyka
70.000
zł.
Zgłoszenia
przez powódkę do akt Nr. 4 stanowi -wła
poleca (tylko dla zdro
sność dłużnilLa Felicja.ua Wieczorka i przed '/Kurjer Zachodni14 pod wych) pokoje wygod zie hipotecznym.
„'141
3O
‘
\
1045
Działka
ta
obciążona poszukiwaną
stawia grunt orny i kawałek laki, przez
ne, cieple i jasne z u- sumą 8.145 zł. jest
i kosztami w
którą przepływa strumyk; na niej w Dziale
trzym a n iein p i ęcio ra Dziale IV pod 25Nr.gr.5, z z proc,
wjpisem
IV pod Nr. 4, z odnośnym wpisem suibh-astar
zóweni 6—7 zl. dzien subhastacyjnym pod Nr. odnośnym
10
w
Działo' JII
LOKALE
cyjnym w Dziale III pćd Nr. 12 zab©zpie7
nie.
1085 wykazu hipotecznego, a cala współwłasność
cz-ona jest i>osz.uikiwana suma.
nieruchomości, należąca do Felicjana Wie
SKRADZIONO
Wieczorek jest właścicielem działek Nr.
POKÓJ
t. j. 4 działki gruntu łącznej rotżle1, 5, 4 i 5 Osady młynarskiej Szałas — nadający
browning F.. N. nr. czorka,
się
na
biuro
morgów 160 prętów, obciążona jest,
■ogólnej przestrzeni 29 morgów 160 prętów. 'z telefonem, oddziel- 2581112 kalib. 7-65 w glo-ści:19
w Dziale IV pod Nr. 9 kol. gł. sumami 25.001:
Znajdują się one obecnie w posiadaniu i u- liem wejściem, 1 po Sławkowie' Ordonowi zl.
tytułem
szacunku sprzedażnego i lOO.OOo
żywaniu Kazimierza Mazarshiego na pra- kój z -kuchnią do wy
Tadeuszowi dnia 4
kopiiału. tytułem
wszelkich korzyści,
wacli dzierżawy, poczynając od 1 mada najęcia. Piłsudskiego stycznia. 1932 r. 1068 zl.
płynących
dla
Julji Lucyny Wieczorkowej.
1929 r. do 50.IX.1959 roku, na mocy pry Nr. ‘48.
Zaś
w
Dziale
lii
wykazu
hipotecznego ser
POŻYCZĘ
watnego kontraktu, złożonego do akt spra
witutem: pod Nr. 5 na rzecz właściciela
wy, nieujawnionego w wykazie hipotecz
kilka tysięcy zł. na działki
POKÓJ
Nr.
2
oznaczonej
w
dziale II — donym.
umeblowany elektrycz ipierws.zy numer hipo
korzystaniem z 2 dróg, prowadzo
Na całej współwłasności Felicjana Wie-, mość, oddzielne wej teki. Wiadomość ,.Ku- wołne-in
nych
na
działce
Nr.
5,
oraz
zakazem
właści
czorka w dziale IV ]kk! Nr. 9 kol. główna ście. Dąb nowa, Dą- irjer Zachodni1’. 1074
cielom całej współwłasności Wieczorka —
zabezpieczone są dwie sumy 25.200 zł.• ' browskiiego 59, m. 5.
zmiany
i
tamowania
biegu
rzeki,
przepływa

