jąc. że nie jest to pierwszy wypadek
powołania rady stanu. Taka sama rada
stanu funkcjonowała podczas ciężkiej
choroby króla w zimie 1928-29 roku.

Przed tem w 2-eh wypadkach miano ny w kraju i w 1925 r., kiedy bawił
wana była rada stanu, a mianowicie w dłuższy ezas w podróży wypoczynko
w 1911 r., gdy król, wyjechawszy do wej na Morzu Śródziemnem.
Powołanie rady stanu nastąpić ma
Indyj, przez dłuższy czas był nieobeona posiedzeniu tajnej radv królew
skiej. Akt ten dokonany będzie w
Sandringham, przyczem narady mają

Losy rządu Lavala przesądzone
Daladier prezesem partji radykałów

KRÓL JERZY V

EONDYN. 20.1. (Tel-wL), Troska o
zdrowie króla góruje nad wszystkiem’
ważnemi zagadnieniami polityki we
wnętrznej i zagranicznej. Dziesiątki
tysięcy londyńczytków długo jeszcze
po północy czekało przed londyńskim
pałacem króla Buckingham na wiado
mości z zamku Sandringham. Przez
całą niedzielę przyjeżdżały do San
dringham pociągi przepełnione pasaże
rami, którzy chcieli zobaczyć choć za
mók. gdzie leży chory król.
Prasa londyńska mimo niedzieli
wypuszczała na miasto nadzwyczajne
wydania z n wemi komunikatami o
etanie zdrowia.
Ostatni komunikat ukazał się o go
dz. 2-ej w nocy. Donosi on. że król
spał kilka godzin i że stan jego zdro
wia pozostaje bez zmiany. Największe
zaniepokojenie budzi u lekarzy sła
bnąca co. a z bardziej czynność serca,
która podtrzymywana jest jedynie
sztncznemi zastrzykami. Tętno stop
niowo słabnie i ożywia s>ę tylko po
zastrzykach.
Do Sandringham przybył wczoraj
także ka. Kentu wraz z małżonką; tak
więc król Jerzy widział w ostatnich

PARYŻ, 20.1 (teł. wł.). Komitet wy
konawczy partji radykalnej wybrał
na prezesa partji byłego premjera
Daladieira. Wybór ten oznacza zwy
cięstwo skrajnego skrzydła radyka
łów, które z tą chwilą będzie nadawa
ło ton polityce partji. Wczoraj rów
nież w gabinecie Herriota odbyło się
posiedzenie ministrów radykalnych,
którzy oświadczyli, że wiążą swój los
z Herriotem i nie pozostaną w rzą
dzie w razie ustąpienia Herriota. Mo
głaby ich do tego skłonić jedynie od
nośna uchwała komitetu wykonaw
czego partji.
Dwa fakty powyższe wraz z decy
zją powziętą przez komitet wykonaw

Gen. Graziani zatrzymał pościg
Sprzeczne wiadomości o klęsce abisyńczyków

LONDYN. 20.1 (tel. wł.). Komuni
kat rządu abisyńskiego stanowczo za
przecza wiadomościom o wielkiem
zwycięstwie włoskiem pod Dolo. Ad
dis Abeba przyznaje, że ra6 Desta
cofnął się pod naporem wojsk wło
skich, ale stwierdza równocześnie, że
nie przyjął on bitwy i, że abisyńczycy na froncie południowym nękają
Włochów działalnością partyzancką,
tak. jak to czynili dotychczas na fron
cie północnym. Z tego względu rząd
abisyński kategorycznie przeczy wło
skim danym o wielkich stratach armji ra6a Desty.
DROBNE WALKI POD MAKALLE
PARYŻ, 20.1 (teł. wł.). Według do
niesień z Rzymu i Asmary, gen. Gra
ziani musiał powstrzymać akcję po
dniach wszystkie swoje dzieci z wyjąt ścigową wojsk w celu

kiem ka. Gloucester, który sa,^ jest
złożony ciężką chorobą wynikłą z
przeziębienia i przebywa w Szkocji.

Królowa Maud norweska, jednia n<.
została przy życiu siostra króla Jerze
go. jest stale informowana
o etanie

czy partji radykalnej, narzucającą
posłom radykalnym obowiązeik dyscy
pliny w głosowaniach parlamentar
nych, przesądzając ostatecznie los
gabinetu Lavala.
Najprawdopodobniej p® powrocie
z Genewy Lavalla odbędzie konferencję
z Herriotem i w razie, gdy ten, wraz
z pozostałymi ministrami radykalnymi
i rwać będzie przy zamiarze dymisji,
zw-oła posiedzenie całego gabinetu w
celu ustalenia dalszej taktyki. Naj
prawdopodobniej Laval wraz z całym
gabinetem poda 6ię do dymisji. Prze
silenia rządowego należy przeto ocze
kiwać w połowie bieżącego tygodnia.

toczyć się w pokoju dostojnego pa
cjenta. bądź też w jednej z przyle
głych sal, przy otwartych drzwiach,
łączących oba pokoje. W posiedzeniu
uczestniczyć będzie królowa Mary, ks.
Walji, ks. Yorku, k. Kentu. lord pre
zydent rady koronnej Ramsaya, Mac
donald, minister spraw wewnętrznych
Sir John Simon, lord kanclemz, lord
HaiLsham i arcybiskup Canterbnry.
W skład rady stanu wejdzie królo
wa Mary, ks. Walji, ks. Yorku i arcy
biskup Canterbury oraz premjer i lord
kanclerz.

LONDYN, 20.1 (teł. wŁ). Wydany
o godz. 16 biuletyn stwierdza w sta
nie zdrowia chorego monarchy dalszy
ubytek sił.
Minister lotnictwa wydał rozkaz
latania samolotów w promieniu 6 km.
od pałacu, gdzie przebywa chory,
aby wairkot ich nie zakłócał spokojni.
Król nie odczuwa żadnego bólu.
Dzisiaj odbyło się w pałacu, przy
otwartych drzwiach pokoju, w któ-

Canale Dorja. Po ustanowieniu nor
malnych linij dowozu, ofenzywa bę
dzie ponownie podjęta.
Na froncie północnym nie zaszło
nic godnego uwagi. Na południe od
Makalle trwają utarczki patroli. Wsze]
kie próby abisyńczyków przedarcia
się przez przełęcz Abaro. oddzielającą
rejon Tembien od prowincji Gheralta.
rozbiły się w ogniu włoskich karabi
nów maszynowych. W rejonie Aksnm
panuje spokój.
OSTRZELIWANIE GŁÓWNEJ
KWATERY ABISYNSKIEJ.
LONDYN, 20.1. (Tel.wł.). Główna
kwatera wojsk abisyńskich była ostrzeliwana przez samoloty włoskie.
Cztery osoby zabite, a 7 rannych.
Cesarz własnoręczne ostrzeliwał z
i.rsarz
karabinu maszynowego samolot wło
ski.
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KSIĄŻĘ WALJI

Rada Ligi Narodów obraduje

zdrowia brata. Z całego imperjum bry
Sprawa Gdańska na pierwszym planie
tyjekiego nadchodzą telegramy od
władz i od ludzi prywatnych, życzą
GENEWA,
20.1
(teł.
wł.).
Rozpoczy-| To też w sprawie włosko - abisyń- [szanowanie dla konstytucji.
cych królowi wyzdrowienia i zapytu
nająca się dziś sesja Rady Ligi Naro skiej Rada ograniczy się do powoła
GENEWA. 20.1 (teł. wł.). Publiczne
jące o stan jego zdrowia.
dów, w której udział m. in. biorą
Poczta londyńska musiała stworzyć min. Eden, premjer Laval, min. Beck nia komitetu, który ma wydać opinję, posiedzenie Rady rozpoczęło się dzi
czy zastosowanie sankcyj naftowych siaj o godz. 11 rano, po krótkiem po
specjalny wydział dla tych depesz,
bowiem z samych tylko Indyj nadeszło i komisarz Litwinow nie przyniesie może wpłynąć na skrócenie wojny. siedzeniu paufneim. Na wstępie Rada
zapewne
żadnych
specjalnie
donio

Przed 1 marca wprowadzenie sankcyj •uczciła pamięć zmarłego przewodni
wczoraj aż 20.000 telegramów z zapla
słych decyzyj.
naftowych nie wchodzi w rachubę. W czącego komisji rozbrojeniowej Hen
eonem i odpowiedziami. We wszystkich
Co
się
tyczy
konfliktu
włosko-abitym
czasie sytuacja na froncie będzie dersona.
ko'eiołach Anglii odbywały się w nit
Min. Laval postawił wniosek aby
dzielę nabożeństwa żałobne. Również syńskiego i tak już przewidywano, może wyjaśniona.
Także sprawa konfliktu między U- zwołać specjalną konferencję, któraby
we wszystkich radjostacjach angiel że nic obecnie nie będzie postanowio
ne,
gdyż
konflikt
nie
dojrzał
jeszcze
rugwajem a Sowietami zostanie odro zajęła się sprawą użycia radja dla
skich transmitowano modły o zdrowie
propagandy pokoju. Stanowisko min.
króla. Także we wszystkich kolonjach d<> rozwiązania. Obecne zaś wydarze czona.
nia
w
Paryżu
i
w
Londynie
czynią
po

i dominJach angielskich odprawiano
Najważniejszą sprawą, którą Rada Lavala popart poseł Komarnicki. któ
wzięcie
ważnych
decyzyj
wogóle
nie

nabożeństwa w świątyniach wszyst
załatwi, staje się w ten sposób sprawa ry zaznaczył, że Polska oddawna by
możliwe.
kich możliwych wyznań.
sytuacji wewnętrznej w Gdańsku. Re ła już przeciwną używaniu radja dla
Istotnie
premjer
Laral,
którego
ga

Wielkie wrażenie sprawiła wśród,
ferent jej min. Eden złoży sprawoz propagandy zbrojeń.
opinji publicznej wiadomość, iż powo binet znajduje 6ię już faktycznie w danie o skargach opozycji gdańskiej
KONFERENCJA MIN. BECKA
łana ma być rada stanu. na którą stanie dymisji, musi szybko wracać i sformuje wnioski, potępiające senat
Z EDENEM
przejdą uprawnienia królewskie. Po do Paryża i zamierza ograniczyć się gdański.
GENEWA. 20.1 (tel. wł.). Dzisiaj
wszechnie sądzą, iż jest to niechybny w Genewie do odbyca kilku rozmów
Jak wiadomo, wysoki komisarz Ligi popoąiudniu min. Becik od‘bvł konfe
dowód, że stan zdrowia króla Jerzego z delegatami innych mocarstw.
Lester ze swej strony nadesłał spra rencję z min. Edenem.
jest bardzo poważny ; należy się spo
Także min. Eden może każdej chwi wozdanie ostro krytykujące senat za
rym przebywa chory, posiedzenie
dziewać najgorszych konsekwemcyj li być zmuszony do powrotu d« Lon stałe gwałcenie konstytucji.
tajnej rady państwa, która sprawo
choroby.
dynu jeśliby król Jerzy uległ swej
To też min. Eden zamierza żądać od wać będzie władzę w państwie pod
Prasa natomiast uaDakaja, wskazu niebezpiecznej chorobie, '
Rady, aby w \ musi la na senacie po- czas chorobN leróil^

2.
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Przed zwołaniem
KONFERENCJI GOSPODARCZEJ
WARSZAWA, 20.1. (tel. wł.) W Minrótosstwie skarbu r-zpoezęły się przy
gotowania do zwołania w najbliższym
czasie wielkiej koniferencj gospodar
czej przy udziale przedstawicieli wszy
etkich gałęzi handlu i przemysłu.
Na konferencji tej wicepremjer
Kwiatkowski przedłoży szczegółowo
opracowany plan ożywienia życia go
spodarczego.
Ustlane obecnie są tematy refera
tów, które mają być wygłoszone na
konferencji oraz lista osób i ałganizacyj mających otrzymać zaproszenia

Marja Balcerldewiczówna, Liii Darvas, Hans Jaray i Szokę Szakali.

W Atenach wre

Nadprogram: TYGODNIKI PATA i PARAMOUNTU

ATENY, 20.1. (Tel.wł.). Zwolnieni z
więzień dzięki amnestji wenizeliści
podnoszą znowu głowę i staczają na
miętnie Walki ze zwolennikami gen.
Kondyłisa. W sobotę późnym wieczo
rem doszło w Atenach do burzliwych
zajść.

Poetą tek godz. 5.30, 7.30, 930.

Młodociane komunistki
W OBOZIE SZKOLNYM.

KINO „ZAGŁĘBIE*
Dziś premjera dla prawdziwych miłośników kina

FILM POLSKO-AUSTRJACKI

.Marja Saszkircew

n

Film z życia cyganerii paryskiej, opiewający wielką miłość Maupassant’a do pięknej malarki rosyjskiej.’

