ZACIEKŁE WALKI POD MAKALLE

«Co JtUDujeca^ kraj’}
............. Mydło z oraKa

Abisyńczycy cofnęli się z wielkiemi stratami
STRATY WŁOSKIE W AFRYCE. z zaginionymi 844. W styczniu 1936 to
PARYŻ, 112. (TeLwŁ). Źródła an
gielskie z Addis Abeby jtodają wiado RZYM, 11.2. (Tel.wł.). Ogłoszono n- to ipoleglo 341, zmarło wsfcutek ran 4,
mość o zaciekłych wałkach, które ro rzędowo: Liczba poległych w Afryce zmarło ąpowodu chorólb nabytych na
zegrały się w ciągu minionych dwóch Wschodniej od dnia 1 stycznia 1935 służbie 92, zagioninych 3. Łącznie sira
dni na przedpolu stanowisk włoskich roku do 1 stycznia 1956 roto wynosi ty w styczniu 1936 r. wymoczą 440.
pod Makalle.
Swaty w ciągu ostatnich 15-tu mie
427. Zmarło wskutek ran 4, zmarło
Mimo poprzednich doświadczeń, a- wskutek chorób w związku z pełnie sięcy wynoszą tedy 1284 (nie licząc
bisyńczycy pokusili się raz jeszcze niem służby 396. Łącznie straty wło rannych w oddziałach tubylczych).
wziąć Makalle czołowym atakiem. skie w roku 1955 wynoszą więc wraz]
Jak okazuje się, d oarmji rasa Malu
geta przybyło parę tysięcy wojowni
ków, którzy nie brali udziału w po
Wkrótce
przednich walkach i żądni byli krwi
włoskiej. Nie poskutkowały zakazy
Krwawe rozruchy
dowódcy acmji i ostrzeżenia żołnierzy,
W SYRJI.
którzy przeszli przez piekło artyleryj
skiego ognia włoskiego. Oddział wo
PARYŻ, 11.2. (Tel.wł.). Rozruchy w
jowników z bitnych szczepów’ połu
Syrji trwają w dalszym ciągu, Wczo
dniowych, w niedzielę o św icie ruszył
raj w mie jscoc ości Deibezor uad Eu
do ataku, wprost z południa na Mafratem doszło do krwawych demon
Joalle.
stracji, podczas których 5-ciu manife
Gdy gęste szeregi wojowników- abistantów poniosło śmierć, a jeden ofi
syńskich wynurzyły się z szarości po
powoduje rozkład ciał
cer francuski doznał ciężkich obrażeń
wstającego dnia, odezwały się działa
Również w Damaszku. Trypolisie i in
wołoskie. Mimo krwawych strat półdzi WIEDEŃ, 11.2. (Tel.wł.). Koła emi przez wszystkie filtry ochronne.
nych miejscowościach doszło do zał>u
cy wojownicy parł’ naprzód. Po kijku gracji niemieckiej otrzymały z Berli Podobno wynale-zek tego gazu przy rżeń.
godzinach częściowo pełzając, minęli na wiadomość, że chemicy niemieccy płaciło śmiercią 4-ch młodych uczo
wreszcie strefę ognia artyleryjskiego wynaleźli
potężny
gaz
trujący, nych niemieckich, a mianowicie pro
Dyktatorskie zamierzenia
i zbliżyli się do stanowisk włoskich. który swą zabójczą mocą przewyższa fesorowie Pschorr, Obermiller. Erlich
wszystkie
znane
dotychczas
środki i Scharschmidt. Śmierć ich trzymana
Czekała ich tu nowa, groźna niespo
KRÓLA GRECKIEGO
dzianka. Natknęli się mianowicie na walki chemicznej.
była w zupełnej tajemnicy i każdora ATENY,-11.2. (Tel. wł.) Kiói Jarzy po
pas stalowych zasieków, broniących
Gaz ten jest bezwonny i w sposób zowo ukazywały się tylko krótkie no otamowił zdecydowaniem posunięciem za
krzyżowym ogniem włoskich karabi piorunujący działa na tkanki cięła tatki. że zmarli na apopleksję.
pewnić sobie posłuch w korpusie oficer
nów’ maszynowych. Tej .przeszkody udzkiego, powodując ich zupełny roz
Jak komunikują informatorzy- ber skim. Polefjł on rządowi opracować pro
z braku artylerji i nowoczesnych środ kład.
lińscy, ciała ich pogrzebane były nocą, jekt ustawy. na mocy której możmaby
ków walki, złamać już nie mogli. Wal
Zwierzęta poddane działaniu, tego pod ochroną policji Istotnych przy mimo sprzeciwu oficerów wcielić do sze
ka była skończona. Pole ataku albisyń gazu, w ciągu kilku minut zamieniły czyn śmierć’ nie znali nawet najbliżsi regów
oficerów, zwolenników Venizelo&a.
.-kiego zasiane było gęsto iruipami. się w lepką, gnijącą masę.
krewni, gdyż mimo mróśfc. nie dopusz wy dlakunycih z. wojsk a za ud-zia4 w o>t-3‘r-»
Resztki bitnych kolumn doczekały no
Dotychczasowe środki ochronne nie czono ich do zniekształconych i zatru niej rewolucji. Ustaw® ta zawierać m»a
cy, aby pod jej osłoną wycofać S‘ę z zabezpieczają przed działaniem tego tych zwłok ofiar niemieckieco szału
postanowienie. że król jedynie ma pra
zasięgu włoskich karabinów maszyno gazu, który przediostaje się swobodnie zbrojeń.
wo mianować oficerów i w jego tylko
wych.
rękn spoczywa najwyższo kontrola nad
Stoczona walka musiała raz jeszcze
armją.
przekonać dowództwo abisyńekie o
M kołach polny-zay cli uwiaiżają, że
bezcelowości prób zdobywania Mawydanie tej ustawy stanowić będzie
w Berezie Kartuskiej
kąłle atakiem czołowym.
pierwszy krok do dyktatury królewskiej
Na froncie południowym gen. GraWARSZAWA, 11.2. (Tel.wł.). Przed formie uchylenia dekretu Prezydenta w Grecji.
ziani powstrzymał operacje ofenzyw'
tygodniami poseł ukraiński na którego podstawie został obóz izo
ne w celu ostatecznego spacyfikowania dwoma
Baran zgłosił w Sejmie wniosek o zw> lacyjny w Berezie Kartuskiej utwo
i zorganizowania zajętego terenu.
nięcie obozu izolacyjnego w Berezie rzony.
Kartuskiej.
Wobec, tego poseł Baran wycofał
Wniosek ten nie był przyjęty przez swój wniosek pierwotny, a złożył no- PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE.
Pand wicestarośeie często
CZĘSTOCHOWA. 11.2. (Tel.wł.). fuiarezalka Cara, który zaprosił do sie wy, domagający s‘ę zniesienia dekre
chowskiemu
bie wnioskodawcę i przedstawił mu tu P. Prezydenta z 24 czerwca 1934 r., Z oskarżenia generała OO. Paulinów
dr. Józefowi Staako
swoje zastrzeżenia, wypływające z dotyczącego ochrony bezpiecz. kraju. O. Piusa Pj-zeździeckieg > i O. Alfonsa
składnia serdeczne życzenia na
regulaminu sejmowego.
Na zasadzie tego dekretu był powo Jędrzejewskiego, znalazła się sprawa
nowei placówce
przeciwko Janowi Krzewickiemu, oAf
Marszałek Car zwrócił uwagę, że ze łany do życia obóz izolacyjny u
M. W. Ciechowacy
konwentu
względów prawnych osiągnięcie celu, rezie, a to »a mocy rozjporząd 1 uia żonemu o zniesławieni^
jaki solne zamierzył w tym wniosku wykonawczego, wydanego prze? mi OO. Paulinów na jasnej Górze w w;
chodzącym
swego czasu w Często
poseł Baran, może nar^nić tylko w nistra spraw wewnętrznych.
chowie tygodniku antykatolickim pod
Proces Katowicki
nazwą „Dziś i jutro".
KATOWICE, 11.2. (Tel. wł.) W dnuSprawa nie odbyła się. ponieważ e/im dniu procesu 21 członków Stroranicskarżony przeprosił ÓO. Paulinów
Wywiad z księciem Starhembergiem
i-w<a Narodowego biegli zeznawali w
wyrażając żal i skruchę, że oszczer
oprawie siły wybuchowej petard, które
LONDYN, 1’1.2. „Daiily Telegiraiph*' za- 'mnii-ej mleiży sądzić, że porozumienie stwo było niezgodne z prawdą i opar
■ skarżeni poci rzucałi.
Oświadczyli Oni,
mieszczą nia naczelnym miejscu wywiad państw naddiimajskiel) dojrzewa i do- te na fałszywych informacjach.
że siła wybmohowa petard była znaczna.
Sąd przyjął pod uwagę skruchę o
siwego d(y|pilo«natyczŁ«igo korespondenta pnowiadzi w dalszej konsekwencji do
Przemawiał wt-zonaj ptokiurator oraz o4 wdcekwniclcreem au&trjtackim. księciem. realizacji koncepcji Stanów Zjenoc-zo- skarżonego, .który jednocześnie prz
bjoócy. Wyrok ogłoszony będzie jutro
jął na siebie koszta sprawy.
Stanhemiber^iem. W wywiadzie tym wj-

„ANNA KARENINA
Nowy gaz trujący

O zlikwidowanie obozu
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Austrja zadowolona ze swych granic

w południe.

Orkan nad Anglją
LONDYN, 11(2. (Tel. wł.) Nad Angdją
< zwiał wczoraj prawdziwie
aifctyczny
orkan, który wynzajdził wicie szkód- Pod
czas burzy straciło życic 7 osób. W nie
których
miejscowościach sita wiafeu
przekraczała 160 kilometrów na godzinę\\ Weymoufh lodowaty wicher zerwał
wiele dachów z domów. Na wybrzeżu
iiderzer-ia- orkanu wyitłoozyły w domach
mnóstwo szyb.
W kam-ale wiele okrętów znalazło się
a .niebezpieczeństwie i wysyła sygnały’
SOS. Na Tamizie zatonęła łódź, poży
czam 8 wioślarzy studentów uniwersy
tetu wpadło do zimnei wody. Icdeti z

■nyidb Europy Środkowej.

oekatnclerz podkreśla,
że przywrócenie
monarchii Habsburskiej nie jest kwestją
najbliższej przyszłości. Książę Stąhremberg wza-sądrnia swe stanowisko celami
(pólitycznemi rządu austriackiego. które
go program, polega na współpracy z iaiinemj państwami Eu<rppy Środkowej; W
ckwili obecnej — podkreślił ks. StaŁrem;berg — państwa Małej Enter.ty uwaiżlaiją
ipow-rót Habsburgów za próbę przywró
cenia dawnego cesarstwa austriackiego.
ĄjuMirijia. dzisiejsza nie dąży do tego i
jest zadowołomfl ze swych granic. W
dalszyni ciągu wywiadta ks. Stalhremberg omówił atmosferę nieuiłi-oś i- pa
nującą w stosunku do wysiłków rząd”
auis-tirjacki ego. przedOwizystkiem w J;u(gOBłałwji.
Również rewiizjon-hm węgier
ski siwar./w oewme trudności. Term nie-

Olimpiada zimowa w Garmisch
Marusarz skacze 82 metry
GARMJSCH. 11.2. (Tel. wł.) Dzisiąi
=*ar.o adfeyiy się wyiściigj bóbtsiiigihowe,
do których stanęło 19 czwórek- Pierw
sze miejsce zajęła Anglja. U Szwecja.
III Niemcy. Podczas, wyścigów wyid'arzylo się kiiika wyjpadików. pfzyc-zem
iwąj Włosi doznali poważnych oibrażeń.
Przed południem odł>yia *ię ja^zdla Rgiurowa pamów. popołudniu zaś jaizda
ipa»ń.
Dzisiaj odlbyly się rówmież ' ztery dal
sze mecze hokejowe- które dlały nastę
pujące wymilki:
Ameryka ■— Czechosłowacta 2:0

Szwecjo — Austrja 1:0
Niemcy — W^i)’ 2:0.
Srx>rka;ud<‘ Kania-cla — Aibgjja pTOKwaG/
h dhiwali obecnej Kainaida 2?1.
iPoric z.iis
11 -Gninigowy clh skoków tia
sfccKizn olimpjjiflŁiej Stanisław Marusarz
miał dwa ładme skoki: 81 i 82 m.
W środę odlbędzie się bieg otiwiartyi na
16 kun., do którego z-arlosiło się 114 za
wodników. a między nimi Polacy: Ką
piel. Orlewicz, Górski, St. Marusarz, Br
Czech, A. MamsiaTz.
Dzisiaj startować będzie rówjł>ż Ka?
haeczyk do bie®ni na 5 km.
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Jak abdykował cesarz Chin

jr». ic.

środa 12 lutego 1956 rofiu.

Walka z fałszowaniem
PIENIĘDZY

24-iecie republiki chińskiej

Władze bezpieczeństwa
zdecydowały
powołać do życia cembralne biuro walki
Dzień 12 lutego jest dalą przełonio ta niewoli golone głowy i warkocze, z fałszerstwami pieniędzy. Bi/uro to pow
wą w dziejadh Ch*n. Tego dnia pra znikł natychmiast po proklamowaniu stać ma z dniem 1 mairfta br. pnzy głów-

nej komendzie policji pańsbwftwej. Głod
ny koaneinidamt polioji państwowej gen.
Zamorski ustalił zakres prac tej i®sty
tuicji. Porpzuimiew-ać się ona będzie z mię
Jizyna-rodowem biurem tego rodzaju- kió
re istnieje w Wiedniu, pizyczem wymię
niane będą mekluinflci o f ałb®ers>r u a. h zeobserwowainych w Polsce, jak i zagrani
«ą. Do uprawinień poleki^go 'biura nai©'
żeć będzie również wywnacaanie wynągtodz^ń za wykrycie fafezer»tw jmakó*
pieniężnych i wszelkich 2jnakó" w»rtościowyeh.

