Wizyta min. Becka

Sytuacja w przemyśle górniczym
po wymówieniu płac
;Wcfcec nnepomyślteigo wyniku pertrat
aacyj bezpośrednich w sprawie umowy
taryfowej w przemyśle górniczym GórWąsika—Międzyzwiązkowa komisja wszy
stkich związków zawodowych, zwołała
na 19 bm. konferencję z udziałem dele
gatów robotniczych wszystkich tnze-oh
Zagłęb; węgłowych: Śląskiego, Dąbrów,
skiego i Krakowskiego. Na porządku
dziennym znajduje się sprawą obecnej
sytuacji w górnictwie. Niezależnie ot
tego odbędzie się dm. 20 bm. o fe dz. 11
w Ickalni świtały w Katowicach - Załężu
kongres radców załogowych kopalń gór
nośląskich. Na kongres-ie obecni będą
rówr.jeż przedstawiciele związków zawo
dowych Zagłębia Dąbró wek i ego i Kra
kowskiego.

W uib. wiórek obradowała w Sosnowcu
konferencja delegatów CZG. Po zapo
znaniu się z trcścią listu Rady Zjazdu
przemysłowców o wypowiedzenie płac
o-raz treśc-ią pisma Inspektora pracy,
który zwrócił się z zaipyt-aniem co do
wszczęcia, pertraktacyj z przemysłowca
mi, komitet CeiLtr. Związku górników,
postanowił nie przyjąć do wiadomości
pisma, przemysłowców o wymówieniu
płac oraz odmówić jakichkolwiek roz
mów na temat obniżki zarobków. CZGpostanowił, że o ile przemysłowcy nie
wycofają wymówienia płac, również
przystąpią do akcji strajkowej w poro
zumieniu z komis,ją międzyzwiązkową.

,,Praca Polskawystosowała liat do
Inspektoratu Pracy, w którym zgadza
się na podjęcie rokowań celem zapozna
nia się z warunkami, które wysuną przed
stawiiciete przemysłu w związku z wy
mówieniem płac.
STRAJK PROTESTACYJNY
W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIEM
W ub. wtorek rano wybuchł strajk
protestacyjny na dwóch kopalniach na
leżących do Wansz. Tow., mianowicie w
kopalni „Kaz:mienz“ i „juljuez
*
w Niem
■?ach pod Sosnowcem. Strajkuje Ogółem
około 2 tys. górników. Roboty konieczne
w kopalni są wykonywane normalnie.
Strajk ma potrwać dwa dci. Tłem straj
ku jest przeszeregowanie robotników o-

bydwu kopalń z wyższej do niższej kategorji, cq pociąga za sobą obniżenie
płac robotniczych o około ?•/•.
KONFERENCJA Z TOW. 3ATURN“
W dŁi<i wczorajszym odbyła się w In
spektoracie pracy konferencja z przed
stawicielami dyrekcji Tow. „Saitum“ w
sprawie wymówienia pracy 215 robotonikom. Przedstawiciel dyrekcji Tow. .Sa
turn" wyjaśnił, iż wymówienie pozostaje w związku z ciężką sytuacją w prze
myśle węgłowym, natomwst istnieją moż
liwości zatrudnienia zwolnionych w in
nych gałęziach. W ten sposób robotnicy
którzy otrzymała wymówienie nie po
większą. liczby bezrobotnych.

W BRUKSELI
WARSZAWA, 182 (fel. wł.). Data wy
jeizdin ministra Becka do Bruksel; usta,
ior.a zostąła na dzióD 2 marca.

Konferencje przygotowawcze
DO NARADY GOSPODARCZEJ
WARSZAWA, 18.2 (tel. wł.), W dniu
dtećsiejisizym w wamsżawśkięj Izbie pnzemysłowo - handlowej rozpoczęły się
konferencje, poświęcone przygotowaniom
do narady gospcde-czej.
Omawiai e są spraw y obciążeń publicz
nych, zagadnienie inicjatywy prywatnej,
rentowności i iwwes-tycyj publiczny b.
Następna konferencja odbidzie się 21
■b. m. Konferencje ojpiocają się na kon
kretnie już oprajcowanych tezach nara
dy’ gospodarczej, ncdesłanych samorzą
dowi gospodarczemu.

Narady Sejmu nad budżetem
Wniosek o zmianę dekretu w sprawie emerytur

WARSZAWiA. 18.2 (tel. wł.). Sejm no
posiedzeniu dżisi-ejsoem rozpoczął dysku
sję szczegółową nad poszczególnemi
działami budżetu. Na porządku obrad pc
siedzenia dizisiejszogo znajdował sę bu
dżet Prezydenta Rzplitej, budżety Sej
mu i Senatu i budżet NIK, budżet pre
zydium Rady ministrów i budżet Mini
sterstwa sprawi edlli wości.
Obrady dzisiejsze były krótkie.
Wśród wniosków, zgłoszonych w dniu
Związek Związków Zawodowych (ZZZ) wczorajszym znajduje się wniosek posła
odlbędz e dzisiaj w Sosnowcu zebranie Ekerta o zmianie ustawy o szkołach aw celu zajęcia stąmowiska w sprawie kademickich. Wniosek zawiera projekt
wymówienia płac.
noweli do wymienionej ustawy. Wnicsko-
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Sosnowiec, Małachowskiego 2c tel. 12-12
przyjmuje od 10—12 i od 3—7.

Przemówienie Prez. Rzplitej
POŚWIĘCONE PAMIĘCI
MARSZ. PIŁSUDSKIEGO
WiARlSZAWA. 18.2 (tel. wł.). Dnia 18
m-jirca, w przeddzień imienin ś. ,p. Mar
szałka Piłsudskiego. P. Prezydent Rze
czypospolitej wygłosi przez radijo prze
mówienie, poświęcone pamięci Matr-szałika.

Krwawe zajście
POD RONINEM
WARSZAWA, 18.2 (tel. wł.). Pod Koni neon popełnił samobójs two niejaki
Sielski.- .Ld-en z kierowników zajść na
terenie' powiatu ‘ Kolińskiego. Sielski
zastrzelił się na widok policji, która
przybyła do jego domu celem przepro
wadzenia rewizji.
Podczas wykony wia nia -okeji zwłok
samobójcy wzburzony tłum usiłował
wtargnąć do domu, w którym odbywała
się sekcja. Policja mmaiała użyć broni,
yrzyczem jedna osoba została zabita.

Zamówienia sowieckie
W tych dniach hułta ..Batory
**
w Wiel
kich Hajdukach otrzymała <>d rządiu so
wieckiego zamówienie na 7.000 ton bla
chy ocynkowanej na sumę zł. 5 mnłjo11 ów.
Wysyłka towaru rartąpi » pr^flwflce.