W rolach głównych zespół świetnych artystów polskich i austrjackich

W czyjem imieniu

KTO WYGRAŁ?
Wczoraj w pierwszem i drugiem
ciągnieniu padly następujące wygrane
50.000 zł. — Nr. 175404.
10.000 zł. — N-ry: 19627 68557 88940
122070 157409 168387.
5.000 zł. — Nr. 37615.
2.000 zł. — N-ry: 19200 2902 1 52716
84420 115328 137942 143089 171109
173558 186375 191509.
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Kurs premjowycch pożyczek

Małżeństwa na próbę

CHARLES BARRY

Taiemiica lilii Mroków
Przekład Janiny Zawisza - Kraeuckiej
—

Gdy polienjant zniknął w ciemnościach. Gilmarńn zwrócił się do Liddeffla.
— Nie jest wcale tatki głupi — zauważył. —
Będzie jeszcze kiedyś dobry policjami z tego
chłopca.
— Tak — przyznał Liddełl. — Postaram się
przenieść go później do Bodmin, ale szkoda, że
nie było auta w garażu.
— Większa szkoda — rzeki Gilmartin z tajo
nym gniewem — że w tej angielskiej dziurze od
poczynek niedzielny ogromnie sprzyja krymina
listom !
— Jakto? — zdziwił 6ię nadinspektor. — Co
pan clice priżez to powiedzieć?
— Telefony zamknięte! Urzędy telegraficzne
również!
— Moglibyśmy wysłać depeszę z Bodmin —
wtrącił nieśmiało Liddełl.
— Moglibyśmy także zatelegrafować z Bom

Takie pytane postawi ^Gazecie Polsk-ej“ konserwatywny „Cza«‘‘ spowodu artykułu „Linja lpodaiału‘*. Pod
tym też tytułem odipowiada olbec-ire w
Gazecie Polckiej‘‘ p. M&ttuwewgk-i,
św»iade®ając, ee wystąpienie jego nie
było dokonane w imieniu jakiejś nie
istniejącej gruipy pułkowników. jrdyż
..jest to uproszczenie bałamiuitme przy
pad‘kowe“ — ale w imieniu obozni
który tak określa:

1.000 zł. — N-ry: 6072 8551 10597
14564 16046 23117 24310 59349 46028
45549 49980 95864 56214 57037 63605
67952 68179 71291 74084 79525 80117
87001 92052 92485 97552 106595 108145
11125? 112584 114968 123443 ’ 150181
135255 155213 144108 14904-1 149492
..Na*,, ów nwoikrpalony i origwwfearD jnia
151285 151594 -56775 159056 173494
nieujęty a przecie® aajmoaniejeay
w
176013 182657 185682 192651 195169. Pólsce
zespół pitendczyików łącay •— nie ó-

TORUŃ, 21.1. (Tel.wł.). Władze bez
pieczeństwa wpadły w końcu lutego
na trop „jaozejki" komunistycznej, któ
na kolportowała w cuśej ilości ode
zwy antypaństwowe.
Wszystkie nici śledztwa prowadziły
Zawsze i wszędzie pamiętaj, że szczęście sprzyja kolekturze
do szkolnego obozu dzewcząt Ipod
Gdynią. Przeprowadzona rewizja w
obozie, w którym przebywało 40 dzie
woząt, potwierdziła przypuszczenia po
że miłjon padł już dwa razy n kaftala
licji. Aresztowano trzy uczenice, a
Katowice, św. Jana 16.
Losy I klasy 35 Loterji są już do nabycia.
mianowicie: 14-letn. Irenę Spirównę.
17-letnią Ghanę Spirównę i ich ko
leżankę 17-letnią Ghanę Cyklerównę.
mieszkanki Łodzi i uczenice łódzkiego
gimnazjum im. Orzeszkowej, córki za
możnych fabrykantów.
spadł do połowy wobec „konsolidacji**
Młodociane komunistki stawiono
Cyfry powyższe charaKteryzują w;
W
związku z konwersją pożyczek
przed 6ądeitt w Toruniu i skazano na
dom poprawczy, z zawieszeniem kary państwowych należy podkreślić, że pokoś ć ofiar jakie ponosić będą po
ze względu na młodociany wiek na koszt oprocentowania pożyczek podle 6iadacze pożyczek podlegających kon
gających konwersji wynosił: przy po wersji. Nic dziwnego, że w tych wo
przeciąg trzech lat.
życzce inwestycyjnej 7,8 procent, runkach kursy „konsolidacyjnych'
przy premjowej pożyczce budowla pożyczek silnie spadają,
Najsillnie.'
Poeta pod kołami auta nej
7,2 procent, przy 5,5 proc, pożycz spadły kursy dwóch pożyczek preWYPADEK ST. MIŁASZEWSKIEGO ce budowlanej 6 procent, przy pożycz mjowych podlegające konwersji. Po
WARSZAWA. 21.1. (Tel.wł.). Węzo ce narodowej 6,6 procent, przy rencie tyczka inwestycyjna (stara — gdy;
pożyczka inwestycyjna z roku 193"
raj przed południem na przechodzące wieczystej 5 procent.
Obecnie koszt oprocentowania i wy konwersji nie podlega) notowana jest
go przez jezdnię na Nowym Świecie
w pobliżu ulicy Ordynackiej znanego płacania premji 20 względnie 15 pro po 56.50, czyli kurs jej spadł do po
poetę i dramaturga Stanisława Miłn- centowej przy wykupie pożyczki kon łowy, 3 proc- pożyczka budowlane
szewskiego, najechało auto prywatne. solidacyjnej wynosić będzie 4,5 pro spadła do 28.50, czyli straciła około
40 procent.
Poeta doznał ciężkiego powikłane cent.
go
Złamania obu kości lewego
podudzia oraz ogólnego wstrząsu ner
wowego. połączonego z uszkodzeniem
głowy.
dla 50.000 żydówek w Polsce
Prtewieziońo go do Szpitala św. Ro
cha. Stan jest ciężki. Dopiero za pa WARSZAWA, 20.1 (tel. wł.). W ko Jorku, dotyczący reformy rozwodów.
W liście tym rabini ortodoks dono
rę dni bęaze można s>ę zorjentować. lach żydowskich dużą sensację wywo
czy wypadek nie poeiąznął za sobą łał list, nadesłany przez związek ra szą, że konkurujący z nimi związek
binów
ortodoksyjnych
w
Nowym
t.
zw. rabinów reformowanych posta
wstrząsu mózgu.

52

nowili uregulować sprawę rozwodów
dla kobiet, porzuconych przez mężów.
Dotyczy to przedewszysikiem tych
kobiet, których mężowie zaginęli w
czasie wojny. W Polsce liczba takich
kobiet wynosi około 50.000.
Zgodnie z przykazaniami rełigji
mojżeszowej kobiety takie, nie posia
dające prawnego rozwodu, nie mogą
wyjść powtórnie za mąż. Wobec tego
rabini reformowani wystąpili z inicja
tywą wprowadzenia w życie tak twane małżeństwo na próbę. Ślub zawarty
ma być na 5 lat, poczem małżonkowie
mogą się rozejść bez żadnych formal
ności rozwodowych. W ten sposób ra
bini reformowani obcą ułatwić dolę ko
bietom, których mężowie zaginęli.
Związek rabinów ortodoksyjnych
zwrócił się do rabinatu warszawskie
go z protestem przeciwko reformie,
godzącej w instytucję ś'ubu religij
nego.

baju — obruszył 6ię Gilmartin. — Mniej więcej
na jednoby wyszło. — Jednakże — ciągnął po
chwili już trochę łagodniej — najlepiej będzie,
gdy wrócimy zaraz do Polreaith, obejrzymy ten
gabinet i zadecydujemy, co robić dalej.
Zamierzali jiuż wsiać na motocykl, gdy oślepił
ich nagle blask wyjątkowo silnych reflektorów.
Mały dwuosobowy samochód mknął z szybkością
strzały, aż wreszcie zatrzymał się u wejścia do
hotelu
— Hafflo! Hall! Haltó! — usłyszeli głośne wo
łanie, gdy Warkot motoru ucichł. — Gilmartin,
■stary łotrze, co ty tutaj robisz w tych stronach?
— Hm! — mruknął Giltmarfin do towarzysza.
— To jest Pepler z „Planety" — dziennikarz.
— Hallo! — odpowiedział równie głośno. —
O to samo należałoby ciebie zapytać? >Co cię tuta j
sprowadza?
Przypuśćmy, że wybrałem się na przejażdżkę
— odpowiedział tamten, gramoląc się przez wą
skie drzwiczki samochodu. — Drogę miałem par
szywą. Powinienem był przyjechać tutaj na obiad,
ale mój szacowny wehikuł zaetrajkował nagle
w takiej miejscowości, która się nazywa Deabole.
— Dełabołć! — powtórzył detektyw, poczem
nagle zapytał: Czy nie spotkałeś gdzieś po dro

zuKika zewnędruna, nie Ładem symbol se
kretny. nawet nie droga Mim wtsrpólme prze
szłość ‘żołnierska — lecz coś iertotmieisaefó.
Łączy nas — wspólmy aporób myślenia.
Jaki? U&najemy dwie proste prawdy: Po
pierwsze, że w r o 7,'t rzyganiu epraw publicz
nych kryteirjum, jakiem rządzić się należy
je®t interes całości i tylko imitefeis cafrMSo,
nigdy aa-ś części narodu; powtóre: iż w roastrzyganiu wszelikidh zagadnień należy aa>wi&ze_ patrzeć wprost w oczy rzeczywistości;
że nie wolno nigdy pod żadnym pozorem anri
<aineimu pocieszać się fikcjami, an>i bidzie
niemi ogółu'1.

Całością — wywodzi dalej autor —
i?6t Polska, nietylko otbecna ale (i to
awet w większym etapu u) przeszła i
‘rzyszia, dlatego tamtej całości naiey podporządkowywać teraźniejszość.
)ru.ga zaś prawda nakazuje realizm,
i nie kręcenie biczów z piasku ani
awianie zamków na lodzie:
„Sądzimy, że t-aik właśnie, jak to meudolile ■, y,po wiedzieć próbujemy myśleć i dzia■ać muszą nie ,j>uiikowmicy‘’, ale piłsudczy‘I Wiemy... I pośród ludzi, którzy fte dwie
otOśte zasady przyjmują — mogą i mniszą
>t>wstawać różnice zdań w ocemie rzeczywi
stości, w doborze metod dzialamia. Ale wśród
ludżi, którzy naprawdę zasady te przyjętł:
— porozumienie będzie zaweze możliwe. A
stara dyscyplina żołnierska potrafi, w mo
mentach przełomów, skoncentrować idh daBiiu.
Unia poprzez spontaniczna poddaajie wbowMkich wysiłków rozstrzygnięciom jednego a»torytew moralnego".

Znajdujemy się zatem na innej piat
torm’e, niż tydzień temu. Poprzednio
była mowa o walce, obecnie — o po
rozumieniu, poprzednio o wierze i nie
wierze. obecnie — o nowym autoryte
cie moralnym.

dze auta?
— Owszem — odparł Pepłer. — Wielką, po.
lężną .limuzynę! Gdzieś koło Endełion.
Dopiero tam! To nie mueieli abyt szybko
jechać!... — zdziwił się Gilmartin.
Szybkość mieli średnią! — zawołał Pepler.
— OkoJo trzydziestu, mam wrażenie, a jeżeli są
dzisz. że powinni byli ujechać dalej, to się my
lisz. To ja powinienem był przyjechać tu wcze
śniej. Trudno, Bóg świadkiem, że echiałem. Ale
dlaczego o to wszystko pytasz, drogi wywiadow
co? Wiesz, że z natury- jestem ciekawy, ale tyłko
da dobra ludzkości, pytam więc raz jeszcze: dla
czego o to wszystko pytasz?
— Ach, daj spokój! — zgromił go Gilmartin.
— Może ci później wyjaśnię. Czyś zauważył, kio
jechał tą limuzyną?
— Nie wszystkich — oznajmił Pepler, bynaj
mniej nie dotknięty zachowaniem się Gilmartina.
— Zauważyłem tylko kierowcę. Bo; widisz. jechali
jedynie z bocznem światłem, a ja mam mocne
latarnie. Kierowca wyglądał na cudzoziemca, ze
szpiczasto przystrzyżoną bródką.
— Niemożiwe! — wybuchnął Liddełl.
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GDAŃSK ŁAMIE PRAWO
ALARMUJĄCY RAPORT KOMISARZA LESTERA
W Genewie rozpoczyna 6-ię 6esja
Rady Ligi Narodów, której porządek
obrad prócz .spraw administracyjnych
i spraw mniejszej wag.; obejmuje raiporty 6tałej komisji mandatowej, ko
mitetu finansowego i higjeny, kornej!
tranzytowej, komitetu oipjiim, komi
sji dla uchodźców, sprawę konwen
cji o emisjach radjowych w interesie
ipokcjii, sprawę rewizji podręczników
szkolnych, sprawę układów clearingo
wych (sprawozdawca przedstawiciel
Polski), sprawę walki z terorem itp.
Jako najważniejsze skrawy figuru
ją na porządku dziennym: zatarg włosko-abisyńsk'i oraz sprawy gdańskie,
a mianowicie: i) raport prezydenta se
natu co do' zarządzeń, jakie senat
•gdański m'-ał wydać wobec petycji
niektórych częśc ludności gdańskiej,
oraz raport komitetu prawników, któ
ry te petycje miał obadać; 2) petycje
gdańskich stronnictw politycznych w
sprawie dekretu z dnia 29 6*eiipnia
1935 r.; 3) sprawa mianowania następ
cy obecnego wysokiego komisarza, któ
rego mandat wygasa 14 stycznia 1937
r.; 4) petycje stronnictw gdańskich w
sprawie ostatnich wyborów.
Wreszcie na porządku dziennym fi
guruje skarga rządu ZSRR sipowodu
zerwania przez Urugwaj stosunków dy
pl om etycznych ze Związkiem Sowie
tów.
Dla interesów7 Polski najważjn’ejsze
są sprawy gdańskie. Ujęte one zosta
ły w alarmującym raporee komisarza
Lestera o sytuacji w Gdańsku. Ra
port ten ogłosiła prasa gdańska i war
to go tu przytoczyć w streszczeniu:
— Stosunek między Polską a Gdań
stkiem — pisze 'kom. Lester — naogóf
był zadawalający, jednak w okresie
mi tdzy czerwcem a sieripniem stosu
nek ten wskutek decyzyj powziętych
w wyn’!ku dewaluacji guldena gdań
skiego stał się napiętym. Z zad- wole
niem mogę stwierdzić, że ostatecznie
zwyciężył duch porozumienia i ze
spór, który przez pewien czas przed
stawiał się bardzo krytycznie, został za
żegnany bez przedstawiania go przed
stawicielowi Ligi Narodów.
P. Lester stwierdza dalej, że in.ne
dziedziny życia publicznego Gdańska
kształtowały się mniej zadawalająco.
Rok ubiegły przyniósł wzrost tendencyj politycznych, zmierzających do
ugruntowania ustroju narodowo-socja
listycznego. Ostrzeżenia Rady t-ig’
Narodów, udzielane na każdej sesji
oraz stałe usiłowania wysokiego kor
sarza nie mogły powstrzymać rozwoju
tej antykonstytucyjnej polityki, która
swój punki kulminacyjny znalazła w
sprawozdaniu scnaiu w sprawie wy
konania zalecteń udzielonych senatowi
przez Radę Ligi.
W dalszym ciągu p. Lester zajmuje
sic wprawą w yberów do sejmu gdań
skiego, stwierdzając, że wybory te od
były się w warunkach ustalonych
przez ustawy, które przez Ligę Naro
dów uznane były następnie jako sprze
czne z konstytucją gdańską. W tych
warunkach wysoki komisarz widzi się
zmuszonym zakwestjonować wynik
wyborów do sejmu gdańskiego.
P. Lester omawia dalej sprawę kon
fiskat gdańskich pism opozycyjnych i
żydowskich przez gdańskiego prezy
denta policji i stwierdza, że położe
nie rnsv w Gdańsku jesi niezadawalające. Działalność parlamentu została
tak dalece ograniczona, że w ciągu ostatnich miesięcy prace parlamentu
sprowadzały się do jednogodzinnego
posiedzenia. Posłowie do sejmu gdań
skiego korzy si ają z prawa nietykalno
ści co nie przeszkadzał•? aresztowaniu
szeregu posłów przez władze admini
stracyjne. Jednego z posłów areszto
wano bezpośrednio po opus-zczeniu biu
ra wysokiego komisarza i odprowa
dzone) do TTTezydjum policjń. skąd po
dokonaniu rewizji osobistej wypu
szczono na wolność. Rozwiązanie sojalistycznego związku było aktem
?rzecznym z konstytucją.
Szereg ustępów sprawozdania poa ięcony jest
gdańskiemu stronnictwu narodowo - socjalistycznemu, przy