stare cesarstwo chińskie przeistoczyło republiki..
się formalnie w republikę.
Zmianę
przygotowały długie łata ruchu rewo
lucyjnego, na którego czele stał Sun
«■ t pJatsen. Wybuch rewolucji przeciwko
dvnast.fi .mandżurskiej najeźdźców 1
ciemięzców nastąpił 10 października
Długoletni Urzędnik Cementowni Solvay w Grodźcn
1911 roku, republikę ogłoszono w NauEcha leśne
nasz najukochańszy mąi i ojciec, po długich i ciężkich cierpieniach* opatrzony
kinie 1 stycznia 1912 roku, formalną
św. Sakramentami zmarł 10 b.m., przeżywszy lat 67.
UST MIN. PONLATOWSKIECK)
jednak abdykacja csesarza Chin odby
Pogrzeb odbędzie się 13 b.m. o godz. 15 z domu żałoby na cmentarz w Woj
DO MARSZAŁKA C.AIRA
ła się dopiero 12 lutego tegoż roku.
kowicach Kom.
Dnia tego w pałacu cesarskim w Pe
Msza św. odbędzie się 14 b.m o godz. 8-ej w kościele w Wojkowicach Kom.
W kolach (Midtyczinych słychać, iż miNa smutne te obrzędy zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych Zmarłego
kinie, w wspaniałej sali audjencyjnejinóister noWctwa PomiMowski wystoso
pogrążona w głębokim smutku
RODZINA.
zwanej ,,Kultem Serca", zjawiła się o
wał do mars-załlka Sejtmni Cara pismo,
godz. 9 rano cesarzowa-wdowa, Lunig
będące odpowiednią na znany list mar
Ji, jej sześcioletni syn, Jłsiian Tung,
cesarz „Państwa Środka", (obecny ce
szalka Sejmu, wywołany głośną aferą
sarz Mandżuko, Kang Te). Juan Szileśną.
kai, ówczesny prezydent Fady pełno
Cała korespondencja, dotycząca imcymocnej, trzy dni potem obrany pierw
Loteija klasowa istnieje w Bofeee 100 lat dość dążeniom jednych i drugich. Kto dąży deUiu leśnego, przedłożona zofttaJw pre»zym konstytucyjnym prezydentem re zgórą.
to gracze nie zdają. sobie do wygrania miiljona, albo 100.000, bierze mjerowi Kości nłkowskiemtL
publiki chińskiej, stanął w otoczeniu sprawy zpomimo
za;sa<d„ na jaJkich jest o,n>6 ojparta cały los. Komu wystarczy 250 tysięcy, czy
ministrów przed złocistym tronem ce Loterji pąsowa ję^t rodzajem kontraktuj.. 25 tysięcy bjerze ćwiartkę Lub nawet gra na
sarzowej - wdowy i, złożywszy czoło zawartego między graczem a Dyrekcją Lote. nią do (łi^ółlki.
Rokowania o nowe płace
Niezależnie od powyższego, badając możli
rjli. Loterja zobowiązuje się: dostarczyć gra
bitny ,pokłon, wręczył jej trzy dekrety czowi
W GÓRNICTWIE ŚLĄSKIEM
po określonej cenie lo«sy do wszyst wości ułożenia planu najpomyśln.ejszego dla
Cesarzowa ■ wdowa kolejno odczyta kich klas, urządzać w terminie ciągnienia graczy, nasunęła się Dyrekcji myśl związana
We
środą 12 bm. odlbędą się w Katota dekrety. Pierwszy dekret głosił:
i rotzgryiwać określone Zigóry wygirane, a na z koniecznością stosowania wyższej opłaty
^...W chwili obecnej mieszkańcy stępnie je wypłacić. Rozegranie tych wygra za los do klasy Ii-ej, IH-ej i lV-ej dila nowo- wiicąch dafeize rokowania w ąprawie n>ccałego Cesarstwa są za wprowadzę nych jest zutpelnie niezależne od ilości roz- nabywcy. Wynikiem tych badań było wpro wych płac w przemyśle górniczym n«a Glosów i chociażby sprzedana wadzenie powrotu losów do koła, który w Śląsku.
nie.m Republiki. Prowincje Połu spnzedanych
została tylko czwarta część wypui-zczonych n.czem absolutnie nie powiększa dochodów
dnia głosowały pierwsze za ustano losów i na tę ćwierć padły wszystlkie naj skarbu państwa i kosztów sprzedaży, a któ Pierwsze rokowainia odbyły się- jaik
wiadomo, w u/b. tygodniu. Robotintcze
wieniem jej, a generałowie Północy większe wygrane — to byłyby one wypła ry jest wysoce dodatni dla gracza.
W dawnym systemie, kiedy losy nie wra Zw. zawodowe zażądały wprowadzenia
cone.
skolei zgodzili się na to*.
Zobowiązanie to jest jednotstiroarne, gdyż cały do koła, g.raez, który wygraj w jakiej 6-godziunego dnia pr^cy,
utrzyma
„... Jakżeż więc moglibyśmy być gracz,
kupując los ao pierwszej klasy, wca- kolwiek klasie poza ostatnią, a nie ohcial
tak nieustępliwi, by chcieć zacho ie nie zobowiązuje się do wykupienia go w ;rać dalej, nabywał los z nowym .numerem. niu dotychczasowyich zarobków, a ąa
wać naszą godność, godność jednej klagach następnych. Dlatego nowonabywca. Oczywiśc.e, że musial być traktowany, jako wypadek, gdyby wmiosek ten został od;
tylok rodziny, przeciwstawiając s’’ę przystępujący do gry w jednej z klas na- nowonabywca, i za loe ten płacił tyle, ile rzucony, zażądał* podwyżka zarobków o
płaci za los od pierwszej klasy, wynosiła najniższa wygrana poprzedniej 10 proc.
pragnieniu 400 miljonów obywa stępnycn,
zwłaszcza, że ilość i wysokość wygranych w kla»jy.
teli!"
Przemysłowcy natomiast wiżądali obni
Ponadto losów, nie było mniej niż przy
każdej klasie wzrasta i osiąga puinkt kulmi„... Zgodnie z wolą Cesarza, My. nacyj-ny w IV-ej klasie.
obecnym systemie gry. gdyż Dyrekcja za żenią płac robotniczych dla kopąlp wę(Cesarzowa) iporuczamy narodowi Podstawą prawną umowy Dyrekcji z gra- wrze musiała wypuśc.ć i wypuszczała o 15 gLa o 15 proc, dla koksowni kopalnia
ozem^ są przepisy, stanowiące nierozłączną do 20% losów więcej, njż mogło być rozwładzę zwierzchnią i proklamujemy całość
z urzędowym planem gry. Pla>n tein.,. sprzedane do I-ej klasy, aby graczom i wy nych zaś o 25 piOc.
Republikę igwoli zadowolenia na wyd<tłkowamy w wielkiej Mości egzemplarzy grywającym z jednej z klas dać możność na Pozatem przemyisłowcy zażądali ipowię
rodu"...
jest bezpłatnie dostępny dla każ.isgo zain bycia losu zastępczego do dalszej gry. co im kszenia dotychczas istniejącej
TÓźiWy
się słusznie należy, gdyż część wpłaty gra
.... Powierzamy Juan Szikjowi teresowanego.
Każdy człowiek zarówlio w sprawach na czy na losy I, II i HI-ej klasy rezerwuje się pomiędzy kopalń iaimt rewinu centralnego
władzę wykonawczą w celu utworze tury
ogólnej, jak i w swoich oeobietycn ży na kapitał wygranych klasy IV-ej, gracz o dalszych 3 proc. W czasie powyiiazych
nia republikańskiego rządu w poro je nadzieją. Jedną z jej form jest też 'kłon- więc, odpadający w ciągu Loterji, .na czysto rokowań przede
i óle Zw.
zawodo
zumieniu z rewolucyjną arm.ją“...
ność człowieka do gry. Zadaniem państwa traci.
wych żąidiaindia swe składali nu piómie.
..... Niechaj wszyscy poddadzą się :?st nie dopuścić, aby obywatel w zaspaka Powrót losów do kola usunął tę anomąl.jg, Gdyby rolkowania w dirdiu 12 bm. nie
janiu tej dążności padał ofiarą pokątnych njo zmniejszając szans graczy, przeciwnie -r—
temu..1'
oszustów oraz zagwarantować mu możliwie powiększając je, gdyż bez względu na to. doprowadziły d'o porozumienia, to sfljna*'
Drugi edykt brzm>ał:
iaiknajlapsze warunki gry. Rolę tę spełnia co gracz wygra, za cały los do Masy na - w ę . nowych płaic robot-niczych w ślądk^n
,,... Cesarz zrzeka się dobrowolnie Loterja, Ale Lote rja nigdy nie była i być • tępnej płaci 40 zł„ a nie 80 zł.. 120 czy iPizeatiysife górniczym załatwi komisja ar
swojej władzy, zachowując tytuł ce nie może instytucją dobroczynną, jest więc 160 zł. jak dawniej. Gracz sam dla siebie bitrażom^.
sarski (w listopadzie tegoż roku rzeczą naturailną, że państwo nakłada poda trzyma los zastępczy i od 26-ej Loterji ogół
tek nietylkc na wygraną, ale i na .samą grę graczy źyskał na tem pomad 14 nmjonów
zniesiono tytuł cesarski)".
dcuro opodatkowane są przed mioty pier złotych.
Cadyk z Bełza
.,... Cesarz zostanie w swym pa wszej potrzeby oraz dochód z ciężkiej pracy Wiprowadzona od 31-e i Loterji 50-z-totowa
wygrana. dająca netto zł. 40, jest tem. ozem
łacu wraz ze swoją świtą".
rąk.
.
...
PRZYBĘDZIE DO WARSZAWI'
dawniej
były
najniżsize
wygrane
w
klasach
Zadaniem
Dyrekcji
jest,
aby
po
uwizględ,,... Republika zapewni świątyniom
wyżej przytoczonych czynników, dać I, II i Ill-ej, t.j, ceną losu do klasy następ
Wiaióaek pos. P-rystorowej; zgŁo-zo^y
i grobom cesarskim składanie ofiar1 uianiiu
graczom możliwie jaknajwiększe szange gry. nej. W klasie Iv-ej wygrana ta daje graczu
.... Cesarz zrzeka się odtąd utrzy Wś-ód graczy jednj liczą na dużą wygraną, wi możność bez angażowania nowego kap - dio łasili marszałkowskiej w sprawie znió
innii zadawalają się mniejszą. Oba więc te taki kontynuować grę w następnej loterji sienią w Polsce uboju rytu.ahiogo, jest
mywania eunuchów1'...
ciąigfli p: zedmiotem obrad związku rabi
rodzaje graczy zadowolić można jedynie i z więk»=zyć tem swoje $zan$e.
Trzeci edykt zalecał straży cesar częściowo.
Zadośćuczynieniem
życzeniom
Generalna Dyrekcja publikowała te wyja
skiej i generałom mandżurskim pozo pierwszego rodzaju jest wprowadzemie, po śnienia niejednokrotnie i powtarza je raz nów Rzeczypospolitej. Jaik się dowiadw
stanie na ich dotychczasowych stano cząwszy od 25-ej Loterji. wygarnęj miljona jEifzcze, dlatego, aby przekonać graczy, jakie jemy, decyzja w sprawie ogólno-świato
złotych.
Zadośóuczy-nće.nieim drogiej jest •ą cele Loterji Państwowej, jakie możliwości wego poetn zapadnie dopiero po przy
wiskach.
lak zakończyło się panowanie dyna znie»?ienie od 31-ej Lo-terji wszystkich wygra i żeby utwierdzić jch w przekonaniu, że jezdnie cieszącego się zaufaniem wśród
nych
ponad
lOO.CÓO ił. i znaczne .powiększe Dyrekcja w zakresie swych możliwości za żydów' cadyka Rokacha z Bełza, który
si.ji mandżurskiej Tsing po 268 latach nie, od 26-ej
Lote.rji począwszy, ilości wsze szuika załatwienia najpomyślniejszego pr,zy'będze do Wąrszaw^ w cziwia-rtok
rządów nad Chinami. Symbol uległo wszystkich mor ejszych wygranych.
dla graczy.
ści Chińczyków
wobec panowaniai Pozate-m istniejący zarwaze w naszej Le Interes gracza jest zawrze Interesem Lo bW. tygodnie1Mandżurów, jakim były przez te la-‘terji podział losów na 4 ćwiartki, czyni za- terji.

Stanisław Zarychta
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Kraeuckiej

— Na bardzo kruchej, przyiznaję — odparł
■małźowJs — ale w połączeniu z ramią historją
Komwalji zdobyłom pewność...
— Nie możesz mieć żadnej pewności, T.arry
— przerwała mn n ecieTpłiwie. — Robisz tylko
pirizypuazczeojia. które są bardzo niebezpieczną
rzeczą dla detektywa'. Mcnże dalszy bieg śledztwa
dowiedzie, że są one słuszne, tego przesądzać nie
wolino, ale mnie się wydaje, że nie masz racji.
— Więc jak ty wyrobiłaś sobie pogląd na tę
spraye? — zapytał detektyw z uśmiechem.
— Zanim ci odpowiem — rzekła — musiałabym wiedzieć coś więcej jakim sposobem ten mio
dy Aylward został ranny.
— Wszystkie szczegóły będą nam już znane
dziś wieczorem. Poda je nam inspektor korowatakiej policji.
■»
— Jeszcze jedna rzeciz — odezwała się po
eśrwili nam Giiimtwtin. — Jąka rolę według cie
bie
lei i-ferzo n.,<*ltoitvk6w nderrwał s ■■

Tretheway?
— Hm! — zawahał się Gilmartin. — Powiedziałbjm, że bardzo wybitną.
— A zatem międizy nim i kompanami wyni
kła jakaś sprzeczka? — podchwyciła pani Gilmariin
— Coś w tym rodzaju.
— Ale nie mas? żadnych danych, na których
mógłbyś opierać swoje podejrzenie?
— Nie, oprócz tego, że wszyscy mielli starego
za ktra
•— Biedaku! Mój drogi: Larry! Wstyd mi za
ciebie — rzekła żona, nalewając mu z uśmiechem
drugą filiżankę kawy. — A co z tym drugim je
gomościem o ' szpiczastej bródte, którego widiział
ten twój nadinspektor?
— Wielu jest mężczyzn o szpiczastych bród
kach — odparł detektyw. — W każdym razie ten
rówr eż musial być członkiem bandy. Nie wierzę,
żeby to był Aylward.
— Możliwe, że nie — skinęła głową-pani Gilmartii — ale nie wolno ci zapominać, że nawet
najszlachetniejsze kobiety potrafią darzyć uczuc.e.ni największych lotrówj Może właśnie te dwie
ipai e kłamały, określając godzinę wyjazdu Aylwaid'a. lk-zynily to tylko w tym tellu, aby uchron'c mi-.izieróa od (wlnuwiedlzialności. Na miejscu

tych pań kłamałabym bardzo ostrożnie i to tylko
w dpowiednich okolicznościach,
— Ale co z tego wszystkiego mamy....
Zadizwmnił telefon i Giilimartin zerwał się
z midjsca. Po chwili żona usłyszała, jak mówił:
— Tak. Tu Gilmartin! Doskonale! Niech pen
zaczeka chwilę, tylko wezmę ołówek.

Podbiegła, podiając mu ołówek z biurka
— Co? — pytał znowu detektyw, trzymają*
słuchawkę pozy uchu. —- Odcyfrował pan tylko
jedną? Dlaczego? Ach, rozumiem! Do drugiej —
inny klucz. Dobrze, niecłh pan dyktuje,
Pisząc. Gilmartin powtarzał słowo po słowie:
— Oczekiwać... wysyłki..., trzy... nie...,, je
den... pięć... nie..< dwa... piątek,., o północy— Co to u djabła znaczy? — zapytał zanoto
wawszy podyktowane słowa — Rozumiem tylko
dwa pierwsze i diwa ostatnie wyrazy. Jest pan
pewny że niema tu aadlnej omyłki? Tak? Co ta
kiego? Ach! Ro®umiem! Oczekiwać wysyłki
trzech z liczby piętnastu i dwóch - gdzie te by
ło — w piątek o północy! Talk, to juiż brsmt le
piej. choctttż nie jeszcze zupełnie jasne. W porządikiu! U/.iękuję! Mam nadtzjeie. że z ta drugą
leż P&ł sobię Doradzi.
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środa 12 lutego 1936 roku.