dawcy chodlzi o nadanie praw akademic nym dekrecie k.'ku artykułów, obniża
kich następującym szkołom prywaifnym: jących do wysługi emerytalnej z tytułu
Szkole głównej handlowej w Wa-rszawie, służby w ]: ństwaeh zcborczycli tylko
noszącej dotąd nazwę wyiższej szkoły trzę czwarte okresu służby i o przywró
handlowej, Wyższej szkodę h^indilu za cenie dawniej obowiązujących w tyro
granicznego we Lwowie, Katolickiemu względzie przepisów.
jUnwersytefowi Lubelskiemu i Wolnej ' Celem uzytkaBia ko-uiecznej dla skar
Wszechnicy Polskiej w Warszawie.
bu oszczędn. ści i ponie- ionych strat z
Wypłynął pozatem wniosek posła ks. tytułu przywrócenia dawniej obowiązuLirbelskiego, dotyczący zmiany dekretu j ąe ych p^zep i s ó . u n ios k -i d .■ wej pr opo
Prezydcnita Rzeczypospolitej z listopada nuje cdpor icd ’.c obniżenie dodatków
1955 r., dotyczącego zaopatrzenia emery funkcyjnych dl;? wyż^zjch urzędników.
talnego fijnkcjonarjuszów państwowych
i zawodowych wojskowych. Wniosko Na w czora j zew pł odzeniu S' i'«'»»
dawcy chodzi o skreślenie w wxmienio- pó6ci Nowak zgłosił interpelację ’o pmii ii$tra spraw zagranicznych w spraneie
przemówi en Ta ministra gósp cljiiki Rzeezy
Wkrótce:
759 dr. Sc-ha bita- wygłoszonego u Jubenhiitte na Śą&ku.
Interjpełaint oświadcza, że ministerSchacht w przemówieniu sw;.\in zaó-r-ir
kowal chor iązujące między Polska a
Niemcami traktaty, czyniąc wyraźną ilu
zję do cbeonych granic państwowych «n
Śląsku. 1 ritcp.t a1 1 zapytuje ,p. ministra
spraw ze T’a? .‘zi-ych. zy podane w p ’i.
sie na ten : mat wiadomości cdpo";ad-ają prawdzie, a na wypadek pr wlrdzenia pytą., jakie p. minister poiz^ii
Po zwycięstwie lewicy w Hiszpanji
i zamierzą, poczynić k-ski dla wyjaśnie
MADiRYT, 18.2 (tel. wł.). Zwycięstwo
PARYŻ, 18.2. (tel. wł.). Prasa paryska nia tej ^pra.wy.
odniesione w wyborach do Kortezów żywo interesuje się sytuaoją wewnętrz Mi p i iw—i niii
<v-"»:wy 7;
'
przez stronnictwo lewicowe z komunista-. ny? pcw stałą po niedzielnych wyborach
mi na czele, stał się hasłem do demon do Kortezósc. Nie tai się tutaj, że wy
Sejsmograf wojny
stracji i rozruchów w całym kraju.
nik wyborów, który przyniósł zdecydo
ZWYŻKA AKCV.J FABRYK BROM
W Madrycie miały miejsce liczne star wane zwycięstwo żywiołom lewicowym,
cia, wywołane przez grupy komunistów stanowi prawdziwą niespodziankę.
LONDYN, 18.2 (ie. wl,). Na g:elózu’
i socjalistów. Atakują one sympatyków
'Wśród komentarzy, któremi prasa opa tutejszej d'j|je sę od: zuiwaó jrczwyki ■
ugrupowań prawicowych i katolickiego truje wyniki wyborów pnzew-ażai opinja, ożywienie w obrotach akcjami fabryk
stronnictwa Gid Robles‘a.
źe tak zdecydowaną porażkę zawdzię broni i amunicji oraz samolotów. Szcze
Rząd zarządził w całym kraju stan czają katolicy i prawicowe stronnictwie gólny popyt miały akcje fa/biyk samo
pogotowia, a w Madrycie stan oblężenia- nietyłko energicznej agitacji komuni lotów. z któr\ch niektóre podskoczył?
Zwycięstwo lewicy która zawdzięcza stów i socjalistów lecz w poważniej o 10%.
je poparciu komunistów. zda je się zapo mierze również niezręcznej taktyce przy
wiadać nowy okres niepokojów w Hisz wódcy katolików Gil Robles
*a.
Młody
Nowe prezydjum
panji. Być może będziemy znowu świad ten pclityk akcentował zbyt jawnie
RADY MIEJSKIEJ W KATOWICACH
kami barbairzyńskiego zn-iszozenia za-- swoje przekonania monarchistyczne oraz
W dniu wczorajszym na posiedzeniu
frytków o wielkiej wartości historycznej, pnowiadiził niezwykle o*trą
kampanię
Rady miejskiej w Kart o wicach dokonano
palenia kościołów i prześladowania du przeciwko prezydentowi Azalie.
wybór?
prezesa Rady, którym zestal p.
chowieństwa. katolickiego.
Piechulek (Obrtześcjańska Demokracja),
wiceprezesem wybrano dyr. Polsk ego
Radja w- K-iito wi-oach — Ligonia, tyiiko
dlatego, aby nie dc puścić do wyi^ru
Prezydent uciekł przed rewolucjonistami niemieckiego kandydata.

„ANNA KARENINA"
Stan oblężenia w Madrycie

Rewolucja w Paragwaju

BUENOS AIRES, 1&2 (tel. wł.). Nadeszłe dzrś wiadomości stwierdzają, że
w Awurnciom wybuchła formalna rewolu
cja.
OgMijskiem poWtaniiw przeciwko rządom
prezydenta Ayala, była aimja, a zwła
szcza pułk bohatera wojny o Gram Cha
co płk Smitha i płk. Recalde.

Przez cały dzień toczyły się na ułieach Asutóon walki między odldiziałami wpj&kowremi, ostatecznie jednak woj
ska rządowe poddały się powstańcom.
Według uadeszłych przez Monfevidęo:
wiadomościi), prezydent Ayala uciekł ze
stolicy.
Powstańcy są .podobno obecnie Banami
aytuweji.

Śmierć na nartach
ZŁAMANA’ KRĘGOM.UP
GDAŃSK. 182 (fet wł.). W teif ol,<wpod Gdameldem w czasie jazd<y
Ha nartach upadla 21-letnia Eryka Schwa
be, buicihailteuka jednego z brar prywat
nych i uległa złamaniu kręgosłupa
Śanłftrć ŁasłamiŁi nwnAnialnje,
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Środa 19 lutego I93b mira.

Bitwa o Tembien

Rada naczelna

Ofenzywa włoska na południe od Makalle
PARYŻ. 18.2. (Tel. wł.). Zwycięstwo
nad armją rasa Malugeta nie kończy
włoskich działań ofenzywnych na północy.
Z wojsk, biorących udział w wygra
nej bitwie, jedna z dywizyj 3-go korpu
su posuwa się na południt. zajmując
już bez wallki teren, ewakuowany po
śpiesznie przez nieprzyjaciela. Depe
sze francuskie doniosły, że wojska wło
skie zajęły wczoraj Antalo i posuwa
ją się w kierunku na Araba Alagi,
gdzie należy oczekiwać nowego, zor
ganizowanego oporu abisyńczyków.
Prawdopodobnie silną tą pozycję
obsadzą świeże wojska, wysłane po
śpiesznie z odwodu Negusa w Dessie.
Przykryją one reorganizację armji ra
sa Malugeta, która będzie wycofana
do odwodu.

BITWA O TEMBIEN.
Najgłówniejszym jednak momentem
wykorzystania' odniesionego zwycię
stwa, będzie opanowanie całego obsza
ru Tembien, co teraz jest umożliwio
ne działaniem od południa, na tyły
zgromadzonych tam armij, rasa Kassa
i rasa Seyo-uma. Zadanie to marsz. Badoglio powierzył I-mu korpusowi wło
skiemu, który wykonując zwrot ku za
chodowi posuwa się od południa ku
Abi Addi i Zellako na tyły wojsk abi
syńskich, operujących w Tembien.
Przecięcie wylotów tego obszaru przez
zajęcie wzgórza Hamle zamknęłoby po
trzask w którym znalazły się armje
obu rasów i skazałoby je bądź na ka
pitulację, bądź też na wycofywanie się
przez urwiste koryto rzeki Takace.
Według ostatnich doniesień, ras
Kassa pospiesznie przegrupowuje swe
siły w celu stworzenia nowego frontu
w kierunku nadchodzącego I-go kor
pusu włoskiego. Prawdopodobnie do
starcia, które zadecyduje o losach obecnej ofenzywy, dojdzie jeszcze dzi
siaj.
Wobec innej wersji, obie armje abi
syńskie, operujące w Tembien, na wia
domość o zwycięstwie włoskiem na po
ludnie od Makalle, rozpoczęły pospiesz
ny odwrót, wskutek czego walczące
tam oddziały Ii-go korpusu włoskie
go nie napotykając poważniejszego
o-poru posuwają eię pospiesznie ku po
łudniowi.
STRATY OBU STRON.
Według ostatnich obliczeń, pierwo
tne cyfry strat abisyńskich były prze
sądzone. W rzeczywistości abisyńczycy stracili 5.000 poległych i około 8.000

Pamiętaj o Funduszu
Obrony Morskiej.

rannych, spośród których ponad 2.000
znajduje śię w lazaretach włoskich Jeń
ców zdobyli włosi 1.500, między który
mi znajduje się paru europejczyków.
Ta liczbas trat abisyńskich, według
przewidywań włoskich, znacznie wzro
śnie, w czasie pościgu, wykonanego z
całą zawziętością przez eskadry lotni
cze włoskie.
Po stronie włoskiej straty są mniejsze

polskiej. Obaj jeńcy będą odesłań
do Włoch.
RZYM, 18.2. (Tel.wł.). Dwaj Polacy,
ztórzy wzięci zostali do niewoli przez
Włochów na froncie abisyńskim noszą
nazwiska dr. M. Bellon i Tad. Medyjski.

