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HINDENBURG PRZECIW HITLEROWI
JAKO KANDYDATOWI NA KANCLERZA RZESZY.
BERLIN, 11.8. Obecnie obiegają w ko
lach politycznych pogłoski, że w rozmo
wie wczorajszej z kanclerzem prezydent
Hindenburg kategorycznie oświadczył,
iż nie zamierza zwolnić Papeua z roli
szefa gabinetu prezydenckiego, po to,
aby tę samą misję powierzyć Hitlerowi.
W niektórych kołach dziennikarskich
twierdzi się nawet, że Hindenburg tak
stanowczo podkreślił swe negatywne ustosunkowanie się do gabinetu, złożone
go z ludzi Hitlera, że była to raczej groź
ba dymisji.
Wobec tego gabinet Rzeszy zebrał się
wczoraj na dwu i półgodzinne posiedzę
aie, na którem wyczerpująco Omówień

kwestję rekonstrukcji gabinetu. Kanclerz
zreferował prezdewszystkiem rozmowę
swoją z Hindenburgiem, a następnie ge
nerał Schleicher przedstawił wyniki Swo
ich rokowań z Hitlerem i sprecyzował żą
dania narodowych socjalistów.
Narady wykazały, że w obliczu stano
wiska Hindenburga również gabinet Papena nie zamierza uwzględnić ani po
przeć żądań narodowych socjalistów.

Podczas gdy nazewnątrz oświadczono,
że gabinet pogląd ten podzielił jedno
myślnie, obecnie obiega w kołach poli
tycznych trudna do skontrolowania po
głoska, według której minister Schlei
cher wstrzymał się od glosowania.
Kanclerz Papen przyjął wczoraj wie
czorem przywódcę niemiecko - narodo
wych Hugenberga. Z faktu tego wnio
skują, że przedewszystkiem wpływy nie-

Sprawa Dalekiego Wschodu
znów na czele za^anień politycznych.

PARYŻ, 11.8. Po ostatniej mowie Se
Zwycięstwo Litwy
kretarza stanu Stimsona oraz pogłoskach
o treści raportu mandżurskiej komisji
W SPORZE KŁAJPEDZKIM.
Narodów sprawa Dalekiego Wscho
HAGA, 11.8. — Trybunał sprawi Ligi
znów wysuwa się na czoło świato
dhwoś-ci iu:ę-o'zyna rod owej w Hadze du
ogłosił dziś większością 10 głosów i wych zagadnień politycznych.
Ambasador japoński w Waszyngtonie,
przeciwko 5 wyrok w sporze nieimiec
ko-litewskini, dotyczącym usunięcia Jebuchi, odwiedził wczoraj Stimsona,
przez rząd litewski dyrektorjatu w *by poinformować się o stanowisko Staiów Zjednoczonych w kwestji Mandżu
Kłajpedzie.
Wyrok trybunatu haskiego wypad i rii. Amerykański kierownik polityki za
na korzyść Litwy. Trybunał orzekł, <ż granicznej powtórzył to, co powiedział
gubernator Kłajpedy ma prawo usu kilka dni temu w swej mowie, mianowi
wać w szczególnych wypadkach prt cie, że Ameryka stanowczo przeciwna
zydenta dyrektorjatu kłajipedzkiego jest roztaczaniu kontroli nad Mandżu
i że usunięcie ówczesnego prezydenta rią lub innemi terytoriami chińskiemi
dyrektorjatu Boetchera było zgodne przez Japonję oraz że rząd waszyngtoń
ski zdecydowany jest współpracować z
ze statutem kłajpedzk m.
.Również utworzenie dyrektorjatu Ligą Narodów w sprawie poszanowania
pod przewodnictwem Symajtisa nie naruszonego na Dalekim Wschodzie pa
sprzeciwiało się ustawom, natomiast ktu Briand — Kellog oraz raportu, opra
rozwiązanie sejmiku kłajipedzkiego cowanego przez komisję ankietową Ligi.
Ambasador Debuclii zapewnił Stimsonie było zgodne z przepisami.

na m. im, że Japonja nie zamierza jak to
donosiły rozmaite dzienniki, okupować
Tientsinu i Pekinu.
Według doniesień z Tokio walki mię
dzy oddziałami japońskiemi, a partyzan
tami chińskimi w Mandżurji trwają na
dal. Chińczycy atakują ze wszystkich
stron przedmieścia Mukdenu. Japońskie
oddziały szturmowe zajmują strategicz
ne punkty w mieście.
Przedmieścia Mukdenu,
podpalone
przez Chińczyków, płoną.
Komenda japońska zamierza stłumić
ruch partyzancki, przez odcięcie powstań
ców od Chin. W tym celu zajęta ma być
prowincja Jehol. Prowincja Jehol zaata
kowana ma być nie od strony Mandżurji,
gdyż wówczas Japończycy musieliby pro
wadzić przewlekłą wojnę w górach, lecz
przez zajęcie Tientsinu i Pekinu ma być
izolowana od Mandżurji.
W ten sposób według planów japoń
skich Jehol rychło przejdzie w ich ręce-

Odparcie zamachu monarchistycznego
W Hiszpanji panuje spokój.
MADRYT, 11.8. — Według komu
nikatów rządowych, zamach wojsko
wy przeciwko republice został stłu
miony. W całej Hszpanji panuje spo
kój, z wyjątkiem Sewilli, gdzie, opie
ra się wojskom rządowym generał
San Jurio.
W komunikacie o roz,ruchach wczo
rajszych rząd stwierdza, że ofiarą
strzałów padło 8 osób. Ponadto jest
kilkadziesiąt osób rannych, w tem kil
ka bardzo ciężko.
Na nadzwyczajnem zgromadzeniu
kortezów premjer Azana zapowie
dział obostrzenie ustawy o zwalczaniu
wrogów republiki.
i
PARYŻ, 11.8. — Do Paryża nade
szły dziś przed południem wiadomo
ści, że w Andaluzji oraz na północy
Hiszpanji w Biskai trwają zacięte
walki.
Oprócz ośmiu pism, zawieszonych
wczoraj, zawiesił rząd dzisiaj dalsze
cztery dziennik': „Espana“, „Informa«.on“, „Sigli Futuro1' i „El Mondo”.
Aresztowano generałów Godet Cavalcanti i Garrascoza. Wśród kilku
set aresztowanych znajduje się Joa
chim Sotello, b. minister gabinetu Beranguera, oraz Ertrata, przywódca
monarchistów z Grenady.
Resztę powstańców, jak twierdzi
komunikat rządowy, wyłapuje się w
okolicach Madrytu, w Fuen Garral i
Hortaleza.
O godz. 10 rząd wydał dodatkowy
komunikat, że Sevilla poddała się, a
gen. San Jurio ucekł do Portugalji, w
całej zaś Andaluzji panuje spokój.
Ze źródeł prywatnych wiadomo, że
komunikat ten nie odpowiada rzeczy
wistości. NieDowodzenle zamachu waj

skowego w Hiszpanji przypisać nale
ży zdradzie wśród spiskowców. Rząd
był uprzedzony o zamachu.
PARYŻ, 11.8. — Agencja Havasa
podaje, że dziś o świcie rozstrzelano
w Madrycie bez sądu jednego z gene
rałów i dwu wyższych of cerów, wzię
tych do niewoli podczas wczorajszych
rozruchów. Nazwisk agencja nie po
daje.
LONDYN, 11.8. — Agencja Reutera
donosi, że w okolicach Madrytu trwa
ją walki między powstańcami a woj
skami rządowemi. Powstańcy uforty
fikowali się nad rzeka Rio Jarama
we wsiach Barajas de Madrid, w Fuencarral, Hortaleza . La Alameda.
Wojska rządowe rozporządzają
znaczną przewagą sil, zwłaszcza artylerją. Pozycje powstańców są tru
dno dostępne, ze względu na górzystą

okolicę.
MADRYT, 11.8. — Godzina 11.15.
Rząd madrycki za pośrednictwem ofi
cjalnej agencji hiszpańskiej Fabra
rozesłał do prasy komun.kat donoszą
cy, że powstańcy w Sewilli poddali
się, gen. San Jurio zaś został areszto
wany.
W komunikacie rząd zaznacza, że
wysłał pod'Sewillę 15.000 piechoty
gwardji cywilnej.
Jednocześnie donoszą z Santander,
że tłum podpalił lokal miejscowego
jacht-klubu. Policją, rozpraszając ma
nifestantów, dała salwę do tłumu, skut
kiem której jest jeden zabity.
MADRYT, 11.8'. — O godz. 11.30
wydano dodatkowy komunikat, że
gen. San Jurio aresztowano w okoli
cach Sewilli wraz z synem oraz gen.
Herraitz i płk. Estebanem Infamie.

miecko-narodowych odegrały pewną ro
lę w kształtowaniu decyzji gabinetu. Hu*
genberg bowiem przeciwny jest powie*
rżeniu Hitlerowi misji tworzenia gabi
netu prezydenckiego.
Obecnie Papen usiłuje sklecić nową
większość w Reichstagu. Prawdopodob
nie dążyć on będzie do utworzenia gabi
netu koalicyjnego z narodowych socjali
stów, niemiecko - narodo wych i centrum.
Jeżeli próby te roabiją się, wówczas
Papen przedstawi Reiclistagowi obecny
gabinet i w razie otrzymania votum nie
ufności podejmie w odpowiednim mo*
mencie rozwiązanie Reichstagu i prze*
pro wadzenie nOwycli wyborów.
Szczególnie komplikuje sytuację fakt
że narodowi socjaliści groźbą zamachu,
popierają swoje żądania.
Ustawiczne koncentracje oddziałów
szturmowych wywołują psychozę niepo
koju, rząd jednak zdaje się być zdecy
dowany wszelkie próby gwałtownych
zamachów stłumić w zarodku.

Okulista

Dr. M. Kozłowski
powrócił. Ordynuje od 5—7
Dęblińska 13.

Katastrofalna powódź
W MANDŻURJI.
LONDYN, 11.8. Angielska prasa prze
pełniona jest opisami olbrzymiej powo
dzi w Maindżuirji. Cafe miasta stoją pod
wodą Kiirin i Charbin odcięte są od świa
ta, Lalin, Boduno, Hulam i Bajan stoją
zupełnie pod woclią. Tysiące osób utonę
ło. W niektórych wsiach i m.iast&cth woda
dochodzi d'0 8 metrów wysokości, wszysit
kie abioiry są zniszczone. Licziba osób,
pozbawionych dachu nad głową, •wynosi
dotychczas ponad 8 milijonów.
Japońska służba lotnicza stwierdza, że
woda wzbiera wciąż. Najbardziej zagro
żone są tereny w dorzeczu Sungari i jej
dopływów. Rzeka ta wezbrała tak bar
dzo, że nie można już odróżnić jej łoży
ska od innych. Z rzek Sungari, Choifa,
Kuntun i wszystkich ich dopływów utworzyło się olbrzymie morze szerokości
200 klim., a długości 800 kim. Ludność za
lanych okolic tłoczy się. na wzgórkach 2
r ozpaciz ą wygiliądając ra t uińku.
Wobec grozy sytuacji wojska powstań
ców chińskich połączyły się z garnizo
nami mandżurskiemu podległymi japoń
czykom dla współpracy w ratowaniu
ludności.
Komunikacja z Mukdenem, Władywostokiem i Syberją jest nadali przerwana,
a prawdopodobnie wiele upłynie czasu
zanim się ją przywróci.

Mistrz Pytlasiński
NA STACJI ZĄBKOWICE.
Sen jor a polskiego spoiłu atletycznego,
mistrza Władysława Pytlasińskiego, powra
cającego ze Szwajearji, gdzie bawił w cha
rakterze CIWF na uroczystościach najstar
szego szwajcarskiego klubu atletycznego
spotkała w drodze powrotnej niemiła przy
goda. Oto pociąg na linji Kakowice—War
szawą którym jechał mistrz Pytlasiński,
tak raptownie został zahamowany na stacji
w Ząbkowicach, że z górnych półek pospa
dały wszystkie bagaże. Walizka, leżąca nad
mistrzem Pytlasińskim, spadła mu na głowę
zdzierając naskórek z czoła i raniąc w nos
Mistrz Pytlasiński, broczący krwią opatrzo
ny został w ambulatorjum kolejowem w
Hiszpański prezes rady ministrów i minister wojny Azana (z lewej) i gen. Joze Sanjurja Częstochowie, skąd po obandażowaniu udał
(z nrawel). dowodca gwardji cywilnej w Sewilli, wybitny straterrik Łisznański, Drze-1 sie w dalsza drogę do Warszawy.'
-hvm sie na stronę monarchistów. ■
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Sukcesy polskie na Olimpiadzie
Tym razem zwycięstwo odnieśli szermierze
PŁYWANIE.
100 m. nawznak dla panów. Japończy
cy triumfują w dalszym ciągu. 1 przed
bój wygrywa Kiyokaiwa (Japonja) 1:08,9
— jest tó najłepstzy czas ze wszystkich
przedlbojów, 2) Ketrtbeir (USA), 3) Hałoran (Kanada) — U przedbój: 1) Zebr
(USA) 1:09,9; 2) Kiippers (Niemcy), 3)
Kawatsu (Japonja). III przedbój: 1) Iriye
(Japonja) 1:11,3, 2) Buime (Kanada), 3)
Paula (Bnazylja). IV przedbój; 1) Karls en (Noarwegja) 1:13,7, 2) Ohałmers
(USA), 3) Walker (Kanada).
Skoki z trampoliny dla pań: 1) Coleman 87,52 pkt., 2) Rawls 82,56 pkt., 5)
Faun tz 82,12 pkt. — wszystkie przedsta
wicielki USA, 4) Jor dian (Niemcy) 77,60
pkt., 5) OigiitMe (Kanada) 70 plkt., 6) Epply (Aus tirja) 63,70 pkt.
Finał 400 m. stylem dowodnym dla pio
nów: 1) Crabbe ,USA) 4:48,4 — rek. o-

liimp., 2) Taris (Francja) 4:48,5, 5) Oyokata 4:52,3, 4 Yokohama, 5) Sugiimato —
wszyscy przedstawicieli Japonji, 6)
Chairlton (Aus tiralja).
WIOŚLARSTWO.
Dwójki podwójne: I przedbój: 1) Ka
nada 7:25, 2) Włochy, II przedbój 1)
USA. 7:14,6, 2) Niemcy.
Czwórki bez sternika. I przedbój 1)
Anigflja 7:15,2, 2) USA., 3) Niemcy, II
prizedibój — 1) Włochy 7:06>8, 2) Kanada..
LOS ANGELES,, 10.8. Dziś popołudniu
opuścili Lofi Angeles lekkoatleci polscy,
udając się do Chicago, gdzie a a tydzień
•odbędą się wielkie międzynarodowe za
wody, z udziałem 19 państw. Clou zawo
dów będzie stanowili pojedynek Kusocińfiki — Lehtinen w biegu na 5 km., który
z powodu niedyspozycji naszego biega
cza nie odbył się na igrzyskach Olim
pijskich.

ELEONORA HOLM,
Amerykanka zajęła pierwsze miejsce w pły
waniu na 100 m. na wznak dla pań.
LOS ANGELES, 11.8. Dwunasty dzień
igrzysk olimpijskich przyniósł barwom
polskim, podobnie jak wczoraj, duży
sukces w postaci zakwalifikowania fiię
sierzmierzy d'o finału. Szabliści nasi zna
leźli się w drugiej grupie razem z Wę
grami, Danjią i Meksykiem. Aby dojść do
finału, mufiieli dwukrotnie zwyciężyć.
Dziś po fakcie, kiedy już przebrnęli zwy
cięstwo i mają zapewnione miejsce pun
ktowane w finale, możemy powiedzieć
że Melksyk byl dla nas wyjątkowo sła
bym przeciwnikiem, ale zało przed spot
kaniem jeszcze obowiązek kazał nam ce
nić wysoko naszych przeciwników. W
pieffiwsizem spotkaniu walcayili Polacy z
Meksykiem w skliadzie: Dobrowolski.
FniedricE Segda i Suski. Po trzy zwy
cięstwa odnieśli Friedrich i Suski, po
dwa Dobrowolski i Seigda. Ogólny wynik
spotkania Pobka — Meksyk był 10:2.
Drugie spotkanie, z Danją, toczyło się
pod znakiem dojścia do finału. Nasi wy
stąpili tu w składzie: Friedrich, Nycz,
Papce i Segda. Po trzy zwycięstw odnie
śli Friedrich i Papce, Segda — dwa,
Nycz — jedno. Ogólmy wynik spotkania
Polska — Danja 9:5. W ten sposób za
kwalifikowaliśmy się do finału, w któ
rym będziemy -walczyć z USA. o trzecie
miejsce. Faworytem są mistrzowie świa
ta Węigiry.
Finały zaczynają się w piątek O godż.
22 wedlług czasu europejskiego. Należy
jeszcze dodać, że. Węgry pokonały Mek
syk 14:2, a Danję 11:1. Włochy i USA
weszły do finału, bez walki wobec wy
cofania się z ich grupy Francji i Kuby.