czem p. Lester stwierdza, że nie moż
na zrozumeć sytuacji w Gdańsku bez
uwzględnienia stanowiska p. Forstera,
który do Gdańska przybył przed 5 la
ty, uczynił to na żądanie gdańskie*
organizacji partyjnej, czy też na sku
tek nominacji zzewnątrz. Związek
gdańskiej partji narodowo - socjali
stycznej z partją narodowo - socjal’styczną Niemiec jest niezmiernie ści
sły, przyczem part ja gdańska zdaje
się być oddziałem stronnictwa w
Niemczech. Partia narodowo - socja
listyczna zorganizowana jest na zasa
dzie przywództw, dyscypliny i posłu
szeństwa. Według własnych słów p.
Forstera, zdaje się ona dotrzymywać
posłuszeństwa swym najwyższym przy
wódcoui w Niemczech. P. Lester cha
rakteryzuje ip. Forstera jako człowie-

ka młodego, entuzjastycznego i fana
tycznego zwolennika narodowego so
cjałizntu, dowodzącego, że wszyscy
Niemcy muszą być narodowymi so
cjalistami i że są winni bezwzględne
go posłuszeństwa wodzowi oartj.i w
Niemczech. P. Lester kwest jonuje
dopuszczalność tego stanu rzeczy, by
wszyscy członkowie senatu gdańskie
go jako członkowie ipartji narodowosocjalistyoznej, podporządkowani by
li p. Forsterowi.
Sprawozdanie cyiuje szereg ustę
pów z oświadczeń pubbcznyeh p. For
stera- deklarujących wierność ludności
gdańskej w stosunku do kanclerza Hi
tlera. Również cytowane są mowy pre
zydenta senatu Greisera, przyczem wy
soki komisarz stwierdza, że z tekstu
tych ntów jasno wynika, iż p. Greiser

Opodatkowanie Mszy św.
w Niemczech
„O&servaiore Romano’*, (komentuje
wiadomość, iż rząd niemiecki wydał
zarządzenie zapowiadające
nie podatku od opłat za Msze Święte
w kościołach katolickich, pisze, że
zarządzenie to jest jednem
z tych
aktów obrazy bardziej natury moral
nej, niż tmaterjasnej,
które cechują
wszelkie prześladowania bez względu
na pretekst Łub zasadę, która ją oży
wia.
Narodowy socjalizm — pisze „Ossewatore Roman°“ — pod a je dziś rę
kę inicjatywie, która istniała w cza
sach masońskiego antyklerykał i zmu
we Włoszech. Inicjatywa i a jed nak
nigdy nie dała zamierzonych wyni
ków’, gdyż chodzi w danym wypad
ku nie o stałe i określone
dochody
kleru, ale o ofiary szczególnie deli
katne i osobliwe, które mogą być raz
większe a raz mniejsze.

Istotą zarządzenia jest dokonanie
cynicznej obrazy- w stosunku do świę
tości i wolności kościoła,
albowiem
zarządzenie to traktuje chrześcijań
ską jałmużnę jako handel oraz stwa
rza przeszkody w aktach życia reli
gijnego.

Nota rządu czeskiego
DO RZĄDU POLSKIEGO
Dowiadujemy się, że rząd polaki
otrzymał n°tę od rządu czech osłowac
kiego, w której rząd ten. namiąizując do ustępu e*pose p. ministra Bec
ka. dotyczącego stosunków polsko czechosłowackich, donosi, iż umorzył
dochodzenie sądowe przeciwko jedne
mu z niższych
funkej°narjuszów
konsuiaiu Rzpliiej w Morawskiej
Ostrawie.

Bandera i lawarnsze usiedli i wiezieaiu
na św. Krzyżu
W niedzielę 19 bm., o godz. 11.40
przybyli pociągiem osobowym z War
zą wy do Kielc pod silną eskortą po
licji. główni sprawcy zabójstwa ś. p•nin. Pierackiego. Przed dworzec za
jechał wielbi autobus, w którym po-

Gdy minister
BAWI SIĘ ŚNIEGIEM...
Z Londynu donoszą:
Minister dominiów Malcolm Mac
Donald podczas zabawy śniegiem z
kijku członkami opozycji uderzony
został kulą śnieżną w prame oko.
Okulista stwierdził, że uszkodze
nie nie jest groźne. Uderzenie było
przypadkowe.

iicja z zachowaniem wszelkich środ
ków ostrożności ulokowała
kolejno
Banderę, Łe-beda, Karpy ńca. skaza
nych przez sąd na karę śmierci, zamieniną na podstawie amnestji na
dożywotnie więzienie, następnie ulo
kowano
Kłymyezyna i Pidhajnego,
skazanych na dożywotnie więzienie.
Po odejściu pociągu skazańcy pod
silną ekskortą odjechali z dworca do
więzienia na Św. Krzyż. Rozmawiali
oni głośno w języku ukraińskim i
śmiali się. Wszyscy ubrani byli w je
sionki i kapehusze. a tylko Lebed miał
na głowie francuski beret. Większość
z nich posiadała paczki. O g. 13 po
załatwieniu formalności kancelaryj
nych umieszczono skazańców w przy
gotowanych celach więz i en n ych.

przepojony jest ideami stwor zonę nń
dla Niemiec i żestara się je w Gdań
sku zrealizować. Jako nieodpowiedni
określa p. Lester fakt podpisywania
przez władze igdańskie pism urzędo
wych pozdrowieniem: „Heli Hitler4*.
Walkę wewnętrzną w Gdańsku nawa p. Lester bratobójczą, stwierdza
jąc przytem. że jest zastanawiające, z
stronnictwa o tak przeciwnych ■dąże
niach, jak socjaliści, centrowcy i niemiecko-narodowi uważały za nieodzo
wne zapomnieć o dzielących je różni
cach i wspólnie szukać opieki u gwa
ranta konstytucji.
W końcowych ustępach raportu wy
soki komisarz wyraża wątpliwości co
do woli senatu działania w myśl prze
pisóów konstytucji. P. Lester oświad
czył, >że środki, które do tej chwili wy
soki komisarz ma do dyspozycji nie
są wystarczające proponuje stworze
nie przez Radę Ligi specjalnej komisji
międzynarodowej, któraby zbadała
sytuację w Gdańsku...
Jak widać, raiport komisarza Lestera
je6i druzgocący jeśli idzie o stosunki
wewnętrzne a przedewazystkiem sto
sunki prawne w Gdańsku. Sprawy te
obchodzą mocno Polskę miet-ylko w
zakresie opieki nad ludnością polską,
zamieszkałą w Gdańsku, ałe także w
dziedzinie jej żywotnych interesów
nad Bałtykiem.
Dlatego też rola Pofeki w naradach
obecnej sesji Rady Liigi Narodów nie
może być bierną.

Wicemin. Kawecki
W BEREZIE KARTUSKIEJ
W ub. piątek bawił w Brześciu
wicemin. Kawecki. Po krótkiej lu
stracji urzędu wojewódzkiego wlfcemin. Kawecki udał się do Berezy
Kartuskiej, gdzie zabawił kilka go
dzin Wizyta wiceministra spraw we
wnętrznych w Berezie Kartuskiej
wywołuje rozliczne komentarze, do
tyczące dalszego istnienia obozu izo
lacyjnego. W podróży do Berezy to
warzyszył p. wicemin. Kaweckiemu
nacz. wydz. spoi. - poi., radca Małaczyński. Jaik wiadomo, wojewoda po
leski, płk. Kostek Biernacki,
bawi
na urlopie.
Równocześnie z pobytem wicemi
nistra Kaweckiego na Polesiu, roze-.
szły się tu pogłoski. że w najbliż
szych dniach obsadzone ma być sta
nowisko wicewojewody
poleskiego.
Stanowisko to objąć ma dotychcza
sowy starosta łomżyński.
Ostatnim wicewojewodą poleskim
był p. Kazimierz Fiata, który odszedł
z zajmowanego stanowiska w okre
sie wyborów do ciał
ustawodaw
czych.
W obozie izolacyjnym w Berezie
Kartuskiej znajduje się obecnie 15
Ukraińców, 9 komunistów i 4 naro
dowców.
W czasie, gdy premjerem był p.
Kozłowski, liczba odosobnionych do
chodziła do 250.

Min. Raczkiewicz będzie mówił
we wtorek na komisj budżetowej Sejmu
Po kilkudniowej przerwie sejmowa
komisja budżetowa pod przewodnic
twem wicemarszałka Byrii przystę
puje w bieżącym tygodniu do dal
szych prac nad preliminarzem bu
dżetowym państwa na rok 1936-37.
Najbliższe posiedzenie komisji bu
dżetowej odbędzie się
we wiórek,
dnia 21 bm. o godz. 1Ó-30 rano. Porzą
delc dzienny obejmuje obrady nad
Sreiliminarzem budżetu ministerstwa
praw Wewnętrznych, który refero
wać będzie poseł Zdzisław Stroński.
W toku debat zabrać mia gło6 również
minister Spraw Wewnętrznych Racz
kiemicz.
Obrady komisji budżetowej Sejlm.u
trwać będą do trzeciego lutego, po
czerni uchwalony przez komis ję budżet
wejdzie pod obrady penom Sejmu.

Senacka komisja budżetowa odbę
dzie swre posiedzenie pod przewodnie
twem *cn. Eoerta w dniu 22 stycznia,
w środę, potem nastąpi ustalenie ter
minarza prac
nad pT elfom inarzem
budżetu.
Następnego dnia, tj. wt czwartek.
23-go stycznia komisja przystąpi do
merytorycznych prac nad budżetem.
Mianowicie w dniu tym rozpatrzony
zostanie budżet Prezydenta R. P., krtó
ry referować będzie sen. Mafeki. Roz
patrywany będzie następnie budżet
Sejmu (referent sen. Gwiżdż) oraz
budżet Senatu (referent sen. Macieszyna). Prace komisji budżetowej Se
natu potrwają oikoło 2 tygodni.
W przyszłym tygodniu spodziewać
6ię należy plenarnego posiedzenia

Sejmu, na kitórem rozpatrywane by
łyby w pierwszent czytaniu rządowe
projekty ustaw, które wpłynąć mająi
niebawem do laski marszałkowskiej, i

2.400.000 ludzi zmarło z głodu
500 MILJONÓW LUDZI BEZ
ŚRODKÓW DO ŻYCIA
Według obliczeń Biura Statystycz
nego Ligi Narodów,
w roku 1954‘
zmarło z głodu i niedostatku 2.400.000
ludzi na całym śmiecie. Samobójstwo
na tle kryzysu gospodarczego popeł
niło 1.200.000 osób.
Na 2 mnjardy
łudzi, żyjących na całej kuli ziem
skiej, 500 miljonów t. j. jedna czmur
ta nie ma mpewnitmych jakich ta
kich manmkmrr butoroania.
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PREMJERA W TEATRZE
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Początek roku 1936

jm-mopnir

farsa w 3 aktach Fr. Arnolda i E. Ba
cha, przekład S. F. i Artura Horwatha.
Nastrój karnawałowy tem się prze
jawia w teatrze, że na 6cenie ukazu
ją s>ę farsy. Zwyczajne, wedłuig daw
nych receipt wylkoncypowane farsy,
bez pretensji nazywania się lekkiemi
fcomedjami.
Recepta polega na tem,. że na po
czątku akcji mąż poipeŁnia woibec mło
dej żony jakieś niewinne kłamstew
ko, aby ukryć jakiś swój nierozważ
ny krok młodość1. Z tego kłamstewka
w miarę posuwania się alkcji rodzą się
nowe kłamstwa coraz cięższego kali
bru, aż wreszcie dochodzą one do ty
powego dla fars absurdu. Przypomina
to śnieżkę, do której, gdy stacza się
zgóry, przylegają coraz nowe warstwy
śniegu, aa tworzy się olbrzymia lawi
na śnieżna. Lawinie tej towarzyszyły
w teatrze kaskady śmiechu, nie można
jednak powiedzieć, żeby zawsze umo
tywowanego.
Farsa niemieckich autorów Fr. Ar
nolda i E. Bacha jest na ogól zbudo
wana dość zręcznie, niekiedy jednak
zszywana jest grubym ściegiem, że
tylko wspomnimy o proszku, swędzą
cym w lóiŁu jednego z bohaterów
przygód farsowych.
Największe powodzenie w „Hurra
— Chłopczyku11 (dziwaczny i niedość
zrozumiały tycuiĄ miał p. Iwański, udający z humorem paroletnie chłopię.
Dobraną i miłą parę małżeńską sta
nowili |pp.: Karasińska i Krotkę, a
bardzo komiczną i dobrze aktonsko uchwyconą pp.: Arciszewska i Golczewski. Resztę grającego zespołu sta
nowili pip: Królikowska, Rapacka, Erwan i Fertner
Jako najbliższą premjerę afisz za
powiada 'komedie Vułpiusa „Zwycię
żyłem kryzys". Znak to, że teatr wra
ca do swej normalnej pracy artystycz
ne j na lepszym poziomie.