STRONNICTWA NARODOWEGO
W-niedzielę dnia 16 bm. odbyło śę
w Warszawie posiedzenie Rady naczel
nej Stronnictwa Narodowego przy ud-ziale 110 delegatów z całego kraju.
O godz. 9 rano członkowie Rady na
czelnej wysłuchali mszy św. w koście
le Zbawiciela.
O godz. 10.30 rozpoczęły się obrady
pcd przewodnictwem prof. Bohdana
Waśń: tyoskiego; Rada po wysłuchaniu
sprawozdań z działalności Komitetu
głównego l zarządu głównego prze
prowadziła dłuższą dyskusję nad nie
mi j przyjęła wszystkie sprawozdania
do zatwierdzającej wiadomości.
Popołudniu IRada naczelna wysłu
chała referatu prezesa Romana Dmow
skiego ó położeniu politycznem zewnętrznem i wewnętrznem. W ożywio
nej dyskusji wzięło udział kilkunastu
delegatów.
Obrady Rady naczelnej zakończy
ły się późnym wieczorem.

Sabotaż na okrętach
angielskiej floty wojennej
LONDYN, 18.2. (Tel.wł.). W brytyj
skiej flocie wojennej mnożą się znów
w ostatnich czasach tajemnicze zama
chy, noszące charakter zorganizowanej
akcji sabotażowej.
Pod koniec grudnia ub. r. uszkodzo
ne zostały wskutek aktów sabotażo
wych wielki okręt linjowy . „Royal
Oak“ oraz łódź
podwodna Oberon.
Energiczne dochodzenia admiralicji i
„Inteligenee Serv.ce‘‘ nie dały rezul
tatów.
Kilka dni temu, jak dopiero obecnie
komunikuje admiralicja, zbrodnicza
ręka spowodowała wybuch w ele
ktrowni krążownika „Cumberland11,
powodując unieruchomienie wszystkich
aparatów i motorów, pędzonych prą
dem elektrycznym. Krążownik pozba-

wiony został światła.
W tych także dniach wykryto inny
sabotaż na okrętach, które obecnie od
bywają manewry wiosenne na wo
dach wysp Kanaryjskich.
W ćwiczeniach tych uczestniczył lot
niskow'iec „Furious", który niedawno
został przebudowany i zaopatrzony w
nowoczesne wyrzutnie torpedowe. Pod
czas prób wyrzutnie działały doskona
le. Gdy jednak podczas manewrów
wystrzelono kilkanaście torped, okaza
ło się, że wszystkie popłynęły w zu
pełnie innym kierunku, niż tam, do
kąd były skierowane. Na poszukiwa
nie totiped musiano wysłać całe eskaIry samolotów.
Wyłowione torpedy poddane będą
ścisłym badaniom, celem stwierdzenia.

Szkocki Landru
zawisł na szubienicy
LONDYN, 18.2 (tel. wł.). Dziś rano
stracony został w szkockiem mieście, Selkirlk, 43-letni Gilbert Sonday, słynny
pod pseudonimem szkockiego Landru,
bestjalski morderca czterech osób.
Podczas procesu Sonday ustawicznie
przerywał zeznania świadków okrzyka
mi, ii jest niewinny i że wrazie skazania
go na śmierć, sąd popełni zbrodnię. Gdy
wieczorem chciano skazańcowi sprowa
dzić do celi księdza. Sonday oburzył się,
twierdząc, że i talk pójdzie do piekła.
Gdy zapytano go o ostatnie życzenie,
poprosił o trzy butelki whisky; całą
noc spędiził na pijaństwie.

CHARLES BARRY

Tajemnica Willi Mrsków
Przekład Jan.ny Zawisza - Krasuckiej
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co należy tłomaczyć olbrzymią przew a
gą artylerji włoskiej. Straty te nie
przekraczają 1.500 zabitych i rannych,
w czem straty wojsk białych stano
wią pozycję 900 zabitych i rannych.
Korespondenci francuscy podkreślają
sprawne funkcjonowanie włoskich czo
łówek sanitarnych, które pracowały
przez cały czas bitwy, ewakuując ran
nych żołnierzy włoskich i abisyńskich

Dwaj Polacy w niewoli włoskiej
RZYM, 18.2. (Tel.wł.). Agencja Stefani donosi z Makalle: Wśród jeńców
wziętych ’ w czasie walk o górę Amba
Aradam znajduje się dwóch europej
czyków — jeden lekarź i Jeden dzien
nikarz.
Oświadczyli oni, że są narodowości

*łr. 46

—------

— Talk pan mówi, jakby kryminaliści nie mo
gli wzorować się czasem na powieściach! — mruk
nął. — Szkoda, że ów lekarz nie pozwoli. Straikerowi wybadać Aylwaird a — dodał po ehwtili mil
czenia.
— Ano, szkoda — przyznał Gilmartin — ale
na io już niema' żadnej rady. Ten stary generał
nie darzy zdajesię, zbytnią symipatją Amosa Trethewaya — dorzucił. — Widocznie to był ten je
gomość, którego widziałem na dworcu w Wadebridge. Napewno, bo przecież słyszałem, jak mó
wił do panny „Betty". Zabawne! Jutż wówczas
wyczuwałem, żc oni mają coś wspólnego z naszą
6prawą. Sytuacja w danej chwili jest o tyle po
cieszająca:, że jeszcze jeden zaginiony s:ę odnafeeł. Generał jako sędzia, nie miałby prawa za
bronić, gdyby policja dhciała zabrać mu Ay4ward‘a.
— Nigdy nic niewiadomo — zauważył Peters
pc chwili namysłu. — Tacy wiejscy dygnitarze
zazwyczaj ignorują przedstawicieli miejscowej

Ramo, przybyłych do celi katów powi
tał ze śmiechem, zażądai, aby mu przy
niesiono płaszcz, gdyż może się przezię
bić, poczem zac-zął powoli ubierać śię.
dowcipkując. Gdy znalazł się już pod
szubienicą, cyniczny skazaniec zwrócił
się do prokuratora ze słowami: „Zamor
dowałem, jak pan twierdzi, naprawdę
cztery kobiety. A może nawet więcej.
Zresztą, co ja wam będę o tem opowia
dał. Połamcie trochę głowę, pomęczcie
się, to poznacie cale moje dzieło11.
Jeszcze w chwili zakładania stryczka
na szyję, cyniczny zbrodniarz śmiał się
i kpił z prokuratora i policji.

policji. Ale w liście tym jest coś, czego wcale nie
rrzundem, mianowicie ta wzmianka o szoferze
Bergu. Pan mi dotychczas ani razu o nim nie
wspominał.
— Nie — skinął głową Gilmartin. — Jeżeli
mam być szczery, to zupełnie o nim zapomnia
łem. Jest to jegomość, który obsługiwał auto
Tretheway‘a, a potem został wydalony, podobno
za opilstwo. Szofer ów nosił taką samą szpiczastą
bródkę, jak młody Aylward.
— Przeczytajmy raz jeszcze ten ustęp — zapro
ponował Peters.
Gilmartin rzucił wzrokiem na ostatni arkusik
cennego raportu Strakera.
— Tak, to tutaj — rzekł. — „Co do szofera
Belga, Emilia Deckersa, to otrzymałem raport
a posterunku policji w Worceeterehire. Ma on
obecnie po6adę u painai JohnaRugeley‘a w Priory
Manor, koło Evesham. Policja w Evesham daje
o nim jak najlepszą opinję. Dotychczas nie mo
głem jeszcze zebrać informacyj, co robił w nocy
z piątku, na sobotę. W sobotę po południu poje
chał ze swym chleb dawcą do Dovru, 6taimtąd
zaś tem samem autem, które ma numer rejestra
cyjny NP 386C, do Bonlogne, skąd najprawdopo
dobniej mieli udać się doTours. Okazuje się, źe
l«aa Rugęley zamierzał odbyć podróż do jakiegoś
Chaiteau — w żaden sposób nie mogę teo-o znaleźć

czy uszkodzony został mechanizm ste
rowy torped; czy też ręka sabotażysty działała przy aparatach celowni
czych, bądź czy nie uszkodziła samej
wyrzutni.