Krwawa rozprawa
MIĘDZY RYWALAMI.
PŁOŃSK, 11.8. — W majątku Biskupice
zdarzyła się wczoraj krwawa bójka między
służbą folwarczną, w wyniku której jedna
osoba zmarła, a druga dogorywa w szpitalu.
<5d dłuższego już czasu między Stanislasławem Tubkiem a Bronisławem Tupajem
trwał spór o względy córki jednego z go
spodarzy wsi Biskupice. Sprzeczki między
rywalami powtarzały się dzień w dzień.
Podczas ostatniej soboty “na zabawie wiej
skiej między obu współzawodnikami doszło
do bójki. Tupaj, który był sam bez swych
przyjaciół, został z zabawy wyrzucony przez
Tubka i jego przyjaciela, Konstantego Sta
rowicza. Tupaj przysiągł zemstę, odgrażając
się przy wszystkich, że niedługo skończy ze
znienawidzonym rywalem.
Wczoraj, gdy robotnicy wracali z pola na
obiad, Tupaj wraz z Józefem Oberskim i
Józefem Rajnowskim podeszli w stodole do
przyjaciół i zaczęli im wymyślać. Był to
wstęp do tragicznego zakończenia długo
trwałej waśni. W pewnej chwili Tupaj zo
stał pchnięty przez Tubka. Był to sygnał do
rozpoczęcia bójki.
W czasie walki w rękach Oberskiego, Rajnowskiego i Tupaja znalazły się noże. Uzbro
jeni napastnicy zadali kilkanaście ciosów
w piersi Tubkowi i Starowiczowi. Tubek od
ran, odniesionych w bójce, zmar przed przy
byciem pomocy lekarskiej z Płońska, Staro
wicza w stanie bardzo ciężkim przewiezio
no do szpitala powiatowego. Mordercy, po
dokonaniu krwawej zemsty, zbiegli i ukry
wali się w lasach. Zarządzona przez policję
obława szybko doprowadziła do schwytania
potwornych zbrodniarzy. Morderców zakuto
w kajdany i przewieziono do Płońsk*

m. iw.
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stanie zamknięte. Samoloty, które po tej
godzinie -wylądują. będą m usiały zapła
cić specjiaillną dodatkową wysoką opłatę.
Ostateczne zamknięcie przylotu nastąpi
jut.ro. Do dnia 13 bm. włącznie odbywać
się będizig kontrola maszyn. Dopiero 14
b.m. rano ro zip oczną się decydujące pró
by techniczne, które potrwają do dnia
20 b.m. włącznie. Najbardziej ważna
konkurencja zawodów lot okrężny doo
koła Europy rozipocznie się dnia 21 bm.
i potirwia do 28 b.m.
Początkowe na za1 wody zgłoszono 67
samolotów. Już dziś jednak wiadómo, że
ilość ta zmniejszy się do 56 samolotów,
o ille naturalnie którego z lotników nie
spotka w drodze do Berlina jako wypa
dek. Zawodnicy bowiem lecą z kilku sto
lic europejskich na te zawody. Najwięks-zą i najbrudniejszą trasę do przebycia
mają dwaj lotnicy szwajcarscy, którzy
wystartowali już z Berna.
Jako pierwsza próba techniczna nastą
pi próba szybkości minimalnej oraz pró
ba zużycia paliwa, które się odbędzie
•podczas lotu w trójkącie równobocznym
Staaken — Frankfurt nad Odrą — Staa
ken. Próba szybkości maksymalnej odbędiziesię dopiero po ukończeniu lotu oikrężnego.
Na lotnisku w Staaken polskie samo
loty są przedtniotem szczególnego zain
teresowania. Najbardziej interesują s.ię
naszemi samolotami Niemcy, którzy uw-ażają polską ekipę za jedną z najsil
niejszych. Duży podziw budzą zwinne
i zgrabne samoloty „RWD 6“, konstruk
cji inż. Rogalskiego, Wigury i Drze
wieckiego.

Zwyrodniali rozpustnicy
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JAPOŃSCY PŁYWACY.
Największe tryumfy na olimpiadzie w pływaniu odnieśli zawodnicy japońscy: siedzi
— Yokoyama, stoją: Miyazaki, Katayama, Toyoda, Matsuzawa, Nakagawa, Takemura.

Tłumy wiernych na Jasnej Górze
w związku ze zbliiającemi się uroczystościami.
CZĘSTOCHOWA, 11.8. — Już od
kilku dni Częstochowa przedstawia
widok wielkiego obozowiska. Według
wyjaśnień Magistratu oraz władz
klasztornych, już w tej chwili jest w'
Częstochowie ponad 150,000 ludzi, a
codziennie nieomal z godziny na godzi
nę, przybywają liczne rzecze pątni
ków które ze śpiewem pieśni religij
nych, z chorągwiami i krzyżami ciąg
ną na Jasną Górę, gdzie w kilku
dziesięciu konfesjonałach, ustawio
nych na wałach klasztornych kilku
dziesięciu kapłanów słucha spowiedzi.
Idą pątnicy pokutni, którży od chwi
li, gdy na horyzoncie ukazała się smu
kła wieża jasnogórskiego klasztoru,
odbywają dalszą wędrówkę na ko
lanach.
W mieście działają już punkty- roz
dzielcze kwaterunkowe, żywnościowe
i sanitarne. Wiele domów już obecnie
przystrojonych jest flagami państwowem-i i papieskiemu Na placach i uli
cach potworzono prowizoryczne bufe
ty, w których odżywiają się przybyli
na uroczystości.
Dookoła Częstochowy na wszyst
kich łąkach i błoniach stoją szeregami
wozy chłopskie ze wszystkich dziel
nic Rzeczypospolitej. Nie brak piel
grzymek z dalego Pomorza i z odle
głych kresów wschodnich.
Specjalny komitet uroczystości u-

stali! już program powitania p. Pre
zydenta Rzeczypospolitej, J. E. ks.
kardynała prymasa dr. Hlonda, J. E.
nuncjusza papieskiego'
kardynała
Marmaggi, arcybiskupa Łotwy, któ
ry przybywa specjalnie na uroczy
stość oraz całego szeregu dostojników
kościelnych i świeckich, którzy zapo
wiedzieli 6wój przyjazd do Często
chowy 14 b.m.
A więc władze miejskie powitają p.
Prezydenta na nowym rynku, na któ
rym ustawią się organizacje, związki
i cechy ze sztandarami, reprezentanci
władz, urzędów i społeczeństwa.
Powitanie J. E. prymasa Polski ks.
kardynała dr. Hlonda odbędzie się na
rynku w niedzielę o godz. 5.30 wie
czorem.
■W imienin ludności miasta p. Prezy
denta powita komisarz miasta Mazur,
w imieniu miejskiego komitetu powi
tania dyrektor gimnazjum miejskie
go p. Płodowsiki.
Władze kolejowe przygotowały spe
cjalny plan wywiezienia wszystkich
pątników w takim czasie, ażeby nie
sprawiło to zamieszania w ruchu ko
lejowym.
Na zapasowych torach dworca czę
stochowskiego stoją specjalne pociągi,
które będą użyte także jako miejsca
sypialne dla pątników.

Zgrabne samoloty polskie
budzą sensację w Berlinie.
BERLIN, 11.8. Wczoraj o 6 wieczorem
na lotnisku w Staaken pod Berlinem wy
lądowały polskie Samoloty, biorące udiział w zawodach międzynarodowych sa
molotów turystycznych. Polskie samolo
ty nadleciały w grupie zwartej i wylą
dowały prawie jednocześnie Efektowne
zjawienie się przyjęte zos-tało eniuzja-

stycznie.
Dzień dzisiejszy będzie poświęcony
działalności komieji komtroltaej, Hora
sprawdzać będzie dokumenty pilotów i,
maszyn. Samoloty będą wiażone oraz zo
stanie skontrolowane przystosowanie ich
do regułami nu zawodów.
O godzinie 12 w południe Lotnisko J°Qr

ZASIEDLI PRZED SĄDEM.
POZNAŃ, 11.8. — Wśród ogromnego zain
teresowania rozipoezął się w Poznaniu pro
ces przeciwko bohaterom sensacyjnej afe
ry erotycznej, którą wykryto w marcu b.r.
Na ławie oskarżonych zasiedli: pułkownik
rezerwy, b. wyższy urzędnik Krajowego ubezpieczenia ogniowego, Feliks Piekucki.
Posadę tę stracił on wskutek tej afery. Z żo
ną rozwiódł się.
Obok niego miejsce zajął kupiec poznań
ski, Władysław Andrzejewski,. również roz
wodnik, dalej właściciel winiarni „Hungarja“, Feliks Hirschberg, człowiek żonaty z
dwojgiem dzieci, Alfons Pawlicki, kierow
nik fabryki, pozostający z żoną w seperacji.
Wreszcie Małgorzata Genterowa, nieżyjąca
z mężem, posiadająca dwoje dzieci, zamęż
na Marja Hermanowa z czworgiem dzieci,
wdowa Marja Mehringowa z dwojgiem dzie
ci i w końcu niezamężna Helena Drużyn
kówna, ekspedientka.
Akt oskarżenia zarzuca wyżej wymienio
nym dopuszczania się czynów niemoralnych
z niełetniemi dziewczętami. Genterowa ka
rana była przed ośmiu laty za podobną spra
wę, lecz karę jej zawieszono, Druźykównę
ukarano parę dni temu kilkudniowym ares-ztem za sprawę obyczajową. W przeszłości
Pawlickiego znajduje się dwukrotna kara
za paserstwo jeszcze z czasów niemieckich.
Kartotega Andrzejewskiego wykazuje. 14dniowy areszt za kradzież, choć twierdzi on;
że zaszła pomyłka, ponieważ w dawnej owej
sprawie skazany był kto inny.
O szczegółach procesu publiczność niewie
le się dowiedziała, gdyż na wniosek proku
ratora sąd zarządził tajność rozprawy. Z
aktu oskarżenia wiadomo jedynie, że oskar
żeni, poza Drużykówną, liczący ponad 50 lat,
urządzili sobie wspólne mieszkanie, w któ
rem w sposób ohydny zabawiali się z dzie
wczętami od 12 do 14 lat, dziećmi mezamoż*
nych rodziców.
Wyrok spodziewany jest dziś wieczorem.

Pogoda na dziś.
Według państwowego instytutu meteorolo
gicznego: Dziś pogoda słoneczna, tempera
tura 22 do 24 stopni, słabe wiatry zachodnią

Kto wygrał na loterji?
WCZORAJSZY DZIEŃ CIĄGNIENIA.
60.000 zł. — nr. 118561.
2.000 zł. — nr. 79012.
000 zł. — n-iry: 99019 105962 115853.
1.
450 zł. — n-ay: 41581 81129 84841
400 zł. — n-ry: 9878 10951 23095 53564
54981 55994 45942 51044 70034 11969 119016
122825 135352 157863 143949.
350 zł. — n-iry: 11220 15216 18978 36347
41029 44855 54547 57003 63356 64769 77574
91260 101078 111655 113653 127281 127662
158979 159870.
500 zł. — n-ry: 99 638 4505 7174 7230 9553
10008 211561 22545 22780 24911 25155 25461
26935 28485 2952? 30124 34352 42985 46676
46921 47032 49590 51154 51366 54757 55066
57832 57989 60799 61049 60271 60834 61729
61963 61838 61734 70904 73014 78565 79543
83734 78742 103420 105087 105106 108062
108408 108845 109016 115037 115326 116535
118860 119748 120798 121M8 127060 1217576
128213 127819 153269 154802 158195 141661
141908 145105 145139 145918 1476(50 1548017
159033.

Nr. ffi?

,,K(JR JER

ZACHODNI*

piątek 12 sierpnia 1932 roku.
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HINDENBURG CZY HITLER?
Na temat stosumków politycznych. jakie
się wytworzyły, w Niemczech w' ostatnich
dniach zamieścił ciekawy artykuł swego
korespondenta z Berlina p. Jerzego' Drobniika „Kurjer Poznański’1. Nadmienić trze
ba, że p. Drobnik uchodzi za jednego z
lepszych znawców polityki niemieckiej i
lorzebywając stale w Berlinie obserwuje
bezpośrednio zdarzenia niemieckie.

tji Narodowo - Socjalstycznej pełni
władzy. W gruncie rzeczy przezna
czeniem tych czynników, z któremi
hitlerowcy mają rządzić razem, jest
przeszkodzić Partji Narodowo - So
cjalistycznej w zbyt mocatem usado
wieniu się w państwie i opanowaniu
go na sposób dyktatorski. Prawa,
według których przebiega polityka,
uczą, że żadna, chociażby bardzo licz
na, partja w tych warunkach nie mo
że się utrzymać dłużej u władzy, niż
jakiś czas. Przykładem jest niemiec
ka Socjalna Demokracja.
Rachuba więc polega na tem, że
hitlerowcy mają być jakiś czas u
władzy, ale właśnie tylko dlatego, że
by się skończyć. Otóż wydaje się, że
sztab partji hitlerowskiej czuje za
sadzkę, w której nawiasem mówiąc,
partycypują, z innych coprawda pun
któw widzeń a niż lewica, kola, zgru
powane około dzisiejszego rządu. Te

.koła pragną wyzyskać sytuację i usa
dowić się same u steru. Kto wie zre
sztą, jakie wpływy rządzą tą grupą
którą pragnie się pchnąć do odegra
nia roli tamy dla hitleryzmu.
Dlatego to tak gwałtownie hitle
rowcy domagają się rzeczywistego
przewodnictwa w rządzie. Gdyby je
otrzymali, nie będą mogli naturalnie
tem się zadowolić, tylko będą musieli odrazu uderzyć w podstawy ustroju obecnego, który przy dalszem
sinieniu mógłby się dla nich stać
groźny. Parlament i wybory w dzi
siejszej formie demokratycznej, musieliby w każdym razie usunąć. Tyl
ko w ten sposób wkroczyliby na dro
gę stabiizacji swojej obecnej prze
wagi w państwie i dalszej jej rozbu
dowy na jakiś historyczny okres, po
dobnie jak to uczynił faszyzm. Te
UROCZYSTOŚĆ W BRETANJI.
wlaśn e możliwości dzisiaj się roz Jak wiadomo niedawno odbyła się w Rennes
uroczystość 400 rocznicy przyłączenia Brestrzygają.