Należy prawdzie spojrzeć w oczy
O położeniu w przemyśle górniczym
Rząd obecny, który doszedł do wła mianowicie, że z chwilą kiedy war
dzy pod hasłem uzdrowienia skarbu sztat pracy spowodu niemożności zwią
i życia gospodarczego, wydał zaraz w zania końca z końcem ma być zam
pierwszych tygodniach swego urzędo knięty, zjawiają się bodaj najbardziej
wania cały szereg zarządzeń, które zainteresowani kontrahenci — robotni
r 65
miały z jednej strony przywrócić za cy i proponują, że dla utrzymania w
maWfn. t^kor^ura. ,
chwianą silnie równowagę 'budżetową, ruchu warsztatu, który żywi ich z ro
z druigiej zaś przez obniżenie eon ar dzinami. gotowi są obniżyć swe płace
tykułów skartelizowanycli, do osią na okres ciężkiej dla danego warszta
gnięcia równowagi gospodarstwa na tu koniunktury.
rodowego na nowym, niższym pozio Tego rodzaju fakty miały już miej
mie i w ten sposób pośrednio — do sce w paru wypadkach. Znane mii są
7.
cUj^IWŚry^tzwiększenia ogólnych obrotów. Pierw trzy wypadki, w których na wniosek
śuń^ą
sza część tego zadania, obejmująca załogi danych zakładów obniżenia
przj-wróeenie równowagi budżetowej ołac robotniczych przedsiębiorstwo,
\ Ćo/ć tdó/wn/^Zći—obniżkę cen kartelowych. została dla którego oszczędność, wywołana ob
spełniona, druga natomiast, wyrażają niżką płac, była w kalkulacji decydu
ca się w przywróceniu równowagi go jącą. przyjęło propozycję swych ro
spodarczej ii zwiększeniu obrotu, nie botników, zaniechało zamknięcia war
może być osiągnięta bez przywrócenia sztatu pracy i do dnia dzisiejszego za
rentowności produkcji, która zależna kłady pomienione są w mchu.
jest w zupełności od obniżenia kosz Wprawdzie z takiego obrotu rzeczy
tów własnych produkcji artykułów miejscowi prowodyrzy robotniczy by
przemysłowych.
li bardzo niezadowoleni, tnioruinowali
Te elementy kosztów własnych, któ na robotników tych zakładów za zła
re były zależne od dyspozycji prze manie solidarności robotniczej, zato nie spokoju ,publicznego byłoby wtedy kładach Azotowych w Chorzowie,
mysłowców. zostały już. przy poprzed jednak robotnicy, zajęci w zakładzie, całkiem usprawiedliwione.
gdzie zamiast 5 pieców karbidowych,
nich obniżkach cen zmniejszone do nie stracili pracy. a chociaż na dniów
czynnych w r. 1929, są w ruchu obec
BUDŻETY KOPALIN
granic prawie ostatecznych.
kę zarabiają mniej, jednak zarabiają
nie — zdaje się — tylko 2 piece. Toć
Zrównoważenie budżetów kopalń i urzędnikom państwowym, bynaj
Jedyną przeto możliwość obniżenia stale i są szczęśliwi, że nie powię
kosztów własnych w chwili obecnej kszyli ąrmji bezrobotnych, że udało im jest możliwem dwiema drogami: albo mniej nie za wysoko wynagradzanym,
przemysł widzi w obniżeniu .świad się obronić swój warsztat pracy od u- przez powięksizeknie wpływów, albo Rząd zmniejszył pobory z chwilą, kie
czeń socjalnych i zarobków klasy pra nieruchomienia. a swoje rodziny od przez obniżenie wydatków. Powię dy się przekonał, że stan kasy skarbo
cuiącej. jak również w koncentracji głodu: dzielnica zaś. w której fakty te kszenie wpływów kopalń jest możliwe wej nie pozwoli na wypłacanie daw
produkcji. Wysunięcie jednak przez miały miejsce, nie została narażona na przez zwiększenie ceny na węgiel. Je nyeh. wyższych poborów.
przemysł tej możliwości spotkało się zakłócenie spokoju społecznego wsku żeli posunięcie to jest w chwili obec
OFICJALNE ZACIEMNIANIE
z huraganowym atakiem prasy, zwła tek nieuniknionego, .jak się zdawało, nej dla Rządu niemożliwe, pozoetaje
PRAWDY
szcza radykainei. która zarzuca prze wyrzucenia na bruk poważnej ilości jedynie i wyłącznie obniżenie kosztów
własnych.
Jesteśmy głęboko przekonani, że -kła
mysłowi. że cały ciężar obniżki cen robotników.
Koszty własne produkcji obniżyły sa pracująca, gdybv nie była wyprowa
przemyt! chce przerzucić na klasę
WIDMO ZAMYKANIA KOPALŃ by się automatycznie przez bardzo dzana w błąd przez oficjalne nieraz
pracującą.
znaczne zwiększenie produkcji. To je posunięcia, zaciemniające nagą praw
Otóż sprawę tę należy wyjaśnić, aby
Otóż trzeba obecnie koniecznie pra dnak
może nastąpić w c.iągu dłuższe
nie było nieporozumienia.
wdzie spojrzeć w oczy i zdać sobie go okresu czasu, zaś akcja ratowania dę. sama zorjentowałaby się w fakty
cznej sytuacji, .i w zrozumieniu własprawę
z
tego,
że
o
ile
ćonajmniej
CUDÓW NIEMA
warsztatów pracy w górnictwie, jeżeli snego interesu, bez szemrania tam.
Faktem jest, że w obecnej sytuacji równowaga wydatków i wpływów w ma być skuteczną, musi być przedsię udzie to jest konieczne, zgodziłaby się
znaczną część ciężaru, wy wołanego ob warsztatach przemysłowych nie będzie wzięta natychmiast. Pozoetaje zatem na chwilowe ofiary, .byle uratować
niżką cen artykułów przemysłowych, przywrócona, cały szereg zakładów jedynie zmniejszenie ciężarów socjal swój warsztat pracy przed zamknię
zwłaszcza w tych gałęziach przemy będzie musiało być zamkniętych.
nych i płac, oraz koncentracja produ ciem. w większości wypadków na bar
Sytuacja taka zagraża specjalnie w kcji przez dalsze zamykanie kopalń.
słu, które po ostatniej grudniowej ob
dzo długo, jeżeli nie na zaw-sze, bo
niżce nie wiążą końca z końcem, z ko najwięlkszem skupieniu robotniczem
Istnieje we wszystkich trzech zagłę niewątpliwie raf zamknięte kopalnie
nieczności będzie musiała w konsek w Polsce, w zagłębiach węglowych.
biach cały szereg kopalń, które pracu nieprędko będą uruchomione.
wencji ponieść klasa pracująca. Nie Zamykanie kopalń to nie żadne stra ją przeciętnie przez cały rok po trzy Tego rodzaju oficjalne zaciemnia
porozumienie jednak tkwi w tern, że to chy na lachy. Faktem jest, że już plus- do czterech dni w tygodniu, a istnie nie prawdy w stosunku do robotników,
nie przemysł, chce przerzucić część te minus 26 kopalń, prawie wyłącznie na ją nawet takie kopalnie, które w cią jakiego dopuściła się w środę dnia 29
go ciężaru na klasę pracującą, lecz Śląsku, zostało w ciągu ostatnich lat gu .letnich miesięcy pracują zaledwie stycznia inspektorka pracy p. Jadwiga
fakt przerzucenia tego ciężaru na kla k'l>ku zamkniętych i to pomimo faktu, po dwa dni w tygodniu; dla tych więc Miedzińska, wygłaszając przez radjo
sę pracującą zaszedł już w chwili ob iż na Śląsku istnieje instytucja t. zw-. przedsiębiorstw koncentracja produk (państwowe) pogadankę na temat
niżenia przez Rząd cen artykułów Komisarza Demobili żacyjnego, bez cji mogłaby dać dość znaczne oszczęd ,,Obniżać płac robotnicych nie wolprzemysłowych bez. dania odpowied którego zgody nie morą być wydala ności w kosztach własnych. Należy je no1’. w której powiedziała, że przed
niej kompensaty zakładom przemysło ni robotnicy, boć przecież nawet ka dnak zdać sobie sprawę z tego, że przy siębiorca kopalniany nie ma zrozumie
wym jtiż poprzednio pracującym bez rabinami maszwnowemi nie można obniżeniu ś-wiadczeń socjalnych i e- nia dla ciężkiej sytuacji robotnika i
zmusić przemysłowca, aby pracował wentualnie zarobków można uchronić chce mu obniżyć plącę dla doraźnego
zysków.
W przemyśle cudów, niestety, niema ze stratami i zaciągał zobowiązania, w znacznym stopniu (jeżeli nie całko powiększenia swoich zysków, bynaj
Nieubłagana logika stwierdza,
że na które nie będzie miał pokrycia.
wicie) kiasę pracująca dołki iwent' mniej nie przyczyni się do ratowania
przedsiębiorstwo z jawna stratą na
Toć. gdyby przemysłowiec taki da skutkami koncentracji, t zn. przed kopalń przed zamknięciem.
dłuższą metę pracować nie może.
Robotnik, najżyczliwicj dla swego
wał zatrudnienie robotnikom w pełni dafezemi redukcjami i bezrobociem.
Jeżeli przedsiębiorca zdaje sobie świadomości, że później nie będizie NIEŚWIADOMOŚĆ CZY ZŁA WOLA warsztatu nastrojony, najspokojniej
sprawę z tego, że kalkulacja jego pro miał z czego wypłacić ich należności,
szy, musi wierzyć, w7 to, co mu mówi
Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że oficjalnie, zą pośrednictwem radja
dukcji wykazuje. iż suma, jaką może naraziłby się na sprawę kamą, zaś ro
uzyskać ze sprzedaży wytwarzanego botnice niewyipłaceni mieliby prawo c' dobrodzieje klas pracujących. któ państwowego, urzędnik państwowy,
artykułu, nie pokrywa kosztów produ mieć słuszną pretensję za nieuczciwe rzy w obecnej sytuacji wysteuują pu musi wierzyć, że istotnie kopalnia ma
kcji, t. zn. kosztów robocizny, płac u- ustosunkowanie się do nich i zakłóee- blicznie z protestem przeciwko t. zw. i tak zyski i że chce je sobie tylko do
zamachow i na zdobycze socjalne i na raźnie jeszcze powiększyć, a przecież
rzędiniezyeh, podatków, świadczeń so
istniejące stawki .płac, albo się nie to jest nieprawdą, bo Rząd wie do
cjalnych. procentów od zadłużenia i
suim, niezbędnych dla reperacji, wzglę 150.000 żydów niemieckich orjentiiją całkiem w faiktyąznej sytua skonale, że kopalnie zysków nie mają.
cji. albo świadomie wprowadzają w Robotnik, który słuchał tej niesłycha
dnie renowacji urządzeń koniecznych
BĘDZIE OSIEDLONYCH
błąd klasę robotniczą, zachęcając ja nej audycji, musi stanąć do walki o
dla produkcji, to w tych warunkach
W
PALESTYNIE.
do oiporu przeciw- chwilowemu zawie-] obecne swoje płace, o swoje zdobycze
uczciwemu 1 posiadającemu poczucie
sreniu
niektórych zdobyczy socjalnych socjalne, skoro publicznie zachęca go
odpowiedzialności przemysłowcowi kon
Rokowiaria b. anigiclskieigo imimietra
tynuować produkcji nie wolno.
spraw zagra,nićzmyoh Herberta Samuela i temsamem szykują dla mas robotni do te77o urzędnik (państwowy, który w
W tym wypadku, elementarna uczci z w-ytbiliinemi osobistośiiami aimeryłkań- czych niewspółmiernie gorsze konsek jego mniemaniu winien się orjentowość przedsiębiorcy wyr aga,, aby al ekiemi w sprawie osiedlenia uchodźców wencje, b° masowe redukcje w razie wać. czy- kopalnia to ■wytrzyma.
bo produkcję przerwał , nie zaciągał żydowskich z Niemiec, zostały joż — zamykania kopalń.
DO KOGO BĘDZIE MIAŁ ŻAL
Sukces tych czynników w for
świadomie zobowiązań, o których ago według doniesień z Nowego Jorku —
ROBOTNIK?
(przez
wła
ry wie. że nie będzie ich mógł pokryć, ukończone. Będzie to — według ogólnej mie niedopuszczenia
albo — jeżeli jest w tej sytuacji, że opimji
jedna z największych wędró dze państwowe do chwilowej ob A jak straszne będzie rozczarowa
i płac
będzie nie tego hobotnika, jeżeli w niedługim
ten sam artykuł produkuje przy nie wek Indów w historji obecnej Europy. niżki świadczeń
sukcesem chwilowym, optycznym, su czasie zostanie zredukowany wskutek
pełnej produkcji na paru warsztatach,
Na czele akcji osiedleńczej zanobilizo- kcesem na papierze. Sukces tego ro zamknięcia jego warsztatu, może wy
zamknął niektóre warsztaty i skoncen watnytdh zostanie częściowo w Stanach
trował produkcję na mniejszej ilości Zjednoczonych, częściowo w A-n.gii.ji 15 dzaju jest możliwy, gdyż Rząd nasz wołanego właśnie jego oporem prze
warsztatów, za to więcej produkcyj miljonów dolarów. Jeko tereny osiedleń może nie skorzystać z prawa zawie ciw nieznacznej tylko obniżce jego
nych. a więc przy mniejszych kosztach, cze upatrzona została Palestyna oraz szenia urlopów na 1 rok. Rząd ma dziennej płacy! Wtedy robotnik' ten
jeżeli w ten sposób o tyle zmniejszy niektóre dominja i kolonje brytyjskie. prawo nie zgodzić -ie na obniżenie spewnością będzie miał duży' żal do
płac na Śląsku. Rząd jednak nic ma, tych, którzy o o błędnie informowali:'
-we koszty własne, że będzie mógł po
iW naohulbę wchodlzą żydzi niemieccy, niestety, możności niedopuszczenia do w tym wypadku jednak, niestety, pre
kryć wszystkie swe zobowiązania.
zarówno mężczyźni jak i kobietę- w wie zamykania tych kopalń, które nie mo tensja ta obrócić się może nie w kie
TRZECIE WYJŚCIE
ku poniżej 40 lak którzy będą mogli do gą związać końca z końcem, i niema runku nieuchwytnej pani MiedzińŻycie wykazało w ciągu ostatnich stosować się do nowyiih warunków bytu. możności uchronić całych załóg kopal skiej, lecz w kierunku Rządu, który
paru lat na terenie polskiego przemy W tej nowoczesnej wędrówce, ludów nianych przed utratą pracy i zarobku. ona. może w danym wypadku sannoToć nawet w państwowych zakła zwończo reprezentowała, anonsując
słu, że możliwe jest w tej sytuacji je uczestniczyć będzie 'górą 150 tysięry
dać’* przemysłowych koncentracja mu się i przed i po audycji jako inspek
szcze trzecie ■wyjście, które leży ipoza osób.
inicjatywą samego przemysłowca, a
siała być przeprowadzoną np. w Za torka pracy
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„Ludzie pracy w Zagłębiu Dąbrowskiem
12 godzin w oczekiwaniu na... pasażera

PRZEZ ZAMGLONE OKULARY.

Sen o potędze
Od ostatniej nieatziaii, jalk giośjic >wieść niskie
Wiellkj triumf panuje w naszym pepeeeie.
Jak wiadomo, jjeipeeg na mandaty lasy
Szczególnie, gdy wybory są do jakiejś kasy.

— Wozy są stare, psulją się często, ga c-złowiek tylko nadanej ą żyje, bo sobie
Sagowiec spał Cifiza. i pujs*tka zupełna paaowałta na rażów nie marny, stoją pod golem nie myśli, 'że przecież może się coś poprawi, Bielnik zatem zwycięstwo ogk&zają z Bieoieir
ulicach miasta. tyilko wiatr wygrywał bem i niszczą się.
może jeszcze wirócą te erosy lepsze — Bo oni robotników rządzić będą wianiem.
Wielki trluimf oblano w familijnym gronie
— A co pan robi w domu?
jakieś d*zśkie, nieokiełizane melodje, pod
uśmiecha się Mado.
I Bień z radości płakał na BtahtuAra łonie.
— Co robię? A patrzę jak płaczą dzie
Żegnamy się z nim i odchodzimy. Od
rzucając zbite warstwy śniegu. Tu. i ów
dzie przebiega! przez uiliee jakiś pize- ci i słucham wyrzekań żo-n.y, że bieda, chodzimy, aby położyć się do ciepłego 42 mandaty wizjąć do Ka*y Brateiej,
‘■hodtzeń skulony, lub dyżurujący poii- że trzeba a to węgla, a to buty k-uip-ić, łóżka, aby posbirhać radja. przeczytać Przyznać traeba, że triumf to jest oie catawii
czy o po-tędizf sem Bierna mę ziśca?
cjaird. Na Ue eiemmej panoramy ul. 3 Ma a to jakieś spodnie d‘la syna — to też gazetę, gdy tymczasem szofer taksówki Ade,
Wzaak wie ka>żdy, że <w sukuite pnzy^li —
ja odbijały się wyraźnie neony reklam mówię pa-r.iu, że wodę siedzieć tu w tej X 35 trwa datlej ra poslerwnikiu i w®rokomumiMci..
dantcołnigów, skąd dochodziły sentymen taksówce, mairzmąć i cieszyć się, a może kiem pełnym nadziei błądzi w czelu
SZASZA.
ściach nocy, aiby wypatrzyć jakiś objefct,
talne tony tanga... Pod jednym z nich kto pojedzie?...
siedział skulony chłopiec i zzi^bnfęteia;
Zapatrzył się przed siebie.
któryby zapewnił mu utrzymanie uA
— Tak, panie, ciężko jest, ale cóż ro jutro.
rękami rozgrzewał swe wątłe ciele. Cze
W uszach zostały nam słów® szofera:
kał pewnie, aż wyjdoie j^kńś zalany bić. A najgorsze to jest, że już tylu nas
jest bez pracy, a tu jeszcze te cholerne .może jeszcze wirócą te c-zasy leps-zeNic
gość, który prędzej r-zuici parę gros-zy.
szkoły „falbryikuQą“ nowy-, li szoferów — ulega kwestji, że wrócą, że muszą wró
Idziemy dalej.
w wielkim wyborze do użytku dorn-j
Po drugiej atmonae ul, 3 Maja przecho różni piekarze, ślusarze zdają egzamin i cić, a tymczasem trzeba cieszyć się, że
wego i technicznego ołoz WYCIE
są
szoferami;
a
ja
juiż
20
lotjeżdżę
i
miuma
się
jeszcze
swój
własny
wtuMtat
pra