Przed operacjami
LEKARZE BĘDĄ STUDJOWAĆ
komunikaty meteorologiczne

Wśród biuletynów wydanych Drze
*
lekarzy w czasie choroby króla Jerze
go V zwrócił uwagę jeden z nich, po
dając, że „w stanie króla zaszłe pew
ne polepszenia, co pozostaje w związ
ku ze zmianą pogody".
Juiż od dłuższego czasu medycyna
zajmuje się stwierdzeniem
wpływów
pogody na samopoczucie i stan cho
rych. .Na wydziale chirurgicznym jed
nego ze szpitali wiedeńskich stwier
dzono, że większość komiplikącyj po-operacyjnych pozostałe
w jakimś
tajemniczym niezbadanym
dotych
czas związku ze zmianami pogody. Na
sto komplikacyj
pooperacyjnych 90
przypisać należy wpływom pogody na
organizm operowanego a tylko 10 ma
swe źródło w innych
przyczynach.
Szczególnie
niebezpiecznym jest na
rty napły w1 zimnych warstw powietrza
i zmiana _ ciśnienia hbrometrycznego.
Szczególnie wrażliwi na zmiany atmo
sferyczne są chorzy na ślepą kiszkę,
wątrobę, kamienie nerkowe, owrzodzę
nia żołądka lub jelit itp.
Znaną jest również rzeczą, że -więk
szość. zaziębień powstąje nie w okre
sie zjmna ale właśnie w okresach przęj
ściowych.

na m.pie — później zaś pragnął jechać przez Lin oges, Tuluzę. Mafsyłję i Niceę d0 Itailji. To jest
wszystko, co Imi po-wiedziała słiuiibat której pole
cono do tych właśnie miejscowości kierować na
deszła pocztę! Załączam przy niniejszem dokład
ny spis dat, podatnych mi przez gospodynię, przypo,sezam bowiem, że mogą się one panu przydać,
» Należy wziąć pod uwagę ciekawy szczegół
raportu, który otrzymałem od policji z Evesham.
Otóż według tego raportu Decikers w sobotę
przed wyruszeniem ze swym chlebodawcą na
kontynet, zgolił Wąsy i brodę. Tłumaczył eię
przed kimś ze służby w ten sposób, źe goląc śię.
zgolił niechcący ka-wałek brody z jednej strony,
więc musiał zgolić ją zupełnie. Potwierrłza to
chłopiec do posług zaznacza jąc, żie Decikers posłał
go do Eyesham koło .jedenastej rano, aby kupił
mu estrze, przyczem twierdzi, że widział dokład
nie, iż broda Deckersa była wówczas z jednej
strony krótsza, niż z dingiej. Według słów chłop
ca, 6zofcr zgromił go surowo, za to, że śmiał się
z tej nierównej brody".
— To bardzo prawdopodobne — zauważył
Petera z powaga, — I mnie się raz talk przytrafił:?
z wąsama.

(D. e. n.)
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Przemówienie premjera Kościałkowskiego
Szef rządu nastrojony jest optymistycznie
We wczorajszym numerze naszego
pisma podaliśmy główne wytyczne mo
wy p. 'premijera Lościałkowsikieigo. Ni
żej poda jemy je w cbszennem stresz
czeniu, które uwzględnia najciękawsze momenty expose, którego część
pierwsza poświęcona była zagadnie
niom gospodarczym, a druga — poli
tycznym.
PRACE DEKRETOWE RZĄDU
Nawiązując do pierwszego przemó
wienia, wygłoszonego! w Sejmie przy
rozprawie nad us.awą o pełnomocnic
twach, - premje,- ośw.adcza, że po 4
miesiącach działalności nowego rządu
wypada mu zdać sprawozdanie z do
konanych w tym okresie prac. Proigram
działalności został wykonany. Rząd wy
kazał, że jest w stanie przezwyciężyć
trudności, z kióremi trzeba się zmagać.

Tu p. premjer omówił obszern e prace
dekretowe rządu oraz projekty ustaw,
które zostaną przedłożone Sejmowi, a
więc -ustawy regulujące stosunki pra
cowników samorządowych, ustawa e
prawie wekslowem, czekowem itd.
KRYZYS ZAUFANIA
— Obejmowaliśmy władzę w okre
sie osłabienia zaufania, do trwałości i
stabilizacji najistotniejszych elemen
tów życia gospodarczego. Te niepoko
jące objawy zostały opanowane. Wska
zuje na to dobra sytuacja Banku Pol
skiego, zmiana niekorzystnych nastro
jów na rynku pieniężnym, zaihamowame tendencyj tezouryzacyjnych i po
wrót Wkładów do instytucyj finanso
wych. Stoi to niewątpliwie w związku
z szybkiem cofaniem się deficytu bu
dżetowego. Wielkim elementem dla
życia ekonomicznego, społecznego i
politycznego jest zagadnienie zaufa
nia. Kryzys psychiczny u nas wyma
ga specjalnej uwagi.
W pierwszem 15-1 eciu naszej pań
stwowości. kapitał prywatny albo nie
istniał, albo się nie spieszył wobec per
spektywy lepszych zysków (gdziein
dziej, a nierzadko uciekał zagranicę.
(Państwo musiało go wyręczać, a rezultat dziś jest taki, że etatyzm gospo
darczy rozwinął się u nas w formach
które wystarczają, aby inicjatywę pry
watna onieśmielić, a nie wystarczają,
aby pchnąć naprzód uprzemysłowienie
kraju.

Dzisiaj przyszedł moment, w któ
rym musimy zagadnienie przede.ębior
ezości państwa w przemyśle, handlu i
bankowości podda<Ł»tarannemu zbada
niu. etatyzmowi gospodarczemu zakre
ślić jaknajdokładniej granice jego
działalności. Tylko w ten sposób bo
wiem ośmielimy inicjatywę prywatną.
Dr uigą przyczyną- naszego kryzysu
psychicznego jest niezdrowy, fałszy
wym a powszechnie szerzony- pogląd,
że życie nasze gospodarcze zamiera. Z
tym defetyzmem niusimy raz skoń
czyć. Zdrowa i trwała poprawa gospo
darcza nie może dokonać się odrazu,
musi być ona wynikiem żmudnej i cięż
kiej pracy całego społeczeństwa.
PRZELUDNIENIE WSI
Obszernie omówił p. premjer spra
wę przeludnienia wsi. podkreślając,
że ruch parcelacyjny stawia w rzędzie
zagadnień tem pilniejszych, że odpływ
ludności wiejskiej do miast i na emi
grację został powstrzymany. Obecnie
ząd podejmuje prace celem sfinanso
wania

zwiększonego

obrotu ziemią.