7 A r TT O D N F

w pracy P.C.IC. w Zagłębiu
Zarząd oddziału P.C.K. w Sosnow
cu, obejmujący teren Zagłębia Dąbrów
skego wziął się z nowym rokiem jesz
cze energiczniej do pracy. Wszystkie
referaty pracują. W pierwszym rzę
dzie postanowiono zwiększyć liczbę
członków P.C.K. Rezultaty tej pracy
uwidoczniają się w nowozorganizowa
nych Kołach P.CJC.: przy f-ce ,.B-cia
Klein" w Dąbrowie G. — około 100
członków — Zarząd z p. dyr. Kleinem
na czele, przy Kłin!k’erni „Gródków"
w Grodkowie — około 100 członków
—■ zarząd z p. dyr. Laubitzem na cze
le, przy Franco-Włoskim T-wie w Dą
krowie G. —- około 100 członków —
zarząd z p. dyr. Jankowskim i p. Zaw.
Poradowskim na czele, oraz w organzujących się kołach P.C.K. przy f-ce
Kabli w Będzinie, Polskich Zakładach
Przemysłu Cynkowego w Będzinie,
f-ce „Elektryczność w Ząbkowicach,
Centralnych Warsztatach Mechanicz
nych w Niwce, kop. Niwka w Niwce,
kop. Modrzejów w Niwce i nnyoh.
Również istniejące Koła P.C.K. dą
żą tło zwiększenia liczby członków jak
np. Koło w Niemcach z p. Mężyńskim
i Kownackim, Koło przy Hucie M;lowice z p. dyr. Stankiewiczem i wie
le innych Kół P.C.K., których wylicze
nie zajęłoby zbyt dużo miejsca.
Praca oddziału P.C.K. i jego poszczę
gólnych kół nie ogranicza się tylko do
zwiększenia Mczby członków płacą
cych składki na rzecz P.C.K., lecz koła
te wspólnie z oddziałem pracują nad
zwiększeniem liczby członków pracu
jących w drużynach
ratowniczych
PCK. przygotowywanych na wypadek
wojny lub klęsk żywiołowych. Liczba
tych drużyn wynos, 55 z 1400 osób
pracujących w nich (20 proc, kob.)
oraz 4 drużyny (120 osób) będące w
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nokrzyskich w jedną wielką „Rodzinę
Ratowniczą P.C.K“. zawsze gotową
oddać swój cza6 i pracę potrzebują
cemu społeczeństwu ‘Zagłębia.
Równolegle z akcją draży ratowni
czych posuwa się naprzód akcja przy
gotowania kandydatów na insirukto
rów P.C.K., którzy będą pełnić fun
kcje komendantów lub zastępców ko
mendantów drużyn. Kurs dla kandy
datów na instruktorów zorganizowany
przez oddział P.C.K. dla 52 osób pro
wadzony jest w Sosnowcu i jednocze
śnie prowadzi się kurs dla sióstr pogo
towia sanitarnego, a kitótee W czaie
pokoju pełnią funkcje pielęgniarek.
Karetka pogotowia Polskiego Czer
wonego Krzyża staje się codziennym
gościem na ulicach miast i wsi zagłębćowskich, a nierzadko chorzy przewo
żeni są do Krakowa Kłelc, Wisły, War
szawy i innych miast Polski. I wśród
kół młodzieży P.C.K. praca wre:
Choinki i opłatki z mnóstwem podar
ków dla najbiedniejszych, pod starań
ną opieką p. Tryburty z gronem opie
kunek i opiekunów czuwającą nad
młodzieżą czerwonokirzyską dopełnia
loby całości pracy w początku r. 1936.
Społeczeństwo Zagłębia zawsze
liczyć może na pomoc Polskiego Czer
wonego Krzyża, lecz wzajemność spo
łeczeństwa winna być okazaną w niemniejszej mierze. Wszyscy w szeregi
Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszy
scy w kołach P.C.K. rozsianych na te
renie Zagłębia Dąbrowskiego — Niech
w wielkiej Rodzinie Czerwonolkrzysfciej nikogo nie braknie.

KRON.KAynfiipRH,

Strój panny młodej
Jak. antraktja, to antrakcja! Szu
kajmy jej zatem wszędzie,
a więc
także i w dziedzinie mody.
Jedną ze ścieżek, wiodących do
tej tak pożądanej samowystarczalno
ści, odkrywamy w pięknym artyku
le „Spojrzyjmy
na Beskid śląski"
(Nr. 11 czasopisma „Pani Domu" z
1935 r.) p. Z. Liptowskiej, która rzu
ca hasło: „Stwórzmy
polski strój
panny młodej".
Autorka w przepięknych słowach
odsłania cud Beskidu śląskiego, z je
go perłą
na czele — Koniakowem,
miejscowości najwyżej położonej w
Beskidzie. Z tego to Koniakowa pły
nie źródło owych ślicznych ko,roneik,
znanych nam z pobytu w Wiśle i oŁolicy. Ale nietyllko przed pięknem
gór, lecz i przed ich mieszkanką auitorka chyli głowę, — za jej praco
witość i artyzm. Podziwia tę skrom
ną pracownię, która po mozolnej fi
zycznej pracy za dnia, wieczorami i
nocami, przy migotliwem światełku,
szydełkiem, z cienkich jalk pajęczyna
nici, snuje istne arcydzieła.
Chętnie się później w nie stroi. —
ale jeszcze chętniej eprzedaje! Ach!
jakże chętnie sprzedaje, aby zażeg
nać biedę w domu, głodnym dzieciom
kupić chleba. obuć ich bose nóżki!
Autorka polskim artystom i domom
mody rzuca wyzwanie stworzenia
własnego stylu sukni śubnej wycza
rowanej właśnie z tych beskidzkich
koronek, zamiast z zagranicznych tjułóiw i iluzji. Niechaj obmyślą polski
strój panny młodej!
Marzy ona o
takiej sukni, szkicuje jej obraz, wywołując jej wizję...
Zaprzeczmy góralskiemu przemy
słowi: ,jco głupiemu po koronkach,
kiedy powiada, że to same dziury".
Czyż zawsze musimy się tak iibietwć. jak nprp kjSŹe paryski żurnal?...
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Wtorek

Dziś Agnieszki
Jutro Wincentego
Wschód słońca 7 m. 35.
Zachód
16 m. 16.

Kina w Sosnowcu grają dziś
ZuAjGŁĘBLE: Marja Baczkirvew.
PAŁACE:
nocy letniej".
EDEN: Chińskie morza.
----- xx----- -

Kiedy i komu
NIE WOLNO WYMAWIAĆ PRACY
Władze wojskowe wyjaśniają na pod
stawie orzeczenia Sądu Nejwyższego, co
następuje: „Przewidziany w art. 29 roz
porządzenia Prezydenta R. P. o umowie
o pracy pracowników umysłowych zakaz
wypowiedzenia urnowy o pracę przez
pracodawcę podczas odbywania ćwiczeń
wcjskowych przez pracownika odnosi
się już do chwili otrzymania przez pra
cownika powołania na ćwiczenia woj
skowe, o ile niezwłocznie zawiadomił on
o tem swego pracodawcę4'.
Gdyby jednak pracownik nie zawia
domił swego szefa o tem, iż został on
powołany na ćwiczenia, pracodawca mógł
by wymówić pracę pracownikowi, nie
wiedząc, iż pracownik powołany został
do spełnienia obowiązku wojskowego.
------ OOO—
X POLSKI BIAŁY KRZYŻ. Rada mini
strów przyznała Polskiemu Białemu Krzy
żowi, którego protektorem jest gen. Ed
ward Rydz-Śmigły, prawa stowarzyszenia
wyższej użyteczności. Polski Biały Krzyż
otrzymał to wyróżnienie za doniosłą pra
cę nad podniesieniem kultury żołnierza
polskiego przez współpracę z władzami
wojskowemi w zwalczaniu analfabetyzmu
wśród żołnierzy, w organizowaniu świetlic,
bibljoitek, kursów. Biały Krzyż zatrud
niał również bezrobotny eh nauczycieli.

Król chory

Jeden jest człowiek który zwie mą toółem,
Jeden jedyny w całym wielkim kraju;
stadjum szkolenia sanitarnego.
Biedne kobiety mówią o nim czulą.
Tradycyjne opłatki i choinki, urzą Kochać go — jest już w zwykłym obyczaju
dzane w poszczególnych drużynach Gdy o chorobie króLa lud się dowie.
P.C.K., zespalają ratowników czerwo Błaga wnet Stwórcę dila niego o zdrowie.

Sosnowiec 3 Maja 11 Tel. 9-94
największy wybór Radioodbiorników
na raty i za 6% pożyczkę Narodową

Z UŚMIECHEM.

Teatr Miejski w Sosnowcu
Dziś dmia 21 stycznia o godz. 8 wieczorem
teatr miejski z Sosnowca gra na Niemcach
w sali klubu, świetną komedię S. Kiedrzyńslkiego p.t. „CUDZIK I SPÓŁKA’*.
Jutro, dnia 23 stycznia o godz. 8.30 wie
czorem, przebojowa farsa p.t. ..HURRA —
CHŁOPCZYK**.

X Z ŻYCIA PZZPP. i H. Rz. P. W SOSNOWCU. W niedzielę dnia 19 bim. odby
ło się miesięczne zebranie plenarne przed
atawicieii oddziałów i zarządu głównego
polskiego Związku zawodowego pracow
ników przemysłowych i handlowych Rz.
P. w Sosnowcu, które było głównie po
święcone zagadnieniom gospodarczym i
konsolidacji ruchu zawodowego.
W pierwszym rzędzie omówiono poszcze
gólne wippadki wypowiedzeń umów o
pracę na terenie działalności Związku,
również skutki dekretów podatkowych
i w sprawie ubezpieczeń społecznych i
ustalono linję postępowania w obrotnie
zagrożony h warunków egzystencji na
podstawie dotychczasowych doświadczeń.
Po zreferowaniu poczynań prozy djuan
z ostatniego okresu, zebrani jednomyślnie
i z uznaniem zaakceptowali posunięcia,
których wynikiem było utworzenie Mię
dzyzwiązkowi reprezentacji pracowni
ków umysłowych, co znacznie posuwa
naprzód sprawę konsolidacji, jako też
zaitwierdodli stanowisko delegatów zajęte
w sprawach zawodowych na konferencji
z Komisją międzyministerjalną w ulboegły w piątek w Katowicach.
Jednocześnie podkreślić nalsży -że z ini
cjatywy oddziału Związku w Staracho
wicach zostanie w niedługim czasie o>
twarte gimnazjum ogólno-kształcące dla
dzieci pracowników Zakładów Staracho
wickich w znacznej liczbie zorganizowa
nych w Związku i w tym celu postano
wiono upoważnić prezydjum zarządu tam
tejszego oddziału do przeprowadzenia
związanych z tein formalności.
Po załatwieniu wewnętrznych spraworganizacyjnych, a głównie terminów
walnych zebrań sprawozdawczych, obra
dy zakończono.
a fc.

a

Bo lud coś miusi kochać i uwierzyć
W wielkość, ao większą jes+ nad jego własną
Aby móc płakać, gdy ahory król Jerzy.
By ledwie gwiazdy na niebie pogasną.
Blady w pytaniach cichycdi się zattzacaó.
Czy żyje jeszcze, czy do zdrowia wraca.

Król ogniskuje prawdy i dążenia,
r
Uosobieniem jest tęsknot narodu;
, ,
I dobrze, kiedy nic się w nim nie zmienią
Dobrze, gdy umai wyszumńeć za młodu
I gdy panując, panuje nad sobą —
Najdoskonalszą jest tronu ozdobą.

Ko-Stek.

Wybór prezydenta
W DĄBROWIE

W środę, dn. 22 bm. o godz. 8 wtteez.
odbędzie się posiedzenie Rady miejskiej
w Dąbrowie, celem dokonania wyboru
prezydenta miasta.
Posiedzenie zapowiada się ciekawie. a
ponieważ sprawa ta interesuje szerokie
sfery mieszkańców, ma posiedzenie wy
biera się wiele osób, pragnący -h zoba
czyć i dowiedzieć się, w jaki sposób rozw ąza-na zostanie kwestja, która zupeł
nie niepotrzebnie wywołała rozdźwięk »
niepożądane komplikacje.

Policja nie będzie badać
MORALNOŚCI OBYWATELI

Minister spraw wewjięftnznych wydał
zarządzenie, które ma na celu odciążenie
policji w przeprowadzaniu wywiadów i
dochodzeń o moralności obywateli.
W przyszłości, by na tem tle nie do
chodziło do jakichkolwiek pomyłek,
wszystkie władze i urzędy zwracać się
będą bezpośrednio do rejestru kannego
Ministerstwa sprawiedliwości.

X ODCZYT W LEKTORJUM POWSZ.
W SOSNOWCU. Jutro, w środę 22 stycz
nia, w 64 rocznicę powstania 1863 roku,
odbędzie się w lokalu przy ul. Warszaw
ski 3j 22 odczyt p.t. ,.Udział Zagłębia w
powstaniu styczniowem“. Odczyt wygłosi
p. M. Katntor-Mirski. Początek pninktualnie o godz. 7 wieczorem. Wstęp dla
starszych i młodzieży bezpłatny.
X ODCZYT NA ŚRODULI. Diziś o gx>d<z.
19, w świetlicy Rodziny rezerwistów koło
śród ula, ul. Perlą 39 (dom kolejowy) p.
Kantor - Mirski wygłosi odczyt p4. ^Historja powstania styczniowego na terenie
Zagłębia Dą|birowskiego“. Wstęp dia
wszystkich wolny i bezpłatny.
X BACZNOŚĆ, EMERYCI PAŃSTWO
WI! We wtorek, 21 bm. o godiz. 19 od
będzie się zebranie emsrytów państwo
wych ich wdów i sierot, celeim uchwale
nia i wysłania do władz państwowych
rezolucji, protestującej przeciw obnaże
niu lat ełuiźfby w państwach zaborczych.
Zebranie odbędzie się w lokalu Związku
nauczycielstwa polskiego w Sosnowcu ul.
Dęblińska 15 parter. Emaryci, stawcie się
licznie!
X RUCH POCZTOWY. Z dniem 10 bm.
wyłącza 6ię gromadę Kozodrza gminy
Borek Wielki pow. Ropczydkiego z za
miejscowego okr. pocjst. w Borku WWkim i włącza się ją równocześnie do za
miejscowego okręgu poczt, w Ropczycach.
Zaprowadzoną w okręgu urzędu poczt,
w Olkuszu stałą służbę listonosza wiej
skiego dila miejscowości Czarna Górna,
Kamyk, Mazanie<c, Parcze Górne, Pa-rcze
Dolne, Podgirabie, Sikorka i Skalski*
zmienia się o t.yfle że służłba w wymieńionych miejscowośći<ach wykonywaną bę
dzie w okresie od 1 października do 31
maja każdego toku co drugi dzień, a to
w poniedziałki, środy i piątki (z wyjąt
kiem świąt), natomiast w okresie od l-g»
czerwca do 30 września każdego roku co
dziennie 2 wyjątkiem niedziel i świąt.
Uruchamia się z dniem 2 stycznia 1936 r.
agencję pocztowo - tdlekomunikacyjiną
3 stopnia Zakopane 5, powiat Nowy Targ.
X CZYTELNIA PMS W SOSNOWCU
przy ni. Narutowicza 27 wypożycza książ
ki: beletrystycznie, podróżnicze i nauko
we na bardzo przystępnych warunkach
w poniedziałki i czwartki od godz- 4—7.
Dla beardboJĄych

Nr. 30.