dziły szybko uilk,znice. chichotając nie
RACZKI kokoso-we i druciane poleca:
cy i choć -ciężko jest żyć. ale przecież
■wiedzieć z czego... Od caasu do czasu szę się tak mordować.
głośne
—
No,
a
na
rcaryiwki
ma
pan
czas,
do
tyle
setek
tysięcy
jest
w
zmacanie
goidobiegało raszyćh uszu jakieś
szem położeniu, a ot chociażby ten chło
przekleństwo, to znowu krzyk, krzyk kina, do teatru pan -.chód®?
SKŁAD TOWARÓW ŻELAZNYCH
— Kin^ niie lubię, aile do teatru do piec siedtzjący ped dian-ciinigiem. któremu
rozpaczy f pen iżemia...
wł. St. Kliniitózcws-H.
pójdę od czasu do czasu, nawet nieraz w tej chwili poczciwy kelner wyniósł
Zbliżamy się do dworca.
SOSNOWIEC
>46
Kilkanaście taksówek wyraźnie odei- to i dzieci zabiorę. Nasz teatr' jest wy resztki jedzenia, jakie zostały po go
WARSZAWSKA 8.
Tel. 7 90
nolo się na tle szarych mu-ręw dworca. jątkowo toni i dobre sztuki dają. Jak ściach. Je łapczywie, wsuwając do ust
Tu ludzie pracy... Pracy ciężkiej, odipo- c-złowiek pójdzie to i na chiwi-Ię za-po- d-uiże kawały mięsa i myśli, czy jutro
wiedzlelłr ej i nużącej. Może ktoś pr-zy- m<Di o wszysJki-ch troskach, a dzieci to spotka go ta sama frajda, czy trzeba bę
0 uzyskanie funduszów
jedzie pociągiem. może geść jakiś wyj- już największą uciechę mają. A tak to dzie żyć o głodzie.
NA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH
dzie z baru i nie mogąc dojść na wła
Uski.
snych nogach^, pojedzie taksówką — me
Mias>ta Zaiglębia Dąb rów eh i^go oi ju
tracą nadziói.
Sejmik będzińska czynią już odpowied
Na zegarze dłworoowyim dochod®iła
nio s-lanainia, aby uzy&kać odpowiednie
północ, gdy zaczęliśmy rozmowę z j-edkredyty na zatrudnienie beznobotijyih
ryim z szoferów.
w b. roku.
Fundusz Pracy przeznaczył tak zniko
— ŹHe jest, proszę pane', barózo źle...
me kredyty dia uaezych mia®tf że za p.cjuż 11 godton dzisiaj stoję i jaszcze nic
niądze te meżna byłoby *a-tfu>dn>ić zale
nie zarobiłem. «AIe to nie dziwne... Te
dwie an-ikomą ilość ludzi.
raz tak jest coraz częściej., ale za to po
Teatr Miejski w Sosnowcu W ziwiązku z tam miasta i Sejm L w y
datki... podatki okropne. Muszę płacić
15 zł. miesięcznie podatku drogowego od
Dziś, dnia 12 b.m. o godz. 7 wiecz. przed- syłają w przyszłym tygodniu zbiórką
w
z
i
s
Łuiaiji
Dziś Eulalji
stawienie zakupione dlla zespołów robotni delegację do Warszawy, króm inkjwr100 kg. wagi w ozu, opłaty ne rzecz Zwią
czych,
doskonała komedia P, Vulipi<isa p.t. njować będzie w dyrekcji Fu. :ln z i
zku szoferów, podatki skarbowe, ubez
Jutro Katarzyny
/ZWYCIĘŻYŁEM KRYZYS".
pieczenie od1 pasażera 1300 miesięcznie,
Wschód słońca 7 m. 3.
Jutro, dnia 13 b.m. o godz. 8.30 wiecz. — Pracy o przeznaczę ule odpowie dc cb
a jeszcze takie drobne, a to zaipilombokomedja P. Vulpiuna p.t, ..ZWYCIĘ sum na walkę ż bezrob' ient.
Środa
Zachód
M 16 m. 54. świetna
ŻYŁEM KRYZYS1’ z dyr. J. Gołaszewskim w
——x\-—
•wonie taksometru. n»»wet taka takea i to
roli
głównej.
Bilety w coni« od 25 gr.
X PORĄBKĄ KU CZCI PAPIEŻA. W
6 zł. kosztuje.
— —XX--------mb.
niedizielę
paraf
ja Porąbka obchodzi^
—- A Ule pan zar-abfe?
Kina w Sosnowcu grają dziś
b. uroczyście święto kn czc. Popie ża.
— Miesięcznie koło 200 zł. brrrfto, a
Ze związku pań domu
ZAGŁĘBIE: Peter ll>J>etwon.
oraz dziesięciolecie istniieria d ecezji czę
jak popłacę te wszystkie podatki, to co
PAŁACE: Mada mateczka.
PRZYJAZD P. ŁADZINY
stochowskiej. W Dorn u ka.oiickim w
mi zostanie? A płacić trzeba regutamie.
EDEN: Ba boona.
DO ZAGŁĘBIA
Kaźmierzu odbyła się a.ka dem ja’ z HaJak jeden miesiąc nie zapłacę. to zaraz
tyDowiadujemy się, że w pizyszłym
stępującym pro-graniem: słowo w«!!ę4>;.r
mf wóz wycofują. A niech pan weźmie
godn i u odwiedzi Zagłębie p. Wanda Ła- wygłesił ks. probo-sącz Griywacki. pu
benzynę, sunary, amortyzację wozu... Al
ŚMIERO
KARŁOWICZA
dizśna, wiceprzewodnicząca zarządu głów czem p. Opacki odczytai referat o Ojbo tako noc jak ta. Jeszcze n.ic nie za
Onegdaj, w 25-tą rocznicę tragicznej nego Związku pań domu. P. Ładzina na eu św. i kr1, bisikirp-ie Kubinie. Po refe
robiłem, ą j'uć musiałem 5 litrów benzy
ny przepuścić przez motor, żeby nie za- śmierci Mieczysława Karłowicza, odbył leży do najdzielniejszych naszych dzia racie wznieś.ono okrzyk na ześć Oj"a
morzł, to ju«ż straciłem około 3 zł. A ma- się w semin&rjum nauczycielekiem w So- łaczek: obdarzona świetną wymową, nie św. i ks. biskupa częs-ioeh o w s-ki eg-o. W
gistrat i województwo to talk człowie suOwku poranek muzyczny, urządzony zmiernie ujmującą powierzchownością i drugiej części a-kademjf chór kościelt y
czarującym wdiziękieim, swoje nieprze pod dyr. utałentcwąnego dyryigcnta p
kowi życie zatruwa, że aż ciężko wy staraniem dyrekcji geminarj um.
Program koncertu, którego w ykonawcą ciętne zdolności oddaje na usługi akcji M. Niedbała wykon U: Hymn paipes-ki i
trzymać. W Soemowou nip. wprowadzili
jakieś .^czarne książki“ i oprócz prawa był profesor katowickiego konsewatc- społecznej. Zr.ana jest we wszystkich o- Ufajcie (NOwowjejsikjogo) oratz ..Kanjalę”
jazdy człowiek musi płacić 5 zł. za taką njum p. Józef Cetmer, składał się z dwóch środlkach emigracji polskiej we Francji, (•k«s. Chlondowskiego).
P. Niedhatawa
części: w pierwszej — poświęconej twór anana jest w wielu naszych miastach i piękt-ie odśpiewała bolo „Łafki o Boże”
czości
Karłowicza
prof.
Cetner
odegrał
miasteczkach
i
tysiące
ludzi
ze
wzrusze

(Stradeiiego). Sola s-kizypeowc wyk-oncł
W d*Hsrym ciągu rozmowy dowńadujetny saę, że w roku 1950 było 31 taksó 2-gą, 3-cią i 4-tą część koncertu A-dur niem i uznaniem wspominają jej doske- b. ładn e p. J. Klejin przy a-kom-pan jswek, oibecr.ie — 18. Wtedy zarabiało 6ię Karłowicza; w drugiej — poświęconej nałe odczyty, w których zawsze umie mencie p. Niedbała. Deklamacje dohr^koło 900 złM jakkeiwidk podadki były tańcom, odegrał szereg tańców: Lu-ltty‘ego poruszyć najważniejsze, majbard-ziej istoi wypowiedziały dru-chny z K-SM. Na >Hkończenie -aikademji KSM odegrało sztu
większe. Następnie n<a»z rozmówca in- Gots»sec% Ramon,, Brahmsa, Dwór żaka, ne zagadnienia.
P. Ładzina będzie dnia 17 bm. w Czę kę pt. ,,Wszytko wolno, dawaj wódki"
rónmutfe, że jeżdżą pirzeważniie dokto Bartoka, Szopena, Wieniawskieigo, Za
rży.kiego i in.
stochowie, 18 bm. w Zawierciu i Dąbro (EJi Oleskiej). Szitpikę sPirannie wyreży
rzy, sędziowie i dyrektorzy.
Koncert został poprzedzony przemó wie, 19 bm. w Sos-now-cu i Czeladzi i serował p. J. Goeefc. Hym<n€m „My ohceA targują adę okropnie? Nieraz to
i jakaś „gruba ryba“ z d*ziewczynką ka wieniem dyr. Mazura, który w krótkich jest gościem miejsce wy i h oddziałów Zw. my Boga zakończono u-roczy^tość.
żę się gdzieś zawieźć — to i zapłaci po- słowach opowiedział młodzieży semina- peń domu.
X ZABAWA DLA DZIECI W DĄBRO
---------- XX—----ittądrnie, a nieraz niektórzy nebieią czło rjum j dzieciom o tragicznej śmierci
WIE. Samopomoc 'p-oieczna kobiet u-rzą
X
POSIEDZENIE
RADY
MIEJSKIEJ
W
Karłowicza
w
Tatrach,
pcszczególne
li

wieka i zwieją... Taki to podły los —
dza w niedzielę 16 bm. w Resursie dą
twory zaś objaśnili pp. prof. Czubaty i DĄBROWIE. Pojwbrze, tg. w piątek o ‘
wzdycha Ciężko Łasz rozmówca.
godz. 20 odbędzie się w Dąbrowie po- browskiej w.elką zabawę dJa dzieci. Za
Mieszka na Sielcu, zajmując pokój z Januszewski.
Zarówno ze’ względu na umiejętnie do ■siodizęn.ie Rady miejskiej z następującym proszenia można otrzymać w ks-ięgarr.l
kuchnią. Ma żonę i pięcioro dzieci. Mie
p. Ringma.nowej, gdzie mężna także naszkanie ffrimiCłi 25 zł. miesięcznie. Żyją brany program poranku i dobre objaś porządkiem obrad: upoważnienie Magi Ibyć wcześniej bilety wstępu. Pcczątek
<wwyscy podłe — mięso to luksus — prze nienia jego pcszczególnych części, jak i stratu do podjęcie z Polskiego Banku o godiz. 3 pepoł.
piękną grę prof. Cetnera, który był go Komunalnego 45 tys. zł., przyznanych z
iweżnle kąrtofJe 5 kasza- Najs-tarszy syn
Komitetu Fundotszu pożyczkowc-ząpomo- X ZEBRANIE ZARZĄDU KOŁA AB
chodzi do powszechnej szkoły — kończy rąco oklaskiwany przez młodzież, imprez
gowego; zaciąignięcie z Powsz. Zakładu SOLWENTEK &żkcły hat. dl. inj. Król.
■w tym rdku. Beszta to jeszcze małe, ale zę należy uważać za' bardzo udaną.
------OQO—
ubezpieczeń
wzajemnych pożyczki w Jadwigi w Sosnowcu odfoędiz-ie się w
też nieima arna w co ubrać, ani dać zjeść
X NOWY WICEWOJEWODA KIELEC kwocie 10 tys. zł. na rzecz ochotniczej dniu dzisiejszym o godz, 19. Obce-rość
ponządbie.
— Satn Człowiek chodzi w łachach i KI p. Stefan Bienięwski objął już urzę straży pożainnoj Kcszelow; umorzenie wszystlki-eh orfonikdń konieczna.
płatnikom podatków i opłat komunal X „TŁUSTY CZWARTEK*. Zarząd lopali machorkę — wzdycha znowu nasz dowanie.
nych; nadanie nazw nowym ulicom w
•warzystiwa muizy<z>tiego w Dąbrou '.<■ urozmówca. — ASe człowiek trzyma się X KOMENDANTEM POUCJI WOJE
zębami j pa«utrami tej maszyny, bo jak WÓDZTWA KIELECKIEGO mianowany mieście; składanie interpelacyj.
rządfea w czwartek 20 bm. w sali Rezc®tał
inspektor
Jan
Piętkiewicz,
jeden
X POGADANKI. W Lektorjum miej sumsy iimjprezę kar-cawałową p. n. „Tłują straci, zdechnie z gftcdiu. Mam takich
z
najzdobnejszych
oficerów
służby
śled

skiej czytelni publicznej im. L. Nowaka ety czwartek-. Początek o godz. 20.
kolegów, co to dawni-ej mieli taksówki —
w Dąbrowie odbędą się następujące po Wstęp zł. 2.50 od os-c by. «złcnflecwie
dziś zesżld na dziady. A co najciekaw czej.
sze, że nie mogą eię zarejestrować jako X ZE ZWIĄZKU PRAC. UMYSŁO gadanki: w środę 12 bm. prof. A. Ma ,Tow. płacą 1.50 zł.
bezrobotni, bo powsiadają, że oni mają WYCH ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO. jewski Jtwestja ukraińska w Pdlsce“;
zawód. Ate pracy niemą*. To też noszą Komisja onganizaCyjŁa Związku Za w. w czwartek 13 bm. p. L. Małkowski ,yCzf X ZABAWA NA SATURNIE. Zarząd
przemysłu i ‘-asze dzieci są nieposłuszne". Początek Domu ludowego na Saturnie urządza <U
teraz pączki, zarabiają 50 gr. dziennie, pracowników umysłowych
15 bm. aabaiwę taneczną, pedc-zas której
czasami złoty, a sypiają w domu nocie- handlu Zagłębia Dąbrowskiego podaje pcigwdamek o godiz. 19.30.
do wiadomości kolegów pracowników X KOSZE Z KOKSEM. W związku ze przygrywać będtzie orkiiestra absolwen
gawyni. Pomocy żadnej znikąd...
umysłowych, że lokal Związku mieści się znacznem obniżeniem się temperatury tów demin-arjum nauczycielskiego w So
i— Czy jakieś deteze kuinsy robicie?
— Bardzo rzadko. Podczas łatą to po- w Sosnowcu, w Demu Społecznym przy Magistrat Sosnowca polecił wczoraj u- snowcu. Początek zabawy o godz. 20.3Q.
Bilety wstępu na zabawę: d'!a członkiń
jedzie się do Wisły, albo do Krzeszowic, ud. Żytniej 10, II-gie piętro, pokoje Nr, ? tawić w k-iłku punktach miasta kosze
a w zmje -to przeważnie db Katowic, 28 i 29. Sekreterjat Komisji organizacyj żelazne z żarzącym się koksem, przy któ 49 groszy, dla człon/ków 99 gr.. a die
nej urzęduje codziennie, z wyjątkiem rym zzięhinaęci przechodnie mogą się o- gęści 1 zi. 49 gr. <Ha panó^. dla pań
Będzi-łJi lub na kopaflnie.
99 gr.
— He lat ima ją te wozy i
ndedzied, od godz. 19 do 20-ej.
irrzać.
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„KURlEK ZACHODNI* środa 12 lutego 19% roku.