Kładąc główny nacisk na rozwój wsi,
nie możemy lekceważyć ani rozwoju
miast, ani programu, rozbudowy prze
mysłu i handlu. Przemysł jest dostaw
ią zapotrzebowania wsi. 20 milionów
■•idzi zdobyć jako konsumentów — oto
lielkie zadanie naszego przemysłu I

iandlu.

morzem ć na morzu. Jakkolwiek prze
chodzimy okres najdalej idących kom.presyj budżetowych, to jednak pracy
naszej nad morzem nie zahamujemy
i wzmocni my nasze wysiłki inwestyeyj
w na wybrzeżu. Byłoby rzeczą wska
zaną, aby polska inicjatywa prywatna
wykaraU róecai na>teT<
Wana
*
ioro-

blemami handlu zamorskiego, zagad go. Rzeczywistość potwierdziła jak do
KWESTJA ŻYDOWSKA
nieniami rozwoju Gdyni i wybrzeża. tąd słuszność obranej przez nas drogi. Zarówno chęć wyzyskiwania cięż
kiej sytuacji gospodarczej przez czyn
RZĄDY POMAJOWE
DRUKI NIELEGALNE
Po przedstawieniu znanych szczegó Mówca oświadcza dalej, że rząd prze niki antypaństwowe, ślepo naśladujące
obce przez wysuwanie demago
łów planu inwestycyjnego na r. 1956 ciwstawi się zdecydowanie wszelkim wzory
gicznych i wywrotowych haseł, jak i
i omówieniu zagadnienia walki z bez formom warcholstwa, usiłującego pod ■przez rodzimy i ciasny nacjonalizm,
robociem, przeszedł p. premjer do czę rywać autorytet państwa, .przez szerze nawołujący do czynnych wystąpień
ści politycznej swego expose. Przedsta nie oszczerstw i plotek.
antysemickich rząd Zwalczać będzie z
wiwszy poszczególne etapy prac rzą — Rozwinęła się w tym kierunku całą surowością. Nie modemy dopu
dów pomajowych. oświadczył, że jego specjalna zbrodnicza akcja ulotek i ścić. aby państwo pod pozorem rozwią
gabinet stanął do pracy w chwili, gdy druków nielegalnych. Złodziejom czci zywania zawikłanych problemów so
wytoczymy
bezwzględna cjalnych czy narodowościowych, mia
specjalnie liczne spiętrzyły się trud ludzkiej
ności. wynikające z przyczyn gospo walkę.
ło się stać terenem walk wywołanych
Wśród ogólnych założeń programo odruchami czynników niepoczytalnych'
darczych i dezorientacji politycznej.
Gabinet obecny opiera swój program wych. p. premjer położył nacisk na prowadzących do anarchji.
na zasadniczych wytycznych nowej rozwój kultury wiejskiej, zapowiada W zakończeniu swego przemówienia
konstytucji. Współpracę z armią uwa jąc zwołanie konferencji czołowych p. premjer Kośoiałkowski omówił za
ża się wszędzję
zagadnienie naj działaczy w tym zakresie.
gadnienia samorządowe oraz sprawę
wyższej wagi, podobnie jak harmonij
POLITYKA ZAGRANICZNA.
reorganizacji administracji. Tu zasadne współdziałanie z izbami usiawodaw
niczemi elementami są: należyty po
Skolei
przechodzi
p.
premjer
Koczerni. Premjer wyraża wiarę, żę no
dział administracyjny, racjonalna stru
ściałkowski
do
omówienia
polityki
za

wy parlament wytrzyma próbę życia.
ktura urzędów, nowoczesne metody
granicznej.
Zasady
jej
określił
marsz.
— Praca dostosowywania życia pu
pracy i dobry aparat kontrolny.
blicznego do ducha nowej konstytucji, Piłsudski i polityka ta będzie dalej
POLICYJNE NASTAWIENIE
odbywa się powoli i stosunek niektó kontynuowana. Polska, chcąc zająć sta
rych grup do obywateli państwa uja nowiśko państwa współpracującego z — Dotycliczasowy system pracy urzę
wnia jeszcze tendencję nawrotu do innymi na zasadzie równych praw i o- dów jest jednym z głównych źródeł
dawnych złych nałogów. Nawet przy bowiązków, nrueiała się zdobyć na przykrości dla obywateli j narzekania
wódcy różnych grup zdają się nie ro szybkie określenie tęgo, oo uważa za szerokich kół ludności. Urzędy nasze
zumieć realności zmian, jakie zaszły swoją rację stanu.. Żadne trudności, toną w powodzi papierów, a załatwia
w ustroju państwa. Stają znowu przed ani żadne komplikacje. iadne zze- nie spraw napotyka na duże trudnóścf
nami swoiste metody propagandy po wnątrz pochodzące nacieki, nie mogą formalistyczne. Często dobra wola nlitycznej, obliczone na wywołanie prze wpłynąć na zmianę głównych wytycz rzędników natrafia na przeszkody w
konania, że z chwilą śmierci marszał nyeh naszego stosunku do świata, ze postaci przepisów niezrozumiałych ś'
ka Piłsudskiego, nadeszła jakoby chwi wnętrznego ani usprawiedliwić ja przepojonych nieufnością do obywate
la do rozgrywek o władzę. Jest to ra kichkolwiek w tej dziedzinie niedocią la. To nastawienie policyjne wielu na
szych przepisów, jest przyczyną, dla
chunek pozbawiony wszelkich realnych gnięć.
której stosunek pomiędzy administra
UKRAIŃCY
podstaw. Nawrót do stosunków poli
tycznych sprzed maja 1926 r. jest nie — Rząd z całą ipowagą ocenia zna cja ą obywatelem najeżony jest trud
możliwością, nie ma siły w Polsce, fctó- czenie zmian w nastrojach narodo nościami. Uporządkowanie obowiązu
raby to uczynić zdołała. Próby zachwia wych czynników ukraińskich. Dopa jących przepisów ieet jednem z pod
nia pewności co do ciągłości rządów truje się w nich rezultatów trzeźwej stawowych zagadnień saonganizaejś
w Polsce, opartych o obowiązującą oceny sytuacji;, która wymaga od spo administracji.
konstytucję, przyniosą ich organizato łeczeństwa ukraińskiego
szczerego
OŚWIATA
rom rozczarowanie i świadomość, że związania swoich losów z państwowo Co do prac rządu w dziedzinie tr
źle służyli sprawie publicznej i naro ścią polską i ułożenia harmonijnego
światowej, to trzeba stwierdzić, że podowi.
współżycia ze społeczeństwem pol
istotnemi potrzebami naszej
Nie ukrywamy przed społeczeń akiem. Moigę zapewnić, że wkroczyw między
oświaty a możnościami budżetowemu
stwem ani trudności, ani polepszeń sy szy raz ną.drogę normalizacji stosun zachodzi jaskrawa rozpiętość. Teren
tuacji, na które napotykamy. Pragnie ków z temi odłamami społeczeństwa oświaty państwowej jest terenem bo
my gorąco, alby pomiędzy rządem i ukraińskiego, które stoją na gruncie haterskich częstokroć zmagań aparatu
społeczeństwem ustalił się stosunek za wspólnych interesów Rzeczypospoli oświatowego z narasta’ncym ciężarem
ufania. Nie szukamy łatwej popular tej. dołożę wszelkich starań, aby ta
prac. Walka o utrzymanie poziomu do
ności, mamy odwagę posunięć bardzo normalizacja przyczyniła się do opar tychczasowego, o jaki taki postęp, jest
niepopularnych, aby społeczeństwo u- cia stosunków na trwałem zaufaniu.
jednym z punktów programowych rzą
chronić od zła niepomiernie większedu. aby w dziedzinie budżetowej uczy
nić wszystko, co jest możliwe, celem
ułatwienia pracy oświatowej.
— Dużą wagę przywiązuję do szkół
zawodowych. Pragnąłbym, aby- cała
młodzież uznała za słuszne skierować
swoje wysiłki na te tereny państwa,
gdzie jest najciężej. Pragnąłbym wi
dzieć zbiorowy wysiłek młodych, sta
wiających sobie za cel stopniowe prze
obrażenie naszej prowincji.
APEL DO SPOŁECZEŃSTWA
— Sądzę, kończy premjer Kościah
kowski, że jesteśmy na drodze do wy
raźnej poprawy, że po długim okre
sie cofania się naszej wytwórczości,
nastąpi jej wzrost, że nasz aparat go
spodarczy pracować będzie
coraz
sprawniej i uzyska zwiększenie ren
towności. Ze względów społecznych i
moralnych, pracę nad wzrostem zatrud
nienia uważam za najwyższy nakaz. Z
tych względów rząd przeciwstawia
się zamykaniu- warsztatów pracy, na
przyszłość zaś wykorzysta wszystkie
środki dla walki o zwiększenie zatrud
nienia. Sądzę, że całe społeczeństwo,
wszystkie jego warstwy wezmą udział
w sprawie kolonij letnich dla dzieci polskich z Niemiec w tej walce. Jest to zadanie tak donio
słe, że muszą ustąpić przed nim wszel
Wczoraj rozpoczęła się w Warsza letnich p. n. „Reichszentrale Landau- kie inter.esy i niechęci grupowe, kla
wie polsko - niemiecka konferencja, fenthalt fur Stadtkinder", w oparciu sowe i osobiste.
poświęcona omówieniu tegorocznej wy o 'którą organizuje wyjazd dzieci pol
miany dzieci na. kolonje wakacyjne.
skich Związek Polskich Towarzystw
Jak wiadomo, rokrocznie wyjeżdżają Szkolnych.
do Polski dzieci polskie z Niemiec na
W Polsce akcją wymiany kieruje To
kolonje letnie, organizowane "rzez To warzystwo Pomocy Dzieciom i Mło | Drążki automatyczne do ro- I
warzystwo Pomocy Dzieciom i Mło dzieży Polskiej w Niemczech, przyczem | let okiennych, które poleca
dzieży Polskiej w Niemczech, a wza- wyjazd dzieci niemieckich z Polski pro
rniam za to wyjeżdżają dzieci, mniejszo wadzi niemiecka organizacja charata„METALURG JA“
Wolfa rhtsdienrs"
ści niemieckiej w Polsce na kolonje tywna „Deutscher
Skład Towarów Żelaznych
do Rzeszy Niemieckiej.
W roku u- w Poznaniu i Katowicach.
548
wł. St. Klimaszewski
W konferencji warszawskiej wezmą
biegłym przebywało w Polsce około
5.500 dzieci polskich z Niemiec. Akcję udział przedstawiciele wszystkich wy
SOSNOWIEC,
organizaeyj pol
wymiany organizuje w Niemczech cen żej wymienionych
Warszawska 8.
Tel. 7-90 |
tralna organizacja dla spraw kolonij skich i niemieckich.