Otóż mamy dwie zasadnicze ten
dencje. Jedna, reprezentowaną przez
■partję h.tlerowską, która domaga się
oddania jej władzy całkowitej i nie
przestaje tego podkreślać, nie ukry
wając przytem, że ostatecznie celem
jej jest zniesienie obecnej konstytu
cji, usunięcie demokratycznego par
lamentu i na jakiś czas w każdym ra
zie ustanowienie dyktatury partji.
Druga tendencja reprezentowana
jest przez Centrum i przez partje 'le
wicowe, które domagają się, albo w
każdym razie chętnie przyjmują do
wiadomości, że hitlerowcy przyj mą
udział w rządach, pod tym warun
tanji do Francji. Na ilustracji premjer
Herriot w czasie uroczystości całuje małego
kiem, iż udz.ał ten odbędzie sit w ra
bretauczyka.
mach konstytucji i że staną się om
part ją, w normalny sposób obejmują
Nawoływania do bojkotu
cą odpowiedzalność po zwycięstwach
NIE JEST PRZESTĘPSTWEM.
wyborczych, talk jak się to dotych
podstawą polityki społecznej katolików holenderskich. Wydział odwoławczy warszawskie
czas działo.
Między tem: dwiema icndencjami
go sądu okręgowego rozpatrywał
(KAP) W związku % wyborami do p-ar- oiraz ekonomicznym.
przebiega koncepcja rządowa, tak na
5) Prawo karne winno obejmować ejprawę p. Janusza Miłaszewskiego,
zwanego gabinetu prezydjalnego, me laimenitiu, które odbędzie się w- prizyiszłytm
studenta uniwersytetu warszawskiego,
zależnego od partji, ale od prezyden roku, kierownictwo holendenslkieij partji wszystko, Co podważa m Oralną podstawę oskarżonego z artykułu 129 k. k. Spra
ta, niezależnego więc również bezpo katolickiej ogłosiło projekt programu rodziny (neomaltuzjanizni, pornografję., wa pozostawała w związku z zajścia
średnio od partji hitlerowskiej (cho podliityczmeigo. Projekt zaczyna się od' ii ieoibyczajnoiść pulblic zin ą).
mi antyżydowskiemi w listopadzie ro
4) Kierownictwo partji katolickiej za ku ubiegłego.
ciaż z udziałem poszczególnych hi ebwiierdżenia, że najibiliższy okires 'wy
borczy
będizie
jednym
z
najważniejszych
podłoże swej polityki społecznej i gospo
tlerowców).
P. MiFaszewislki w imieniu organiza
I w tem właśnie jest sęk. Jeżeli i najt.rudniejisizych w hłistoirjii polityki darczej przyjmuje encyklikę „Quadina- cji „Liga zielonej wstążki" podpisał w
nowoczesnej.
Nilkt
nie
jest
w
staoie
prze

gesiimo anno".
chodzi o stosunek do parlamentu i le
listopadzie r. uib. odezwę, nawołując
wicy, n e ulega wątpliwości, że kon widzieć końca kryizyism ani wskazać, jak Równocześnie prezes- rady ministrów do powszechnej akcji antyżydow
długo
będą
trwały
jego
koinsekwencje
cepcja ta w tym względzie zbli ża się
holenderskich, i minister spraw wewnę skiej, bojkotu ekonomicznego żydów
do hitlerowskiej. Jednak przez to sa moralne i ekonomiczne. Wobec tegio trznych, Ruys de BeeirembirOuick, wygło i t. p. Na tej podstawie p. Milasziew-.
wiszysitikie
wysiłki
winny
być
zwrócone
mo, że reprezentuje ona czynnik osił przez .radjo do Całego narodu mowę siki został oskarżony z art. 129 k. k,
sobny, jest sprzeczna z dążeniem do w kieinuinku złagodzenia jego objawów, o obecnej sytuacji ekonomicznej tiegio który przewiduje karę do roku wię
opanowania
go
i
wyizyskania
dila
diolbra
objęcia pełnej władzy przez Hitlera.
kraju. Zaznaczywszy, że nadieszlla chwi zienia w stosunku do winnego rozpo
Dla koncepcji tej, za którą stoi pre narodu.. W dalszym ciągu projekt wyli la, kiedy prizy zachowaniu ziimnej krwi wszechniam a utworu, pobudzającego
cza
zasady,
na
których
opiera
się
cały
zydent Hindenburg, a zwłaszcza ge
trzeba powiedzieć sobie jasno, iż poło do nienawiści pomiędzy poszczególne
nerał Schłeicher, wynik wyborów n e progu-a.m katolicki:
żenie gospodarcze narodu staje się nie mu klasami ludności. Sąd grodzki ska
1)
Państwo,
rozporządzające
swojemi
był wcale taki niedogodny. Umożliwił
pokojące, premjer. scharakteryzował zał p. M kiszewskiego na areszt.
on im bowiem odegranie bardzo po instytucjami i prawami, ma obowiązek środki, które stosował i stosuje rząd', ce Od tego wyroku p. Młłaszewski aważnej, a może nawet rozstrzygają dbać o to, by każdy obywatel wysiłkiem lem opanowania mnożących się trudno pelował wywodząc, iż art. 129 k. k.
własnym i przy współpracy z innymi o- ści. Podkreśliwszy następnie, że Holan- nie może mieć zastosowania, bowiem
cej roli.
W tej grze, nie wahamy się tego bywatelami mógł osiągnąć pewien sto dja ma więcej niż inne państwo danych dotyczy okresów, gdy ludność podzie
gowledzieć, chodzi o byt hitleryzmu, pień dobrobytu doczesnego, niie tracąc po temu, by przetrwać kryzys bez gwał lona była na klasy i stany. Z powyż'ecyzje, jakie zapadną dzisiaj w par- z oczu celu wiecznego, dla którego czło townych wistrząsów, mówca odwołał się szem: wywodami zgodził się wydział
tj, rozstrzygną o jej dalszym losie. wiek jest stworzony.
dio ofiarności obywateli i zakończył prze odwoławczy sądu okręgowego i na
Te koła hitlerowskie, które domaga 2) Rod-zina jest pierwszą i główną ko mówienie słowami: „Wielką pociechą onegdajszej rozprawie uniewinnił p.
ją się obalenia konstytucji wejmar- mórką społeczną, z której państwo dla rządu w jego odlpowiedfeiailnej pracy Miłaszewskiego.
skiej, usunięcia parlamentu, władzy wchodzi w stosunki. Obowiązkiem pań n.ad' realizacją brudnego zadłania jest to,
dyktatorskiej i stabilizacji przez to stwa jest stwarzać i utrzymywać takie że może on zaufać ■wszechmocy i opiece Sprawa wprowadzenia
władzy w ręku partji przez nowy u- warunki, w których rodzina mogłaby Bożej a także zgodnemu wspólldtzialiainiu 40-GODZINiNEGO TYGODNIA PRACY
sirój, są w gruncie rzeczy zupełnie osiągnąć swój pełny rozwój zarówno pod wszystkich klas społecznych". —
Na skuitek iinicjialywy riządiu 'Wtłbsikiegio
logiczne. Tylko w ten sposób hitle względem moralnym, jalk społecznym
Mięcizyin.arodowe biuro pinacy rozesłało
rowcy zdołają się przy władzy utrzy
cło państw, które eą człomkaimii Między
mać i uniknąć zasady przypływu i od
narodowej Organizacji Pracy, zapytanie
pływu,, która występuje zawsze przy
co do propioiniowianeigo pinzez rząd włoski
wolnej grze sił, i to zwłaszcza w ra
•zwołania niadzwyc&ajineij sesji Rady Adzie przechodzenia z opozycyj do rzą
du. Logicznie rzecz biorąc, partja, (HENRYK ROŁICKI: ZMIERZCH IZRAELA, WARSZAWA 1932, STR. 423 inii.niisitiraicyjnej M. B. P. dlla omówienia
wchodząc do rządu, w którym no SKŁ. GŁÓW.: ADM. „MYŚLI NARODOWEJ4', WARSZAWA, AŁ. JEROZOLIMSKIE 1?) sprawy wprowadzenia 40-itso godzinnego
tygodnia pracy i umieszczemia jej nastę
będzie grała decydującej roli, zrobi
Żydzi', za pośrednictwem lóż wol-l wać. Dekret ów zwą żydzi „haniebnym41 pnie na porządku obrad nadzwyczajnej
łaby właśnie to, o co najgoręcej cho
(deeret
turipc).
Dekret
ten
obowiązywał
tak

<seisji konferencji pracy.
dzi jej przeciwnikom: przeszlaby na nomułarskich, brał: udział w przygo-l że i w księstwie warszawskiem.
drogę zupęłniie normalnego narażania towaniu rewolucji francuskiej (str. Napoleon był wolnomularzem, lecz mało Rząd poillski w odpowiediai wyraził zgo
wtajemniczonym. Zdawało mu się, że przez dę na zamiiesizczeinie tej sprawy na po
s ę swoim wyborcom. Po roku, a na 252-259):
oficjalnych władz masonerji ma rządku obrad najibli/żSfzej seśijii międzyna
wet pół roku takich rządów, nowe — Konstytucja z r. 1795 potwierdziła ży opanowanie
pełne prawa obywatelskie, a potem... w ręku tę organizację. Pomylił się i za tę rodowej konferencji pracy, która odbę
wybory mogłyby wypaść dla niej dom
„Zwycięskie wojska francuskie poniosły pomyłkę zapłacił utratą korony. Józef de
mniej dobrze. Ó ile dotychczas uwa za rubieże rzeczypospólitej hasło wyzwole Maistre, dobrze wtajemniczony mason t. zw. dzie się prawdopodobnie w połowie wrze
obserwy, tak mówił o Napoleonie: śnia b. r. w Genewie łub w Madrycie.
żaliśmy •— i ewolucja stosunków nia żydów, najbardziej uciśnionego narodu ścisłej
..Jestżc on naczelnikiem, czy oszukanym,
przyznała nam rację — że legalno- starego świata0 (H. Graetz: t. IX str. 57). czy może jednym i drugim w stosunku do.
I
jeszcze
przez
lata
„wszędzie
—
w
Niem

Hitlerowcy przeciw
wyborcza droga zyskiwania zwolen czech i we Włoszech, gdzie bohaterscy Fran stowarzyszenia, o którem mu się zdaje, że
ników dla partji rokowała jej powo cuzi stanęli mocną stopą, wybijała dla ży je zna, podczas gdy ono sobie z niego drwi44
NAWRACANIU ŻYDÓW NA
Gaston Martin: Manuel d4histoire de
dzenie, o tyle teraz, jak się zdaje. dów godzina wolności. Waliły się mury (cytuje
CHRYSTJANIZM.
wyprostowywały zgięte postacie44 (H. la Franc-Maconnerie francaise str. 144).
nastąpiło już nasycenie. Na drodze ghetta,
Napoleon upad! przy współudziale ży(KAP) W .związku z mająceraui się
t. IX. str. 41).
wyborów prawdopodobnie partja hi Graetz:
dostwa,
które
sobie
był
zraził
swym
„edykTerror rewolucji nie ugodził w żydów,
wkrótce odbyć wybęirami do władz koś
tem haniebnym44.
tlerowska zwolenników już dalszych ani w ich organizację.
cioła protestanckiego hitlerowcy ogłosili
nie uzyska. Jest to więc dla niej dro „Zaprowadzenie, na wniosek dwóch bluź- Na zakończenie parę słów z artykułu, odezwę protestacyjną prizecirwlko alkcji
w żargonowym „Kajucie'4
ga zamknięta, tembardziej, że po nierczych członków Konwentu, Chaumett4a drukowanego
Heberta, religji rozumu (listopad 1795) nie przez przywódcę sjonistów. rabina dr. Oz- misyjnej .wśród ludności żydowskiej.
nieważ w polityce, jak wszędzie, iodbiło
jasza
Thona:
się właściwie na żydach. Głębokie
„I oto pytanie: czego uczy żydostwo, wol Odezwę podpisał Asenfelder, prezes na„pantaire" (wszystko płynie), więc rozjątrzenie
przeciw religji dotyczyło wy
należałoby się liczyć z możliwością łącznie katolicyzmu lub chrześcijaństwa, z ności, czy równości. Przedewszystkiem w rodowo-socjaildstycznej ligi duchowień
pośród sług którego wydano na stracenie związku z tem trzeba ustalić, że co się ty stwa protestanckiego. Autorzy odezwy
••dpływu.
ofiar. Dekret Konwentu brzmi czy równości w znaczeniu równouprawnie piszą m. in.: Działalność mnisyjną wśród
I właśnie na to liczy przeciwnik dziesiątki
przeto w ten sposób: Kult katolicki zostaje nia, nie jest słuszne, że Tora żydowska te żydów uważamy za poważne niebezpie*
dlatego, żeby przyspieszyć ten pro zniesiony i zastąpiony kultem Rozumu44 (II go uczy, lecz co więcej, cała sprawa rów
ności praw jest „żydowskim kawałem, jest czeństwo dla naszego narodu.. Chrzest
ces, pragnie wzięcia przez hitlerow Graetz: t. IX str. 56).
z wielu żydowskich kawałów, któ jest kanałem, przez który obca krew
ców współodpowiedzialnośoi za rzą Gdy więc zamknięto kościoły, lub kazano jednym
ludowi oddawać cześć bogini Rozumu, na ry rdzenne narody przyjęły od nas ze zgrzy wsiąka w ciało narodu niemieckiego.
dy. Jednak warunkiem, ażeby ten od giej
dziewczynie, postawionej na ołtarzu i tem zębów, ale musiały to przyjąć. A już Misje wśród żydów niie mogą być uspra
pływ nastąpił, jest zachowanie kon owianej dymem kadzideł, żydzi mogli swo całkiem wielkim żydowskim kawałem było
że równouprawnienie rozpostarto nawet wiedliwione argumentami, pirzemawiająstytucji wejmarskiej, jeżeli już nawet bodnie gromadzić się w synagogach. I nie to,
dosięgnął ich nóż gilotyny. Historyk żydow na obcych44 (patrz ..Hajnt44 z dn. 20 listopa cemi za uprawianiem dziafiałności misyj
nie w całości, to chociaż ogólnych za ski
nie może znaleźć jednego wypadku stra da 1951 r..
sad tej konstytucji. Dlatego to za cenia żyda choć opisuje obszernie areszto Tym „kawałem" ci „obcy44, synowie Abra nej wśród innych ludów niechriześcijańrówno Centrum, jas lewica podkre wanie żyrondysty, Abrahama Furtado, zwol hama, przy pomocy wolnomularstwa zdobyli Jkich. Jak długo żydzi cieszą siię w Niem
ślają talk namiętnie, że współodpowie nionego niebawem na skutek interwencji sobie równouprawnienie w Europie, osiągnę czech prawami obywatelskiemii, szkodli
li wszystkie prawa polityczne, dostęp do wą jest wszelka próba pozyskania ich dlla
dzialność przypaść ma hitlerowcom żydowskiej.
Napoleon w dn. 17 marca 1806 r. wydaje szkół publicznych, prawo świadczenia w są wiary chrześcijańskiej, gdyż każda falka
„w ramach konstytucji". I dlatego do I pamiętny
ędykt, zawieszający żydów na lat dach, prawa handlowe i przemysłowe i t. d.,
próba stwarza niebezpieczeństwo zmie»
magają się tylko współodpowiedzial I dziesięć w wykonaniu niektórych praw oby- a w Rosji... poszli jeszcze dalej
szaniia ras.
ności. a sprzeciwiają się oddanliil Par • watelskiek- aż oóki nie nauczą się ich uży
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SPRZEDAWCA GAZET
Potrzeba jest matką wyna-la/ków.
Niedostatek obudzą inicjatywę w naj
mniej oozekiwanym kierunku.
Oto od pewnego czasu na ulicach
Siei ca, PogoiTi, Dębowej Góry pojaiwiit
się nowy typ sprzedawcy gazet. Coraiz
częściej słyszy się chłopców, wołają
cych, że:
— Stare gazety po dwa grosze!
— Skupujesz stare gazety?
— Nie, sprzedaję!
— Pokaz!
Chłopiec ma do sprzedania „Kufje
ry“ z lipca, „Expresy" z czerwca... po
dwa grosze.
— Kto to kupuje i na co?
i— Ano ludzie na swoje potrzeby.
Przeczytają, a potem ma.ją na owinię
cie chleba. —
Typowy prizykfad ztnieWiy żapio
tnzebowaińiia na rynku wskutek kry
zysu. Dawniej rodziiHiy robatnicze prcnumerowaly? pisma lub kupowały po
jedyncze egzenuplanze po normalnej
cenie ale za to najświeższe wydatnie.
Teraz rezygnuje się z aktuałij dzien
nikarskich i poiprizesteje na informa
cjach i artykułach >z pnzecl miesiąca,
ale za to tylko za diwa grosz-e.
Staro gazety kupowane są, oczy
wista, . nic dlatego pirzedewszYStkiienl.
by je czytać, lecz z powodów bardziej
praiklyozinych, w gospodarstwie bo
wiem papier zaws®e jest potrzebny.
W tej więc czy innej formie, wcześ
niej czy później słowo drukowane tra
fi dio najbiedniejszej rodzimy. Marna
to pociecha, ale lepiej późno niż wca
le.

Ha i iiEleoaioi mmi

TYTONIU I PRZEMYTNICTWEM.
W związku z wiprowadzęniem no
wej taryfy kar za wykroczenia prze
ciw ustawie o monopolu tytoń .owym,
władze skarbowe przystąpiły do ener
gicznej. walki z przemytnictwem i
nielegalną uprawą roślin tytoniowych.
W myśl nowych przepisów za niedo
zwoloną uprawę tytoniu, o ile j-ćszcze
zbiorów nie dokonano, winni karani ibę
dą grzywną od 5 do 20 zł. za każdy
metr kwadratowy gruntu, uprawio
nego bez zezwolenia. Za pielęgnowa
nie rośliny tytoniowej, Wyrosłej beż
posiania, przewidziane są kary od
2.50 do 10 zł. za 1 m. kw. Winni bez-:
prawnego przechowania lub posiada
nia surowca tytoniowego ulegną ka
rom grzywny od 100 do 250 zł. ód
każdego choćby niepełnego kilogra
ma tytoniu. Niedozwolone wytwarza
nie wyrobów tytoniowych z surowca,
dalsze przerabianie gotowych już wy
robów, lub ich sprzedaż podlegają
karze w wysokości 1000 zł. od każde
go kilograma gotowych wyrobów i
przygotowanego materjału, oraz ka
rze aresztu do 6 tygodni.
Karani będą również nabywcy wy
robów tytoniowych, pochodzących z
prywatnej fabrykacji, którzy ulegną
karom wysokości 1000 zł. za 1 kg.
Przywóz surowca, wyrobów tytonio
wych z zagranicy bez uiszczenia na
leżności celnej i monopolowej, oraz
nabywanie, sprzedaż, lub posiadanie
surowców i wyrobów zagranicznych
bez zezwolenia władz — karane będą
grzywnami od 164 do 2.760 zł. za 1
kg. Karani będą również sprzedawcy'
wyrobów tytoniowych, zmniejszający
zawartość paczek z wyrobami tytoniowemi, którzy ulegną karom od 50
do 500 złotych.
Ostatnio przeprowadzono liczne
kontrole po wsiach, celem sprawdze
nia, czy niema tam nielegalnych plantacyj tytoniu. W czasie tych kontroli
wykryto szereg plantacyj, ukrytych
na gruntach zasadzonych kartoflami,
makiem, t. j. roślinami podobnemi z
wyglądu do tytoniu. Również straż
graniczna przeprowadziła, jak już.
donosiliśmy. obłnwv z dodatnim wy
nikiem.