CZYJE PRZEDMIOTY. Od jednego
Sprawozdanie Komitetu zX aresztowanych
złodziei policja odebra
„DNI PRZECIWGRUŹLICZYCH"
ła srebrną papierośnicę, pochodzącą nie
Zongai-irowane
przez Komitat -JDintiii wątpliwy z kradzieży, zaś podczas re
Frzeeiwgnjźliczy^h’- w Sosnowcu
dwie wizji w mieszkaniu jednego ze złodziei
jmprezy dochodowe dały ibagi ę(pujące znaleziono dużą torebkę damską z lafkiewyniki: Wpływ ze zbiórki za pośrednic lowen-ej skóry oraz portmonetkę skórza
twem sprzedaży znaczków w lokalach ną. Odebu-anie od złodziei przedmioty
1‘oary wfkowych w dinóu 7 gruidmia r. u‘b. można odebrać w wydziale śledczym w
i sprzedaży uiiGzr.ej w dni-u 8 gnudmia Sos-towiu po udow odmienili prawa wła
•r. mb. przyiuiiósł 353,77 zl. Wpływ z tom- sności.
Wi urządzonej w dniu 19 gnudmia mb. i.
przyniósł zł. 379,67. W zbiórce uilpGzinej X ARESZTOWANIE „TOREBKARZYh
tyigodmtadh nieznani osob
zia pośrednictwem sprzedaży zT-aezików W
mdiztai wzięły kwestanki i kwestar-ze z nicy dokonali Szeregą napaści iha prze
■następujących
o:<anizacy j:
Związek chodzące samotnie wieczorem ulicami So
pracy obywateiekiej kobiet 30 kwe&tarek, snowca kobiety, wyrywają im z rąk to
W wyniku przeprowadzonego
ochotnicza straż ogniowa zakł. przemy rebki.
słowych C. G. S-.-hón 12 k wes-ta.rzy i T. przez policję dochodizenia. ujęci został i
U. R uddz. śródmieście 10 kwe^Ł. W lo sprawcy tych kradzieży. Są nimi miesz
katach zaKikiniętyeh kwestowały ztame kańcy S-osr.owCta Władysław Szymański
w kota-oh towarzyaikich i w akcji spo- i Władysław Chrapała. Ujętych „torehłeczD<-.i pałuje z Sosuio-wca Joniłuklę zor- ke»rzy‘‘ osadzono w więzieniu'.
ga»izowa.ło również grono zdanych w ko X OKRADZENIE SKLEPU. W nocy na
tach towarzyskich i akcji społecznej pań. 9 bm. przez podkop od piwnicy włamał i
Szereg osób oraz fiirrn ofiarowało bar ■się nieznani sprawcy do składu przybodzo cempe tamty. W projekcie je®t zor- rów szewskich w Katowicach przy ul.
giar.iiaowainie dalszych iimiprez na ten »am Gliwickiej 2 i skradli r.a szkodę kupca
cei.
Cha ima Jasne go z Sosnowca większą
Ws zyetlk im orgwm-i za toi om po w yższych ilość skór, cholewek i innych Przybo
imprez, k westa-rzuni*. osobom i firmom, rów szewskich, wartości 300 zł.
które złożyły ofiary na cele walki z
gruźlicą, tą diroigą wyrazy podziękowa
nia składa Kom-i-tet. „Dni Przeciwrguźliczyoh“ w Sosnowe

5.

IE

Szczęście sięga wszędzie.e.
Odnajdzie Was nawet w najmniejszej
miejscowości, gdy tylko nawiążecie
z niem kontakt za pomocą losu
I-ej klasy 35-ej loterji. Jedna z wielu
wygranych może obdarzyć Was do
brobytem na cale życie. Szczęśliwe
losy wysyłamy natychmiast po na
desłaniu zamówienia.
KOLEKTURA *,

A. WOLANSKA
Centrala, Warszawa, ul. Nowy Świat Nr. 19.
Konto P. K. o. 7192.

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotnie.
Cena losu — 40 zł., ćwiartka 10 zł.
Ciągnienie rozpoczyna się 20 lutego.
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Szpital dla chorych zakaźnie
otrzyma Zagłębie już w kwietniu b. r.

X KONKURS NA PROJEKTY ZDOB
NICZE. Z zakresu rodzimego malans-tiwa
ściennego ogłoszony przez przymusowy
Zagłębie Dąbrowskie, ośrodek bar-. szpitala zakaźnego. Znajdujący się• w rodziny chorych wolą trzymać cborłgo
cech matlarzy i latkierników w Katowi dzo gęsto zaludniony nie posiada do-1 Sosnowcu szpital
zakaźny
-r__ ___
____ - t. zw.- 1ba- w domu i nie zawiadamiają wcale o
cach upływą pod względem nadsyłania ■y-dhczas
przyzwoicie
urządzonego | raki znajduje się w talkim stanie.
stanie, że wypadku.
prac konikwrsowych w- dni-u dzisiejszym.
Sprawa braku odpowiedniego aapiW d. 14 bm. o godz. 15 nastąpi oficjalne |
fala niejednokrotnie byka omawiana,
dniu 14 btrn. o godz. 15 ua*tąpi oficjalne
jednakże kończyło się zazwyczaj tyl
otwarcie prac konkmrsowych w sali po
ko na projektach i konferencjach. Do
siedzeń Jiir. 10 w gnia1 hu magistrackim
piero obecnie wchodzi ona na realne
prizy ui. Pocztowej. W skład sądni ko-ntory i w najbliższym czasie ZagłębikuTsowegio wchodzą pp.: Wieniaw Za
Znaną jest ogólnie sprawa zamyka Hale Targowe1", których właścicielami otrzyma nareszcie odpowiedni aapital
rzycki. dyrektor państw, szkoły przem.
dla chorych zakaźnie.
artystycznego w Krakowie, imż. Witold nia niektórych przedsiębiorstw skar- są ci sami akcjonariusze, przebywają
Wczoraj odbyła się w tej sprawie
właściciele cy w Wiedniu.
Kłębkowslki. kierownik wyda, ‘komunik.- telizowanych, za co ich
Pieniądze, jakie otrzymuje butla za konferencja w starostwie będz’ńsłkiem
budowil. woj. Śl.. Fei-iks Lopieński. pre ołrzwmują odpowiedni ekwiwalent w
postój przesyłane są do Wiednia. W pod przewodnictwem p, starosty Boxy.
zes muzeum rzeiniioeł i sztuki stosowanej gotówce t. zw. postojowe.
Podobną tranzakcję przed paru laty ciągu ostatnich lat przesłano wiele w której wzięli udział przedstawiciele
w Warszawie, in. Sikorski, radca budowl.
miast Zagłębiowskidh prez. Almstredt
maigistraitu Katowic, red. Wojciechowski zrobili właściciele huty szklanej ,.He setek tysięcy złotych.
Jak się okazało, nie od wszystkich prez. Izydorczyk i prez. Trzęsimiech,
z Poznania, Do-brzeiecki z Warszawy, lena" w Sosnowcu. Właścicielami hu
przedstawiciel Rady powiatowej Łnż.
Nyga, Kempiński i Kęsy z Katowic. Na ty „Helena“ oraz huty szklanej w Ma pieniędzy przesianych do Wiednia aa Czaplicki, naczelny lekarz Ubezpiegrody za d ekl a>r o<waii: Związek Izb rze- lej Dąbrówce na Śląsku, która rów płacono w Polsce ustawowy podatek, czalni Społecznej dr. Niepielskj oraz
miieńlinicłzych. muzeum rzemiosł i sztuki nież jest nieczynna jest konsorcjum wobec czego skarb państwa narażony lekarz .powiatowy dr. Riedel.
stosowanej w Warszawie. Iżb« rzemieśl wiedeńskie, którego akejonąrjnszamj został na straty.
Wydział powiatowy wysunął wnio
W związku z tern, jak się dowia
nicza w Katowicach. Śląski Instytut rze- są żydzi austrjacey z Weisem ,na czele
sek, że uruchomi we własnej adm>nidujemy,
prowadzone
jest
przeciwko
Nieczynną
w
Sosnowcu
butę
przy
w Katowicach,
nweślnicwyprziemyelowy
st,nacji sapitala dla chorych zakaźnie
Magistrat Katowic,’ Związek faibryk farb ul. Sienkiewicza, jak wiadomo, prze właścicielom huty „Helepa*1 dochodzę w Grodźcu w budynku, w którym
nie
karno-skarbowe.
robiono
i
urządzono
w
n>ej
..Polskie
: lakierów w Polsce i przymusowy cech
znajdował się poprzednio szpital Ubez
.Tgtr-.t
«—
malarzy i lakierników w Kat-o-wicachpieczalni.. Szpital ten ol»sługiwałby
Celem zaznajomienia szerszego ogółu z
cały powiat. Przedstawiciele miast o»
wytycznym kierumkiem polskiego malarraz UbezpieczaIn i zobowiązali się wy
stwia ściernego zostanie dia publiczność:
sylić chorych zakaźnie do szpitala w
otwartą wystawa prac konkursowych w
Grodźc-u i ipariyoyipować w ewentu
dniach 15. 16 i 1? hm. pod wyżej wska
alnym kapitale obrotowym.
zanym adresem.
Wczora j w godzinach popołudnio przy<byłv również straże z kopalni To
Dla uzyskania zasiłku na urządze
X Z OMP NA PIASKACH. Dnia 10 bm. wych wybuchł pożar w śródmieściu warzysfwa Sosnowieckiego z Niwki i nie szpitala poczynione zostaną odpo
odlbyło się zebranie międzyorganizacyj Sosnowca, a mianowicie w biurze głó- Milowic. straż z kopalni Czeladź oraz wiednie starania w Warszawie. Kns’nych wieczorów dyskusyjnych, na któ- wnem Sosnowieckiego Tow. Kopalń Wę FaKrykj Dietla.
ty urządzenia szpitala wynoszą 25 ty
rem m. in. postanowiono urozmaicić przez gla przy ul. 5 Maja.
Ogień zniszczył częściowo nagro sięcy złotych.
dodanie opracowań pięknych noweli ora®
Ogień powstał na strychu w archi madzone na strychu kopjały i inne
O ile nie zajdą jakieś nieprzewi
wysuwać problemy d-o dyskwji.
wum, gdzie nagromadzone jest wiele książki, dach i podłogę ma strychu. dziane trudności, szpital dla chorych
W związku z 16 rocznicą odzyekaT-ifl keiąig., W chwili wybuchu poża>ru. Wskutek zalewania ognia, woda prze zakaźnie w Grodźcu oddany zostanie
db^tępu do morza dnia 21 bm. zostanie o godz. 1.40 popołudniu urzędnicy n>e ciekała przez ftu-fit w lewem skrzydle do użytku publicznego już z dniem 1
wygłoszony okolicznościowy referat. Z pracowali, bowiem była topora obia budynku i aby uchronić sufit przed kwietnia -.b.
inł jatywy ktancwnika p. Zajdlica zor- dowa.
zawaleniem się wybito dziury, przez
gamizowiamy zostanie międzyorganizacyjPożar spostrzegli pierwsi robotnik, które, woda mcigła spłynąć.
•ny chór męski. Zaipiay chętnych przyj który sprzątał archiwum Feliks KuCo było przyczyną pożaru narazić
mują delegaei komitetu.
zia. pracowniczkia roznosząca herbatę dokładnie nie stwierdzono, Prawdopo
W piątek dnia 14 bm. o godz. 6 wiee®. oraz telefonistka wewnętrznej centra-' dobnie o-gień po-wstał od przewodni ko
SOSNOWIEC 3 Maja 11
p. Pinteck i wygłosi referat na temat „Po U, która zawiadomiła
natychmiast minowego, obok którego właśnie by Zamieniamy stare odbioraiici na nowoaetlacy w Niemczech4'.
ły książki.
ne typy. Największy wybór Radioodbior
miejską s-tnaż pożarną.
ników w Zagłębia.
Na ulicy 5 Maja przed biurem To
Gdy na miejsce prsybyk
straż
X OBRADY KOMINIARZY. W dniu 9
bm. odlbyło się w Sosnowic u wałne z®- przez dach wydobywały się kłęby dy- warzystwa gromadziła się tłumnie pu
brainie członków Konporacji kominiarzy nro z tlących *ię ksiąg i belek. W cią bliczność zwabiona na miejsce poża
z całego wojewódaJtwa Kieleckiego z u- gu krótkiego okresu czasu straż miej ru widokiem przejeżdżających straży.
DO WŁASNEJ KIESZENI
W międzyczasie1
dlztałem przedstawicieli wtadtz wojewód®- ska pożar ugasiła.
Etyka w d-obie obe-mej pozońtajwia
ki-eh i miejscowych oraz delegatów cenwiele do życzenia. Nawet ludzie wzglę
tyalnego Zw. w Wairsaawie. Ną zeibranaH
dnie dobrze uposażani dopuszczają się
■omawiano wttóne dla zawodu kominiar
cąd'użyć. Ki*ka dni temu wykryto d«żą
skiego sprawy. W zakończeniu obrad
malwersację w Sosnowiec-kiem Towarzy
walne zebranie wysłało telegramy hołstwie kopalń. Urzędnik Jasiński przyT
<towmic®e: do p. Prezydenta Rzeczyposipołftej- p- premjera Kośdałkowiskiego i
Nazwisko radnych z drugiego okrę właezczał sobie inkaso z przesyłek zaH-.z
W dniu 10 b.m. z polecenia władz
generalr.ego inspektora sił zbrojnych wojewódzkich odbyły się w Sławko gu, t. j. w Niw-ce, gdzie w ybrano trzech kowyctfi Gdy w lutym malwersacje te
wie wybory do Rady gminnej. W okrę kandydatów, podamy w dniu jutrzej zostały wykryte, tłumaczył-się>, iż w uł>.
gm. Ryd®a-Śmigłego.
roku został napadnięty i zatbrano mu
X WALNE ZGROMADZENIE czk^ków gu pierwszym, t. j. w Sławkowie — szym.
W okr. pierwszym przewodniczyć j® 60.000 zł. Pcizatem mżywał wykrętówSfoowarizyszenta Spółdzielczego „Kolo- mieście wybrano 15 członków Rady,
p. Marty zzw&iając winę r.a nieżyjących wyższych
nja‘; w Ząbkowicach odbędzie się dn-a mianowicie: pp. dr. Bo,g. Niepielskie- spek+or samorządu
urzędników.
23 lutego 1936 r. o godtónie 10 m. 50 ra go, St- Kopczyńskiego, Fr. Ziętka, Ja niak z Olkusza.
Sprawa znajduje się w śledatwae, któ
Prawdopodobnie i z tą radą władze
no w lokalu Domai Ludowego w Ząbko na Kuca. Jana Cembrzyńskiego, Sta
wicach
z (następując ym
porządkiem nisława Cemibrzyńskiego. Piotra Cem nadzorcze będą miały kłopoty ponie re ustali wysokość nadłożyć. Wynoszą
dziennym: 1) Sprawozetanie z dztałako- brzyńskiego, H. Rakocza, Jana Bednar waż w skład jej wchodzą prawie wszy ■orne w każdym razie duże sumy. Prze
. 2) Wybór nowego Zaraądiuu 3) Wol' skiego, Piotra Wiltosa, Jana Kolczyka, scy radni z poprzedniej opozycji, a- kroczą i^ratwdopodobnie kwsotę 100XXV
złotych.
ranżujący głośny strajk włoski.
P. Liszkę i J. Hermana.
j>e w®Gosfac

Pieniądze z Polski do Wiednia
za nieuruchomienie hut szklanych

Pożar w śródmieściu Sosnowca
w biurach Sosnowieckiego Towarzystwa

„OPTOFOT“|

INKASO

Wybory do Rady gminnej
w Sławkowie

„S U K J E B

16-ta rocznica
OBJĘCIA MORZA
L. M. i K. w Ząbkowicach obchodziła
uroczyście 16-tą rocmkę objęcia w po
siadanie morza polskiego.
iW niedzielę o godiz. 9 rano mtejstowe
orgumizacje ze szta.iicta.rami przybyły do
kościoła na nabożeństwo. Mszę św. od
prawił ks. pref. Rubik z Sosnowca. Pod
czas nabożeństwa chór kościelny odśpie
wał na głosy pieśń żegWzy: ..A której
berta ląd i morze słucha'. a na zakoń
czenie hymn ,,Bożc coś PoMcę". Ks. pre
fekt. Rubik wygłosił ókobczwoścóowe ka
zanie.
W ponieidłziałek o godiz. 2 popoł. w
Domu ludowym pod kier. p. J. Taejeckiego odbyt się- poranek mordki dta mtadzieży szkoiIin«j, wieczorem zaś o god«.
6 odczyt o zmaczocniu wroczystości i pol
io w Gdyni wygł-osił prezes LMK w
Ząbkowicach p. Lewndowtsiki. Wyświe
tlano filmy morskie: „Pod polską bande
rą..Podróż r& statku .,Cieszym‘:, „Wy
spa Jamajka" i tygodnik aktualny. Na
zakończenie p. Lewadldowśki apelował
do publiczności o liczne zapisywanie się
do szeregów LMK. W ceto szerzerJo pro
pagandy polskiego morza p. Lewandow
ski wyraził gotowość pokrywania z wła
snych funduszów prenumeraty miesięcz
nika ..Polska r.a morzu“ za wszystkie
dzieci n tez* możnytth rodziców w Ząhko,wicach.