PRZECIW CZARNEJ MAGJI
Kupcy polscy w Sosnowcu o swoich sprawach
W wolnych wnioskach >p. prezes Gar szenia. które bardzo chętnie udzieli
W ubiegłą niedzielę w sali Izby prze
mysiowo-fiandlowej pod przewodnic lińfeii zwrócił 6ę do zebranych o zje wszelkich wyjaśnień i pomocy.
Podobne zebranie kupców polskich
twem p. prezesa Garlińskiego, odbyło dnywanie nowych członków. W końcu
się nadzwyczajne zebranie członków p. Jagjełłowicz zwrócił się do człon z udziałem p. Topolmickiego odbyło
Stowarzyszenia Kuipców Polskich w ków, aby we wszystkich sprawach po się również w Dąbrowie Górniczej.
Sosnowcu, w Iktórem brali również u- datkowych zwracali się do Stowarzy
dzał wprowadzeni goście.
Po zagajeniu zebrania przez p. pre
zesa Garlińskiego, delegat Stowarzy
szenia Kupców Polskich w Warszawie
p. T. Totpolniekj wygłosił referat p.t.
„Czeni jest organizacja zawodowa d!a
wydzierżawiony dyr. J. Gołaszewskiemu
kupca polskiego".
Wczoraj ua posiedzeniu zarządu mia wnictwo teatru
potrafiło nawiązać
Przed przystąpieniem do właściwego
tematu p. Topoln'cki scharakteryzo sta zapadła uchwała wydzierżawienia kontakt ze sferami
robotniczemi,
wał stan w jakim obecnie pracuje ku- teatru miejskiego dyr. Jerzemu Goła przyczyniając s'ę do szerzenia kultu
pectw-o chrześcjańskie. podkreślając szewskiemu na przeciąg lat dwóch, to ry kteatralnej
wśród najszerszych
że musi ono wytężyć wszystkie swe jest do lipca 1938 r.
warstw mieszkańców Zagłębia.
siły aby przeciwstawić się warunkom
Zarząd miasta, wydzierżawiając te
Dyr. J. Gołaszewskiemu życzyć na
panującym w handlu, nazwanych atr dyr. Gołaszewskiemu brał prawdo leży powodzenia w dalszent prowadzę
podobnie
pod
uwagę
niewątpliwy
przez p. ministra „Czarną magją" —
niu teatru i niezatracania w sobie wy
fakt, że teatr sosnowiecki w ostatnim sokiej klasy ambicji artystycznej, któ
i utrzymać się na powierzchni.
Można to osiągnąć jedynie przez in sezonie jest prowadzony na możliwie ra nieraz już na scenie sosnowiec
tensywną i planową pracę, w czem w naszych warunkach dobrym pozio kiej przyczyniła się do osiągnięcia
pomocną jest organizacja kupiecka, mie, przedewszystkiem zaś, że kiero pięknych rezultatów.
której zadaniem jest występowanie w
sprawach dotyczących loigólu fcutpieciwa i usuwania anomalji, panujących
w handl-u oraz zniesienia indywidual
nej pomocy swym członkom w różnych
z 20-groszowych składek
postaciach.
Drugi referat p.t. „Zmiany w ustawo
W
ub.
niedzielę
w sali kina „Pala- kowania na przeciąg lat pięeiu, po
dawstwie podatkowym wygłosił p.
mgr. T. Siekański, naczelnik wydziału ce‘‘ w Sosnowcu odbyło się zebranie tym zaś termine na własność.
Termin 5 lat wyznaczono po to, by
podatkowego Izby przemysłowo-han działkowców w sprawie projektu bu
dlowej, omawiając szczegółowo ostat dowy domków z 20-groszowych skła osoby, n>echcące czy nieumiejące uprą
wiać działki przy domu, pozbawić pra
nio wydane dekrety w sprawach po dek.
datkowych, a więc podatku dochodo Projeikt ten powstał w łonie Miej wa korzystania z niej i by móc oddać
wego .obrotowego, opłat stemplowych skiego Komitetu Funduszu Pracy. Po ją w ręce odpowiedniejsze.
Osoby, które tnie zecłtcą zamieszkać
podatku od nieruchomości, lokali itd. lega on na tem, żeby członkowie po
Skolei p. prezes Garliński zreferował szczególnych organizacyj, należących w wylosowanym domku z działką,
na
sprawę utworzenia przy Stowarzysze do tej akcji budowlanej, wpłacali na mogą się zrzec swych praw
niu Kupców Polskich oddział w So ręce swego prezesa 20 groszy mie rzecz zarządu lub jakiegoś bezrobot
snowcu, Gimnazjum Kupieckiego Mę sięcznie. Zebrane 6u.my wpłacane są nego. W wypadku zrzeczenia się na
skiego, zaznaczając, ze p. wizytator do P.K.O. do dyspozycji komitetu. rzecz zarządu komitetu, ten drogą lo
Witkowski, jalk również Izba przemy Z pieniędzy tych zakupywane będą sowania daje majątek któremuś z bez
słowo-handlowa bardzo przychylnie parcele, na których powstaną domki robotnych.
Projekt ton został już przyjęty
ustosunkowali się do tej sprawy i pod jednoizbwe z kuchnią i pomoomczemi
kreślając, że Mtastersfwo W. R. iO. P. ubikacjami. Koszt budowy wraz z par przez ogół pracowników miejskich
celą
obliczono
na
2
tys.
zł.
członków
organizacyj inteligencji pra
zaleca, aby szkoły zawodowe były pro
Gotowy domek drogą losowania cującej, a w ub. niedzielę budowni
wadzone przez organizacje zawodowe.
Gimnazjum posiadałoby 4 klasy, przejdzie w ręce jednego z płacących czy miejski p. Dankowski zapoznał z
przyczem w pierwszym roku została 20-groszowe składki członków organi- nim działkowców.
by otwartą I i II kl. ;przy Szkołę Han zacyj, który otrzyma domek do użyt
dlowej Męskiej T. Płockiego. W gim
nazjum w szczególności kształciłoby
się dzieci kupców, tak, aby przedsię
biorstwo prowadzone przez ojca mo
gło przejść na syna. Opłaty przewi
Ciekawe dane miejskiej pracowni badania żywności
duje się nie większe jak w gimnazjach
państwowych.
W miejskiej pracowni badania ży mimo istnienia miejskiego prywatnych
Po dyskusji zebrani jednogłośnie u- wności i przedmiotów użytku w So wodociągów, stan wody w stolicy Za
poważnili zarząd do utworzenia owe snowcu, w grudniu roku ubiegłego głębia jest okropny, gdyż na 32 pró
go gimnazjum. Pan prezes GarHński dokonano pod względem chemicznym by zakwestjonowano aż 24, czyli 75
złożył również obszerne sprawozdanie i bakterjologicznym analiz 384 prób proc.
z ważniejszych praż zarządu, komuni różnych artykułów żywnościowych.
Nie ląpiej jest ze śmietaną, której
kując przytem, że Oddział ma obec
Wyniki badań są naprawdę niepoko na 19 prób zakwestjonowano 14, co
nie prawo uczestniczenia w obradach jące, gdyż okazuje się, iż mimo wszy stanowi 75.7 proc. Zafałszowania sera
Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa stko, w dalszym ciągu fałszowanie ar wynoszą 50 iproc. a wyrobów cukierni
Polskiego.
tykułów żywnościowych uprawiane czych, t. j. cukierków, ciastek i t. ,p.
Następnie zebrani jednogłośnie u- jest u nas w szerokich rozmiarach.
wyrobów 45 proc., mleka 22,6 proe.,
chwaUli protest przeciwko przedłuże
Przeciętnie, w stosunku do wspom masła 15.2 proc.
niu godzin handlu w soboty i dni przed nianych 584 prób, na podstawie wy
Jak widać z tych danych, plaga fał
świąteczne do godz. 9-ej. Zarząd niku analiz zakwestjonowano 106 szerstwa środków żywnościowych jest
S. K. P. również upoważniony został prób, co stanowi 27.6 proc.
u nas olbrzymia i dlatego też należało
do założenia bezprocentowej kasy dla
A więc niemal 50 proc, środków by podjąć energiczną walkę z tem
kupiectwa chrześcjańskiego.
żywnościowych jest zafałszowanych, złem, wyrządzającem niętylko szkody
bądź zepsutych, przeto nie nadających materjalne, lecz mającem duiźe zna
się do spożycia i szkodliwych dla or czenie zdrowotne i z tego względu na
Co było przyczyną ganizmu.
dużycia w tym zakresie powinny być
Jak wykazują analizy, w Sosnowcu, fępione z całą bezwzględnością.
SAMOBÓJSTWA DR. ZEGERA?

Teatr w Sosnowcu

Budowa domków

Czem nas trują?

Jak w swoim czasie donieśliśmy, przed
kilku dniami popełnił samobójstwo w
hotelu ^Monopol*1 w Katowicach przez
zatrucie się morfiną. 32-łatai lekarz z
Sosnowca dr. Oskar Zeger.
Samobójca pozostawił jedynie kartkę,
w której napisał przed śmiercią, że otruł się morfiną, natomiast o przyczynie
samobójstwa wcale nie wspomniał.
Na temat pnzyczym eamoibójstwa krą
żyło wiele wersyj. Najprawdopodobniej
brzmi następująco: dr. Zeger praktyko
wał zastępczo w szpitalu miejskim na
Pekinie. Na trzy dni przed samobójstwem
dr. Zeger dokonał zabiegu odmy płuc
jednej z chorych, (która wkrótce miała
opuścić szpital. Zabieg został dokonany
nieudolnie i chora następnego dnia
zmarła.
Dr. Zeger w obawie ponoszenia konse
kwencji za wypadek, popełnił samobójst-wo
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O praktyki wakacyjne
Konferencja w Izbie przem.-handl.
W dniu 17 b.m. odbyła się w Izbie
przemysłowo-handlowej w Sosnowcu
— w obecności delegata Ministerstwa
przemysłu i handlu, w osobie dr, H.
Gordziałkowskiego, oraz przy licznym
udziale przedstawicieli życia gospo
darczego, jak również wyższych i śre
dnich technicznych zakładów nauko
wych, konferencja w sprawie organi
zacji praktyk wakacyjnych dla uczą
cej się młodzieży w zakładach prze
mysłowych woj. Kieleckiego.
Na konferencji tej omówiono szcze
gółowo tezy memorjału, w którym
Izba ma dać wyraz wobec Minister
stwa przemysłu j handlu swojemu »ta-

nowisku co do zasadniczych zagad
nień, związanych z organizacją tychże
praktyk. Tezy powyższe przyjęto w
brzmieniu następującem:
1) Należy dążyć do scentralizowania
(pod względem ewidencyjnym) całej
akcji zbierania i rozdziału praktyk
wakacyjnych w jednym resorcie, a
mianowicie w Ministerstwie przemysłu
i handlu.
2) Młodzież, odbywająca praktyki
wakacyjne w zakładach . przemysło
wych woj. Kieleckiego, witma miesz
kać w przydzielonych jej przez za
kłady lokalach fabrycznych, wzglę
dnie przy swych rodzicach, lub u osób

postronnych, a nie w zespołowych
mieszkaniach obozów przysposobienia
przemysłowego, których organizowa
nie na terenie tutejszego wojewódz
twa wydaje się zbędnem.
3) Okres praktyk winien trwać 6 ty
godni, poczynając od 1 lipca (z wyjął
kiem praktyk studentów wyższych se
mestrów Akademj Górniczej, które —•
w miarę potrzeby — będą przedłużo
ne).
4) Zawiadomienia o przydziale ptak
tyk wakacyjnych, wychowańcy uczet
ni będą otrzymywać od kierownictwa
swych uczelni w czasie zajęć szkol
nych. nie później jak do i-go czerw.
W parogodzinnej dyskusji, jaka wy
wiązała się na tle przedstawionego
projektu memorjału i tez, obecni na
posiedzeniu oświadczyli, iż aczkol
wiek nie podnoszą zastrzeżeń co do
samych zasad, organ’zowamia prak
tyk w obozach przysposobienia prze
mysłowego, to jednak, opierając się
na doświadczeniach z dwóch ostat
nich lat, uważają, że system odbywa
nia przez młodzież praktyk indywidu
alnych jest dla niej bez porównania
laipszy i w wynkach — jak to stwier
dzają też sprawozdania samych prak
tykantów — znacznie korzystniejszy.
W konsekwencji w“ęc obecni stanęli
na stanowisku, fźe> podobnie, jak to
miało miejsce w roku ubiegłym, rów
nież i w roku bieżącym omawiane pra‘k
tyki winny być zorganizowane na te
renie woj. Kieleckiego indywidualtue.
Nadzór nad techniczną stroną tego za
gadnienia miałby nadal spoczywać w
rękach Izby przemysłowo-handlowej
w S rinowcu. przydział zaś praktyk
wanien być dokonywany przez poszczę
gólne uczelnie, a nie przez Minister
stwo przemysłu i handlu, które — siłą
rzeczy nie może być dokładnie zorjen
: grane w potrzebach w tym kierunku
uczącej się młodzieży.