Polsko-niemiecka konferencja

Juź nadeszły!!!
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ISTOTA GRY
Czem w rzeczywistości jest gra?
ko 'Umiejętność gry, ale również jakość,
Oczywiście, że idzie tu o wszelkiego kart otrzymanych przez gracza. Do
rodzaju gry, bez względu na to, czy borem kart rządzi całkowicie przypa
wynikiem jest wygrana moralna, czy dek.
materjalna.
Są też gry wyłącznie zależne od
Jeżeli weźmiemy >pod uwagę w przypadku Do tych gier należą wszel
związku z zamkniętą ostatnio Olirn- kiego rodzaju loterje i tak zwane gry
ipjadą Zimową w Garmiscłi-Partenr loteryjne.
kirchen zawody narciarskie, łyżwiar Gra na lo-terji nie wymaga żadnej
skie czy inne, to zawody te są również umiejętności;, ani wysiłku fizycznego
grą, w której szczęście odgrywa wiel — wyma.ga jedynie i wyłącznie prze
ką rolę.
zorności, odłożenia sobie 10-ciu zło
Przy grach w fcarty, tak zwanych ko-. tych,
,
aby móc kuipić ćwiartkę losu na
mercyjnych, o wyniku stanowi-, nietyl- nadchodzącą Loterję.
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Kto to?
Każdy się pyta, bada i napra&za.
Co to za jeden jest te«n jalkiś fizaeza?
Bo to jest skand a], państwo rozumiecie,
W^kpŁwać ludtri wtsrykiem w gazecie!

Nowy Roi: zaczyna się z końcem
starego. Jest to prawda oczywista i
wypływa z natury rzeczy. Każda rzecz
Tak wam zależy ne tej wiadomości?
ma swój (smutny) koitiec, po którym
Dobrze! Wszak przyanać się będzie
zaczyna się rzecz nowa. Innem i słowy
najprościej,
Niech się wyjaśni tajemnica nat-aa...
jedna satufca schodzi z afisza, nastę
Więc
wiecie,
kto
to?
No
właśnie
ja
puje premjera drugiej. Np. skończył
SZASZA,
się kryzys zaczęła się nędza, skończył
s.ę jeden premjer, zaczął się drugi
premjer, skończy się... prrr, nie pro
DOSKONAŁE WĘDLINY
rokujemy. Ale to już tak zwykle
poleca
idzie, w kolejce jedne za drugą, pre
Warszawska Wędliniarnia
mjera — premjera. Ważne jednak jest
to, że z Nowym Rokiem rozpoczyna
sie 'L zw. karnawał. (Dawniej się pi
sało że „Książę Karnawał rozpoczyna
Sosnowiec ul. Warszawska Nr. 1
ewentualnie „wstępuje
**
panowanie
817
Piłsudskiego Nr. 61
na tron“).
w
Zagłębiu
Dąbrowskiem
Co to jest karnawał? Zajrzałem do
eńcyklopedji' OrigeMwanda z roku
W związku ze zjazdem inżynierów gowej, zastosowana obecnie w wy
1863. Karm, Karmaniuk,
_______
__
karmazyn.
___ ,_.
karmelek, karmelicki, feamacyja, — w uib. niedzielę w Katowicach odbyła twórni Tow. „Saturn1*, wykonywana P. WANDA ŁADZINA W ZAGŁĘBIU
się wycieczka do Zagłębia Dąbrowskie sposobem wibracyjnym. Jest to pierw
karńaiŁ&ł.' Jest.
go. W wycieczce wzięło udział ponad sza, tego rodzaju, inwestycja zastoso Donosiliśmy już na łamach naszego
A więc wyraz karnawał pochodzi z 100 uczestników zjazdu. Między inne- wana
Polsce, a na zachodzie (Belłacińskich słów caro i valet, co mniej- mi wycieczka zwiedziła zakłady Tow a gja, Anglja) b. rozpowszechniona, a pisma o odczytaoh, które wygłosi w
7awierciu i Czeladzi p. Wanda Ładzi
więcej znaczy: mięso! bywaj zdrowe rzystwa „Saturn
*
a mianowicie kopal wyrób bardzo szeroko stosowany z
— „carne, vale!
*
‘. Śmieszne powie nie Saturn i Jowisz, elek-trownię, ce- korzystnemi rezultatami. Fabrykacja na. wiceprzewodnicząca Zwiąatou Pań
w Warszawie.
dzonko, coś takiego! — dt> zarżniętego mentownę Tow. „Sacum° orazi wy- ta wywołała ogromne zainteresowanie Domu
J-aik się dowiadujemy, przyjazd do Zagłę
np. byka mówić: bvwaj zdrów byczku :wórnię wyrobów’ cementowych. Przed wśród uczestników zjazdu, na którym, bia p. Wandy Ładziny wywołał w świacie Ko
baj, baj! Chciałbym zobaczyć takiego miotem specjalnego ‘zainteresowania w tej kwestji, wygłoszony był specjal biecym ogromne .poruszenie. P. Ładzina ma
za sobą szerag lat różnorodnej pracy: w cza
byczka któryby ozdrowiał .po takim wyc> eczki była fabrykacja kostki dro- ny referat.
sie wojny przez cztery lata pracowała, w eapi
serdecznym wezwaniu.
talach wojskowych francuskich: po pou
*.ro