i l(X).<X)O zl. na rzecz Julji* Lucyny Wieczor
jącej przez całą osadę młymarską, oraz, zakowej, zaś w Dziale 1.11. — zakazem zmia
WYNAJMĘ
leglemi
podatkami
skarbowemi
428
zł.
82
gr
ny i tamowania rzeki na rzecz właścicieli 2 pokoje z kuchnią i
i gminnemi 56 zl. 04 gr.
■działki Nr. 2 ri. ciążą podatki skarbowe- ■ przedpokoikiem. —
„Szkółki
Działka ta z-ostała oszacowana na 25.461
i gminne w kwocie 469 zl. 56 gr. z procen Czynsz miesięczny. —
zl.
(dwadzieścia trzy tysiące cztery-sts
Rogoźnickie
tami za zwłokę.
Milowice, Kapłiczna
sześćdziesiąt sześć złotych) i od tej sum}
Towarzystwa
Przeznaczona do sprzedaży działka gron- Nr 7.
______ 1075
rozpoczęta
będzie licytacja. Ref-łektąnc
tu oszacowana została na- 22.400 zl. (dwa?
Górniczo-Przeobowiązani złożyć’ wadj.um w wysokości 16
5 POKOJE
dzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i od
mysłowego
proc,
do
rąk
prowadzącego sprzedaż Ko
.tej. sumy rozipocznie się licytacja. Reflektań z kuchnią z wszelkiemornika względnie wpłacić tę sumę do Ka
„Saturn44
ci winni złożyć wadjum do rąk prowadzą mi wygodami, w cen
sy
Skarlx>wej
i
złożyć Komornikowi poikwicego sprzedaż Komornika w wysokości 10 trum Sosnowca poszu
mają tanio do zbycia
towanie. ‘
proc, zł,, względnie wpłacić do Kasy Skar kiwane. Zgłoszenia do
większą ilość drzew i
Opis, wykaz hipoteczny i inne do,kunien-t>
krzewów owocowych i
bowej i złożyć Komornikowi pokwitowanie.’ Adm. ,X Z.“ pod
przeglądać można w kancełarji Komornika
ozdobnych. Cenniki wy
Akta, opis, wykaz hipoteczny i inne do „Cżyrisz. z góry44. 1066
syła się na żądanie. —
do dnia 4 kwietnia 1952 roku, a po tym ter
kumenty odnoszące się do sprzedawanej
Adres dla listów: Sos
minie w kancełarji Wydziału Cywilnego
nowiec, Tow. Górn.nieruchomości przeglądać można w’ kancela- w • POSZUKIWANE
centrum Sosnowca
Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
Przzm. „SATURN",
.rji Komornika d.o dn- 4 kwietnia 1952 r. a 2 pokoje
Szkółki
Rogoźnic
umeblowane
1076;
.Komornik Sadu
po tym terminie w kandelarji Wydziału przy rodzinie, z tele
kie “. - - - 991
MACIEJ-CZESŁAW ‘ KYRC7.
Cywilnego Sądu Okręgowego w Sosnowcu. fonem. Zgłoszenia „Ku
Komornik Sądowy
rjer Zachodni" dla
„ Lekarza11.
1060
1077
MACIEJ CZESŁAW KYRCZ.
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f Kino-Teatr „UDZIAŁOWY* |

DŹWIĘKOWE KINO

POSADY
i PRACE

s
WYKONUJE
I »M- ŁEMPICKI* Sp. Akc. g

OBWIESZCZENIE.

Obwieszczenie

ODMROŻENIE

|

OWE*

MARJA BOGDA, ŻULA POGORZELSKA,
EUGENJUSZ BODO, ADAM BRODZISZ, STEFAN JARACZ. Reżyserja: M. Waszyński.

(Udział biorą gwiazdy polskiego ekraiiu.

Następny program:
Najpopularniejszy Polski
film obecnego sezonu— „k/liaill

w-g powieści Elizy Orzeszkowej.

Wkrótce

„Król Żebraków"

UWAGA:
Zwracamy uwagę Sz. Publicz
ności, że film ten w sezonie
19^2 nie będzie wyświetlany w i
żadnym innym kinie w Sosnowcu

Wiersz milimetrowy jednotomowy: na i-ej stronie względnie przed tekstem 60 gir*, w kronice 60,gr» w tekście 45 grw za tekstem 20 gr.
Ogtoszeida drobne do 20 wyrazów 10 — 30 gr, za każdy wyraz* powyżej 20 wyrazów 20-60 groszy za każdy wyraz ad pocztu,
Aff>llCrTrQll
Nujmidej 1 ziaty. Ogtószauhi z nktadem tabełurycznym o 25 proc, droższe. Zagraniczne 100 proc, droższe. W numerze niedzieln>'m 1 świątecznym 25 proc, drożej. Ogiusseisio fantazyjne 50 proc, droższe, Szerokość szpritt przed tekstem i w tekście 70 mim.
WyilUlll UMIWMWAll za tekstem 35 mm. Za terminowy druk oraz przestrzeganie miejsca ęgłosncń AjdrnUdstracja nie odpowiada. Za ntedostarczenk
un-h.immTritr.r:-r- ■
fkana z przyczyn, ad Wydawnictwa .Kurjera Zachodniego'- niezależnych. Wydawnictwo nie odpowiada. Wszelkie pretensje
« finansowe Wydawnietwa „Kurjer Zachodni" zaskarżalne są w Sosnowca.
•
SOSNOWIEC: Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4. Tel. Nr. 64. Skrytka pocztowa 62.
FILJE: Będzin, Małachowskiego 7. Tel. 7-90. — Grodziec, Będzińska.
Dąbrowa, uL Krótka 11. Tel. 202. — Zawiercie, 3-go Maja 27.
/Administracja: Piłsudskiego 4. Tel. 73.
WYDAWCA i REDAKTOR NACŁ TADEUSZ OP1OŁA.— DRUK .KURIERA ZACHODNIEGO" W SOSNOWCU. PIŁSUDSKIEGO A-REDAKTOR ODP. HENRYK MłW—ł
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