PROGRAM RADJOWY
KATOWICE.
PIĄTEK 12 SIERPNIA 1932.
58
11.
Sygaal czasu — 12.10 Codzienny
przegląd prasy pohkie-j — 12.20 Koncert z
płyt gramofonowych — 12.40 Komunikat taeteoroloeiamy — 12.45 Dalszy ciae koncertu

— 14.00 Komunikat gospodarczy. — 15.00
Komunikat gospodarczy — 15-ió Bajeczki
cioci Heli dla dzieci — 15.20 Koncert z płyt
gramofonowych — 16.20 Maryna Jaljniazowa
Żuławska udzieli porad z d,ziedr.iny kosme
tyki — 16.40 Odczyt — 17.00 Koncert or
kiestry cygańskiej pod dyr. Laazilo Kolom,par‘a — 17.50 Odczyt — 18..10 Rozmaitości—

piątek 12 sierpnia 1952 roku.

18.25 Komunikaty s,nortówe — 18.30 Odci
nek powieściowy — 18,45 Pogadanka —
19.00 Transmisja z Salzburga opery ,.ÓbeWYBORÓW DO KASY CHORYCH.
ron‘‘ Webera — 23.30 Dodatek <k> prasowe
go dziennika Radjowego — 22.55 Komunikat
W dniu wczorajszym na kopalni Mometeorologiczny — 22.45 Intermezzo mu- drzejów odbyło się zebranie robotników
zyczne — 23.00 Skrzynka poćztów-a w ję
na k torem między inne mi poruszana by
zyku francuskim.

Robotnicy domagają się

Protest pracowników umysłowych
W SPRAWIE NOWELIZACJI DEKRETU O UBEZPIECZENIU
PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH.
Otrzynttiliśmy ńastępują-eej frćśći egoizm klasowy;
5) ponowić starania o rozpisanie wybo
komunikat:
do ciał samorządowych w instytu
Wiadomości otrzymane w sprawie rów
cjach ubezpieczeń społecznych, których
projektów nowelizacji dekretu o ubez losy odbijają się na ubezpieczonych bez
pieczeniu pracowników umysłowych, wpływu z ich strony na przebieg gospo
opracowanych przez Związek zakła darki.
dów ubezpieczeń pracowników umy
Zamieszczając powyższy komunikat
słowych w Warszawie, wywołały wie! trudne
powstrzymać fiię od uwagi,
kie poruszenie w sferach ubezpieczo
na
temat dziwnego traktowania o
nych, jako też i bezrobotnych.
rezolucji...
zadań poszczególnych mi
Sprawą powyższą, jako niecierpiącą
zwłoki zajął się Zarząd główmy pol nisterstw.. Wygląda to tak, jak gdy
skiego zw.iąźku zawodowego pracow by ministerstwa miały być odpow edni
ników przemysłowych i handlowych kami poszczególnych... klas społecz
Rz. P. w Sosnowcu i na swem nad- nych, a wiec Ministerstwo przemysłu
zwycza jmem zebraniu z udziałem i handlu „klasy “ kapitalistycznej, a
przedstawicieli okolicznych oddzia Ministerstwo pracy i opieki społecz
łów w wyniku dyskusji postanowiono: nej... klasy robotniczej,, Urzędniczej
•■i t. d. I jeżeli zarzuca się „egoizm kla1) zaprotestować i przeciwstawić się ka
tegorycznie projektowanym pogorszeniom sówyk‘ kapitalistom, to niema konse
uprawnień, a w szczególności przerzuca kwencji w stosunku parcelująccm mi
niu ciężaru deficytu działu bezrobocia nisterstwa na... klaso we. Życie gospo
wyłącznie na pracowników przez podwyż darcze, społeczne., politycznie tak się
szenie składki i obniżenie zapomóg, jako
też pogorszeniu świadczeń emerytalnych; układa, że sprzeczności t. zw. klaso
2) wyrazić ubolewanie z powodu zmiany we coraz bardziej nikną pod ciśnie
nazwy Ministerstwa pracy. i opieki spo niem pewnych wspólnych konieczno
łecznej na Ministerstwo opieki społecznej
i ewentualnego zamierzonego przeniesie ści, stapiając jak wszystkie klasy na
nia departamentu pracy do Ministerstwa jedną bryłę społeczno-narodową o
przemysłu i handlu, co pozwala na przy wspólnym interesie. I funkcje mini
puszczenie, źe interesy pracownika w Pol
sce . zostaną całkowicie podporządkowane sterstwa powinny był do t&gó dosto
kapitalistom, niewychodzącym w stosowa sowane.
niu

metod

postępowania

poza

ciasny

KRONIKA ZAGŁĘBIA.
KALENDARZYK.

12
Piątek

Daifi Klary
Jatro Hipolita
Wschód ałoftoa 4 m. 13.
Zachód
„ 19 m. 7.

Kino teatry w Zagłębiu
dziś wyświetlają:
SOSNOWIEC
ZAGŁĘBIE: Trędowata.
1
PAŁACE: Porucznik carskiej gwardji.
— Zemsta szaleńca.
BĘDZIN
NOWOŚCI: Siedem twarzy.
ŚWIATOWID: Miłość Hiszpanki. - Tunel
przestępców.
DĄBROWA
WANDA: Raj ukradziony.

X WYJAZD KOMPANJI Z SOSNOW
CA DO CZĘSTOCHOWY. Wyjazd kom
panji z Sosnowca do Częstochowy na uręczy&toś&i jubileuszowe nastąpi w nie
dzielę, punktualnie o godiz. 5 rano. Zbiór
ka pątników prizeto na dworcu w Sos
nowcu o g. 4 m. 50 rano. W kompanji
weźmie uidział około 500 osób i w związ
ku z tem dflla Ikompanji przeznaczony
będzie specjalny pociąg.
X ZEBRANIE PODOFICERÓW RE
ZERWY W BĘDZINIE.
Zarząd Koła
Związku podoficerów rezerwy w Będzi
nie zawiadamia ws-zystkich podoficerów
rezerwy, zamieszkałych na terenie m.
Będzina, że w dniu 15 b.m., o godz. 19
w I-tszym terminie, a o godzinie 19.50 w
drugim terminie, bez względu na ilość
przybyłych — odbędzie się w lokalu
własnym w Będzinie przy ulicy Modrze
jewskiej (Hale Tangowe), informacyjne
ogólhie zebranie członków miejscowego
kola. Na powyższem zebraniu omawiane
będą sprawy b. ważne.
X STAN SANITARNY DWORCÓW.
STACYJ I PRZYSTANI. W związku
oźiywiianym ruchem, panującym w bu
dynkach publicznych, obsługujących li
nje komunikacyjne, Ministerstwo opieki
sipoeCiznej wydało zarziądizemie, aby leka
rze powiatowi przeprowadizi/li jalknajczęsts®e inspekcje sanitarne dworców7
kolejowych, autobusowych, przystani,
zabudowań portów lotniczych, zwraca
jąc sizozesólina uwagę na bnfefv i resfa-u: racje.

Nr. 187.

Charakterystyczne zjawisko
W URZĘDACH SKARBOWYCH.

ła sprawa Kaśy chorych. Robotnicy wy
stąpili z ostrą krytyką przeciwko Kasie
chorych, protestując przeciwko używa
niu pieniędzy na. cele popierania pew
nych ugrupowań o charakterze politycznym, jak również jedmomyśllnie wylpowiedżietlii się, aby do Kasy chorych za
rządzone zostały wybory. W dyskusji
podkreślono niedogodność w lecznictwie
zębów w Modrzejowie. Oto dentystka
przyjatLuje tylko przez 4 godziny cOdżien
nie, wobec czego robotnicy czekają nie
raz 3 tygodnie, aby dostać się do a-mbulatorjum dentystycznego.

X BUDOWANIE NA WYROST. Był
cza®, że i. zw. radosna twórczość pano
wała w całej pełni i 'wtedy to każde
przedsięwzięcie u nas musiało być wzo
rem. Amerylki „naj". Między inńemi uwydatniło się to w zakresie' budowania
gmachów ^rządowych. W Będzinie nip.
chociaż znano dobrze warunki i potrze
by lokalne, wybudowano okazały gmach
pocztowy, zawierający około 160 ubikaoyj, z których na pol.rzeby urzędu pocz
towego zajętych jest zaledwie 40, czyli
25 proc. Pozostałe ubikacje stoją próżne,
to też powzięto słuszny zupefoiie pro
jekt, iż w'olme ubikacje należy wydzier
żawić,
Jak się dowiadujemy,- kilka ubikdćyj
ma wydzierżawić miejski zakład ele
ktryczny na pomieszczenie swych biur
i obecnie toczą się w tej sprawie per
traktacje.
Jeżeli już dyrekcja- poczt i telegrafu
zdecydowała się na wydzierżawienie w
gmachu poczty wolnych ubikacyj, to
najrwłaści wszem byłoby tam ulokowanie
jednej ze szkól, która zamiast ro>zproszeUia po różnych lokalach, znalazłaby się
w jednem miejscu., no i w odpowiednim
budynku.

X NOWE ZNACZKI
POCZTOWE.
Rozporządzenie ministra poczt i telegr.
z 19 lipca 1932 r. póz. 605 Dz. U. wipro*
w<adza w obieg nowe pocztowe znaczki,
wartości 10, 20, 25, 30, 60 groszy, oraz
kartki pocztowe pojedyncze ze znacz*
kiem wartości 20 groszy nowiej edycji.
X KRADZIEŻ BIŻUTERJI. Z miesżkania Ch. Zelcer przy placu 5 Maja w Bę
dzinie, skradziono b.iżurtcrję i zeg-arelk
Ąrelbrfiy, ogólnej wartości 600 zł.

Jak się dowiadujemy, w bieżącym mie
siącu najniesipodziewaniej poprawiły
się •znacznie wpływy w urzędach skar
bowych. Zjawisko to pirziypisują nowemu
rozporządzeniu o sekwestraforach, co wy
wołało duże obawy -wśród podatników i
ludności w obawie przykrych następstw,
reguluje ws-zellkie podiatik i i należności.
Czy i w następnych miesiącach wpływy
tak dopiszą, narazie trudino przesądzać
w każdym razie urzędy skarbowe będą
MIEJSKICH AUTOBUSÓW
zmuś®one energicznie postępować z opor
W SOSNOWCU.
nymi płatnikami, gdyż obecnie urzędy
Otrzymaliśmy następującej treści ko
te utrzymują zgóry podaną kwotę, któ
rą dany urząd ma każdomieisięcznie mumikat z dy.rekcji Miejskich artobu.
eów w Son.noweu:
wpłacać ze swego terenu. Czy system
Czas odjazdu:
ten da się utrzymać na dalszą metę, jest
Do Mysłowic z dworca w Sosae*icu
rzeczą wątpliwą, zwłafizciza, że niema
najmniejsizych widolków poprawy obec przez Modrzejów:
Pierwszy odjazd 6.00 rano, następnie w
nej sytuacji.
odstępa.eh 30 minuitowyeh, a więc o każ
dej pełnej i pół godzinie.
X Z DOMU LUDOWEGO NA SATUR
Do Czeladzi z dworca w Sosnowe*
NIE. Zarząd Domu ludowego na Satur przez MiloWice.
nie komunikuje, że po przeprowadzo
Pierwszy odjazd 6.15 .rano, następnie
nym remoncie, otwair-ta została z dniem w odstępach 30 minutowych, a więc 15
9 hm. bibljoteka D. L., która czynna minut przed i 15 minut po każdej pełnej
jest ■wie wtorki i piątki każdego tygod godzinie.
nia1, w godzinach od 7 wieczorem.
Z Mysłowic do Sosnowca:
x inspekcja kolonij i półkolo
Pierwszy odjazd 6.50 rano, następie w
niij LETNICH.
Opieki spo odstępach 30 minutowych o każidej pół
łecznej wydiało zarządzenie, aby leka i pełnej godzinie.
rze powiatowi dokonali inspekcji wś-zysf
Z Czeladzi do Sosnowca:
ikich kolonij i półkolonii dla dizieci na
Pierwszy odjazd 6.45 rano, następne w
terenie podległych im powiatowi, oraz, odstępach 50 mitiuitowych, a więc 15 mi
aby rozciągnęli nad kolonjami ©taflą o- nut przed i 15 minut po każdej pełnej
piekę. Z akcji tej lekarze powiatowi spo godzinie.
rządzać mają sprawozdania, które mają
Autobusy odchodzą punktualnie z to
być przesyłane urzędowi wojewódzkie lerancją pó! minuity. Czas wszystkich
mu, ora-z Ministerstwu opieki społecznej. wozów w ruchu jest regulowany codżien
X TERMIN WYJAZDU DO GDYNI. nie przy ekspediycji wozów na linją, w
Zarząd oddziału Zw. legjoni&tów w Dą ten sposób wyżej podano przerwy 50 mi
browie komunikuje, że zbiórka uczest nutowe są ściśle zachowywane.
Czas nasz jednak często odbiega od
ników*, zapisanych, na walny zjazd w
Gdyni odbędzie się w sobotę, dn. 13 b.m. czasu zegara dworcowego, który draiala
o
15.30 i 17 na dworcu kolejowym w wadliwie. Zegar ten będąc regu.latorem
Dąbrowie, skąd nastąpi odjazd do Sos czasu większości mieszkańców miasta
nowica, a następnie, po rozlokowaniu się Sosnowca wprowadza ich w błąd i stwa
w pfccilągu, odjazd do Gdyni o godz. 15. rza precedens do ewentualnych konfli
któw konsekwencji czego możliwe są
X ZNÓW BRAK QUORUM. Wyzna niesłuszne narzekania na rzekom.-: mc-ieczone na ubiegłą środę posiedzenie Ra gułarność naszego ruchu.
dy komisarycznej w Będizinde znów nie
Dla usprawnienia ruchu komudiikacjt
doszło dio skuitkui, gdyż przybyło tylko wprowadzono przepisy dotyczące wsia
4 radnych chrześcijan, natomiast nie dania i wysiadania. Należy wsiadać do
zjawili się radni żydzi i trzeba bwło po- w«zu tylko iylnemi drzwiami, wysiadać
siedlzenie odłożyć-’*
przedniemi.

Rozkład jazdy
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bardzo mała i rowerzyście groziło
wpadnięcie pod autobus, kierowca,,
PRZEZ MAGISTRAT W DĄBROWIE.
widząc nieuchronny wypadek i chcąc
;g.o uniknąć, skręcił raptownie w ki&
W swoim czasie Rada nrieji&ka w Dą
.-‘linku chodnika.
browie podjęła uicbwałę w sprawie za*
Tymczasem okazało się, iż wysiłek
ciągnięcia pożyczki, w wysokości. 45 ty
kierowcy zmierzający do- uratowa
sięcy &ł. na gruinifowiną odbudowę odcin
nia
rowerzysty uw eńczony został po
ka szosy s4rzemies'zyckiej, położonego w
myślnym wynikiem, lecz najnrespoobrębie terenów miejskich. Ostatnio ba
dziewa niej spowodował śmierć innego
wił' w Warszawie p. prezydent Madeyczłowieka.
ski, który, międizy innem.i. omawiał z
Otóż w chwili sterowania autobu
władzami cemitlrailinemi także sprawę
su w stronę chodnika, przy drzewku
wspomińianej pożyczki. Pożyczka zosta
stał 65-łetni Aleksander PTySak, do
ła załatwiona pomyślnie i po załatwie
zorca domu przy uT. Nowej 1 w So
niu wymaganych formailności, miasto osnowcu, który uderzony tylnern skrzy
trzyma potrzebną kwotę, która podłuig
dłem, wpadł na jezdnię za antebnsem.
zapewnień władz irządowych. zostanie
Ponieważ rowerzysra, skutkiem
po terminie jej pliatiności przejęta na ra
. rżenia z autobusem także u-padł na
chunek skarbu państwa, bowiem szosa
i jezdnię, kierowca, nie wiedząc o tenty,
strzemnePzydka jest drogą pa-ństwówą
iż z tyłu leży druga ©flara,, cofnął au
i utrzymanie jej w należytym stanie na
tobus, przejeżdżając leżącego fam
leży do państwa.
Prysaka.
Rezultat strasznego wypadku był
taki, iż rowerzysta, którym okazał
■się Bronisław Matasiak, zamieszkały
przy ud. Mareckiego. 25 w Sosnowcu,
WIĘCEJ SZANS DO WYGRANIA.
odniósł tylko lekkie obrażenia, nato
W dyrekcji państwowej loterji klasowej
miast Prysaka w stanie eężkim prze
w Warszawie odbyła się konferencja praso
STADJON W LOS ANGELES.
wa, mająca na celu poinformowanie ogółu
wieziono do szpitala miejskiego, gdzie
o zmianach, które wprowadzone będą, za Defilada narodów na olbrzymim stadjonie w Los Angeles. W defiladzie wzięło udział wkrótce żnsatl. Kierowcę aatotaftt
dwa tysiące zawodników, przedstawicieli 49 narodów.
równo
nosobie ciągnienia wygranych, jak
Francszka Gołąbka z Wodzisławia
również w układzie pięciu dotychczasowych
zatrzymano do czasu ukończenia
klas.
Nowy dyrektor L. P., p. Markus, zobrazo
.śledztwa.