„I prawda i bajka”
Dziś, w sali resursy w Dąjbrowie, tea
trzyk dziecięcy przy ognisku kolejowe
go przysposobienia wojskowego w Ząb
kowicach, odegra piękną baśń z muzyką
śpiewem i tańcami Zofji Rostowej, p.t,
..I prawda i bajka“. Początek o godz.
5.30 popoł. Występy teatrzyku cieszą się
wsaędzie duźem powodzeniem, sądzić
więc można, ż3 i aa dzisiejszym przedstawieniu w Dąbrowie, gdizae dziatwa
pozbawiona jest tego rodzaju widbwisk,
sala będzie pełna, gdyż tak piękne wi
dów fetko naprawdę warto zobaczyć.
------ XX-------

X ZEBRANIE STRAŻY POż. W GoRZE
SIEWIERSKIEJ. Dn. 17 bm., w 6ali miej
scowej szkoły, odbyło się doroczne walne
zgromadzenia członków straży pożarnej
w Górze Siewierskiej (gmina Wojkowice
Kościelne, pow. Będiziński). Zebranie za
gaił prezes straży p. Stanisław Kozieł,
poczem zgromadzeni powołali do prężydjum pip.: Hieronima Drzewieckiego na
przewodniczącego,. Władysława Całkę i
Jana Barańskiego na asesorów zaś Józefa
Drożdża na sekretarza.
Na wstępie został odczytany i przyję
ty protokuł zebrania z 15 kwietnia 1934
roku i 25 czerwca 1935 roku, poczem pre
zes zdał zebranym sprawozdanie zarządu,
które nie obejmowało całości wskutek cze
go zebranie uchwaliło aby wyczerpujące
sprawozdam ie było przygotowane i. prze
dłożone na najibłiiższem wal-nem zgroma
dzeniu w kwietniu 1936 roku.
W dalszym ciągu przestąpiono do wy
borów zarządu i komisji rewizyjnej,
które składają się następująco: zarząd:
prezes — Stanisław Kozieł,
naczelnik
straży — Euęenjusz Barański, członko
wie zarządu: Roman Drożdż, Stanisław
Kotula i Stanisław Sobieraj; komisja re
wizyjna: przewodniczący — Władysław
Całka, członek — Franciszek Drożdż i
delegat zarządu gminy Wojkowice Ko
ścielne. zaś na zastępców wybrano: Marjana Barańskiego i Franciszka Drze
wieckiego. W po-wyższych obradach wziął
udział powiatowy instruktor poźn-wczy.
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KUKJEB ZACHODNI"

Córka Cesarza
I GOŚĆ Z CHORZOWA
Niejaki Paweł Ch. z Chorzowa 111 udał się po zaikup-y do Będzina i wędrując
dłuższą chwilę po ulicach tego grodu, »atiknął się na jedną z kobiet, która wy
da wała ro>u się godną bliższego poznania.
Zaproponował jej przeto swoje towarzy
stwo. Kobieta początkowo wzbraniała się.
Argumenty jednakowoż doużuana z Cho
rzowa mnisiały być wystarczająco prze
konywujące — skoro po pewnymi czasie
wahań zdecydowała się nieznana dotrzy
mywać mu towarzystwa.
Jakież było jednak rozczarowanie p.
Pawła Qb. kiedy spostrzegł w pewmej
chwili, że brak mu portfelu z dość poważ
ną sumką- Podejnzeoia swoja z miejsca
skierował pod adresem ewej „iznajGmej“,
a kiedy ta wypierała się, j-akóby miała
skraść inu pieniądze, poszkodowany od
prowadził ją na policję. Tu jadmalk ko
chliwy p. Paweł n-c nie wskórał, gdyż
pieniądze przepadły bez śladu. Skruszo
ny i zniechęcony p. Paweł mu&łał więc
wracać do Chorzowa bez towaru, po
który wybrał się do Będzina.
Jedyną pociechą Pawła Ch. będzie mo
że to. że pobyt jego w Będzinie nfebyle
kto mu umilał, bo sama... Cesarzówma. a
na imię jsj było Genowefa.

kroniką

ZAWIERCIA

Nadużycia w gminie
ROKITNO - SZLACHECKIE

budowa szkoły rozpo żęta została w 1929
gdy materjały budowlane były o wiele
droższe. Zaznaczyć tu jeszoze wypada, że
p. Holenderski był w swoimi czasie rów
nież prezesem Komitetu budowy szkoły
rzemieślniczej w Zawierciu i gimn. koedu
kacy jm ego.

X
ODSŁONIĘCIE SZTANDARU B.
WIĘŹNIÓW POL W ZAWIERCIU. W
ub. niedzielę. Stowarzyszanie b. więźniów
polityczinych w Zawierciu obchodziło uroczystość odsłonięcia nowoufuudowanego sztandaru. Uroezyc-tość ta odbyła się
w sab Domu ludowego TAZ. z udziałem
przedstawicieli miejscowych wład-z z p.
starostą Werdejn Zaigórs<kim, prezydsmtem p. Szczodrowskion i wioeprezydentean
p. Góralozyikieni.

X PRZENIESIENIE
WICESTAROSTY
ZAWIERĆ. Jak się dowiadujemy ze źró
deł miarodajnych, dotychczasowy wic-Sstarosta zawieiciański p. Fr. Langert zo
stał przeniesiony do Lucka, na stamowii- X SCALANIE GRUNTÓW W POW. ZA
sko inspektora wojewódzkiego.
WIERCI A N®K TM. Jak nas i«nfc-raniu je ko
X ZAMKNIĘTE REKOLEKCJE W ZA misarz ziemski w Zawierciu p. Ła^ki, sca
WIERCIU. Z inicjatyw y członka djec. lanie granitów na terenie pow. Zawierciań
zarządu KSM p. St. Holenderskiego, w sikiego odbywa się w następujących miej
Zawierciu zorganizowano poraź pierwszy scowościach: wieś Morsko, gmina Włodo
zamknięte rekolekcje dla miodz eży z te wice, obszar 525 h.; zKi-prowadzone są już
renu powiatu Zawierciańskiego. Reko roboty meljoracyjme. Rówaiież zap:oka
lekcje odbyły się w jednym z nieza dzone są już roboty meljoracyjnc w tej
mieszkałych domów p. H., gdzie urządzo że gminie we wsi Parkoszowice, obszar
ny został ołtarz. W rekolekcjach wzięło 521 h. oraz we wsi Ogorzelnik. gminy
W b.r. z
udział 60 osób. Rekolekcje pro-wadzone Niegowa na obszarze 584 h.
były przez ks. Fr. Strug,ałę, generalnego wiosną zostaną scalone gru/nty w Nowej
Wsi
115
h.,
w
Dza
ech
(lamach
roboty
sca
sekretarza KSMlM w Częstochowie. Za
kończenie rekolekcji
odbyło e>ię w leniowe są już prawie na ukońozeniiu.
Trzech Kibli. Na uroczystość zakończe Chairakterystycziiełm jest, że wpłynęły
nia rekolekcyj przybył ks. prałat Fr. tylko w Dziechcicach 5 skargi. Włodowi
Zientara, ks. prof. Wadawtilk, p. St. Ho ce z uwagi na duży obszar, bo 1871 hlenderski i prezes KSMM mgr. St. Pasier- prawdotpodobnie w b: r. nie będą jeszcze
biński. Uroczyste nabożeństwo odprawił tylko w Dziecihctanach 3 skargi. Włodowi
ks. prałat Zientara. Na zakończenie od cach zostały już opracowane.
był się dla uczestników rekolekcji krót
ki kurs społeczny, który zaszczycił swą
obecnością ks. J. Sobczyński. W przemó
wieniu swem ks. Soibczyński zachęcał
młodzież do wytrwania w zastępach
KSMM, a pod koniec złożył w imieniu
Akcji katoilickiej podziękowanie p. St.
Holenderskiemu za urządzanie rekolekcyj

X
POD CIĘŻKIEM OSKARŻENIEM.
Jak się dowiadujemy
ze źródeł miaro
dajnych. urząd prokuratorski w Sosnow
cu, sporządził akt oskarżenia przeciwko
b. sekwesti-atorowi gminy Myszków Br.
Dudowskiemu. oskarżonemu o sprzenie
wierzenie zł. 6.756.42, na niekorzyść gmiin:
Myszków i Żarki i pow. Zw. samorządo
wego w Zawierciu.

Niedawno donieśliśmy o nadużyciach,
popełnionych w gminnym komitecie Fuoidusśzu Pracy w Rokitnie Szl-acheckiem w
związku z czem artazrtowani zostali Ne
stor i Soj&kiObecnie natrafiono na ślad innych nad -żyć na szkodę gminnego komitetu Fumd'U6®n Prący. W związku z tem zostali
ze trzymani wójt Wł. Majewski oraz b.
pracownik komitetu giunnae-go F. P. nie
jaki Latała.
Policja prowadzi w tej sprawie ener
PODATNICY PODWÓJNIE OPODATKOWANI
giczne dochodzenie. Jak się dowiaduje
my w ostatniej chwili, p. Majewski zo
Związek pracowników bankowych wójnem opodatkowamiean z tego sa
stał zwolniony z areszt-u.
złożył na ręce min’stra skarbu me- mego tytułu, a mianowicie pracowni
Dalsze szczegóły tej sprawy podamy inorjał, w którym prosi o wydatnie cy ci płacą zarówno, jak pracownicy
w jednym z najbliższych numerów.
wyjaśnienia w sprawie obciążenia pod prywatni, podwyższony podatek do
wójnym podatkiem pracowników in- chodowy oraz równocześnie., narówni z
sfytncyj, opartych na t. zw. fundu urzędnikami państwowymi, podatek
specjalny.
,<
szach publicznych.
PODCZAS ZABAWY
Memorjal wyraża nadzieję,
że o
W memorjale wskazano, że najwi
W ub. niedzielę około godziny 10 wie
doczniej wskutek niedopatrzenia o- niedopatrzenie będzie w najkrótszym
czorem odbywała się huczna zabawa we statnie dekrety -obciążyły pracowni czasie sprostowane.
•WBii Mirów, gminy Niegowa, powiatu Za
ków wspomnianych instytuicyj podwierciańskiego. w prywafanem mieszkaniu
gospodarza Marczyńskiego Fediksa.
■W czasie zabawy w pewnej chwili wy
FINA1NSE KOMUNALNE. W myśl osfat- ranę były do końca. 1935 r., na mocy usta
nikła sprzeczka, która wkrótce zamieniła
z marca 1934 r., w ulgowej wysokości
się w krwawą bójkę. W czasie bójki nich dekretów rządowych, dodatek komunal wy
ny do państwowego podatku przemysłowego 1 proc. Ulga ta dotyczyła opłat stemplowych
uderzony został trzykrotnie w piersi no zmieniono na udział w wpływach z państwo od zawiązania spółlki oraz od podwyższenia
żem 25-letni Dudek Stanisław, mieszka wego podatku przemysłowego, .pobieranego jej kapitału^ a także od wpłat na poczet uw fonmi? podatku od obrotu. Dotychczaso działów w spółdzielniach. Również do koń
niec wsi Kotowice, gmina Włodowice.
dodatek pobierany na rzecz samorządów ca 1935 r. minister skarbu był uprawniony
Ratnaiy Dudek wybiegi jeszcze z mieea- wy
do podatku od świadectw przemysłowych i na podstawie ustawy z marca 1934 roku do
kamia i po przejściu około 200 metrów kart rejestracyjnych utrzymano. Skasowano udzielała uilg w opłatach stemplowych, a
padł bez życie.
podatek od placów niezabudowanych wraz .nawet do zupełnego zwalniania od tych oO zada.nie śmiertelnych ran Dudkowi z podatWem komunalnym na rzecz miast. ptat w przypadkach przekształcenia lub faZaszły
również pewne zmiany proceduralne zu spółek. Ustawa ta upoważniła Radę mini
podejrzani są dwaj mieszkańcy Mirowa; w postępowaniu
admiuistracyjino-skairbowem strów do przedłużenia terminów w niej prze
ze względu na toczące się śledztwo na przy ściąganiu danin komunalnych.
widzianych. Na tej podstawie na ostatniem
zwisk na razie nie podaj emy.
ULGOWA OPŁATA STEMPLOWA OD •posiedzeniu Rady ministrów uchwalone zo
stało
rozporządzane, które przedłużyło ter
SPÓŁEK. Opłaty stemplowe od spółek pobie----- XX-----min obowiązywania ulgowych opłat od spó
X SPRAWOZDANIE Z BUDOWY SZKO
łek do końca 1937 r. Ponadto ustawa z mar
ŁY POWSZ. W PORĘBIE. W tych dn.
ca 1934 r. stanowiła, że -ulgowe opłaty od
powiększenia kapitało zakładowego spółki
odbyio się posiedzenie członków Komi
akcyjnej lulb komandytowe - akcyjnej obo
tetu budowy szkoły powszechnej 7 kl. w
wiązywać będą tyliko w tych przypadkach,
DZIEDZICA. RABUNKOWEJ GOSPODAR w
Porębie pod pracwodniobwem prezesa ko
których okres wyznaczony do pnzyjmiomitetu p. Stanisława Holenderskiego. Na KI — dziedziną tą jest zdrowie każdego z wania wpłat na poczet podwyżki kapitału
nas.
Wypoazynek
w
ciągu
dnia
nie
jest
posiedzeniu zdano szczegółowe sprawoz zbytkiem, jest umiejętnością koniecizną jeśli zakładowego rozpoaztnie- się najpóźniej w
danie finansowe z budowy gmachu, który mamy pracować wydajnie w danym zawo dniu 30 czerwca 1936 r. Uchwalone na ostatniem posiedzeniu Rady m>ini®trów jej
jest najokazalszym budynkiem sżkolnym dzie. O sposobach wypoczywania pani do rozporządzenie pnzedłmża termin ten do koń
na terenie powiatu Zawierciańskiego. O- mu, które zregenerowałyby ją fiizyoznie mó ca azer/rca 1938 r. Wykonanie rozporządze
wi art, W. Iyanki-tPraźimowisikiej w nir. 2 pi
bok gmachu szkolnego wystawiony został sma PANI DOMU, bardzo aktualny w dzi- nia tego Rada ministrów poraczyła mintdrugi budynek, przeznaczony na salę ćwi sŁej®zydh czasach nsrwow ej, pośpiesznej 1 strowj skarbu., przyczem rozporządzenie to
wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
czeń dla dziatwy szkolnej i no miesz wytężonej pracy.
Zagadnienie rodziny —- to temat zaiwcze
kania dła nauczycielstwa. Budynek zo
materjału do dyskusji i zasta
stał wykonany według najnowszej tech dostarczający
nawiania się. Ciekawe ujęcie tego tematu
niki budowy z wszdkiemi wygodami. w zastosowani-u do , <nowej rodtzainy* daje
Jak wdać ze złożonego sprawozdania, streszczenie ref. H. Siemieńskiej, wygłoszo
do dyspozycji Komitetu budowy wpły nego na zjeźdizie Stów, kobiet z wyżs-zem
łeeniem.
nęły następujące sumy: zarząd1 gminy wykezta
0 twórczości kobiecej w dziedzinie grafi
Poręba zł. 194.393,94. wydział pow tatowy ki. w szczególności' o pracach artystek na
Sejmiku Zawierciańskiego zł. 8.850. ofiary •wystawę „Rytu'* mówi art. malarz. T. CieW niedzielnym numerze do noc iiizł. 760.85, razem zł. 204.004.79. Ogólna ślew’ski-syin w art. „Siedem artystek na wy siny o spaleniu sterty słomy na po
stawie
„Rytu".
suma wydatków: w surowym stanie
Często słyszane diziś zapewnienia o abso- lach dworak ch majątku Cza jowice
zł. 149.292,07, długu pozostało około “ dutnern miepoddawaniu się nastrojom karna koło Ojcowa, wartości zł. 1.600.
tys. zł. Kosztoiys budowy gmachu wy wałowym niez-awsze dają się zastosować w
Ponieważ zachodziło
podejrzenie
nosił około 350 tys. zł. Dzięki jednak praktyce. To też dla każdej pani ciekawy podpalen'a sterty, policja
ojcowska
i
pożyteczny
będzie
art.
p.
Weil
„rani
do

zabiegom i staraniom prdzesa komitetu p.
mu a karnaiwał'1. omawiający ostatnią mo wszczęła energiczne dochodzenie c«3H. Holenderskiego, udało się wybudować dę i sposób zastopowania iej w miarę uio;-. ■ -u wykrycia sprawcy.
Ignach «a 314.903.70 zi. Dodać należy, żc Aiwości,
W dniu wczorajszym w czasie ba-]
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Baraki miejskie
DAWNIEJ A DZIŚ.
Trzeba stwierdzić, iż od pewnego
czasu zarówno wygląd, jak i porządki
w t. zw. barakach miejskeh przy ul.
Leg jonów w Soenowou, uległy znacz
nej poprawie. Zmianę widać juiż z
zewnątrz szpitala, gdyż przez ogrodzę
nie i odseparowanie trupiarni, unie
możliwiono gawiedzi gromadzenie się
za Oknami =®prtała i drażnienie cho
rych umysłowo.
Dzięki energji nowego zarządu,
baraki gruitownie oczyszczono i zde
zynfekowano. ściany pomalowano far
bą olejną, a na łóżkach, zam'ast bru
dnych derek, znalazły się ciepłe koł
dry watowane, ipoikryte białymi .pokrow
ca mi.
Ponieważ jednocześnie uległa .po
prawę również opieka lekarska, nstały dawne, o>ągle Skargi i narzeka
nia, a dzięki pp. lekarzom dr. Mać
kowskiemu i dr. Piaseckiemu, chorzy
czuja 6ię dobrze.
W przekonaniu, iż nowy zarząd nie
ustanie w pracy i w dalszym ciągu bę
dzie dążył do postawienia baraków na
odpowiednim poziomie, poczuwam się
do obowiązku skreślenia tych kilku
słów.
Alfons Wieczorek.
Sosnowiec, ul. Wawel "■