cie do kraju' w r. 1920 prowadziła partrol sa
Po szalenie głębokim namyśle do
nitarny na froncie, a podczas powstania
szedłem (łącznie z panem Orgelbran
ślą< .ego jako delegatka Czerwonego Knzyża
dem) do przekonania, że słowo ,,vale“
przyjechała do Katowic. Za prace te otrzy
posiało oznaczać pożegnanie mięsa
ma Ła dwa ordery Czerwonego Krzyża i sze
przed długim fO-dniowym postem.
reg wysokich odznaczeń francuskich. W r.
1922 wsszła do Sejmu Rąplitej jako proedsia.
Przewidując dni chude, używali sobie
wicielka kobiet łódzkich. W Sejmie brała
■współcześni co wlezie. Ta masowa kon
czynny udział w Komisji Ochrony Pracy i
sumpcja mięsa zaczynani się w wie
w Komisji Opieki Społecznej. Znana jeet rów
kach średnich od 3 Króli i trwała
nieź p. Ładzina na terenie międzynarodowym
Teatr
Miejski
w
Sosnowcu
—
brała udiział w pracach Związkni Kobiet
KALENDARZYK
wśród „wesołych uczt tłusto przypra
Słowiańskich,
jest członkinią francuskiego
Dziś aDia 19 lutego o godz. 7 wiecz. przed Czerwonego Krzyża,
wiany eh i pijatyk" do zapustnego
w r. 1932 jako delegatka
stawienie zaikuipione d>La zespołów robotni
Dziś
jlt
z i s is.onra
Konrada
wtorku, przyczem boigaci rozpoczyna
notakd-ago
Fidaou
żeńskiego cieszyła się wiol
czych, doskonała komedja Bus-Feketego p.t. ką sympatią wszystkich
Jutro Leona
li forsowniej ipapać już od Trzech Kró
członkiń tej organi
,.TRAFIKA PANI GENERAŁOWEJ11.
i została przez nie wybrana przewodni
li, biedniejsi zaś — w ostatnich dniach
Wschód
słońca 6 m. 51.
Jutro, dnia 20 lutego o godz. 7.30 wdecz. zacji
W
___
czącą
międzynarodowej
propagandv.
;eatr miejski z Sosnowca gra na Saturnie w Z ramienia Towarzystwa sekcji
przed Popielcem pozwalali sobie „owe Środa
6. sali
Zachód
„ 17 m.
nad Roda
klubu, świetną konledję P. Vulpiusa p.t. nami na Obczyźnie jest p. Opieki
bachanalije odprawiać".
Ładzina
delegatką
ZWYCIĘŻYŁEM KRYZYS-.
do Komitetu Wałki z handlem kobietami i
Piękne panowały wówczas zwyczaje,
---- xx----dziećmi.
Od
r,
1925
prowadzi
akcję
odczyto
jak to, obdarowywanie się zielonemi Kina w Sosnowcu grają dziś X ZE ZW. PRACOWNIKÓW UMYSŁ. wą. objeżdżając ośrodki naszej emigracji
we
wiązankami, majenie drzwi gałązkami
ZAGŁĘBIA
DĄBR.
W
’
dniu
17
ban.
od

Francjit
w
tym
czasie
zorganizowała
setki
ZA<. ..:E: „baron Cygr.'.ski,'.
odczytów. a przez sale w których mówiła
jodłowemi, a nawet na wzór staro PAŁACE:
było
sią
w
Lakailu
własnym
plenarna
ze

„Gabinet figar woskowych-.
się przeszło 100 tysięcy osób. P.
żytnych Luperkali istniał w owych
branie zarządu i delegatów kól Zw. za w. Sewinęło
EDEN: „Dawid Copprfi«ld“.
zina poświęca siły swe i zdolności zawsze
czasach miły zwyczaj smagania na
pracownikóy umysłowych przemysłu i tej sprawie, którą uważa w danej chwili za
potkanych na drodze kobiet gięikiemi X BOJKOT ŁÓDZKIEGO „EXPRESSU haodiu Zagłębia Dąbrowskiego. Po przy najważniejszą j najbardziej istotną. Obecnie,
rózgami. Dzisiaj niestety, mądry ten jlLUSTKOWANEGO
delegatka Zarządiu Głównego Związku
*'.
Otrzymau.śmy na jęciu do związku kiiikudziesięciu rowy^h jako
Pań Domu, odwiedza oddziały Związku i oobrządek zanikł zupełnie.
stępującej treści komunikat: Kierowni członków zoiganinzowano sekcje, a na środki, w których powstała myśl zorganizo
W ostatni wtorek przed Popielcem ctwo oddz.ałów kertoi. Stów, mężów stępuje — ze względu na przewidywalne wanie oddziału.
uroczyście żegnano księcia Karnawału. i katolickiego Stów, młodzieży męsk.ej wprowadzenie umów zbiórcwy<ch i Izb
W dniu tym w Paryżu, mieście prze z caleg-o dekanatu Będzińskiego w licz Pracy — postanowiono organizować się
dziwnie szczerem. „gdy wracano do bie 150 osób, zebrane na kursie w Domu branżami. Przewodnictwo sekcyj powie
domu z zabawy na Popielec, mówione katolickim przy papaij-i Wnieb. Najśw. rzono następującym kolegom: sekcja prosobie (obie ipłci) mnóstwo obelsr a ra Marj.-i Panmy w Sosnowcu dnia 16 lutego pa.g6ni.dy i prasy — Br. Góre.ki, pośred
SOSNOWIEC 3 Maja 11
czej prawd w bawełnę nie obwinię :.b. uchwaliły jednomyślnie następującą nictwa pracy i opieki społecznej — H. Zamieniamy stare odbiorniki na nowoczes
*
tych
1. No. nie wiem czy wszyscy byli re®c lwję:
Mankcwsk\ sekcja handlowa — St-. Ka ne typy. Największy wybór Radioodbior
by zachwyceni powrotem takiego prze ,,Z uwagi, że dziennik ,,Express IIu- sprzyk. gospodarcza —Antoni Ot-to. Pole
ników w Zagłębiu.
miłego zwyczaju. Ja—tak. Och, alebym ytrowany
*'
redagowany przez żydów d-l-a cono 2ł.>"ządowi zawiadomić sfery, goehposobie ulżył!
polskiej ludności, pozwolił sobie na za- darcze o powstaniu przy związku sekcj. X Z ŻYCIA KUŹNIC. W ub. tygodniu
W końcu encyklopedycznego roz mieszczenie w świątecznym numerze wi- pośrednictwa pracy. Na niedizielę, dnia odbyło się walne zebranie członków Stodziału p. t. Karnawał mądry uczony zeruniku Maitiki Boskiej w formie obraża 1 marca r.b. wyznaczono zebnam-e ir<f-or- wanzyfczema p. n. ,,Kuźnice pracy d'la
napisał zdanie, które dla jego pełnej jącej katolckie uczucia narodu polskie macyjne czloników Związku. które odlbę- państwa41 La Pogoni w l-oikmu przy ul.
dzie się w Domu Społecznym przy u i. StairOipc-gońskiej 14. Zebranie zagaj! p.
aktualności muszę w całości przyto go — przeto posnamawiamy.
czyć.
z
Stać na straży i bronić przed rapaścią Żytnu ej.
n.acz. Nawrocki, poczem przystąpiono do
..W Polsce zapusty suto nietrdyś by rzeczy, które dla katolików są świet-e, XZARZĄD SODALICJI MARJAŃ9KIEJ wyboru prezesa, zarządu i 1 delegat a
wały obchodzone: masfc, reduty, po a tępić wszystko, co godzi w nasze u- ipań w Sosnowym zawiadamia swe ozktn- do Kuźnicy grodzkiej. Na prezesa „Kuź
chody, kuligi. przebierania się, pano z ucia rei i.gij ne katol' k ów;
kinię, że zebranie plenarne odbędzie się nicy - Pogoń14 wybrano jednogłośnie p.
Bojkotować żydowski MExp-rese IIustr< dn:a 22 bm. t. j. w sobotę o godzinie 17 nacz. Nawio-Ctkiego. Do zarządu wytbramo
wały powszechnie11; (w nocną koszulę
i do łóżka; takie przebieranie karna wany“ przez ni okupowanie go i wzywa i prosi o punktualne przybycie.
PP- Majera, Rebsztyna, Ziembińskiego.
wałowe dziś też powszechnie panuje) nie wszystkich katolików Zagłębia Dą- X WALNE ZEBRANIE ZW. PODOF. Lasotę, Przewoźniaka i Paczyńskiego.
n-owszemi czasy, ograniczał s-ę karna brows-kego do bojkotu wspomnianego REZ. KOŁA ,3OSNOWIEC-śRODULA“ Na delegata do Kuźnicy wybrano p. Zwał na maskaradach i balach; od lat p.fcma“. —
Dnia 1 marca 1986 r. o godz. 10 rano Cholewę. W uznaniu zasług, jakie poło
(następują podpisy).
trzech umilkł zupełnie; po pączkach
w pierwszym terminie, a o 11 w drugim żył na terenie życia społecznego p. Cho
i faworkach jedynie poznać go można11. X ZE ZW. PAN DOMU. Przypominamy terminie odbędzie się walne zebranie lewa, zebnand postanowili jednogłośnie
Zważywszy. że słowa te pisane były «e dziś w średę o godz. 19 w lokal-u członków koła w iokaiu szlkoły po obdarzyć go godnością prezesa hononoprzed rokiem 1865, podziwiać należy Związku Pań Dofftru w Sosnowcu (5-go wszechnej nr. 10 oa Środnli. Ze względu «v€»go. W dalszym ciągu obrad ustaAooo
szaloną dalekowzroczność autora i Majo 35) p. Wamda Ładzina mówić bę na ważność spraw zarząd prosa o liezne wytyczne dla zarządu. , ,,Kuźnice pnacy
dla państwa-4 mając za zadanie krzewić
niemal jasnowidzent’e sięgające na dzie o „Kobiecie dzisiejszej wobec za i punktualne przybycie.
i rozwijać działalność k u l't u rali-ną o-na®
szych czasów. Gdzieżeś jest huczny gadnień chwili". Wstąp dla wszystkich
XPORANEK.
Znana
i
tak
l
ubi
a
in
a
wychówywć obywateli u duichu państaropolski Karnawale z „tłusto przy- ■bezpłatny.
młodzież powieść Dickensa ..Dawid
stwowym. Lokal kuźnicy czynmy
_ , —, vjest
____coprawianemi ucztami'", z kipiącemi buj X „POŻEGNANIE KARNAWAŁU
*
ca pcrfiold^ zosteda przerobiona na film,
dzianinie w godzinach wieczorowych.
ną_ radością życia kuligami, gdzie je rzecz niezamożnych uczniów. Dowiadu
’
.tóry
pod
tymże
tytułem
obiega
cały
steście sławne „panie kochanku’*. Za jemy się- iż sekcja je-chodów niestałych
XWYWIADÓWKA W SZKOLE GÓRN.
pusty! Zaipu6ty? Przejrzałem dokła Kola opieki przy państwowem gimna- świat. W filmie tym rolę tytułową gra HUTN. W DĄBROWIE. Dy lekcja pań
f
gnomę
na
lny
Freddie
Bartholomew.
Dzię