Uzyskanie pożyczki

Zmiany w loterji

wał zmiany, które zastosowane będą już Od
następnej, gdyż 26-ej loterji.
Istnienie loterji w Polsce unormowane jest
ustawą, dochody skarbu państwa nie mogą
być powiększone kosztem gracza
(Ust. z
dnia *26 marca 1920 r. Dz. Ust. R. P. Nr. 51,
poz. 180), to też zarządzone zmiany są wy
wołane chęcią zadośćuczynienia żądaniom
graczy.
..
.
Wśród graczów na loterji klasowej moż
na rozróżnić dwa rodzaje: grających, na wy
sokie wygrane, dla których interesującą by
ła dotychczas tylko V-ta klasa, i — grają
cych na średnie i mniejsze wygrane, a więc
interesujących się wszystkiemi klasami.
Większość wygranych była dotychczasw kla
sie V-ej.
.
Zmiany zastosowane będą w loterji. której
ciągnienie w pierwszej klasie odbędzie się
w listopadzie r.b. Różnice w wygranych w
pierwszych czterech klasach, a w piątej, nie
będą tak wielkie. W pierwszych klasach
wprowadzono wygrane stopniowo wzrasta
jące od 100 tys. do 250 tys. złotych. Dotych
czas w tych czterech klasach rozlosowano
tylko 14 tys. wygranych. W 26-ej loterji
klasowej będzie już ich 24.000. Dotyczy to
zwiększenie liczby wygranych także „stawek“. W starym planie loterji w 4-ch pierw
szych klasach było ich tylko 15.200. Obecnie
będzie 22,171.
Podobnie zwiększono liczbę wygranych
(. zw. średnich. Zmniejszy to może zyskowność stawkową klasy V-ej, lecz razem znacz
nie powiększy możliwości wygranych w kla
sach niższych, w dziedzinie stawek. Zmniej
szenie stawek w V-ej klasie będzie wyraża
ło się różnicą między 1956 w dotychczaso
wych loterjach i liczbą 1725 w 26-ej 1. p.
Liczba wygranych w pierwszych czterech
klasach zwiększona jest o 10.000 wygranych.
Poza temi zmianami, najważniejsze dla
graczów są dwie: 1) miljon złotych w naj
pomyślniejszym zbiegu okoliczności w 5-ej
kl. loterji stanie się rzeczywiście całym mi1 jonem, dzięki nowemu sposobowi rozloso
wania większych wygranych; 2) — gracze,
wygrywający w jednej z klas młodszych,
będą mogli nadal grać za tym samytm losem,
gdyż ważny on będzie aż do końca ciągnie
nia danej loterji.
Co do głównej wygranej w sumie miljona złotych, poczynając od 26-ej. loterji,
zmieniony będzie system losowania więk
szych i największych wygranych. Od 26-ej
L. P. zwitki z głównemi wygranemi nie bę
dą wrzucane do koła. Jedna z kilkudziesię
ciu tysięcy najniższych wygranych, t. zw.
„stawka**, która określonego dnia, w okre
ślonym momencie, wyjdzie z koła, będzie
wygrywała większą wygraną. Dziać się to
będzie w ten sposób, że kartka ze stawką w
określonym momencie wyciągnięta, będzie
wrzucona dodatkowo do koła zawierającego
zwitki z wygranemi.
W dotychczasowych loterjach było wy
granych po 400 zł. w I-ej kl. — 10, obecnie
zaś będzie 50. Po 1000 zł. w I-ej kl. było 5,
będzie 15; w II kl. było 5 — będzie 20, w
Ill-ej było 5 — będzie 25, w IV było 3 —
będzie 50. Po 5000 zł. było w czterech kla
sach po jednej — będzie: 5, 6, 10 i 12. Po. 15
tyś. było po jedinej — będzie zaś 2, 4, 5 i 6.
Ogólna liczba losów w 26-ej loterji zmniej
szona będzie do liczby 148.000 losów, co
zwiększy także „szanse*4 kandydatów do wy
granej.

Żale mieszkańców
UL. MILOW1CK1EJ W CZELADZI.
Mieszkańcy ulicy Milowickiej Górnej
w Czeladzi żalą się na nieporządki, pa
nujące tamże. Przed dwioana laty już ma
gistrat rozkopał przyległy do ulicy te
ren, który do dnia clizrisiiejfizego nie zo
stał uregulowany, a mieszkańcy awłaszcza w porze deszczowej, muszą brnąć
w błocie i glinie.
A przecież niewielkim kosztem teiren
można uporządkować, przez co żytka na
wyiadaidizie i znikną nairzełkamia'.

PRZYKRA SPRAWA

na tle mewypłacama robotnikom w Dąbrowie zarobków.
Onegdaj pisaliśmy o kto potach Ma
gistratu dąbrowskiego z przedsiębior
cami. robót drogowych, którzy nie
wywiązują się solidnie ze swych obo
wiązków, narażają Magstrat na po
ważne nieprzyjemności, a robotników
na straty i wielorakie przykrość:.
Ostatnio tak postąpiło nowózałożone
przede ębiorstwo „Gawlik—Kiełba
sa", które otrzymawszy dość poważne
roboty drogowe, .już w pierwszym
miesiącu doprowadziło do przykrych
zajść, nie wypłaciwszy robotnikom
należnego zarobku. Stosownie do za
wartej z Magistratem umowy, przed
siębiorstwo miało otrzymać po upły
wie 2 i pół miesięcy połowę należno
ści za wykonane roboty, resztę, zaś w
.późniejszym terminie, tymczasem spól
nicy widocznie się poróżnili ł z miej
sca nie regulowali swych zobowiązań,
tłomacząc się, iż spotkał ich zawód
ze strony banifców. Chcąc im przyjść z
pomocą, Magistrat dał im weksle, na
kwotę 15 tysięcy zł. lecz i to nie po
mogło i mimo solennych obietnic i
przyrzeczeń ze strony p, Gawlika,
robotnicy do dnia wczorajszego nie
otrzymali pieniędzy, co wywołało zro
zumiałe poruszenie i rozgoryczenie
wśród zbiedzonychrobotników. Aby
choć w części pomóc pokrzywdzo
nym, Magistrat wydał im chleb. Jest

to oczywista tylko pomoc doraźna s
obecnie czynione są energiczne zabie
gi . aby robotnicy jaknajprędzej otrzy
mali należny zarobek. Zaległość wy
nosi około 15 tysięcy zł. Wczoraj ba
wił w Dąbrowie w tej sprawie p. in
spektor pracy. Jeżeli przedsiębiorcy
nie zechcą dobrowolnie uregulować
należności, będzie ona ściągnięta przy
musowo.
Pozatem Magistrat, nie mogąc tole
rować podobnych przedsiębiorstw, zer
wał umowę i roboty prowadzone
przez tę firmę, będą oddane innemu
przedsiębiorcy.
Przykra ta sprawa wywołała w
Dąbrowie duże poruszenie i rozeszła
się pogłoska, iż obaj spólniicy zostaną
pociągnięci do odpowiedzialności kar
nej za spowodowanie tak dziś niepo
żądanego niepokoju i wrzenia wśród
robotników, którzy twierdzą, że spólnicy są ludźmi zamożnymi ii łatwo
mogą pokryć należność, lecz widocz
nie nie chcą tego uczynić z niewiado
mych na razie powodów.
Faktem jest, iż w Dąbrowie takiego
przedsiębiorstwa jeszcze nie było i
prawdopodobnie już nie będzie, gdyż
w przyszłości Magistrat niewątpliwie
będzie ostrożniejszy w wyborze przed
s;ębiorców, którym powierza się wy
konanie pewnych robót miejskich.

„Dobra wola”
przy płaceniu podatków w Czeladzi.
Nic może nie budzi tyle narzekań i
utyskiwań, co nasz system podatko
wy, który dla wielu ludzi, rzeczywi
ście jest prawdziwą udręką żyda.
Stan ten obecnie ulega jeszcze za
ognieniu, dzięki kryzysowi i bezrobo
ciu, który nie pozwala na terminowe
płacenie podatków.
Charakterystycznym jest przykład
stosunku poaatKOwych władz miej
skich w Czeladzi, do płatników, któ
rzy w terminie nie mogą uiścić po
datku.
Jeden z bezrobotnych, który już od
trzech miesięcy jest bez pracy i po
biera zasiłek, miał zapłacić 11 zł. po
datku. .Podatku tego jednak w termi
nie zapłacić nie mógł, to też przysłano
mu protokół sekwestru. Zajęto mu
kredens, licząc. 6 zł. kosztów. Po kilku

„TRĘDOWATA”
W KINIE „ZAGŁĘBIE".
Końeiziy się już sezon letni i wkrótce
repertuar kin znowu będlzie podniesiony
cło poziomu wymagań zimowych, Narazie jeszcze króluje reipe-rfua-r 1-etui, w
którym „Trędowata” jest najzupełniej
-ma swojem miejscu. Film jes»t przerób
ką ze •zuanej i popularnej powieści
Mnif-rzkówny. Kogo potrafią wzruszyć w
powieści smutne dzieje miłości nauczy
cielki d'o ordynata *T i chor owakiego, tego
również zainteresuje film, przedstawia
jący te sotnie dzieje w sposób plastyczny.
Smosarska w roli tytułowej bardzo mi
ła, a Mierzejewski jalko ordynat wyibi-t*
nie eyimipatyoziny.

X POŻAR W ŚRÓDMIEŚCIU CZELA
DZI. Wożonaj w godiżinaeh rannych Cze*
laidiź zaalarmowana została rykiem syrepy strażackiej. Okazało się że wybuchł
pożar w domu p. Baci, przy rynku. Po
żar, który zdołano ugasić powstał od za
palenia się 6-mo-I'y pozostawionej na ognlu bez nadzioru.
X ŚMIERTELNE PORAŻENIE PRĄ
DEM. Na kopalni Kosęselcw Stanisław
Kuchita, zamieszkały przy ul. Wąskiej 4>
w Bęidizin.ie, a pracujący w charakterze
maszynisty przy pompie elektrycznej,
został podczas wyłączania motoru rażo
ny prądem elektrycznym i poniósł
śmierć na miejscu. Zwłoki n.ies®częśliiWego przewieziono do kostnicy szpitala
powiatowego.
X ŚMIERĆ PRZY PRACY. Wczoraj n»
kopalu i Tow. grodizieckiego zm-arł nagle
podczas pracy 50-lein.i górnik, Jó2ef
Gnzyib, zamieszkały pnzy ul. Natru/fowic-za w Grodze u, Przyczyną zgó-nu był
prawdopodobnie anewryzm serca. Gór
nikowi z pomocą pośpieszyli kolędzy»
lecz była ona bezlikuteczina, wobec cze
go wywiieiziono go na powierzchnię i
zwłoki przewieziono do kostnicy szpitala
Tow. grodzieckiego.

dniach otrzymawszy zasiłek, zgłasza
się do jednego z sekwesiratorów, ce
lem zapłaty podatku, prosi jednak o
zmniejszenie, lub umorzenie kary.
Urzędnik podatkowy odpowiedział
mu jednak, że owszem, karę sekwe
stru mógłby,zmniejszyć, lecz takiemu
płatnikowi, który wykazuje dobrą
wolę, przy .płaceniu podatków.
Interwencja u „wyższej" ■władzy
magistrackiej, też nie odniosła skutku. POKWITOWANE OFIAR
bezpośmhiio w Arlmini.1tmej!
Stanowisko tego biurokraty, okre zlożo.ych
,.KnTjer» Zachodniego".
ślającego „dobrą wolę" płatnika, jest NA T-WO
A PAULO.
niesłychane. Uważa on, że bezrobotny, L. GadomskaśW.z WINCENTEGO
Rodziną, dla uozozeńid
który z zasiłku pragnie zapłacić po s. p. Wandy Jnwnimciozowf-j zł, 20.
datek, nie wykazuje dobrej woli. Jest
to jeszcze jeden z wielu b. smutnych
NIE MOŻNA NARZEKAĆ...
przykładów, że u nas dużo ludzii znaj — Gdzie pan bawił z rodziną podczas
duje się na niewłaściwych stanowi urtoipu?
— Byliśmy w pensjonacie na wsi w Kieskach.

Śmiertelny karambol
Dziwny i tragiczny wypadek w Sosnowcu.
Przy zbiegu ulic 3-go Maja i Ma
łachowskiego w Sosnowcu wydarzył
się nieszczęśliwy wypadek przejecha
nia dwóch osób w dość dziwnych oko
licznościach, jakby potwierdzających
wschodnie wierzenie o przeznaczeniu.
Mianowicie, kiecG autobus KL 2161.

NA EKRANIE.

deckiem, wie pan — we óworze...
r? * j,ak te®*
1 byle? Dobre jedzenie?
— Owsizem, nie można narzekać. Przez
pierwsze osiem dni dostawaliśmy codizien(iwe cielęciinę. mianowicie we dworze zdechifo cielę... Potem baran zachorował, więc
nasza gospodyni musiala go kazać zarżnąć
i dawano nam przez 6 dni codziennie bara
ninę... A potem pies we dworze wściekł się
i zastrzelono go, więc — wcięliśmy nie ry
zykować i wyjechaliśmy...

kursujący na linji Wodzisław—So
snowiec, i jadący z przed dworca w
kierunku Będzina, znalazł się w po
ROGI.
bliżu ul. Małachowskiego, nagle z — Brak ci tylko rogów, a byłbyś skoń
ulicy tej wyjechał z dużą szybkością czonym osłem!
osioł niema rogów.
rowerzysta. Ponieważ przestrzeń po . — Pnzecież
-A- widzisz, w takim razie nie brak d
między autobusem a rowerzysta była mcKcyBci,

,K U R J E R ZACHODNT

Kronika Zawiercia.