“J. OLKUSZA
X „WAZON ABISYN6KI“. Teatr ziemi
Krakowskiej p- Tad- Pilatskiego (seujora), odegra w Olkuszu w dn. 23 bm. w
sali kina ..Orzeł“ anakomitą komedję
francuską Dae-reoire p.t. „Waaon aibisynski‘. Sensacyjna ta komedija, obfitująca
w cały spllct zabawnie pomyślanych sy
to acy-j, wypływających z odezwylkły/h
przygód namiętnego poszukiwania abbyń.'kich O6Óbfi.iwo®cit o błyskotliwej ak ji,
rozgrywa się wśród najlepszego towarzy
stwa w Paryżu. Koncertowa gra arty
stów z pp. H. Mirecką, dyr. Pilarskim.
.
Krajewską i St. Mroczkowskim na czele
zespołu, ubawi serdecznie i da możność
spędzenia wieczoru wśród ustawicznych
salw śmiechu.
Tego samego dnia na przedsta wień u
popołudntiowean (4 popoł.) po cannch naj
niższych dla młodzieży szkolnej1 i star
szych, dana będzie pełna wdzięku i po
godnego sentymentu-, wesołego komedja
Ro stand a p.t. ..Romantyc-zni".
X OPŁATKI. W ub. sobotę trądy yjuc
opłatki urządzali w Olkuszu: Tow. śpiew’.
..Hejnał4*, Zw. rezerwistów i urzędnćey
Ufcezp. społe-czinej. Po wspólnej kolacji
hejnaliści bawili ćję do samego rana- Hej
naliści przy tej okazji odśpiewali kilka
pieśni ludowych.
X OPŁATEK W SŁAWKOWIE. W dn.
25 bm. Zw. oby w. pracy kob- w Sław
kowie, urządza w dworku p. Stawnickiej
tradycyjny opłatek i tańce.
X POŻARY. W ub. sobotę wskutek wa
dliwych przewodów' kominowych, spali
ły się dwa domy, (mianowicie Jana S oły
w Ujlkowie Nowym, gm. Bolesław i Sta
nisława Skały wr Rzędkowicach, gm. Kro
czyce.

Prosimy naszych zamiejscowych
i miejscowych
P. T. Prenumeratorów
o regularne wpłacenie prenumeraty

za Styczeń 1936 r.
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Wydavnitlvo „Kariera Zichotiniig'

14-letni chłopiec podpalił
stertę słomy
dania podejrzanego 14-le:niego Kazi
mierza Wąsika ze wsi Bębło, gin. Cia
nowice. ten ostatni przyznał się do
zbrodniczego poaptuenu, słomy z na
mowy ciężko chorego ojca. Sebastjaim.
który polecił mu zemścić się w ten spo
sób na dzierżawcy majątku Czajo wi
ce za jakąś dawna krzywdę.
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T
wskutek niesta- chćiały przeprowadzić swoich kan
dydatów. Dopiero naskutek apelu
przedstawiciela PZPN oraz delegatów
m. ciężka: Gładecki (U.) zdobywa
klubów inż. Bijaśiewicz c°fnął swef
rezygnację, zgadzając 6ię na wysta
wienie jego kandydatury, zastrzega
jąc jednak, aby w zarządzie znaleźli
6ię ludzie do których ma zaufanie.
W wyniku głosowania za kandy
daturą inż. Hijasicwicza padło 67 glo
sy, p. Segno uzyskał 33 głosy oraz
p. Szmerdt 22.
Prezesem zatem okręgu został po
nownie inż. Bijasiewicz. Wynik gloso.,
wania świadczy o tem, że pomimo ostatnich wystąpień przeciwko otobią
prezesa okręgu czy to na lamach nie
których pism, czy w innej formie, in&t
Bijasiewicz cieszy się zaufaniem
wśród sportowców, jako człowiek,
który dba o d°bro sportu.
Wiceprezesem Okręgu został wybra
ny przewodniczący W. G. i D. p
Szmerdt; do zarządu weszli pp.: Ło
siński, Kanus, Bieda, Filus, prok. Jarzębiński, SzmekA; do W.G. i.D. we
szli pp.: Brzozowicz, KohA, BirenhAd
i in. Delegatami na walne zebranie
PZPN zestali p p.: inż. Bijasiewicz,
Kanus i W°lski.
Walne zebranie zleciło swym de ogatom
głosować za utrzymaniem ka
PRZED IGRZYSKAMI ZIMOWEMI W GARMISĆH
Norweska dntżyaa narciarska, która przybył- już do Garmisóh-PartenikŁrohwi, podczas rencji za wnioskiem P7>PN, dotyczą
treningu. Od lewej ku prawej: Birger Ruud, Jam Kvenn.berg, Svetre Lassen, Urdahl Alt cym utworzenia wydziału sędziomKonniingen, Per Foesinm, Laila Szou Ntlsem, Eli Pehtarsen, Joanna Drbwad
skiego przu PZPN oraz za przydzie
leniem podokręgu radomskiego do Okręgu warszawskiego.
Obrady zakończono « godz. ? wiecż

przez dyskwalifikację Chudzika, | punkty walcowerem,
Uchwały Ligi P.Z.P.N. | wa
za uderzenie poniżej pasa;
I wionie się Śłuzera.

GRACOVIA NIE ZOSTANIE
W LIDZE
W uh. eoboię i niedzielę odbywało
się walne zgromadzenie Ligi PZPN.
Zebranie powzięło
szereg ważnych
uchwał.
Zdecydowano uzgodnić
przepisy
Ligi z przepisami PZPN., gdyż d°
chwili obecnej różnice, zwłaszcza w
kwestji kar, były dosyć znaczne.
Uchwalono także
wprowadzić t.
zw. dnie ligowe, tj. terminy w któ
rych czynne są wszystkie Jdiuby, unikając natomiast terminów w któ
rych odbywają się jeden
lub dwa
mecze.
Zdecydowano jeszcze, że Liga wy
powie się bardzo ostro na walnem
zgromadzeniu PZPN przeciwko wpro
wadzeniu systemu jesieno - wiosen
nego. Zalecono także delegacji gloso
wanie za systemem jesienno - wiosen
nym w mistrzostwach
okręgowych,
przyczem jeśli okręg liczy więcej, niż
6 klubów w Hasie A to zawody ma
ją się odbywać w grupach.
Uchwalono wniosek o zniesienie autonomp Kolegjum Sdziów. Zdecy
dowano przytem, że przy PZPN 8two
rzony będzie wydział spraw sędziow
skich, który zajmować się będzie spra
wami Ligi.
W dyskusji nad sprawą karencji
dla graczy, poruszono wiele projek
tów. Ostatecznie za utrzymaniem ka
rencji opowiedziały się tylko 3 kluby
śląskie, delegat Ligi wstrzymał się
od głosowania, a większość opowie
działa się za zniesieniem karencji.
Uchwalono następnie sprawę ure
gulowania udziału rezerw
klubów
ligowych w kasach niższych, poczem
jgjaogłośnie przeszedł wniosek, aby
■zLagi spadał tylko jeden klub, a na
jego miejsce wchodził mistrz klasy
A po rozgrywkach o wejście do Ligi.
Wniosek Pogoni o utrzymanie Crac-onn w Lidze, został w tajnem gloso,
waniu odrzucony.
Uchwalono następnie wniosek Po
goni o niedarowanie kar, ze względu
« t«, że darowanie kary niektórym
graczom daje powody czy możliwo
ści faworyzowania niektórych klu
bów czy graczy.
Walne zebranie ustaliło również ter
minarz rozgrywek ligowych: rozpocz
ną się one din. 5 kwietnia, zakończyć
zaś mają się 11 października.
!'|c , i ‘ ----- XX—---

Obrady piłkarzy okręgu kieleckiego
Inż. Bijasiewicz ponownie prezesem Okręgu

W ub. niedzielę odbyło się w Czę zabierali głos pp.: Bukmoski, mgr.
stochowie walne zebranie Kieł. OZPN, Pikula, Segno, Kosmala, Bluszcz,
Zebranie zagaił prezes okręgu inż. Bi- Wolski, Piotrowski, kpt. Wołowiec i
jasiermcz, wzywając na wstępie o- inni. Na stawiane zarzuty odpowia
becńych do uczczenia pamięci ś. p. dali wyczerpująco członkowie zarzą
marsz. Piłsudskiego, poczem powitał du z prezesem inż. Bijasiewiczem.
delegatów’ klubów ®raz przedstawi Skolei, na Wniosek komisji rewizyj
ciela PZPN inż. Przeworskiego.
nej, udzielono w głosowaniu 5? glosa
Przewodniczącym zebrania wybra mi przeciwko 41 absolutorium ustę
no przez aklamację wiceprezesa pującemu zarządowi.
PZPN inż. Przeworskiego, na aseso
Zinian statutowych nie dokonano
rów pp.! prezesa Podokręgu zagłę- żadnych. Sprawa utworzenia Ligi obiowskiego Wolskiego i prezesa OKS kręgowej w glosowaniu upadla więk
kpt. SpaltenstAna; sekretarzował p. szością głosów.
Wybory do zarządu odbyły 6ię w
Kozłowski.
Po odczytaniu protokiiłu z poprzed atmosferze b. gorącej.
Oprócz kandydatury inż. Bijasieniego zebrania,
ustępujący zarząd
składał wyczerpujące sprawozdanie. nńcza wysunięto kandydatury pp.:
Po wysłuchaniu sprawozdań rozwinę Segno i Szmerdta. Inż. Bijasiewicz
ła się bardzo ożywiona dyskusja, nic zgadzał się początkowo na przy
przyczóni pod adresem ustępującego jęcie proponowanej mu prezesury,
padło szereg zarzutów.
motywując to wynikiem głosowania
Przed zakończeniem zarządu
W dyskusji poruszono również nie nad wnioskiem o udzielenie absoluto
MISTRZOSTW BOKSERSKICH
właściwy sposób
podawania przez rium zarządowi oraz sytuacją jaka
Jak donieśliśmy wczoraj, w ub. nie niektóre pisma wiadomości, interesu wytworzyła 6ię wskutek utworze
dzielę odbyły 6ię dwa mecze bokser jących ogół sportowców. W dyskusji nia blolcu klubów robotniczych, 'które
skie o mistrzostwo Zagłębia Dąbrow
skiego: Spotkania te dały po dwa pun
kty Policyjnemu KS. i Unji. Obecnie
zatem Policyjny i Unja mają po rów
nej lieźb>e punktów i zakończył już O
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBn«BBBBBB«BB»4BBBBBBBUBB«
O
rozgrywki.
Pozostał jeszcze jeden
mecz: CKS — BKS; który odbędzie się
w nadchodzącą niedzielę i przyniesie Orczykiem w głowę
zapewne dwa punkty czeladzianom.
W Sądzie okręgowym w Sosnowcu głowę przez Wylęźka. zwalił się jak
Po zakończeniu mistrzostw trzy kluby zakończył się epilog krwawej bójki, kłoda na ziemię, tracąc przytomność.
będą miały po równej liczbie pun której ofiarą ipadł Jan Ozner z Za Ciężko rannego odwieziono do szpitala
któw, a mianowicie: Unja, Pol. KS. i górza.
powiatowego w Będzinie, gdzie ;po kil
OKS Ponieważ jednak Unja posiada
Przed rokiem w .piwiarni Kowalskie ku dniach, zmarł, nie odzyskawszy
najlepszy stosunek zwycięstw, przet® go w Zagórzu doszło między bawią przytomności. Jak się okazało denat do
jej przypa da ie w udziale tytuł mistrza cymi tam gośćmi Janem Wylęifeiem znał pęknięcia czaszki, oraz uszkodze
Zagłębia Dąbr. i walczyć ona będzie z Józefowa, a wspomnianym już Ozm nia mózgu.
o wejście do kl. A okręgu śląskiego rem do sprzeczki. Gospodarz lokalu
Na .rozprawie oskarżony Wyłęlżek
Z klubem bokserskim z Nowego By widząc, że awantura przybrać może przyznał się do winy, podając na swo
tomia.
groźne i niepożądane dlań rozmiary, je" usprawiedliwienie, .że został napa
gdyż wmieszali się do niej i koledzy dnięty przez Oznera, który rzucił się
Wyniki walk niedzielnego towarzy- obu przeciwników, usunął gości z pi na niego.
skietgo spotkania Unja — BKS, przed, wiarni.
Sąd, biorąc pod uwagę, że oskarżo
stawiają się następująco:
Na ulicy bójka rozegrała na nowo, ny działał w obronie koniecznej, unie
m. musza: żelez.ny (BKS) wygrywa, kończąc Się tym razem tragicznie dla winni! go.
w I rundzie przez k.o. z Gunterem;
Oznera, który uderzony orczykiem w
Cieplak (BKS), w. kogucia, wsku
tek nadwagi walczył w wadze piórko Bójka
wej z Wojtaszkiem, którego pokonał
Na tle nieporozumień o eksploata uderzył siekierą w nogę.
w I rundzie przez ko.:
n>. lekka: Branże (U.) wygrywa w oję .,bieda-szybików‘‘ wywiązała się Skutki pobicia okazały się fatalne,
pomiędzy 28-letn. Antonim. Kuziorem gdyż Pandela, po wyjściu ze szpitala,
II rundzie przez kx>. z Rubińekim;
w. pólśrednia: Perek (U.) przegrał z Dąbrowy Górniczej (Legjonów 19), pozostał na całe życie kaleką.
a Władysławem i Bronisławą mał Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał
na punkty z Unapikiem:
m. średnia: Pietrzyk (BKS) przegrał żonkami Pandela z Zagórza bójlka, w Kuziora na 2 lata więzienia, zmniejsza
czasie której Kuzior pobił żonę Pan- jąc karę, na mocy amnestii do roku.
z Obetem w I rundzie przez k.o.;
w. półciężka: Dębski (BKS) wygry- deli, a stającego w jej obro&ie,
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Wyróżnienie naszych tenisistów
NA MISTRZOSTWACH
W NIEMCZECH
W Bremie odbyło się tasowanie mi
strzostw tenisowych w hali.
Zawo
dy 6ą licznie i mocno obesłane.
W grze pojedynczej panów pierze
udział 32 zawodników. Rozstawiono
tu: Tłoczyńskiego obok Henkla, Landry i Boussus.
Tłoczyński w swojej grupie ..wal
czyć będzie m. in. z następującymi
przeciwnikami:
z
włochem Rado,
niemcem Menzlem i nowozelandczy
kiem Malfroi.
W grze pojedynczej pań
starto
wać będą 22 zawodniczki. Rozstawia
no tu: Sperling, Adamson, Iribarna
oraz Jędrzejowską.
W grze mieszanej startuje 16 par,
a w ich liczbie Jędrzejowska'— Tło
czyński, ktłórzy również zostali roz
stawieni wraz z następującemi 5-mą
parami: Sperling' — Stegman, Irib.irne — Gentiel, Adamson — Henkel.
W grze podwójnej pań startuje 11
par. Rozstawiono następująco 4 pa
ry: . Sperling — Horn, Schneider —
Pertz, Jędrzejowska — Adamson. Iii.
barne — Schómborg.
W gl-ze podwójnej panów Tłoczyń
ski grać będzie z Duńczykiem :Gleerupem.
BOKS