DOSKONAŁE WĘDLINY
poleca

Warszawska Wędliniarnia

St Kucharski
Sosnowiec ul. Warszawska Nr. 1
817
Piłsudskiego Nr. 61
ODPOWIEDZI REDAKCJI.
Stały Czytelnik. Sosnowiec. Zapytuje
Pan, od .jakich mieszkań komorne pod
legła obniżce o 15 proc. Otóż dekretem
p. Prezydenta Rzplitej obniżone zostało
o 15 proc, komorne mieszkań 4-iżbo-wych
podlegających ustawie o ochronie loka
torów. Mieszkania co do których wy
najmu zawarto dobrowolne umowy nie
objęte są zniżką.
Zazi.aczamy, że kuchnia uważane jest
,w myśl dekretu za 1 izbę. Jeżeli więc po
siada Patn uttnicwę z lokatorem na piśmie
— natenczas umowa ta obowiązuje aż
do jej wygaśnięcia. Obniżka komornego
o 15 proc, obowiązuje bez względu na
to. ozy lokator potstaida Sfublokatorów.—

P. Jan Ferdyn. Podatek trzeba zapła-oić. Zwoflniory odi niego może być bez
robotny, po ztożento odłpcwiedtniiego podatnia.

Z A CHO O N r

iroftai 12 liMew 1956 roku.

X MODELARSTWO LOTNICZE W ZA
WIERCTU. Oncgdaj w lokato obwod-u

powiatowego LOPP w Zawierciu odby
ło się ongaaiizac ju'. zebranie sekcja mo.■etarsitiwa, lotniczego pod' .przewodnic
tw em prof. Mytykc >sk.iego. W czasie ożywionej dyskusji j. (stanowiono zo-giarizować pnaCowmię dlta zdołniejisizej mło
dzieży pozaszkolnej oreiz polecono po
wołani ej
komisji zo-rganizwać
zawody
modeli Mających dila t-rzedh g^uip. tj.
jumtarów, amatorów i insiriukt .."ów z te
renu powiatu Zawiewiańskiiegio. Pod1 kor.iec został wybrany zarząd sekcji modella-rs>bwa lotniczego w Zawierciu1, w skład
lktóre@o weszli pp.: pref. A. Myt-yik-owsikj, Mteżfwińśkd, Rzyda^iństki, Nowak i
Kułkułlka. W wolnych wtnioek<a'Ch zebra
ni uichlWialiili zmienić iwzwę tej s fikcji na
sekcję lotriczą prtzy o-bwodziie powiato
wym LOPP w ZewierSi.

Jedncin z objawów wiahań kónjun•U u radnych życia gospodarczego jest
niewątpliwe zwiękozanie
się lub
zmniejszanie się
iiczby świadectw
przemysłowych wykupywanych przez
przedsiębiorstwa. Otóż liczby te oka
zują na terenie naszego Zagłębia ten
dencję do wzrostu w efitatnich dwóch
latach. W r. 1954 na terenie <pow. Bę
dzińskiego łącznie 7 miastami wydzie
lonemd wykupiono 3861
świadectw
przemysłowych, z czego na przedsię
biorstwa handlowe przypada 5555
świadectw a na przemysłowe 526. W
roku 1935 liczba wyfkupicnydh świa
dectw podniosło się do 4104 w tem
5660 wykupionych przez przedsięb.
handlowe a 444 przez przemysłowe.
Ogółem wzrost ten w ciągu roku 1935
wyniósł około 7 proc, natomiast jeżeli
porównamy ilość przedsiębiorstw prze
myślowych w latach 1954 i 1935 to się
okaże. że liczba ich wzrosłą w ciągu
ubiegłego roku o 36 proc.
Te same dane w odniesieniu do So
snowca przedstawiają się następują
co: w roku 1934 wykupiono ogółem
3235 świadectw przemysłowych, z cze
go 2885 przypadło na handel, a 548 na
-przedsiębiorstwa przemysłowe. W ro
ku 1935 natomiast liczba wydanych
przez Urząd skarbowy świadectw wy
niosła 3518. w iem 3159 — wykupiły
przedsiębiorstwa handlowe a 359 —

przemysłowe. Ogólny więc przyrost
procentowy wynosi za rok 1935 około
9 proc. Uderza fakt, że o i-le na tere
nie całego powiatu wydatnie zwiększy
ta się liczba przedsiębiorstw przemy
słowych — bo o 36 proc. — natomiast
w Sosnowcu tylko nieznacznie, bo za
ledwie około 3 proc. Także liczba
przedsiębiorstw handlowych wrzrosla
niewiele około 10 proc.
Wskazywałoby to, iż ne terenie całe
go powiatu życie gospodarcze ujawnia
żywsze tempo rozwoju aniżeli w So
snowcu
«
Niejako uzupełnieniem powyższych
danych, niewątpliwie pomyślnydh. jes1’
fakt, iż liczba upadłości i nadzorów
sądowych, wprawdzie nieznjucz-n>e. ale
maleje. Podczas gdy wrofcu 1954 z te
renu Sądu okręgowego w Sosnowcu
(powiaty: Będziński, Zawierciański i
Olkuski) zgłoszono 9 upadłości i wnio
sków o nadzór sądowy, to w roku 1935
już tylko 6. Liczby te nabierają wy
razistości gdy się uwzględni, źe w ro
ku 1955 — upadłości i nadzorów są
dowych było 16.
Gdybyśmy mogli zanotować jeszcze,
że w roku bieżącym wszystkie komi
ny naszych fabryk i kopalń zaczęły
dymić — śmtało stwierdzilibyśmy, że
konjunktura gospodarcza Zagłębia
przedstawia się coraz pomyślniej. Oby
więc zaczęły dvmić!

trudno jeszcze przewidzieć.
Według
wszelkiego praw.do*ix>dóbi©ńB'trwą zamówie.uia zostały utzy&k&nc na okres trźf.chm-ie&ięczny. W związk-u z tem dyrekcja
fabryki przystąpiła Już do przyjmpwau a
majstrów i tkaczy. Wiadomość tą wywo
łała wśród b. pracowników wspom.rwa
nych zakładów zrozumiałe zadowolenie.

X WALNE ZEBRANIE ,rLIRY«. W nad
chodzącą nied-zielę tj. 16 bm. odbędzie
się wabię doroc-zme zebranie Towarzy
stwa śpiewaczego ..Li<ra4i w. Zawierciu
w lokato własnym o godz. 4 popol. Za
rząd .JJ-ry“ za naszem pośrednictwem
uprasza ewych członków o liczne i pun
ktu al-n e przybycie.

?!£!! GOSPODARCZE
POPRAWA SYTUACJI SKARBU
W STYCZNIU DEFICYT MNIEJSZY O 2,5 MILJ. ZŁ.

KRÓWŁŁń ZAWIERCIA
Budowa domu katolickiego
W ZAWIERCIU

W ub. niedzielę odbyt,, się wata do
roczne zebranie Akcji Katolickiej. Ze
branie zagaił wiceprezes ima. Edward
Stephain. wygłaszając krótkie okoliczno
ściowe przemówienie. Po odbzyŁaocin ostatniego protokołu z walnego zebrania,
ks. prałat Zientara wygłosił nader cieka
wy referat pt. ^Małżeństwo’4, chanalkteryzućąc m. in. świętość rodzi r-y i mał
żeństw katolickiego. Drugi skolei refe
rat naukowy ze specjalinemi drobiazgami
Fachów cmi wygłosił inż. Tadeusz Szretter z Krakowa. Referat ten wywarł ma
zebranych wielkie aadowolenie. W" cza
sie dyskusji ine. Stęphąn podał wniosek
hindówy Domu katolickiego w Zawier
ciu, który został jednogłośnie przyjęty.
W związku z tom postanowiono zbierać
na ten cel ofiary od miejscowego społe
czeństwa. Mamy nadzieję, że przy zme^nej enejgji członków zarządiu Akcji ka
tolickiej oraz
pnałat-a Zientary w nie
długim czasie usłyszymy, że budowa Do
mu jeg't już rozpoczęta.
----- OQO----X
CZĘŚCIOWE
URUCHOMIENIE
TKALNI T.A.Z. W ZAWIERCIU. W ub.
m. donosiliśmy o staram ach zarządu fa
bryki T.A-Z. o częściowe choćby u>i li
chom i cnie tkalrji. Jak dę dowiadujemy,
w najbliższych dłutach nastąpi urucho
mienie wwpommiatnogio oddziału. Bu rota^tników znajdzie p^iacę i na jaki okres

W styczniu rb. deficyt budżetowy
uległ dą-tazemu
zmniejezeniu i wy
niósł 9,5 milj. zł., gdy w grudniu 1935
r. wynosił 11.8 milj. zł-, w listopadzie
zaś — 28,1 milj. zł.
Zmniejszenie deficytu- o 2.5 milj. zł.
w (porównaniu z grudniem jest tembardziej charakterystyczne, że nie
wszystkie jeszcze dekrety podatkowe
zaczęły obowiązywać w styczniu. .Talk
nip. podwyższony podatek dochodowy
od pracowników prywatnych nie znar
lazł swego wyrazu w zamknięciach za
styczeń. Dopiero 7 lutego będzie on
przekazany kasom skarbowym.
Biorąc pozycje wydatków i docho
dów Skarbu Państwa. od dnia 1-go
kwietnia 1955 r., a więc od początku
roku budżetowego 1955-56 — do dnia
50 listopada 1935 r. czyli do daty, od
której zaczęły dztałać zarządzenia dekretowo-oszczędnościowe — otTzymnjemy glcbalną sumę deficytu, za okres 8 miesięcy w wysokości 219,2
milj. zł.
Przeciętny więc miesięczny deficyt
wynosił w tym ókresie czasu przeszło
27 milj. zł.
Tak ipoważny deficyt nie mógł być
odrazu wyrównany. Zmiany dodatnie
zaczęły występować, poczynając cd
grudnia, przyczem w grudniu zmniej
szenie deficytu było bardzo tpoważne.
Za miesiąc ten bowiem
deficyt wy
niósł już tyJ-ko 11,8 milj. zł.
W styczniu 1956 r. następuje dalsze
zmniejszenie deficytu w porównaniu
z grudniem i za okres 10 miesięcy r.
bn-lżetowcffio 1935-36 otrzymujemy gl„

halną sumę deficytu w wysokości 240,5
tnilj. zł.

Poczynając od grudni® r. uib. fala
deficytu została zdecydowanie zaha
mowana i dzięki dwu tylko miesiącom
(grudzień, styczeń) przeciętna miesię
ezna deficytu budżetowego w okresie
10 miesięcy obniżyła się z 2?,4 tnilj.
zł. na 24 tnilj. zł.
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Wkłady oszczędnościowe w PKO
W M-CU STYCZNIU 19% R.

W miesiącu styczniu wkłady oszczędno
ściowe, jalk również liczba oszczędzających
wylkaziują dalszy bardzo poważny wzrost,
Włkitady
oszczędnościowe
wzrosły o
15.757.080 zł,, ogiągając -na dzień 51 stycznia
1936 r. etan 692.996576 zł.

Jfe. 42

Jednocześnie se wzrostem
wktadóu oszczę^nefriowręh wzrosła w tym czasie i
liczba oszczędzających w PKO. W ciągu
styczniia b.r. PKO "wydala *95.700 mowy eh
książeczek oszczędności-ow ych. osiągając na
dzień 31J.193Ó r. ogótaą dość 1.935.t®5 czyn.uych kmażeczeik.
OSTRZEżBNłE DLA EłfóPOR ifcRó^ POI
8KJCH DO NIEMIEC. Polska konMęja rzą
dowa kontroli obrotu towarowego .połyka
ni cm eckiego wydała nentęipuij^cy komun ikat: Wobec trudności, zachodzących przy
reaili/cwa-nto trausalkcy j na ; k>;pori towarów
z Polski do Niemiec w tych w yipadkach. w
których imiporter niemiecki nje ma aąpew1 .onego zeziwolemia dleiwtaowego (DewisengenchmigiuiDig), ostrzega się ćkeporieo-ów polskidh, posiadających świadectwo rozrat ban
kowe na wywóz, przed zawieraniem tran
ząikcyij z importeram-i niemieckim i Idtórży
nie posiadają ■w-sipomnienfigD wyżej zezwo1 eji ią w ład z n iemi ecikich.
WYjAśNIENtlE W SPRAWIE ZEZX AS EM>
PODATKU DOCHODOWEGO. Osoby f zy<
ne, prowadzące księgi handlowe, a należące
do l i El katerforjj handtowej, względmie od
I do V przemysłowej, mają w lermi-uie naj
później do 1 kwietnia złożyć zeianauia o >ochodzie j wpłacić połowę przypadającego po
datku. Również dotyczy to mniejszych przed
- i ębion&tw, które .prowadaą księgj handlów"
t. aw. kodeksowe. lufo księgi gosąx) iarcz- np.
■właściciele nienuchonności). wzgięichiie t. z*».
uproszczone, o ile księgi te zostały zapro
wadzone w r. 1955. Natomiast dirobiii <kwpr <
i drobni rzemieślnicy, o ile nie prowadza
'książek i nje mają ustawowego obowiązku
złożenia zeznań, wpłacą .poda-tek dooiero po
otrzymsniu nakazu płatniczego.

SSS OLKUSZA
X WALNE ZEBRANIE PCK. .Naznaczę
ne na 9 bm. wa/lne zebranie PCK w Ol
kuszu. nie odbyło s-ię spbwodu przyby
cia nie u i-ellkie-j ilości członków. Zebranie
to odlbędżie się w nowym terminie, mia
nowicie 14 bm. o godłz. 19 w drugim ter
minie w sak miejskiej w Olkuszu.
X WYBORY
W ZWIĄZKU PODOF,
REZ. W BOLESŁAWIU. W ub. niedzie
lę odbyło się w Bolesławiu pod Olku
szem walr.e zebranie członków Koła pod
oficerów rezerwy,
aa kitórem wybrano
zarząd pp.: Stern- Dobre k—prezes (iponowinie), J ózef Dąbek — zastępca, Alibi n
Sębasitjiunow—członek zarządu- Władystaw Probierz—skarbnik, Botasła-w Pa
leń Szumem—goepowlik—sekretarz.
darz. Władysław Probierz—zast. tok te.
tair^a.
Bogusław Babozytk —tkomendan-i
Pozatem wybrano komisję rewizyjną i
sąd koleżeński.
X ZAKOŃCZENIE KURSU PCK. Trwa
jący od 8 listopada r. uir. kwrs ratowrdkaonsaiDiiterny i przeciw -gaizcwy PCK w
Olkuszu zakończony został oraegdaj egzamiin^m. który dał zadtewątoiające wy
niki pod w-zględem pr-zygotowan-ją ucz stniików. Po egzaminie p. Z. Okrajutowa,
prezeska oddziału, w serdecznych sło
wach zachęciła absolwentów kunsu de
dbalszej pracy w kierunku utrwalenia
zdobytych na kursie wiadome ś i, oraz
podziękow-aia wszystkimi wykładowcom.
o*raz instruktorowi kun su p. L. Juszczyko
wi zą owocną pracę. Komisja egzamr:.?.
cyjna sikładała się z następujących osób
pp.: prezeska Z. Okrajniowia. dt. Goi
czyca, dr. KaHWą. prof. Btoder. higj łDhnka Kęszyofca, instr. PCK z fabryk'
..Wobrom" W. Pietras oraz inęt nukre
L. Juszczyk.
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Fałszywe pięciozłotówki
Od dłuższego czasu aa terenie Za dlewaniem metalu do form giiDSo^ych
głębia zaczęły się pojawiać masowo Jak się okazało, Janikowski posiadał
fałszywe monety 10 i 5-ck>złotowe.
w swem mieszkaniu kompletnie urzą
W związku z iem władze policyjne dzoną „mennicę4*. Z mieszkania zabrn
przeprowadziły szereg rewizyj w mie no kilkadziesiąt nieudolnie sporządź ?
szkaniach znanych jej fałszerzy, lecz nycih i gotowych już monet 5-ctozłotuna ślad „jnenaiicy“ nie natrafiły. Do wych oraz narzędzia służące do
piero, dzięki przypadkowi, udało się ich fabrykacji, jak: pilniki, formy gi
policji odkryć źródło, wyrabiania fal psowe, łyżki i k-Wasy. Janikowskiego
syfikatów. Na skutek poufnych infor- aresztowano, a wczoraj
<anął on
macyj. policja wkroczyła d>o mieszka przed Sądem okręgowym w Sosnowcu,
nia robotnika, 36-łetniego Leona-Ma- który skazał go na 2 lata więzienia z
fjana Janikowskiego (Dąbrowa., Legjo pozhawieniein pra.3v na lat 5.
nów 58). którego zastano zajętego O‘

„CZUWAJ” dodatek harcerski S
Dzieje 1 zagłębiowskiej drużyny harcerzy
imienia Djonizego Czachowskiego w Dąbrowie Górniczej
KOŁO PRZYJACIÓŁ

fr Kwietnia zdaje drużynę d-h Kę'
k Bronisław d-howi Szpajdiowi.
l>e żadnej
Druiżyna pracuje róA
nie m.fli/u.,
mając
żadne,
ipomocy pozostawiona sama sobie.
c:bt“. W
u
grudniu 1925 udała się delegacja dru
żyny do inż. Adama Stadnickiego,
aby ten objął otpiek ii listwo nad dru
żyną na co się zgodził. Po zapoznaniu
się z drużyną i jej potrzebami przysiąjpił do zorganizowania Koła przyja
ciół drużyny, na czele sam stanął jako
prezes i opiekun drużyny.
W roku 1924 praca wre — drużyna
i obi przygotowania do zlotu .narodo
wego w Warszawie na. który .pojecha
ło 32 harcerzy umundurowanych i
wyekwipcrwanyclh przez K. P., biorąc
ze sobą drukarnie na której wykonu
je wszelkie roboty dtukarskie na zlo
cie. Na tymże Zlocie drużyna 12 dostaję nazwę 1 Zagłębiowskiei druży
ny ha rcerzy im. Djonizego Czafliowskięgo w Dąbrowie Górniczej. .PRACA WRE

niny, które dają liharcel-zom b. wiele
'niny,
ae zastępy zajmują
korzyści. Na obozie
__ ____ __ , .pomagają przy
się krajanawstwam,
oorouoowie starego kościoła
onaz miej
odbudowie
k<
soowej ludności. Prócz tego 6 hiarcerzy bierze udział w kumach organi
zowanych przez komendę chorągwi w
Okradz-ioinowie. Po przyjeźdżie z obozów i kursów harcerze zabrali się z
całym zapałem do dalszej pracy nad
uzyskaniem nazwy 1 drużyny Chorą
gwi zagłębiowskiej.
W dniu 4, 5 i 6 czerwca 1933 druży
na na Zlocie drużyn chorągwi zagłę
biowskiej w Bukownie zdobywa 2 -pier
wsze .miejsca, jako najlepsza drużyna
chorągwi, uzyskując dwie nagrody.
Po zlocie 25 harcerzy wyjechało z
wyprawą harcerzy .polskich na świato
wy Z lor skautowy w Gbdotlo na Wę
grzech, zabierając ze sobą drukarnię
drużyny, która cieszyła się wielkim
powodzeniem i była jedyną na Zlocie.