ba .płacić ustawowe zasiłki. Protest zło
żyli robotnicy, których dotknął cios re
dukcji, jak również ci, których w razie
X W ROCZNICĘ „CUDU NAD WIdalszego stosowania podobnych praktyk,
SŁĄ“. Otrzymaliśmy następującej treści
może spotkać los zredukowanych towa
odezwę -z prośbą o opublikowanie:
rzyszów pracy. Z całym naciskiem żą
Obywatele! W tych dniach mija 12-cta
dają oni, ochrony warsztatów pracy i
rocznica zwycięstwa oręża polskiego nad
Rosją Sowiecką!
Pamiętny rolk 1920 każdy polski piatirjota z należną czcią zachował w pa
mięci.
Dawne szeregi zbrojne, tych co swo
ją. piersią obronili Polskę pirzed bolsze
wickim zalewem, zmieniły swe mundu
ry na ubiór cywilny, zlały się ze SipolteSkutki kryzysu gospodarczego, je
czeństwem, z tą macierzą, z której wyle go początek, oraz widoki na prze
gli do wąlki orężnej z watahami nie zwyciężenie, zaprzątają umysły eko
przyjaciela.
nomistów wszystkich państw i kon
Jednak wspomnienie „Cudiu nad Wi tynentów. W polskiej literaturze „kry
słą" i bohaterskiej śmierci ks. Skormpki. zysowej" wysuwają się na pierwszy
przywodzi na pamięć tę nieliczne szere plan publikacje Dmowskiego i ..Przy
gi bojowników Polskiej armji ochotni szłość gospodarcza świata" — Roma
czej z 1920 roku.
na Rybarskiego. Dla polskiego czy
Zrzeszeni w Związku byłych ochotni telnika nie dużo jest więc nowego w
ków airmji polskiej — odldlział w Zawier tem, co 'teraz dopiero na Zachodzę
ciu, byli ochotnicy tej armji na terenie zdobywa sobie szersze uznanie.
powiatu Zawierciańskiego, postanowili
Ostatnio znany finansista szwajcar
godnie uczcić zwycięstwo oręża polskie ski Feliks Somary wydał w Berlin e
go nad hordami nieprzyjaciół przez u- nową publikację p. t.,,K>rsenende‘’.
frumidbwańie widocznego znaku., któryby Autor zapytuje na wstępie, jakich
ich wszystkich łączył dla „Honoru i Oj należy spodziewać się jeszcze obja
czyzny!", w postaci sztandaru b. ochot wów kryzysu? Po przeglądzie naj
ników, a»mji polskiej — oddz. w Zawier ważniejszych
wydarzeń ostatnich
ciu.
dwóch lat, a więc bankrucwta kra
By apel na®z nie minął bez echa, zwra jów surowcowych wielkich krachów
camy się tą drogą, w tak pamiętną rocz giełdowych, bankructwa banków aunicę „Cudu nad Wisłą", do wszystkich strjadkich i niemieckich i przejścia
byłych wojskowych i do społeczeństwa przeważnej ich części w ręce pań
zawierciańskiego z żołnierską prośbą o stwa, olbrzymiego osłabienia banków
popaircie naszych usiłowań chociażby biletowych prawie wszystkich państw
drobnemi datkami pieniężnemi, które środkowo - i wschodnio-europejskich,
należy wipłacać na konto nr. 65.290, lub co zagraża bezpieczeństwu z trudem
nr. 505.550, Komunalnej Kasy Oszczęd ustabilizowanych walut, strasznego
ności powiatu Zawierciańskiego w Za 'pogorszenia 6ię finansów państwo
wierciu, na fundius® komitetu ufundowa wych, wzrostu
protekcjonizmu i
nia sztandaru dla Związku b. ochotników zmniejszenia handlu międzynarodo
armji polskiej — oddz. w Zawierciu (nr. wego do poziomu merkantylizmu, —
ks. oszcz. 825).
co jeszcze gorszego może grozić go
Komitet ufundowania sztandaru spodarstwu światowemu?
dla Związku byłych ochotników
Otóż kryzys — zdaniem autora —
armji polskiej — oddział w Za- sięga już do swego dna, wobec czego
w Zawierciu.
winien niebawem nastać zwrot ku

piąteE 12 sierpnia 1952 roUn.
rodzin. Pod protestem złożyło podpisy
600 pracowników.
X KRADZIEŻ ZŁOMU. Gawłowski Fe
liks., zam. prEy ulicy Kopernika został
doprowadzony na policję za kradzież zło
mu z zamkniętego wagonu. Kradzieży
dokonał zapotmocą dobranego klucza.

ZYCIE GOSPODARCZE.
CZY „DNO” KRYZYSU ?

w krajach surowcowych. Już obecnie
ryzyko przy zakupie surowców jest
minimalne, ponieważ możliwość spad
ku cen jest ograniczona, zapasy materjałów w fabrykach zmniejszyły
się,' a warunki kredytowe doznały
obniżki. Najpierw więc poprawa sy
tuacji gospodarczej zaznaczy się w
krajach surowcowych, a dopiero póź
niej w europejskich krajach przemy
słowych, bo i kryzys rozpoczął się tu
w terminie późniejszym.
Do przezwyciężenia kryzysu przy
czyni się ponadto olbrzymia suma
pieniądza, nagromadzonego we Fran
cji, która sama jedna ma dziś moż
ność sfinansować na nowo całą Euro
pę. Mylne jest wogóle mniemanie,
jakoby isitńał brak kapitała i kredy
tu, albowiem naprawdę brak tylko—
dobrych dłużników. Zwrot w kon
iunkturze zastanie kapitał wygłodzo
ny i bardzo skromny w swych wy
maganiach odsetkowych. Zbyt długo
bowiem musiał bezczynnie spoczywać
w pończosze. W chwili więc, gdy
punkt kulminacyjny kryzysu będzie
prizekroczony, kapitał międzynarodo
wy żadną miarą nie zdoła hołdować
abstynencji. Nie należy też zapomi
nać, że dziś pieniądz nic nie przynosi
natomiast niektóre lokaty zaczynają
już dawać dobre przychody.
Szczególnej wagi zaś jest, że świat
w kursach walorów stworzył sobie
już zabezpieczenie — de facto przeciw
wtszelkim niespodziankom. Do Skró
cenia kryzysu przyczyniłoby się jed
lepszemu. Przedewszystkiem dlatego, nak najbardziej ■— szczere bankruc
X NOWY
NACZELNIK
URZĘDU że kryzys na rynku surowców do- two. To bowiem, co się dziś dzieje,
SKARBOWEGO W ZAWIERCIU. Od sięgnąl już swego szczytu; wiadomo jest niewypłacalnością bez końca.
wczoraj objął urzędowanie nowomiano- zaś, że właściwy kryzys rozpoczął się
wiany naczelnik Sala- Ludwik z Kozie
nic, gdzie był również naczelnikiem urzę
du skarbowego.

X ZAKOŃCZENIE STRAJKU W PORĘ
BIE. Trwający od dziewięciu dni stirajk
w fabryce „Poręba" w Porębie został za
kończony 10 bm. w godzinach popołud
niowych. Zalegle płace robotników zo
stały wypłacone za miesiąc czerwiec.
Tym zaś, którzy nie pracowali wypłaco
no zaliczkę za miesiąc lipiec. Robotnicy
przystąpili już do pracy.

X PROTEST ROBOTNIKÓW FABRY
KI „PAPIER44 W MYSZKOWIE. W ubieglą.środę przybyła d;o Zawiercia delega
cja pracowników fabryki papieru w
Myszkowie, ‘ która interwenjowała u
miejscowych władz, w starostwie i u
insip. pracy w sprawie redukcji 150 ro
botników, którzy 20 sierpnia bur. 'kończą
wyrabianie 14 dni, ppczem fabryka ma
byći.żamlknięta. W tym roku przeto zo
stanie zredukowanych prawie około 500
robotników. Delegacja złożyła protest
do Miinisterstwia opieki społecznej, prizciz
insp.-pracy p. inż. Pawłowskiego.
.Fabryka papieru w Myszkowie była
dotychczas może jedną w Polsce placów
ką,., która na ogół pracowała dobrze, ma
jąc możliwość pokrywania zapotrzebo
wania krajowego, szczególnie w dziedzi
nie papieru rotacyjnego (gazetowego).
Gdyby w kraju zabrakło Zapotrzebowa
nia, to robotnicy mogliby się pogodzić
z redukcjami, jak sami oświadczyli, ale
gdy Ministerstwo daje koncesje na przy
wóz 100 tys. ton papieru, który jest w
Polsce wyrabiany, to już działa na nie
korzyść mas pracujących. Za redukcja
mi w papierni pójdą redukcje w tarta
kach i drzewo nasze będzie znowu za
bezcen wywożone zagranicę. Po udziele
niu koncesji, na przywóz papieru z za
granicy, tajemniczej p. H. było wiele
protestów. Władze tłumaczyły się, że
zezwolenia; udzieliły rzekomo chęcią wy
muszenia obniżki ceny papieru. Ostatnio
według ogłosizonego komunikatu papier
nie zgadzają się na żądaną obniżkę cen
papieru. Więc czem to tłumaczyć, iż za
miast chronić nasze warsataty pracy odejmuje się możność zarobkowania 150
żywicielom rodzin, a którym potem trze

Kronika go spodałcaa.
STAN BEZROBOCIA W POSZCZEGÓL tiownicy mają wykupić po 5 akcyj. Wyso
NYCH ZAWODACH. Na ogólną liczbę kość maksymalnego kredytu miałaby wyno
■215228 bezrobotnych, zarejestrowanych w sić dla hurtowników 70 tys., dla samoist
•dnim 6 bm. na tereniie całej Polisiki, bezrobo nych Sklepów tytoniowych 5 tys. zł^, dla
cie w poszczególnych zawodach pnze dis taiwia sklepów mieszanych 500 zł. Oipłata roczna
ło się następująco: Górnicy — 24.236 bezro na rzecz spółki miałaby wynieść 4 procent
botnych (w tem Sosnowiec 1907. Śląsk 19.871) od gwarantowanej sumy.
hutnicy w metalu — 7108 (Śląislk 6214), sizkla
W razie likwidacji spółki liub straty konnze — 2529 (Piotrków 450), metalowcy — cesyj akojo.narjusze mają otrzymać z po
29.738 (Warszawa 4510, Łódź 929, Sosnowiec wrotem sumy, figurujące na ich kontach po
2255, Drohobycz 1111, Śląsk 11.662, Poznań upływie dwóch lat i po proporejonalnem
1291), włókiennicy. — 20.290 (Łódź 15.091, So pokryciu strat spółki. Wysokość kredytu
snowiec 1719, Śląsk 848), robotnicy budowla miałaby wynosić po 15 miljonów zł. mie
ni — 21.614 (Warszawa 11J25O, Śląsk 8547. sięcznie dla hurtowników i detalistów.
Poznań 1074), pracownicy umysłowi — 57.672
ŁÓDŹ POD ZNAKIEM HAUSSY. W dniu
(Warszawa 5.105, Łódź 2757, Lwów 2256,
Śląsk 8918, Poznań 4255). Liczba bezrobot 9 bm. zanotowano na światowych giełdach
olbrzymią
zwyżkę cen bawełny. Ceny zwyż
nych robotników niewykwalifikowanych wy
nosiła 60.250 osób. Liczba częściowo zatrud kowały w ciągu 5 dni w New-Yoirku o 105
punktów,
w Liverpoolu o 65 punktów, w
nionych wynosiła 152.705 osób, z czego przez
1 dzień w tygodniu pracowało 5420 osób, Bremie o 60 punktów. Pod wpływem tej
hąussy
nastąpiła
natychmiast na rynku łódz
przez 2 dni — 19.079, przez 5 dni — 48.466.
pnzez 4 d.ni — 44.026 przez 5 dni 55.714 osób. kim zwyżka cen przędlzy i towarów baweł
nianych, trakotażowych i pończoszniczych.
„AZOT“ PRZESZEDŁ NA WŁASNOŚĆ Zakupy surowej bawełny oraz przędzy uCHORZOWA. W Bankiu Gospodarstwa Kra skuteczniane były po cenach wyższych o
jowego odibylo się podpisanie uikładiu, na 2—5 centów na kg. Jednocześnie dał się za
mocy którego państwowa fabryka związków uważyć duży zjaizd kupców prowincjonal
azotowych w Chorzowie przejęła na wła nych. którzy nabywają towar w większych
sność fabrykę MAzot“ S. A. w Jaworznie. ilościach.
Fabryka „Azot“ w Jaworznie powstała w
LOTY NA POLSKICH LINJACH LOTNI
roku 1920 z inicjatywy p. Prezydenta Mo CZYCH W LIPCU. Frekwencja na polskich
ścickiego,- jako spółka akcyjna. Z czasem l.injach lotniczych wzrasta w dalszym ciągu.
znaczny portfel akcyj tej fabryki przeszedł W ciągu Iipca samoloty P.L.L. „Lot‘‘ odby
na własność Banku Gospodarstwa Krajo ły ogółem 604 loty, przebywając dystans
wego.
152.056 km. W lotach tych samoloty prze
GDYNIA ZWIĘKSZA SWÓJ OBRÓT BA wiozły ,1.575 pasażerów. 17.820 kg. bagażu,
WEŁNĄ I DRZEWEM. Z portów zatoki me 20.456 kg. towarów, 5.495 kg. poczty, oraz
ksykańskiej płynie do Gdyni na statku 1.872 kg. gazet.
,,Tról'lehoJim“ największy dotychczas ładu
DOZÓR NAD WYROBEM I OBIEGIEM
nek bawełny w ilości 2000 ton, który będzie
wyładowany z końcem sierpnia w Gdyni, ŚRODKÓW KOSMETYCZNYCH. Między mi
w nowo wybudowanym magazynie baweł nisterstwem przemysłu i handiliu a minister
nianym. Należy zaznaczyć, że przeciętny stwem opieki społecznej (departament służ
transport bawełny z portów zatoki meksy by zdrowia) uzgodniany jest obecnie pro
kańskiej do Gdyni waha się od 500 do 400 jekt rozporządzenia o dozorze nad wyrobem
ton. Wartość wspomnianego ładunku wyno i obiegiem środków kosmetycznych.
si 550.000 dolarów. Statek „Warta0 rozpo
PRODUKCJA ZŁOTA W Z.S.S.R. W jed
czął w porcie ładowanie wielkiego tran nym z ostatnich numerów pisma „Indiusitiriasportu kopalniaków w ilości 2.500 ton z liizacja‘‘ zamieścił kierownik rosyjskiego
przeznaczeniem do Angillji. Z portu gdyńskie trustu, metali szlachetnych, Serebrowski,
go wyszedł dotychczas transport kopalnia artykuł, dotyczący produkcji złota w ZjS.S.
ków wogóle w ilości 1.500 ton.
.R. Autor twierdzi, że produkcja ta wizrosła
SPECJALNA INSTYTUCJA KREDYTOWA w ciągu pierwszych czterech lat „piatiletDLA KUPCÓW TYTONIOWYCH. Opraco ki“ pięciokrotnie i przekroczyła wytwór
wany został projekt instytucji kredytowej czość przedwojenną. Tłumaczy się to tem,
dla kupców tytoniowych. Instytucja ta zor że obecnie 55 proc, złota uzyskuje się w
ganizowana jako spółka akcyjna, miałaby, drodze mechanicznej. Kapitał inwestycyjny
wydawać listy gwarancyjne dla monopolu w przemyśle złota przed wojną wynosił ca
tytoniowego, który na zasadzie tych listów 100 milj. rubli, gdy Sowiety inwestowały w
gwarancyjnych udzielałby kredytu hurtow czterech latach „piatiiletkf4 około pół milnikom i detaliistom. Ilość akcyj ma być o- jarda rubli. Wskutek wzmożonych prac po
graniczoina do 20 tysięcy. Akojonarjuszami I szukiwawczych ilość pokładów złota pod
spółki mają być wyłącznie koncesjo nar ju-1 niosła się o 258 proc. Srebrowsikii pr.z;pusz
,sze m^**^DoJoiwi i monoiiole państiwowe. Huri cza, że dzaeiki intensywinieiiszyim uracom.

i5i. IR?
które przewidziane są w ciągu drugiego
planu pięcioletniego. Z.S.S.R. zrówna się pod
wizgilędein produkcji złota z Afryką Połu
dniową.
KRYZYSOWE PARADOKSY. Na granicy
hisapańsiko-francuskicj wrzucono 40 wago
nów owoców z południowej Hiszpanji do
morza. Owoce te, wysłane z południowej
Hiszpanji do Francji zatrzymane zostały
na granicy z powodu wydanych ostatnio
ograniczeń przywozowych. Ponieważ w oko
licznych miejscowościach nie można ibylJo
■taik wielkich ilości owocu sprzedać — wrzu
cono je poprostu do morza. Wartość tych
40 wagonów wynosiła około £50.000 złotych.

GIEŁDA WARSZAWSKA.
Dnia 11 sierpnia.
Dewizy: BeJigja 123.86, Holandja 559.50,
Londyn 31.20, Nowy Jork 8.92, Paryż 34.97,
Praga 26.59, Szwajcąarja 175.95.
Obroty b. małe, tendencja niejednolita.
Banknoty dolarowe w obrotach pozagiełdo
wych 8.91 i jedna czwarta — 8.91 i pół. Ru
bel zloty 4.70 i trzy czwarte. Gram czystego
złota 5.9244. W obrotach międzybankowych
dewiza na Berlin 212.50. Marki niemieckie
(.banknoty) w obrotach prywatnych 210.35 —
210.50. Funt szterlingów (baknoty) w obro
tach prywatnych 51.25.
Papiery procentowe: 5 proc. poż. budowla
na 55.25; 7 proc. poż. stabilizacyjna 49.63 —
5L75 — 50,00 (w proc.); 4 proc. poż. inwesty
cyjna 95.75; 4 proc, państw, poż. premjowa
dolarowa 49.25 ; 5|piroc. konwersyjina 36.50;
6 proc, poż." dolarowa 54.50 (w proc.).
Akcje: Bank Polski 71.00 — 72.00.

Kronika Olkuska.
Wicemin. spraw wewn.
W STAROSTWIE OLKUSKIEM.
W diniu wczorajszymi bawili w Olku
szu w sprawach urzędowych -wdeeminitster spraw wewnętrznych p. Nakonręcz
nik off - Kluk o* wek i, naczelnik wydziału
bezpiecizc ńs-t<wa ur zęd u woje w ódżk i e go
z Kielc, p. Zwirski, oraz radca ministerjalinjy p. Ludwikowski z Warszawy.
Plrzybyili konferowali ze starostą p. Sta
iniirowskim, będiącym obecnie na urlopie
godzinę, poCzem odjechali. Ceł wizyty
dygnitarzy nie jest bliżej znany, w każ
dym razie ma związek z ostatnimi wy
padkami w Olkuszu.