Brygada (Częstochowa) — CKS 14:0
Bokserzy CKS bawili w niedzielę
w Częstochowie, gdzie rozegrali mecz
z tamtejszą Brygadą. Mecz zakończył
6ię sromotną porażką CKS w stosun
ku 0:14. Wallka w w. ciężkiej nie od
była się.

Język angielski
JĘZYKIEM WYKŁADOWYM
NA MALCIE.

Według rozporządzenia gubernatora .
wyspy Malty, większość wykładów i
odczytów na uniwersytecie na Makie
odbywać Bię będzie w języku angiel
skim. Zarządzenie to, według oświad
czenia gubernatora, podyktowane zo
stało życzeniami studentów, głównie
słuchaczów medycyny, którzy na jed
nej z audjencyj u gubernatora oświad
czyli, iż pragną aby wykłady przy
najmniej na wydziale medycznym od- .
bywały się w jęizyku angielskim by
umożliwić siudelntom koiizystanie z
źródeł angielskich, posiadających dła
studentów medyków duże znaczenie.
Dotychczas językiem wyikiładowMin

•KURJEB ZACHODNI"
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Aresztowanie siostry
GEN. HALLERA

W dńifu 16 bm.
ostała aresztowana
i doprowadzenia na posterunek P. P. w
Skawinie człemlkind Stronnicowa Narodo
wego, p. Anna Haller, siostra gen. Józe
fa Hallera, zamieszkała w' Jurczycąch ko
ło Skawiny. Aresztowanie nastąpiło w
lokalu Stronnictwa. Narodowego w SkaWi
nie, w chwili, gdy p. Haller pokazywa
ła okolicznym włościanom, członkom S.
N-> próbki sprowadzonych przez siebie
towarów bławatmych.
Zwolniemie p. Haller nastąpiło dopiero
po dhi<ż®zem przesłuchaniu na [Kisteruokru P- P. w Skawinie.
Aresztowanie siostry gen. Hallera
i
przeprawa dzeaiie jej pod es kot tą policji
przez ryntk skawiński i to w dzień jar
marczny, w czasie masowego zjazdu, wy
wołało wśród okolicznej ludności duże
ij^zenie.
Należy cazinaczyć. że p. Anna Haller
Utoi na czele Wydziału
gospodarczego
przy obwodzie Stron. Nar. w Skawinie i
w tyra charaktenże zainicjowała akcję
odżywienia handlu bł-awatmego

Bohaterska śmierć
JEDENASTOLETNIEGO CHŁOPCA
Dwaj chłopcy z Gniezna 12-1. Pieczyński i 11-0. Białecki ud-ali się na ślizgaw
kę. W pewnym momencie
lód załamał
się pod Pieczyńskim. Białecki chcąc ra
tować towarzysza rzucił się
do wody.
Mimo natychmiastowej pomocy przechod
njów obaj utonęli.

I
I

ZAKŁAD STOLARSKI
MEBLOWO BUDOWLANY
właie.

Cichy Antoni
mistrs stolarski

SOSNOWIEC,

ul. Piłsudskiego Nr. 52

Wykonują wszelkie roboty meblowe od
najskromniejszych do
najwykwintniej
szych według najnowszych katalogów
krajowych i zagranicznych.
wykonanie pierwszorzędna pod gwarancją

Ceny kryuynowe.
Warunki płatności b. dogodne.

I

Czysta

oKazyina

sprzBOat

mehli .

9105

Czy wiesz, że przy wzroście zużycia cena elektryczno
ści stale maleje?
Oblicz jak tanio, dzięki naszej taryfie blokowej wypadnie zainstalowanie brakujących Ci jeszcze aparatów elektrycz
nych.
Można je nabyć tanio i na raty w sklepie Elektrowni.

1

ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
w Zagłębiu Dąbrowskiem Sp. Akc.

Kiedy wietrzyć
MIESZKANIA
KSIĄŻĘ EDWARD

synek .księstwa Kentu, na spacerze samocho
dowym w Londynie.

PROGRAM RAD JO WY
WTOREK 21 STYCZNIA
6,30 Pieśń poranna i gimnastyka. 6.5 Me
tod je Mo® judzki i starodawne pieśni polskie
(płyty). 7.55 Parę informacyj. 8.00 Audycja
dla szkół. 8.10 Transmisja z gen. dyr. Ioterji
państwowej ciągnienia głównej wygranej w
wysokości 1 miljon a. 11.57 Sygnał czasu, hej
nad. 12.15 Audycja dla szkół ..Legenda o mysflaróliiku*. 12.30 .,1000 taiktów muzyki44 w
wyk. zwiększonego zespołu Stefana Rachonia. 15.25 Chwilka gospodarstwa domowego14
13.30 Z rynku pracy. 13.35 Melodje z ope
retek i filmów dźwiękowych (płyty). 15.15
Wiadomości gospodarcze. 15.25 życia artysty<3zne i kulturalne śląska. 15.30 Fragmen
ty z najpiękniejszych oper ^płyty). 16.00
Skrzynka PKO. 16.15 Pieśni amerykańskie w
wyk. Franki Ricci—sopran. 16.45 ..Cała Pol
ska śpiewa'■ audycję prowadzi prof. Br. Rut
ko weki. 17.00 „Wielkie i drobne wynala-zki“
„Maszyna parowa" (w dwucihsetną rocznicę
urodzin Jamesa Watta) wygł. dr. Feliks Bur
dę eki. 17.15 Maurycy Ravel: Utwory symfo
niczne (płyty). 17.50 „Encyklopedia mówio
na44 inż. Stan. Broniewski. 18.00 Recital for
tepianowy Fanny Czertotk-Alperowiczowej.
18.30 Rportaż z bibljoteki dla dzieci w Katowicacn wygi. Piotr Stasiak. 18.45 Koncert
reklamowy. 19.00 Feljeton sportowo-tury
styczny. 19.53 Wyniki ciągnienia Ioterji pań
stwowej. 19.35 Wiadomości sportowe. 19.50
Monolog. 20.10 Koncert chóru Dana. 20,55
Obrazek z Polak współczesnej. 21.00 Kon
cert w wyik. ork. PR z udziałem Wiktora
Bre<*v—tenor. 22.00 Franciszek Schubert:
Kwartet smyczkowy d-moll „śmierć i dziew
czy na** wykona kwartet Drezdeński. 22.30
,.l .. siejszy stan nauki o witaminach44 od
czyt dla lekarzy. 22.45 W stolicy Jugoslawjr
odczyt. 23.05 Muzyka taneczna.

Wietrzenie mieszkań przez otwie
ranie okien ma na celiu zastąpienie
powietrza „zużytego"
prze® świeże
powietrze napływające z zewnątrz.
Aby wietrzenie było celowem, powie
trze wprowadzone powinno być moż
liwie czyste, to jest wolne od szkodli
wych sikładników.
Powietrze miejskie, szczególnie w
wielkich miastach o zwartym syste
mie zabudowania, nigdy temu nie od
powiada. Do zanieczyszczenia przy
czyniają 6ię przedewszystkiem gazy
spalinowe uchodzące z kominów fa
bryk i domów mieszkalnych. Miarą
stopnia zanieczyszczenia powietrza
gazami spalinowemi jest m. in. za
wartość w nim sadzy i dwutlenku
siarki, powstające przy spalaniu wę
gla kamiennego.
W Berlinie w różnych dzielnicach
miasta i o różnych porach dnia prze
prowadzono badania nad ilością sa
dzy zawieszonej w powietrzu.
Jak
się okazało zawartość ta zmienia się
bardzo znacznie w ciągu dnia.
Do
godziny 5-ej rano
jest stosunkowo
niewielka, potem wzrasta gwałtownie
osiągając niaksirmiirn
około godziny
8-ej. W godzinach popołudniowych
ilość sadzy zmniejsza się, osiągając
minimum około godziny 4-ej. W dnie
świąteczne, gdy nieczynne są piece
i kotłownie fabryczne, zawartość sa
dzy w powietrzu jest mniejsza. Wy
soką zawartość sadzy w godzinach
rannych (8 rano) należy 6oh|ie wytłu
maczyć tem, że o tej porze pali się
w piecach domów mieszkalnych. Po
twierdzenie tych prób stanowią wy
niki otrzymane na podstawie anailizj powietrza w Budapeszcie. Ozna
czono tam również zawartość dwu
tlenku siarki,
przyczem. podobnie
jak w Berlinie, była ona najwyższa
w godzinach rannych.
Ciekawe te obserwacje wykazują.

że powietrze w mieście najczystsze
jest nie w godzinach rannych, lecz
właśnie popołudniu i o tej porze na
leżałoby właściwie otwierać okna w
cełu przewietrzenia mieszkania.
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Różne

Nie cud a rzeczywistość!

Słynny Jasnowidz Osowicki « War
szawy przewidział główną wygraną Ioterji pre
mjowej za pomocą klucza wibracyjnego, gdzie
kupić szczęśliwy loe. Wyświetl* najbardziej xawikłane sprawy miłosne, handlowe, spadkowe.
Ostrzega urzed pseudo-jasnowidzsnd. którzy
szumnie się ogłaszają i wykorzystują Publicz
ność nie mając żadnego daru Bożego. Tylko
przez krótki ezas ofiaruje dla dobre ogółti,
każdemu horoskop przyszłości do 39 roku kalendarzowego tylko za
5.— zł. natomiast bez horoskopu 1.50 zł. znaczkami, bez żadnych
dopłat. Przyślij datę urodzenia t Imię matki.
—9517

Kraków, ul. Sw. Tomasza 15 m. 2.

Rewelacyjny film polsko-austrjacki

Marja Baszkircew
odtwarza życie artystyczne Paryża i przeżycia miłosne
Moupassant
Reżyserii ob. Kosterlitz.
W roi. gł. Liii Darvas, Marja Balcerkiewiczówna, Hani
Jaray, Szoka Szakali i Atilla Horbiger.

Nadprogram: Tygodniki Pata i Paramountu.

SOSNOWIEC, Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4.
TeL 64. Skrytka poczt 62.
JKYmirustracja: Piłsudskiego 4. Tel. 73.
Redaktor aaczćiiłuy przyjmuje
od srodte 11 — I i «ł 6 — 7.
Rękopisów redakcja me zwraca.
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KINO

WYPOŻYCZAMY
zastawy stołowe ua
wesela, przyjęcia to
warzyskie. ftale Roz
woju. Sosnowiec, ul.
Modrzę jo wska 30 P.
_KoHon
24-S

Lecznica
przychodnia
chorób skórnych i we
nerycznych „Pomoc" —
Sosnowiec, Sienkiewi
cza 17a.
361

Wspaniałe gwiazdy ekranu
J CLARK GABLE, JEAN HARLOW. W ALLA CE BERRY
w jędrnym wstrząsającym filmie ip. t.

rnr|i Chińsk ie morza
|J U

U li

Dramat scane sceny tego filmu ,przępta
,'i-atane są momentami
humoru.

pełne mi

NADPROGRAM: TYGODNIKI PATA.

Początek seansu o godz. 17.30. 19.30 i 21.30

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Jf Wiersz milimetrowy jednotomowy: aa t-ej stronie, względnie przed tekstem 66 gr.;l
Po 10 wyrazów w każdem kosztują
S w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10—30 gr. za każdy wyraz.
30 drobnych ogł. 20 d
5 Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście ?0 mm- za tekstem 35 mm.; w niedziele |
20 drobnych ogt 3.00 d.
10 drobnych ogł. 7.00 ai
święta 25*/* drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oratz przestrzega-,
| Za każd 5 drobnych ogł. 4.00 ai.
O nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada* x raz. tiiniutkww x
u-<1
po 5 i

I

BĘDZIN, Małachowskiego 7. — CZELADŹ, J Dembiński, Staszica 16. — DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka ii.
GRODZIEC, Kiosk
p» Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 43. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p Kordtuzewakiegu. —
STRZEMIESZYCE, ks’ęg. W. Bagińskiej.
ZAWIERCIE. 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Kropy.
ŻARKI. F. Nur berą.
— MYSZKÓW, kiosk St Jaworskiego.
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