W czasie wakacyj 1934 roku urzą
dzony został obóz drużyny w Ryszcze
koło Sławkowa, na 52 uczestników pod
komendą d-Iia Łacha Jana.
W jesiennych korespondencyjnych
zawodach strzeleckich o mistrzostwo
chorągwi z.agłębiowskiej drużyny zdo
bywa 1 miejsce i Jako nagrodę' puhar
w ędrówny.
W grudniu zostaje zorganizowany
harcerski oddział ip. w., w którym ukOńczyło w maju 1955 roku 17 harce
rzy i stopień ip. w.
W lipcu 1955 rok u 25 harcerzy z dru
żyny kierze udział w Zlocie jubileu
szowym w Spalę.
W październiku 1955 roku w jesien
nych korespondencyjnych zawodach
strzeleckich drużyna zdpbywa po raz
drugi puchar.
Drużyną opiekuje się Koło przyja
ciół. które udziela drużynie, wydatnej
pomocy moralne: i ma.terjailnej.

Opłatek harcerski w Porąbce

Na czele Koła, od chwili założenia
t.j. od 26 grudnia 1923 roku do listo
pada 1927 jako prezes i opiekun dru
żyny — był ś. p. inż. Adam Stadnicki.
Od listopada 192(7 roku do chwili
obecnej jako prezes Koła przyjaciół
jest dniłi inż. Walery Swirtun.
Opiekunem od 1954 roku jest druh
Michał Mieczysław Maik były harcerz
naszej drużyny.
Drużynowym od 2 września
1950
roku do chwili obecnej jest d-h ph
Marjan Chacłnilstó.
W ostatnim numerze dodatku „Czu
waj' z-amieszczono pierwszą część dzie
jów drużyny, w której, mojem zda
niem, lata komendy drużynowej Gu
stawa Szpajda są ujęte zbyt Jakonicz
nie.
Lata te zasłużyły yełże setnie na ob
szerne podkreślenie, bowiem, przynio
sły one drużynie wiele sukcesów i
zdobyczy na polu pracy i rywalizacji
międzydrużynowej. obfitował w pięk
ne wydarzenia.
Fakty:
1) Objęcie
opiekuńełwa
przez ś. p. inż. A. Stadnickiego.
2)
Zorganizowanie K P. H., 3) Zakuipno
inwentarza 4) Wyjazd świetnie zaopa
trzonej i -wyekwipowanej drużyny (w
sile 32 ludzi) na Zlot Narodowy dn
Warszawy 5) Zdobycie tytułu mistrzów
skiej drużyny Chorągwi 6) Przemiano
wanie drużyny z 12-ej na 1 sza zagłebiowską itd.
Takich ..faktów'' wypracowanych w
tych latach — znalazłoby sie więcej,
myślę, że jednak połowa choóby z wy
liczonych przyczyniła się w>ata’e do
stabilizacji „jedynki", a całość zapi
sała się ną kartach historji drużyny
oraz w sercach ówczesnych dwunasta
ków i ich komendanta godnie i pa
miętnie.
W. BERNASIK
pedharcmi^rz {b. dwunastak)

Ożywente w drużynie rośnie, Wzra
sta .liczebnie, podnosi swój stan tech
Dnia ?5 stycznia l-.ł. w szkole w I my się do domów o godz. 4 rano.
niczny, lecz -trwa to do maja 1925 r. Porąlbcee
odbył się „opłatek“ z tańca......
■
....i serdecz
Nastrój
był bardzo
miły
Następują częste zmiany na stanowi mi .koedukacyjno - pożarnego kręgu
ny, do którego się fałkiże przyczynili
sku drużynowego.
sta.rszoharcerskiego, na którym oprócz dlic wie ^przedstawiciele drużyn — L.
Lecz już we wrześniu tego roku obejmuje kierownictwo adrużyny d-h naszych harcerek i harcerzy byli tak Żołna. Wieczorek i Stef. Nawrot.
Stanisław Mala.rski i praca zaczyna że ^przedstawiciele drużyn młodzieżo Czuj Duch!
„Smutny WUk'
nabierać odpowiedniego tempa. Na wych z Ostrów i Pekinu. Ogółem by
początku roku 1926 następuje- znów o- ło nas 57 osób.
Uroczystość
roapoczęła
się
okioliczżywienie. W drużynie organizowane
nościowem przemówieniem
przem
wodza krę Baden-Powell już zdrowy
są nowe zastępy, tempo pracy jest co- ności-owem
gui wibćii
dba jAjrtri
Józefaa Nowakowskiego. H. O,
raz żywsze.
PRZEMAWIA PRZEZ RADJO
___
opiekuna
_, ’ ’
dha Fr'. StarczyW roku 1927 drużyna dzięki popar a następnie
Prasa ca lego świata dkyniosłta niedaw
ka,
życzącego
Kręgowi
dalszego
po

ciu K.P.H. wysyła do Łękawy 18 har
rozwojt W dalszyim ciągu no, że s-kauit r.iaczeltny gen. Ba<d^n-Pocerzy na. kolonje i 5 na knrsa harcer myślnego rozwoju.
liczne . łamanie się o- wel>l zachorował wraz z rodzimą na g>oskie. Jedynka zaczyna być drużyną nastąpiło symboli
i życzenia. Przy
ko- rączkę broipilkaibną.
1’' '
... śpiewie
.
powszechnie znaną. Druhowie, którzy płatkieim
Skauci wszystkich paińsibw, a z nimi
lend. piosenek harcenskich.
harcerskich, anegdotek
ukbńczyli. knrsa instruktorskie w Łę- iend.
wspólnego dzielenia się opowiada ha-rcetze polscy ł>. ucieszyli «ię, słysząc
kaiwie przy jedhali z nowym zapałem iniami
wrażeń z wycieczek, obozów, Baide-n-Pow elll a przemawiającego pnzez
sił i zabrali się do pracy w drużynie.
wielkiego Jamboree
W roku 1928 drużyna powiększa wędrówek i włóczęg, i w końcu ode rudjo na ottwarciu
Badem-tPowelJ rozpo
się przez harcerzy w zorganizowanych graniem jasełek przez „Herodów" — ipeJ.-afrytmmskiegio.
w plutonach w szkołach ipowszecli- miło zakończyliśmy pierwszą część, czął swą przeanowę od: stwierdzania,, i<ż
którą była wspólna, herbatką. Po do przebył tygodniową ciężką -cthorchę, ale
nych nr. 2 i nr. 3 oraz na Zielonej.
DO FINŁANDJI
konaniu zdjęcia, fotograficznego przez jmiż obecnie jest zdrów. Dalej omawiał
Dzięki pomocy KRH organizuje dru dha
ip. Nowakowskiego
orkiestra twórca skauit.inigiu swoją wielką ostatnią
Związek Harcerstwa Polskiego oirzy.
żvna obóz na pograniczu litewskim
okłada jąca się ze skrzyipisty — p. S. podróż po Im,perjuftn> Brytyjskiem.
me 1 w serdecznym tonie ujęte zaprosze
w’ Moj ranach przy KOP gdzie wyjeż Michalskiego i harmonisty — p. Łosia
Wyniki tej pod-róży wprawiłyby każ nie dla harcerzy pcbłrich ta wielki odża 32 harcerzy z drużynowym Poro — zagrała walczyka, który swym cza dego w zdumienie. Zdumiewać się bo bóz skautów fińs-kieh pod nazwą ..kuinieni Piotrem. Po przrjeździe z obo rem powyciągał „Druhny i druhów z wiem trzeba, oglądając bezustarniku wzia tsi-a.':ta.-Caitnp-’. który odlbędwie sie, w
zów zaczęto przygotowanie do H Na zą stołów** i rozpoczęła się druga stającą potęgę ruchu skautowego. obej- Na a utaił W J.i(pcu rb. Skauci fińscy
rodowego Zlotu harcerstwa w Pozna część, t. j. — t>ańce.
muijącogo wszystkie mąrod'y. Bade.n-Po- prosił i na s wój dhóz jedicą d‘Dufży<n< pólniu.
O godz. 21.30 nastąpiło częstowanie w eW stwierdził. /© nietylko wzrosła licz ską.
W początkach roku 1929 drużynę się kanapkami, celem nabrania sił i ba sikaułówu ale co ważniejsze, cor«-z
P o dk rróiić r. a>I eiży. że dęty 'hezas ni:obejmuje d-h Malarska St., .później d-h werwy do krakowiaka
i wiejskiej Wtpamiiailszyan jcat diucih Łre*ter»t>w.ą. bez udaró się naiw iąóać Hbrfezego konta k: u
Haehnłski Marjan, a wreszcie d-h Trza wiązanki tańców „Gęsi za wodą".
^zględiu <nia kólor skóry:, klasę s,połecz- międ'zy organiz-acjcimril skaut-n-wemi Poi*ka Zygmunt, który prowadzi ją ze
Wśród gwarów i śpiewów .rożeszliś ną i rasę.
siki i Fiinltamdtji. Zaproszenie to stano-w i
średniim powodzeniem.
więc pierwszy krok na <kodze do z«W roku 1930 organizuje drużyna
cięś' ;enia węidów •przyjaźni i bnaiteisbua
przy wydatnej pomocy KfPH obóz sta
mjędży młodzieżą skautową óbu kra.
ły .pod namiotami w Gdyni. W obozie
jów.
wzięło udział 26 harcerzy komendant
dh Zygmunt Trzaska.
na narciarskich zawodach w Zwardoniu
W roku 1931, zaczynają się przygo
Kronika harcerska
towania do obozu mającego się odbyć
Jak jrctiż donosiliśmy, w pierwszy cli
Po ukończeniu biegu do zespołów
PRZED WYSTĘPEM HARCERZY
dniach lutego ędbyły się w Zwardoniu b. dobrych zaliczono: I-sze miejsce drn
w Lachowicach k. Żywca.
W dniu 13 i 14 czerwca 1931 roku zawody narciarskie, w których wzię żyn® bielska, która zdobyła 115 pun W RADJO. Jak się dowiadujemy, w
drużyna obchodzi 20-lecie swego ist ło udział około 300 harcerek j harce- któw. drugie miejsce zdobył zeapćd 20 tych dniach wpłynęło do kłerowniotn a
nienia, które odbyło się bardzo uro %o biegu na 20 kim., z przeszkoda Z. d. h. z Dąbrowy Górn-, w składzie: podstindje w Sosnowcu zgłoszenie 56
Jorzy Winaiel, Józef Majcherezyk, Ę- drużyny harcerskiej z Wojkowic Ko
czyście. W wigilję odbyła się wieczór
mornych, której
4-ro głosowy chór
nic* haresnka, urządzoną staraniem mi w postaci prób z samarytanki, tere Ulienftjsz Ossęra.
Sukces • ijwudziestakór. “
przynosi zgłosił do wykonania pieśni: .iPięgn^
drużyny, a -w nastetmym dniu nabo nówki i dobroczynk.owania stanęło 20
żeństwo i poświęcenie sztandaru olin zespołów, a wśród nich silne drużyny zaszczyt Chorągwi Zagłębiowskiej i stan górniczy", ..Wokoło noc" i „Gd.
owanego przez KPH drużyny przy z Zakopanego, Nawago Targu, Lwo jest najpiękniejszym zimowym wyczy nam kaae zjeżdżać lo6‘‘ —- p. Messa
oraz „Marsz górniczy'1 — Popiołka.
nem.
liezhym udziale drużyn harcerskich i wa, Żywca, Krakowa itd.
PODZIĘKOW ANIE. Komenda Bę-fcińmiejscowych organizacji. W lipcu
.sikiego Hufca Hancerck, uprzejmie dzię
było 6 harcerzy drużyny na. Zlocie
kuje Panu Dyrektorowi Kyertrowi za
dowiańskim w Pradze a później 32
pozwolenie zwiedzenia w dniu 9 bm.
wyjechało na obóz drużyny do La
Cementowni ^Sobay" w Gtodlźcu, . oraz
chowic.
2) aoriganiao-wsiniu szeregu kursów Paru inż. Juirjowiczioiwi za łaskawe ju.
Po powrocie z obozu harcerze za Nowym naczelinym ha.icmislrzeim 'h^rbrali się do pracy. Juiż teraz są przy, ■cewtwa Związku Narodowego Polskiego■ przez naczelną, komisję techiniozną oraz fotuiacje i oprowadzenie Zastępu DrużymowycŁ Hufca.
•w Ameryce Półm. został p. Robert Jan- okręgowe komisje techniczne;
gotowania do obozu na Podhalu.
który nia ostaitinieon zabraniu
3) zwróceniu specjału1 i«r mwaigi i otocze
W roku 1932 w lutym zoetaje zorga- kowskk
‘
ODPRAWA DRUżYINOWYCH. W
nizowane zebranie rodziców w spra Rady r-e zeŁnej harcerstwa ZNP pnzedi- niu wyjątkową opieką harcerstwa "hiica- sobotę dnia H5 b.m, o godz. 18.30 w
wie obozu, po nim zaś następują zbiór stawił swój program pracy. Program ów gowskiegó ze waględu aa stołeczny cha Izbie j9 /,. D. H. w Gołon-ogii odbędzie
rakter wychodżtwii |X>lslkiego tęgo mia- się odprawa drużynowych hufca dą
ki harcerzy wyjeżdżających na obóz. będzie polegać na:
1) podniesieniu i ulepszeniu techinicz- stoi;
W dniu 5 lipca 1932 roku drużyna
browskiego.
4) zorgar. izowainiu w-ytaszego kursu
wyjeżdża do Łopusznej k. Nowego n«j famy harcerstwa ZNP, z czem zwią
NASTĘPNY NUMER ..CZUWAJA"
Tangu, na kłórem jest 45 harcerzy pod zana jes-t wielka ofeitzywa ongtiwizacji, dokształca jąceg-o dlii iiiH-trtiik torów har z okazpi 16-ej rocznicy odzyskania do
kierownictwem, drużynowego d-h a zmierzająca, do ściągnięcia *w szeregi cerskich w Chicago ora.z kursów licnmal- stępu do morza poświęcony zostanie
Hachulskiego Marjena, Na obozie zor harcerstwa nowych zastępców- młodych uych we wszystkich wójkszych ośrodka h żeglarskim ząstępom chorągwi żagle
jpoitkachi
ganizowano wycieczki w Tatry i Pie- Potok i Polaków;
biowakiej

limit tam nlsiiu

Wielki sukces Chorągwi Zagł.