X ŚMIAŁA KRADZIEŻ Z WŁAMA
NIEM. Wczorajszej nocy został o-brabo
wany sklep spożywczy Berka Monsizajna w Sławkowie, prray ul. Kościelnej.
Złodzieje włamali się do sklepu i sikradlli
towar na sumę zl. 3.060. Zarządzony na
tychmiast pościg za złodziejami, nie dał
narazie pozytywnego wyniku. Śmiała
kradizież w. dość ruchliwym punkcie
wzbudziła niemałą sensację w Sławko
wie.
X WYCIECZKA DO GDYNI. Związek
legjonistów w Olkuszu wraz ,z To w. śipiewaczem „Hejnał" urządzają w dniu 14
i 15 b.m. wycieczkę do Gdyni. Wyjazd
nastąpi autobusami w diniu 15 b.m. o
godlz. 9 rano z Olkusza do Sosnowca, skąd
pociągiem do Gdyni. Koszta wycieczki
wynoszą: dla ozłoinlków Związku legioni
stów 20 zł. od osoby, dla członków „Hej
nału" 22 zl'. z tego jednak członek płaci
15 zł., resztę dopłaca zarząd „Hejnału".
W sumie tej pokryte są koszta -wszeł*
kich imprez i przejazd statkiem.
X BRAWO HUFIEC OLKUSKI P. W.
W tych dniach powrócił do Olkusza z
trzech tygodniowego obozu w Hermanowicacih kolo Ustronia, hufiec gimnazjal
ny i szkoły rzemieślniczej z Olkusza.
Olikuszanie wyróżnili się w obozie nietylko w ćwiczeniach wojskowych, lecz
w wychowaniu fizycznem, zdobywając
z pośród licznych hufców z przeszło 700
członkami, pierwsze miejsce w pięciobo
ju, utrzymując w ten sposób proporzec
wędrowny na dalszy rok. (Po trzylkrotnem zwycięstwie, przechodzi na włas
ność danego przysposobienia wojskowe
go). Odznaki sportowe, wręczył zwycięcom p. wojewoda Grażyński. Miło jest
dla Olkuszan dowiedzieć się o efekcie
pracy swoich najmłodszych obywateli,
pomimo, że na ten cel, tj. na przysposo
bienie wojskowe i wychowanie fizyczne,
niikt żadnego subsydjum nie dlaje. Kie
rownikiem hufca olkuskiego w obozie
był kapitan Zwarycz, komendant P. W.
i W. F. na powiat Ołkuski, który rów
nież wiele przyczynił się do tak znako
mitych wyników hufca.
X DANCING. Związek młodzieży aka
demickiej pow. Olkuskiego urządza w
dniu 15 b.m. w lokalu p. Bobirzeckiego,
dancing.
X KRADZIEŻ ROWERU. Z przed bu
dynku pocztowego w Olkuszu skradzio
no w diniu 10 b.m. rower, wartości 75 zł.
na szkodę Szymona Firydmana.

Nr. l'S?r

Z całej Polski.
MIN. JĘDRZEJEWICZ NA ŚLĄSKU.
Wczoraj o godz. 7.54 pociągiem z Wa.r3izawy przyjechał do Katowic, Min. W.
R. i O. P. Jędlraejewicz. Po. śniadaniu
u P. Wojewody, P. Minister w towa
rzystwie prezesa Zw, Hatrc. Pol. wojeiw.
Graiżyńcikiego udał się do Boczą, gdzie
po zaipozmianiu się z delegatkami za.g.raniczinemi miiędizyinairoidoiwiej konferencji
skauteik zwiedził obozy konferencji, i 12
pollslkidh. obozów metodycznych.
TRAGICZNY ZGON PUŁK.
JASIŃSKIEGO.
Tragiczny wypadek saomochodowry miał
miejsce onegdaj na granicy powiatu liimenowskiego i nowosądlookiego. Na wi
rażu na terenie -gimiiiny Wysokie, powia
tu limanioiwekiegio pułk. Raysfch jaidąic
z córką na przocizie, chciiał przepuścić
samochód pullk. Jasińskiego, dowódlcy
2 p. lotniczego w Krakowie, który je
chał z p.; Rayską. Bulik. Jasiński nie
zwolnił1 na wirażu tempa', skutkiem cze
go samochód aairsuicił, wpadl na słup łefegiraficizny i przewrócił się. Pułk. Ja
siński został wyrzucony z auta, pono
sząc śmierć na miejscu. P. Ratyska zo
stała przygnieciona przewróconem au
tem. Ppłk. Rayski. przy pomocy okolicz
nych wieśniaków wydobył żonę z pod
auta i odwiózł ją dio szpitala w Nowym
Sąoznr. Następnie wrócił na miejsce ka
tastrofy, zabrał zwłoki ąp. pułk. Jasiń
skiego i przewiózł je również <lo szpita
la w Nowym Sączu. Jak się okazało,
pułkownikowa Raykka doznała zgniece
nia. klaliki piersiowej. Stan jej jest cięż
ki, obaw jednak n,ie buidizi.
NIEUDANY ZAMACH NA POCIĄG.
Onegidlaj o god®. 20 min. 25 na odcin
ku Kraików — Rzeszów pociąg n.r. 305
najechał na ułożoną na forze barykadę,
zbudowaną z 10-c.iii wielkich pni drzew
nych, nakrytych ziemią i trawą. Maszy
nista w porę zatrzymał pociąg, skutkiem
czego uniknięto katastrofy. Służba knie
jowa uprzątnęła piraeeizlkodę i pociąg po
krótkiej przerwie odjechał w dalszą
drogę. Władze prowadzą energiczne
śledztwo, celem wykrycia sprawców zibro
dniczego zamachu.
WZNOWIENIE PROCESU
GORGONOWEJ.
Jak donoszą pisma lwowskie, bawiący
pnzeja®dem we Lwowie architekt Stani
sław Zaremba, ojciec ofiary mordu br.auchowiekiiego, śp. Elżbiety, starał się o
widzenie i Ritą Gorgonową. Wiadomość
o skierowanej do kierownictwa więzie
nia prośbie Zaremiby wywarła na Gorgo
nowej niezwykłe wrażenie. Gor gon owa
była przez cały dzień podniecona i 'wy
buchała kilkakrotnie spazmatycznym
płaczem. Wieczorem dopiero uspokoiła
się i odmówiła zgody na widzenie się z.
Zarembą:
_ Nic mam do niego żalu, afle widizieć
go nie chcę.
Gorgonowia przebywała doniedawna w
szpitalu więziennym, skąd wróciła do
swej celi w ubiegłą środę. Za pośredni
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piątek rz sierpnia 1952 roku.

ctwem ohlriońcy, adw. Axera, zabiegała
onia bezsknitcczniie o zezwolenie na zo
baczenie się z córeczką Romą. Wszystkie
akta w jej sprawie zostały przekazane
sądoiWii w Krakowie i zapewnie w począt
kach października rOzpocznie się nowa
faza procesu. W związku z tem we Lwo
wie krąży pogłoska o zamierzionem

przemiesi ein i u Goirgomowej z więzienia
we Lwowie do więzienia w Krakowie.
Airoh. Zaremba posyła od czasu dio caa6rii, bezimiennie paczki z żywnością. dla.
Gorgonowej. Po przewiezieniu do Kra
kowa, Gongonoiwa. będzie umieszczona
w tamtejszym szipidmibn więziennym. Roz
wiązanie ma nastąpić w końcu winześnia.

Ekspedycja naukowa w Peru
uległa katastrofie.
Z miasta Lima, stolicy Peru, nad
chodzi wiadomość o tragicznem za
kończeniu ekspedycji geologicznej,
która wyruszyła pod wodzą, angiel
skiego uczonego, prof. J. W. Gregory‘ego.
Ekspedycja ta badała wybrzeża
rzeki Urubamba i rozbiła się na po
rohach rzeki koło Ponito de Mamiąue.
Wyprawa prof. Gregory‘ego wyjecha
ła celem zbadania głównego łańcucha
Andów :. określenia wieku tych gór.
W tem sposób miał być zamknięty ostatni łańcuch badań geologicznych
nad historją Oceanu Spokojnego. W
skład ekspedycji angielskiej wchodzi
li: panna Wood z uniwersytetu w Cam
biiidge, która jest znakomitością na
polu geologjl, dyplomata angielski
Coverley-Price i Polak Marjan Tarnawieckj, znany badacz naukowy, oraz specjalista od spraw górniczych.
Marjan Tarnawiecki dołączył się do
ekspedycji angielskiej z ramienia rzą
du peruwiańskiego i doipomagal w
wyprawie na terenie Peru.
Ekspedycja przybyła do miast Lina
z końcem stycznia i przeprowadziła
ważne badania w okolicy Ica i Nazca.
Stwierdzono w dolinie Ocucaje i koło
Ica obecność kości wielorybów, cc
świadczy, że ocean 6ięgał dawniej do
miasta Ica. Z miejscowości Nazca
ekspedycja wyruszyła na siodłach
mułów do miasta Cuzcei, a stamtąd
przez Machu-Pichu dotarła do Rosa1 na, skąd ruch na rzece Urubamba

staje się prawie niedostępny nawet
dla maleńkich łódek.
i
Ekspedycja czekała tu trzy tygod
nie na otrzymanie odpowiednich, ło
dzi. Stwierdzono, że dawniej cały od
cinek rzeki Conigo de Mainiąue aż do
Rosałina był uczęszczany przez ło
dzie krajowców. Cały ten odcinek
jest niesłychanie niebezpieczny z po
wodu progów skalnych. Pomimo tego
krajowcy uprawiali przewóz gumy
po tych niebezpiecznych porohach.
Wyprawa wyruszyła z ponad wo
dospadów Megantone, które są. naj
bardziej gwałtowne i groźne. Dwie
łodzie powiązano liną i ruszyły spie
nioną rzeką. W pewnej chwili wyda
rzyła się katastrofa. Pierwsza łódź, w
której jechał Marjan Tarnawiecki
i prof. Gregory, została rzucona na
skałę. Tarnawiecki wyskoczył z łodzi
i zdołał przepłynąć do brzegu pomi
mo niebezpiecznych wirów. Diruga
łódź przewróciła się również. Pasaże
rowie tej łodzi z panną Wood na cze
le uratowali się wpław, ponosząc cięż
kie obrażenia, gdyż prąd rzucał ich o
nudbrizeżne ściany.
Prof. Gregory walczył długi czas z
wirami, ale nie mógł wydobyć się z
matni'. Ciało jego wyłowiono w trzy
dni potem o kilkanaście kilometrów
poniżej biegu rzeki.
Ekspedycja tak była przybita tą
katastrofą, że zrezygnowała z dalszej
podróży.

Który instrument muzyczny
miał największą wziętość w starożytności?
Zairówno u Greków, jak i Rzymian, lluitaii. Na dworach królewskich inzyjak wreszcie ii w wiekach średnich, luit mamo łuituistów; niekitónzy tak <się Wisła
nią stanowiła ulubione nainzędtaie niu- wili, że imiiona ich przeszły dio potom
izyczme.
ności, jak np. RiŁzaia, ulubieńca Marjii
Jest ona bardzo starożytnego poicho- Stuaint, Alberta de Rńippe, łuitiniisły ma
dtzemiia, gdyż ziniainą już była Egipcja drworze Faiaincisaka I->go, Bekwamka,
nom, Indusom i Chińczykom. Autoro- który przygrywał i Zygmuntowi Sta
iwiie rzymscy często wspominają o lut remu, des Periers, nadwornego artysty
ni, zwanej lutiiina; pierwotnie wyrabia Malgoirzaity de Vailoiis. Ówcześni mora
no je ze skorupy żółwiej, później z liści gorszyli siię zamiłowaniem kobiet
dirzeiwa, ząbkowały one jedln-ak zawsze dio lutni, zabaw i serenad. Niie tylko
kształt wypukły. Żadna uczta, żadna daimy grywały na tym instrumencie.
uroozystość w Rzymie inie mogła się -Miinisitn&Ie i trubadurowie iradzi posłu
obejść bez lutnistów i łutinisteik; zdolni giwali się liuitiniią, ale największą wraięlutniści znaczne zarabiali pieniądze. tością cieszyła się ona w Niemczech,
W wiekach średnich kochankowie, gdzie przetrwała dio XVlII-go wieku.
Śpiewając serenady pod oknami damy
Maurowie wprowadzili do Europy
swego serca, zwykle przygrywali na 'gitarę; u Włoch mainidoiliina dotąd .jest

CHARLES B. STEPHEN

Pani doktór i serce.
Powieść.

A parni Kaitśmiicika wiedziała, wsizystiko.
Że miezmajoimy jest młody i przystojny.
Że ma czarne włosy i oczy.
Że noc preepędiził spokojnie.
?.c nocował ruie w łóżku patmuy Julji, jak to po
wszechnie opowiadano, aile w specjalnie ustaiwionem łóżku w gabinecie nieboszczyka Zabłockiego.
Że przytomności nie odzyskał.
Że doktór Winter wraz z panią Jitlją stwiierdiziili wstrząs mózgu, który potować może do trzech
dni, a potem co Bóg da.
Że pain Kazimierz, aiptekairtz, nietylko nie za
rzucał nic postępowaniu pani doktór, ale przeciw
nie, pochwalał jej złote serce...
Że zresztą, nieznajomy ma „jakąś kobiety"; to
się okaże, ozy narzeczoną, czy też... pani wie“...
Że się do tej kobiety wczoraj telegrafowało
i o ile depesza ją zastała, należy,się dzisiaj spodzie
wać jej przyjazdu.
Że wtedy wszystko się okaże i pryśnie tajemmiea osoby nieznajomego.
Parni Kairanicka powtarzała te szczegóły po
wiele razy każdej nowej osobie 'ż lubością i ndeiediwie smakoazostwem.
Stara Józefa zaś częstowała kawą a potom
stawała w progu salonu, by także sobie trochę po

słuchać i w miarę możności głosić dalej w swojej
sferze.
Pogawędki takie ciągnęły siię cały dizień
z przerwą na obiad, kiedy to pmzysziedł do, domu
pan Kazimierz, ogromnie zamyślony i pytania ciot
ki zbył grzecanem, ale stamowczem:
— Nie, niie nowego, ciociu...
•— Tak, tak, byłem diwa razy...
-— Nie, bez zmiany.
— Tak, panna Julja przy nim oziuwa.
-— Nie, niie odzyskał przytomności.
— Nie, ta „osoba" jeszcze nie przyjechała.
Potem pan Kazimierz poszedł do apteki, a miej
scowa gazeta i telefon w jednej osobie zaczęła na
inowo funkcjonować ze .zdwojoiną energją.
Ąż tu po południu stało się coś niezwykłego.
Nareszcie się stało, i to w oczach parno Karśniic-Jsiej i zgromadzanych na jej aksamitnych fotelach
przyjaciółek (okna już zamknięto z powodu przed
wieczornego chłodu).
Na plac przed pocztą wtoczyła się z turkotem
dorożka.
Sam ten fakt był jtuż czemś niezwykłem. Do
rożka z pnzed diworca było to zdarzenie nieładu
w Wąsociuie.
Co ważniejsza, dorożka ta zatrzymała się pnzed
apteką, tuż koło okna pani Karśnickiej.
I— Józefo, otwónz natychmiast okno — zawo
łała gospodyni.
Ale Józefie nie trzeba było tego mówić. Już
otworzyła okno, przysunęła swą panią jak najbli
żej, a przyjaciółki otoczyły ją wieńcem.
I wtedy zobaczyła doidadnie. kto przyjechał.

Z

używana; inny, podobny do miej im*
stoument, zwiany paindiuiriną, był bar
dzo łubiany we Francji, w XVI-ym
wieku. Najlepsze fabryki lutni istniał
ły we Włoszech.

Kuter przemytniczy.
Strażnikowi granjczineimiu wdało
iwyitiropić kolio Jałtami od strony wiieffkiego morza podgrzany kuta »a któ
rym urządzono pościg. Kuta jalkiś c.2Jaa
trahodiziił przed pościgiem, lecz po pew
nym czasie zwolnił biegiu i Marnął. Dopędtaiiwszy kuta sinaiżniicy zauwaizylli, że
niema ma nim zaliołgi, dopiero w komo*
rze motorowej znaleźUa dwóch łuidizi le
żących prawne bez przytomności przy
motorze, w komorze zaś było pel*no ga
zu spalinowego z benzyny. Był to mo
torowy kuiter przemytiniczy, starający
się przemycić 6000 litrów spirytusu re
ktyfikowanego, Zaczadzonych pr&ewi»ziono do Jastainni, gdiaie zajęti się nimi
Ickanze. Strażnicy stiwiieirdziila przy re
wizji kuitra, że 'załoga jego zrobiła przy*
godowan i a do zatopi enia go, aby pozbyó
siię przemytu przed jieigo doścignięciem.
Zamiiairom ic-h stanęło na przeszkodzie
nieispoidizieiwaine zairucie się gazem ben
zynowym.

Gdzie leży Bo Iiwja?
IGNORANCJA KRÓLOWEJ
WIKTORJI.
Z okazji nowego zatargu zbrojnago między Boliwją a Paragwajem,
dzienniki angielskie przypominają, że
W. Brytanja była swego czasu, w r.
1865, również w zatargu z Bófwją,
który łacno mógł doprowadzić do
przelewu krwi.
Poszło o to, że w Bołiwji zniewa
żono okrutnie angielskiego posła przy
wiązując go... do osła, na którym obwieziono go po stolicy Boliwji dla ośmieszenia. A zrobiono to dlatego, że
ówczesny poseł angielski zaJecał się
w niepraktykowany w Boliwji sposób
do jednej z urodziwych Boliwijek.
Wojna wiisiała*na włosku. Uchroni
ła Anglję od tej. nieprzyjemnej ewentualności... ignorancja królowej
Wiktorji.
— Tak — powiedziana królowa,
gdy wojna już była prawie zdecydo
waną — ale,., gdzie leży Boliwja?
To wpłynęło otrzeźwiająco. Skoro
jest to taki kraj, o któym można na
wet nie wiedzieć, gdzie się znajduj®,
nie wypada Anglji prowadzić z nim
wojny.
Postąpiono zatem inaczej. Zerwano
poprostu stosunki dyplomatyczne i ty.
le. Ale zerwano na lat aż 35. Dopiero
w r. 1900 przywrócono placówkę po
selską w tym kraju.
JAK KUBA BOGU...
Matka (wieczorem.): — Oziunin. kładź
się do lóżecaka! Wszystkie małe plaszk.śpią już w swych giniazdkach.
Dziunia (rano o 5-ej): — Mamusiu, wsta
waj! Wszystkie ptaisziki już wstały i id>
■maimiusie też!

W dorożce, naładowanej pięknem! skórzaneimii
walizami o różnobarwnych zagirainicranych nalep
kach, siedziała jakaś kobietą.
Nie, takich Wąsociiin jeszcze nie widaiał.
A raczej tak, widział.
W ciemnej sali dusznego kima „Lotos" na ryn
ku miasiteazka zjawały się niekiedy m zużytym
ekranie, migające postacie takich kobiet.
Miały przepyszne złote loki do ramion, błę
kitne oczy, otóęzotne stojącemi sztywno rzęsami
(wąsocunskie pamietnki na ten widok śliniły caprawda palcami rzęsy, ale to nic nie pomogło) miały
wąziutkie jak niteczki brwi i rozchylone usteczka...
Taka pana, jiakgdyby zeszła z .zużytego płótna
ekranu ktoowego, siedtaiafe teraz w dorożce i roz
mawiała z panem Kaizimierzem. który uprzejmie
wysizwll z apteki na jej spotkanie,
Po- chwili nieizmajoma uśmiechnęła się czarują
co, rzuciła spojuwenie z pod sztywnych czarnych
rzęs i odjechała w stronę domu doktorki Zabłockiej,
— Józefo, zamknij okno — zawołała Karśnicka.
Ale wierna Józefa już zamykała.
y Jest „osoba — ząopinjowały w ąsocińskie
panie.
W salonie crótiki aiptekainza zawrzało jak w ulu.

ROZDZIAŁ V.

Narzeczona.
W mrocznym przedpokoju zjawiła się na
dzwiięk dzwonka, tuż za otwierającą dnziwii Marjaimną, doiktói' Julia Zabłocka.
D. C. n-

KURJER Z 'A' C H O D N F

8.

Nr. 187.

piąle£ 12 ffleripnra TO2 rolni.

Historja fortepianu.
Kto skonstruował?

CZY TO MIASTO AMERYKAŃSKIE? NIE, TO TOKIO!
Stolica państ-wa kwitnącej wiśni ma obecnie wygląd najbardziej nowoczesnego miasta
amerykańskiego.

TYPY KLIMATÓW
i ich działanie na zdrowie.

Klimat działa na ongiatniiizm człowieka
bardzo różnie. Zależy to od rodzaju ikłimaitu.
Slkład chemiczny powietrza, zjawisikia
eilelkitryczme, ciśniemie ipowiieitraa i czę
stotliwość jego zmiain, temiperatni‘ra i jej
wahania, pory róku, wilgotność, siła i
szybkość (prądów powietrznych, ciepłota
i •chemiczne właściwości promieni sło
necznych, deszcze i mgły oraiz opady
śnieżne, charakter gileby; izaile«sieniie, są
siedztwo morza i rzeki, gór i it. d. — oto
czynniki, które decydują o charakterze
klitoaitu i o jego działaniu. na organ izm
ludziki.
Można z całą stanowczością powiedzieć
że gospodarka ciieipll-na. naszego Organizmu,
oddychanie, działalność gruczołów wewniętnznych, obieg krwi, właściwości
krwi, za1wartość czerwonych ciałek w
krwi, przemiana materji, system nerwo
wy, wydzielanie produktów przemiany
materji, ba! nawet procesy psychiczne w
człowieku zależne są w pewnej mierze
od wymienionych wyżej czynników kli
matu i mogą ulegać izabmrzeniom na itile
kliimatyciznem.
iW medycynie rozróżniamy ogólnie kli
mat działający na organizm łudizki koją

co i klimat działający drażniąco. Ponad
to rozróżniamy klimat morski, lądowy,
leśny, nadbrzeżny, pustynny i wielko
miejski. Klimat łagodny działa uspakaja
jąco i kojąco na organizm, co niekiedy
jest warunkiem pomyślnego leczenia,
klimat ostry drażni i podnieca do nowej
żywotności organizm osłabiony luib sdarzejący się i wywołuje w nim bardzo
ważne przemiany.
Leydon lekarz XIX wieku, rok rocznie
udaiwał się do Engadiu i twierdził, że
czerstwość swoją i zdolność do pracy za
wdzięcza tylko „odmładzającemu" dzia
łaniu klimatu engadińsikiego. Tych za
pewnień Leydena nie brano wówczas na
serjo. Medycyna ubiegłego stulecia uwa
żała tego rodzaju ogólnikowe poglądy
za nienaukowe, pomimo, że wypowiadał
je najwybitniejszy lekarz-praktyk tego
czasu.
Dopiero później, gdy przeprowadzone
zostały ścisłe badania nad oddziaływa
niem poszczególnych czynników klima
tycznych nia Organizm ludziki, okazało
się, że „odmładzające" dizialanie klimatu
jest zupełnie możliwe i że Leyden miał
rację.

Zwracamy uwagę Sz. Odbiorcom że

5175

w dniu 16-go sierpnia
kończy się miesiąc propagandowej sprzedaży kuchenek elektrycznych
pO zniżonej cenie

22 złote za sztukę,
płatnej w pięciu ratach miesięcznych.
Nabywać kuchenki można za pośrednictwem inkasentów, akwizyto
rów; w sklepie Elektrowni w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego Nr. 18,
oraz w biurze dyrekcji w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza 9.
ELEKTROWNIA OKRĘGOWA w

ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIEM

SPÓŁKA AKCYJNA.

Adrei telegraficzny:

.ELEKTROWNIA •—SOSNOWIEC*

KINO

Telefon Nr. 55.

Fortepian pochodzi z prostej linji od kia- ■
wicymbalu, który przerobiono, z pisałterjo
nu. Klawicyjmlbały pojawiły się w XV wie
ku, ale najświetniejszą dla nich epoką byl
wiek XVII i XVIII.
Przy końcu XVIII stulecia klawicyimbal
ustępuje juiż miejsca fortepianowi. Pierwisze
klawicymbały były pionowe, dopiero w r.
1620 Filorentyjczyk RiigoLi zbudował podłuż
ny. klawicymbał. Wkrótce potem pewien fa
brykant francuski wipadil na myśl, żeby prę
ciki drewniane, uderzające o struny, obić
suknem, wskutek czego dźwuęk stawał się
łagiodiniejsizy i wyraźniejszy. Pręciki z piór
zastąpiono kawałkami rogu, a dla wzmoc
nienia dźwięku wymyślono pedały. Mimo to
instrumentowi daleko było do doskonałości
wykonawca nie mógł cieniować swojej gry
i urozmaicać brzmienia tonów. Tym niedo
godnościom zaradził Włoch Cristofowi. Zbu
dował on w r. 1711 klawicymbał, w którym
już pręciki z piór zastąpiono młoteczkami.,
obitemi suknem. Odtąd coraz więcej dosko
nalono ten instrument; Crifitofori zaprowa
dził w jego budowie najważniejsze zmiany
i jego właściwie trzeba uznać za wynalazcę
fortepianu. Dodanie pedałów, zajpoimocą któ
rych można było wzmacniać lub przyciszać
grę, dało powód d<o nazwania tego instru
mentu fortepiano. Publiczność, przyzwycza
jona do klawicymbałów, niechętnie przyję
ła fortepian, a Wolter nazwał go narzędziem
kotlanskiem. Nie można dziwić się temu,
gdyż w połowie XVIII w. fortepiany były

Rseczy ciekawe.
ODSZKODOWANIE
ZA BRODĘ AKTORA.
Aktor filmowy de Neryy zaskarżył
rząd francuski p/rzed trylbuinałeim staniu
i wystąpił o odszlkodowanie na sumę
45.000 franków za zgolenie mu brody
podczas pobytu przymusowego w wię
zieniu. „Moja birOida" — twierdzi de Ner
wy, była narzędziem moich zairobków; umożliwiiała mi ona odegranie ról żebra
ków, starszych panów, dziadków etc. Obeionie rząd pozbawił mnie tego źródła
dochodów — przynajmniej chwilowo —
przeto uważam za słu&zine, aby mi dał
odszkodowanie za ozais, który mus>zę spę
dzić bezczynnie w oczekiwaniu na odrośnięoie brody." Podobno spirawa de
Nerwy ma szanse powodzenia i „Grecja"
będiżie musiałia — płacić.

jeszcze w kolebce i brzmienie ich ntzilc
pewną" sź^stfkośńą, tymczasem klawicymiia^
wydawał dźwięki łagodne, choć więcej \tłu■miione. Najznakomitsi artyści grywali ns
klawicymbałach; wszystkie kompozycje by
ły pisane na te instrumenty. Fortepian roz
powszechnił się dzięki Sebastjaunowi Bacho
wi. Mozart, Hayd i Beethoven posługiwali
się już wyłącznie fortepianem. Dopiero w
początkach XIX w. klawicymbał został zu
pełnie zarzucony.

CESARZ ANNAMU BAO DAI W PARYŻU
W TOWARZYSTWIE MARSZ. LIAUTEY.
Bao Dai kształcił się przez 6 lat w Paryżu,
a obecnie wraca do Annamu, będącego pod
protektoratem Francji,
aby objąć tron
cesarski.

LOKALE
POSZUKUJĘ
dwu mieszkań 3 i 2
pokojowego . z wygodamii w śródmieściu.;
od zaraz. Oferty w
Administracji pod Ł.
Ł.

KUPNO
i SPRZEDA!
KUPIĘ
rower dziecinny uży
wany, lecz w dobrym
stanie na gamach dęt y ch dl a ch łoipc z yka
'Lat 6. Zgłoszenia na
ręce dozorcy domu —
Sosnowiec, ul. Piłsud
skiego 14.
5(82

DO WYNAJĘCIA
pokój
z
kuchnią,
ROŻNE
przedpokojem i wy
godami.
Wiadomość
KORONA ŚW. STEFANA.
SKRADZIONO
ul. Stara 1, gospody w pociągu
Kraków—
Korona św. Stefana przechowywana
ni. od godz. 5 do 5 Katowice dnia 5 sierp
jest jalko nąjcenniejisza reliikwja. ma- popoł.
5120 nia portfel z oammdlziairslka w osobnej komnacie w Burgu
tością Karty Rzemie
ślniczej
Rzeźniczej,
budapeszteńskim, a drzwi do niej otwieKarty zgłoszenia wy
ZGUBIONE
. rają dwa klucze złote, które znaj<dlują
danych przez Staro
się w posiadaniu strażnika korony. Os DOKUMENTY stwo Będzińskie, ksiątatnim strażnikiem korony św. Stefana
żęozikę wojskową wy
daną przez P. K. U.
był hr. Emil Szechenyi. Dzień i noc
Miechów, oraz różne
ZAGINĘŁA
trzymają wartę honorową przy komna
na
Kasy Cho kwity i notatki,
cie zawierającej aeililkwję narodową po książeczka
rych wydana w So nazwisko . Andrzeja
doficerowie, wyznaczeni przeiz ministra snowcu na nazwisko Roż/dżyńskiego.
5184
wojny. Hrabia Szehenyi przed objęciem Horn Emil.
5186
WAPNO
s<wych obowiązków strażnika korony św.
palone grube, 1-go ga
Stefana wygłosił rok temu mowę, w któ KARTĘ NA BRON tunku, wysokiej wypoi eca ją:
rej zapowiadał, że Miski jest już dzień, wydaną przez Staro d a jności,
stwo Będzińskie zgu Wapienniki
„Bryniw którym ten symbol -władzy spocenie bił
Dr. Adam Osiń ca‘‘ w Czeladzi, tele
na głowie prawowitego króla Węgier.
ski.
5185 fon 20.
5080

OD CZWARTKU 11 SIERPNIA SENSACYJNE WIELKIE WZNOWIENIE!

h NOWE OPRACOWANIE! .---------------- NAJPOPULARNIEJSZY FILM POLSKI! ----------------- - NOWA KOPJA!

„ZAGŁĘBIE” j

o— „TRĘDOWATA”

<50

U4»
DAWNIEJ
PIESN WIELKIEJ MIŁOŚCI WEDŁUG SŁYNNEJ POWIEŚCI HELENY MNISZKÓWNY W ROLI TYTUŁOWEJ'
Kiae-Teatr „UDZIAŁOWY-| JADWIGA SMOSARSKA, ORAZ ZNAKOMICI ARTYŚCI SCEN POLSKICH JOZEF WĘGRZYN IB. MIERZEJEWSKI

NAD PROGRAMi

FLIP
I FLAP

Od czwartku 11-go do 14-go sierpnia włącznie podwójny program! 2 potężne filmy

DŹWIĘKOWE KINO

IIII |

IZIII tftRSKIEJ GWAROJI zemsta szaleńca!

„PAŁACE”
UM W SOSNOWCU.
■He* Waraiawska 2.

W roli głównej BRYGIDA HEŁM.

Cennik ogłoszefl:
-

Cud techniki! Najpotężniejszy film który entuzjazmuje i porywa! -j

Wiersz milimetrowy jednotomowy; aa 1-ej stronie względnie przed tekstem 641 gr^ w kromce 60 gr^ w tekście 45 gr„ za tekstem 20 gj.
C^kłszsnrto drobne do 20 wyrazów 10 — 30
za każdy wyraz, powyżej ’2D wyrazów 20 — 60 groszy za każdy wyraz od początku.
Najmniej 1 złoty. Ogłoszenia drobne o zgubionych dokumentach i poszukiwaniu pracy po 5 groszy za wyraz, najmniej 50 groszy.
Ogłoszenia z układem tabelarycznym o 25 proc, droższe. Zagraniczne 1(M) proc, droższe. W numerze niedzielnym i świątecznym
25 proc, drożej Ogłoszenia fantazyjne 50 proc, droższe Szerokość szpalt przed tekstem j w tekście 70 mm. za tekstem 35 mm.
Za terminowy druk oraz przestrzeganie miejsca ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Za niedostarczenie pisma z przyczyn, od
Wydawnictwa ^Kurjera Zachodniego" niezależnych, Wydawnictwo nieodpowiada. Wszelkie pretensje finansowe
Wydawnictwa
^Kurjer Zachodni*4 zaskarżalne są w Sosnowcu.

SOSNOWIEC: Redakcja: Piłsudskiego Nr. & TeŁ Nr. 64. Skrytka pocztowa 62.
Administracja! Piłsudsktego £ TeŁ 73.

FILJE: Będzin, Małachowskiego 7. TeŁ 7-90. — Grodziec, Będzińska,
Dąbrowy nŁ Krótka tl. TeŁ 202. — Zawiercie, 3-go Maja 27.

WYDAWCA, i REDAKTOR NACZ. TADEUSZ Q«OŁA,— DRUK JCURłEJRA ZACHODNIEGOT W SOSNOWCU. PIŁSUDSKIEGO X —REDAKTOR ODP. HENRYK STRYJEWSKI