Z naszego harcerstwa w Ameryce

JłiJRJER
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ski na mecz z Belgją: Albański, Saezepaiwiak. Gałecki, Kotl-airczyk II, Badrafa.
Dytko, Piec I, Matjas, Szeifke, God,
Wodarz. Rezerwowi: Tatuś. Michalski.
Wilczki ewi-cz, Nieohcicł. Oharakterystyczraero jest niewyzmaczewe Martyny.

Transmisja radjowa
Z GARMISCH - PARTENKIRCHEN
W draiu 12 bm. t. j. dzisiaj radaje
Póiekie Radjo daiBzy ciąg tran^misyj z
Ga-maisćh-Partsraikirchen. O godz. 18.00
traiusmiisja obejmie start i finish biegu
narciarskiego (18 kim.) specjak-ego i zło
żonego. W przerwach nadane zo*ta>uą
wywUidy z p- mira. Beibkow^kkm, p; ezesem F.I-S. i z zawodnikami.
O godz. 19.35 transmitować będ<zi*
Polskie Radjo jazdę szybką na łytawach
Poza'tem o god‘Z.
(’bdag na 5.000 mt<r.) ~
22-30 nadany będzie normalny reportaż
z Zimowych Igirzysk Oi;<mp?j^kieh.
_oo-I—
Chrtich mistrzem Anglji
w ping - pongu.
W Londynie lozeigraae zostały zawo
dy piug-pontgowe o m-irtrzo^wo Anglji
z udziałenji fcajląpszego zawodnika pol
ski Ebrricha. W półifinale mistrz świata
■Węgier Bama został, niespodziewani?
pokcraąny przez Fraćcuza llagemaŃera,
a. w d*nigim półfinale Ehwlioh pokonał
dawnego mistrza świata Węgra Szalbałosa. W finale wobec 10 tyg. widzów
Ebnlich poko-ał Hagen-auera i w ten
sposób zdobył po raz pierwszy międizynarodowe mistrzostivfl Aonrfji w tenńste
©tołowym.
Skład Polski na mecz z B«lgją
Kapitan związkowy PZPN p. Kałtsża
ustawił w niedzielę wieczór cm następujacy skład rąprezectacji piłkarskiej Pol-

Zawody hokejowe w Sosnowcu
Dzisiaj o godz. 7.30 wiecz. odłbędzie
się ta lodowisku Unji w Sosnowcu cie
kawy mecz hokejowy o puhar państw.
urzędu wychowania f®z. między zespołem
gospodarzy a sekcją hokejową KS Śląsk
Świętochłowice.
W razie przegrania dzisiejszego apotkami-a Unja odipedłaby od dałszych roz
grywek

Meteoryt spad!
POD ZALESZCZYKAMI
Dnia 24 ub. m-o godzinie 7-mej wie
czór spad! meteoryt na drodtee mięułzy
Wiraiałtyńcami a Lasieczmilkami w powie
cie zaleszczyckim.
Siła światła meteorytu, pomimo odle
głości 2—3 km. od! obserwującego powytasze zjawisko, wywoływała wrażenie
działania reflektora samochodowego z
ibezpośredr.iej bliskości.

Tragiczna przeprawa łodzią
PRZEZ NAREW
We wfii Wygoda, gminy Serock. wydtarzyła się niesamowita tragedja.
Oto dwaj bracia Adamscy, 18-łietni
Tadeusz i 30Hlefini Romatn Zygmumit, wra
cając z zabawy, mwsieij przeprawić się
łodzią przez Narew. Rzeka była pokry
ta dość gęstą krą. Gdy obaj bracia zraa-

PROGRAM RADJOWY
ŚRODA 12 LUTEGO 1936 R.
£.50 Pieśń poranna ,i gimnastyka. 6.50 Muzy^<a lekka (płyty). 7.55 Parę infonmacyj.
8.00 Audycja dli a szkół. 11.37 Sygnał czasu.
Łtjraał. 12.15 .,Bibljoteka domowa” — poga
danka. wygł. Wdktorja Harflebowa. 12.30
Wielkie potpouri z melodyj Jana. Straussa w
wyk. ork. kamCtraJoeij pod dy-r. Adama Hermama, 15.25 Chwilka gosipodarsitwa domowe
go. 13.30 Lekcję języka polskiego. 13.45 Róż
ne instnumanty i zespoły (płyty). 15.15 Wia
domości o eksporcie ipolskim. 15.20 Wiado
mości gięidowe.
15.22 Chwibku społeczna.
15.50 Poematy bymfouiczne (płyty). 16.00
„Wędrówki dookoła glofbu*': ,.V* elki kraj
na małych wyspach — Auglja*' — pogadamka. Stefana Balickiogo dJa dzieci starszych.
16.20 Lugenjnsz Goosseitó: Koncert ,oa obój
z forteipianeui. Wykonawcy: A. Bra.jtman —
obój, Samuel Choncs — fortepian. 16.45 Roz
mowa muzyka ze słuchaczem radja, 17.00
,Dy-kutuj.my“. „Urok naszej prowiincji" —
Stanisław Sunnińgiki. 1720 Pieśni śląsikie w
„Świat się śmieją4’ — przegląd humoru za
granicznego w opracow. Brunona Winawera,
w wyk. Józefa Onwida i Jacka Woezcze.rowticza. 18.00 Lucyna Szczepańska i chór Jmranca (płyty). 18.30 Koncer* , reklamowy.
18.50 GODZINA ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO*'. 19.55 Transmisja z Zimowych
Ignzysk Olimpijskich w Garmisch-Partemkirchen. 19.50 Reportaż aktualny. 20.00 Audycja
kiu czci marsz. Józefa Piłsudskiego. 20.55
„Obrazek z Polski wi^póicze«,nej". 21.00 XXIV
audycja z cyklu „Twórczość Fryderyka Cho
pina" (1810—1849). 21.35 „Od Asnyka do
Staffa" (erotyki) — kwadrans poetycki w
opracow. dr. Juljusaa SaJoniego. 21.50 „Ucz
ciwa i nieuczciwa konkurencja" — pogadan
ka dla kupcórw — wygł. Bolesław Rutkow
ski. 22.00 ..Skąd się wcięło „Ecbo?“ — au
dycja muzvcana. 22.30 Reportaż z Łgnzysk
Olimpijskich w Garmbch - Partenkirchen.
22.35 Wiadomości importowe. 20.35 Muzyka
tancoane.
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Zawiadamiamy P.T. Odbiorców, że w zwią
zku
z
wcześniejszą audycją z podstuaja, sklep bę
"I
dzie dzisiaj zamknięty już o godzinie 18-ej.

•I
■ł

ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
w Zagłębiu Dąbrowskiem Sp. Akc.

•»

KINO

leźli się La środku uzeki. począł prąd
znosić łódź. Adamscy starali się wydo
stać z Tbiebezpieczenotw-a. ale żywioł był
sfl-wojszy od -odek.
W pewnej ohwiH łódź poił naporem
kry przechyliła sńę i przewróciła. Obaj
bracia wpadki do wody. Brak w pobliżu
czółen i gęsta kra. ur.icmoźłliwiły 1«dzieni. stojącym Pa brzegu, ratunekObaj bracia utonęli.

Zgon Żuli Pogorzelskiej
Zmada w Wdfaśe ztatoa artystka rewjowa Zola Pogorzelska. Zwłoki zostaną
sprowadzone przez ZASP. <Ło Warsza
wy.
Ztr’a Pogorzelska ntorMia się w 1905
r. w Eąpatorji na Krymie. Podczas w-ojwystępowała na scenach amatorskich
W <r. 1920 brała udteńał w „Caolówika-oh**
toałbraJr.ycih, or^miawwara ych dii a ż ołnie
rzy na fręmK-ie. Wielką populanność zy
skała. jako wodewilifrtk a. występując
na scenach teatrów rewjo* ych w War
szawie.
Od dlwóch iait ś. p. Zulla Pogorzelska
cierpiała na chorobę ośrodka układu
nerwowego, t. zw. ...pęiraiżeEae opuekowe‘;
które stało się pzryczytną jej zgonu.

Nieśmiertelne arcydzieło George*a Du Mauriera posłużyło zna
komitemu reżyserowi H. Hathawayowi, twórcy „Bengali“
do stworzenia epokowego filmu p.t.

PETER IBBETSON
W roi. gł. GARY COOPER, przemiła Anna Harding* oraz dwoje małych dzieci: Dickie Moore i Viginja Weidier.
Nadprogram: TYGODNIK PARAMOUNTU
(n«i«owi»< aktualności świata)

„BABOONA"
Zona z ogłoszenia
NADPROGRAM:

Poezełek seanaii o gtKk. 17.30. <*>.39 i 21 .v>.

w roli głównej
TYGODNIKI

PATA.

1

r
r

ZAKŁAD STOLARSKI
MEBLOWO-BUDO WLANY
właie.

Cichy Antoni I
mistrz stolarski

SOSNOWIEC.

ul. Piłsudskiego Nr. 52

Wykonuje wszelkie roboty meblowe od
Dajskromniojszyeh do
najwykwiatniejszych według najnowszych katalogów
krajowych i zagranicznych.
wykonanie pierwszorzędne pod gwarancją

Ceny kryzysowe.
Warunki płatności b. dogodne.

Czesia oiazyifla siriHii miii .

POSADY
i PRACE

9105

W* NIHIIU

I

DO WYNAJĘCIA

KUPNO i
SPRZEDAŻ

Pokost

farby, lakiery, peudale
szczotki, mydła^ pa
sta do podłóg i t. p.
po cenach najniższych
poleća: Fr. Pietranek.
Sosnowiec. Mościckief'O 15 (yfe a v:« koseńo
31
PLACE
2“ i 35 pręty — przy
tramwaju wl, Ks. Ban
durskiego sprzedam.—
Wiadomość u gospoda
rza Sosnowiec, Mo
niuszki 2a m 7

LOKALE
DWA POKOJE
ikucbnia-. przedpokój
z wygodami zaraz do
wynajęcia, wiadomość |
Zakręt 7.
679 |

ODCINEK
• wymeldowania wyda
ny przez magistrat
m. Krakowa .zjgwbił—
Z \ gmtm t Gol a ński.
834

Różne
IM ZŁ. NAGRODY

u yplaci matyc hu f t
^Ólimpujada* Sosno
wiec. ritetudrlkiego 24
temu, kito wiskaże nam
, Sprawców wilaman i a>
i kradzieży i paserów
oraz (kupujących ukradziorae różne przy
bory sportowe u na*.
Dyskrecje zapewnio
na.
83$
ZAGINĄŁ
ęieć wiłk wabi
sir,
Stop — proszę ocłprowadd <• iaa wynagro
dzeniem— Pśfeudekie
go 13 m. 3.
«35

— Nie rozumiem, czemu pańska aprzedau
czyni tak się ironicznie uśmiecha — -skarży
się klient właścicielowi sklepu.
— Nic dziwnego, proszę pana. Sprzedaje
my po tak śmiesznie niskich cenach.

SMIESZY...

ROZWESELA...

Z? FRANCISZKA GA AL
w Sosnowca aL
Warszawska 2.

I
i

1 pokuj z kuchnią na
3 piętrze, z wygoda
mi. Wiadomość; So
POTRZEBNAsnowiec. Stara 1 u gouczenica do wędiiniar spodyni.
ni i ‘[praktyikara-t na ukończenie terminu —
5 POKOJE
Sosnowiec, Warszawśka14j^Koss^83? z kuchnią z uygoda
mi do wynajęcia. So
PRZYJaMĘ
snowiec. Piłsudskegjo
ą‘w>
od zaraz posadę kel 24.
nerki lub bufetowej.
Mtejiscowość olłojetna
ZGUBIONE
Adres w Adminigtra.Knrjera Zacliod- DOKUMENTY
355

WIELKA PREMJERA!

BAWI...

w nainr»waxM kanitalnoi

w najnowuej kapitalnej lermuwłii
komedji

MAŁA MATECZKA

* Wiem aiianetaow, jednotomowy: aa i-ej stronie, względnie przed tekatem W
S w tekście
gr.; za tekstem 20 gr. Oglosoenia drobne 10 — » gr. za każdy wyraz.1
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liii iiu mliili otiiiiji Iw jfijHleść?

Rewelacyjne ’djęcia nowych lądów i plemion dokonane z samolotów,
---- Ł po^rb
--fcb-n^irików
Martina i? Osy Johnsonów.
przez nieustr^tszonych
-Uników Maryna
TI film

Rękopisów roaakcja nae wraca.

Nr. 42.

tylko najsłynniejszy Jasnowidz-Grafolog WOMOUTH
Mistrz Międzynarodowego Instytutu Wiedzy Tajemnej
uznany ja.ko wszechświatowy fejiomen, dysponujący mocą
suigeatji i magnetyzmu oraz jasnowidzenia na oddegtość
Przy pomocy styranego i jedynego na kuli ziemskiej Mo
ri,jum mTAMAHRYh, które posiada nadprzyrodzony dar
promien.iowa.aia i wyeyła^aia flujdu astralnego w transie
jasiiowjdzi bez różnicy oddalenia za pomocą kontaktu p
arna i kilku włosów daaej o&oby Odfcrywca wazdikie tajemnice życiowe każdego, odgadu
je i-rzeszłość. teraźniejwość i przyszłość, oora\ .wuje horoskopy j analizy grafologiczne
Da je możność zdobycie miłości pożądanej oseby, rady i wskazówki, odzwyczaja od wszel
kich nałogów. Odnajduje zaginiorae osoby. Medjum „TAMAHRA** jest nieomylne. Zesta
wili w transie wzczęśliwe i pewne więkeżej wygranej Nra losów, w»każe giŁzi? takowe
można nabyć.
Napisz natychmiast do minie, podaj pytania, stan, datę urodzenia, załącz kilka, wło
sów i 1.— zł. znaczki poczt, na koszta przesyłki, a otrzymasz w przeciągu 4-ch dłr odcmnie dokladine przapowiednie-horoskop. który wprawi Cię w podziw i zachwyt.
V'.aMAHRA“ wybierze ' Ciebie w traraaie szczęśliwy Nr. losu, który
pod gwarancją będzie wygrany. Otrzy-masz ode-maie prawdtziiwy klucz nowego życia, który przyczyni 6ię do poprawy Twego bytu materjalncgo i zadowolenia duchowego. Wiele
wiwkie.h wygranych, to owoc mej pracy, dlatego też każdy zwracający się do mrai*' dzię
ki: je Pisz jeszcze dziś do mnie na adres:
Jasnowidz WOMOUTH Kraków, Lubicz 22, m. 2.
3 6 3
Bezpłatnych horoskopów nie wysyłam.

Tajetmnica Czarnego Lądu i jego niezaajiych dotąd krain, śmierć
czyhająca zew&ząd w potwornych paszczach drapieżników, niesamo
wite przygody wśród dzikich murzynów Bantu, walka z niabezpieracństwMni groźnej przyrody, to treść największego filmni adiryfc. p.t.

SOSNOWIEC, Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4.
TeL M. Skryty* poczt.
Ayhrfoistracja: Piłsudskiego 4. TA 75.
Redaktor naczakny przyjmuje
od godz. 11 — 1 i <xi 6 —

<roćU T2 lutego 1956 roteu.

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Bo.10 wyrazów w toażdem kotztąju-'
TO drobnych ogł. 20 zL
20 drobnych ogl 13.00 zł,
10 drobnych ogł. 7410 ri.
5 drobnych ogŁ 4.00 zL

■ Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście ?0 mm, za tekstem 35 mm.; w niedziele |
-2 i święta 25"/. drożej. Numery dowodowe płatne. Za Senntoawy drak oraz przestrzega- •
OBĘDZIN,
nie miejse*
ogłoszeń Adtnin.
odpowiada.ją,
Malechowbfcicgo
7. — nie
CZEŁAD2,
J. Dembiński, Staszica 14. — DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC, Kita
ŁaciuakiegOb — KIELCE, Sieakiewicza 45 — ŁAZY, Władysław JaworakL — OŁKUiSZ, Rynek, kśock p Korckn^ewakiccą. —
STRZEMIESZYCE* ksiąg. W. Bagińskkj - ZAWIERCIE. 3-go Maja 39. — ZĄBKOWICE, kata p. Kmpv - AARKL F. Pk3cn— MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego.
'
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