dnie mój portfel. Talk rzeczywiście za zjnrn im. Staszica w Sotsnowicu urządza w
stwowej szkoły górni, zo-hutniczcj w Dą
pusty aby się dzisiaj gdzie wybrać. dniu 25 l-utego r.b. w podziemąch ,3a- ki staraniom Związku pracy obywatel browie. podaje do wiadomości, że wy
skiej
kobiet
w
Sosnowcu
film
..Dawid
Przebrałem się więc (można też to na vcy‘-u“ zabawę pod r.azwą „Pożegnanie
**
wyświetlamy będzie przez wiadówka w sprawie wyników klasyfi
zwać rozebraniem), na twarz włoży kannaiwału". Organizatorzy tej zabawy Coippcrfield
kino
.,Eden
“
na poranku dla młodzieży kacji półrocznej uczniów, odbędzie sic
łem maskę człowieka znudzonego i zyńią starania, by mili goście, stali by
w
dniu
25.11.56
r. Początek I-szego seam- w dniu 23 bim. t.j. w niedzielę o godz.
kniligiem zajechałem do łóżka. Nie walcy tych zabaw, interesujący się losem
su
o
gedz.
10V2,
II o godz. 12. Dochód z 10.50, w TTT pawilonie szkoły.
spałem dobrze, śnćły mi się „tłuste biednej młodzieży, tę ostatnią chwilę
poranku
przezra
za Związek Pracy Oby X KOLĘDA W PARAFJI MATKI BO
przyprawiane uczty i bachanalije11.
karnawału, spędzili w odpowiednim na- watelskiej Kobiet na dożywianie dzieci SKIEJ ANIELSKIEJ W DĄBROWIE
Kajot lirtzoju.
w przedszkolu i świetlicy.
odbędzie się w tym tygodnśtu ulicami: SobdełskiCjio i 2eremskięgtck

Wycieczka zjazdu inżynierów

St Kucharski

fittiriertiinti li. Pai Dni

KRONIKA

W

„OPTOFOT"

Nr.

„KURIER ZACHODNI*1 Środa

Godzina Zagłębia Dąbr.
Program dzisiejszej „Goddciny Zagłębia
Dąbrowskiego'’ (początek o godzinie 20)
Przewiduje odczyt mg. Tadeusza Siókań^kiego p.t . ,>Możl:i w ości rozwoju buiryisityki w woj. Kieleokiean'’ oraz muzykę ta
neczną, jeko, że dziś jes-t oateitnia środa
k./nawału, oefcieet-ry ,.Savoy — Nasz
Bałtyk“ pod dyr. A. Wopińsiktogo. W
.Pogawędkę o Zagłębiu” red. K- Ćwierk
opowie, jakie to bywały dawniej w Zagłębiu zabawy karnawałowe.
Wśrodę 11 ąiarca odbędzie się amidy
cjm regjonaiiEa z udziałem kwartetu wo
kalnego pod batutą pnof. Gijziikowiakie-go
i pppuiannej „Szóstki sosnowieckiejik pod
dy-r. St. Knicheińrkiogo.
-----oo-----

Kupony żywnościowe
DLA BEZROBOTNYCH Z DĄBROWY
Lokakiy komitet Funduszu Pracy w
Dą/browie, podaje do wiadomości, że
bezrobotna, którzy oto pobierają zasiłków
ustawowych z Funduszu Pracy, otnzymają. kwity żywnościowe d« m-c luty w
następująicoj kolejności: ,
Dtnja 19, Da litery; G, H, I, J; 20 —
ita- litery: K, L, Ł; 21 — na litery: M,
N, O. P; 22 — na litery: R, S, i 24 —
aa litery: T, U, W, Z.
Wydawainto kwitów odbywać się będzto w godz. od 8.30 do 12. Bezrobotni
wianj się zgłaszeć po kwity ściśle w oanaczonych (kiach, jak również po od
biór produiktów z magazynu i sklepów,
gdyż żadne refclamacje nie będą uwaględ
ndane. Wydawane produkty m-uszą być
bezwzględnie odpracowane.
Jak się dowiadujemy z kuponów iych
skorzysta około 1600 — 1800 rodzin.
które otrzymają produkty żywnościowe
jak: mąkę, ka/wę i tjp.
----- XX-----

Zabawa młodzieży szkolnej
W niedzielę 16 ban. w godzinach popo
łudniowyóh odbył eię w szko-le po
wszechnej nir. 16 pierwszy bal diia dzieci
zorganizowany przez koło Ml. PCK, pro
wadzone przez naucz, p. J. Słomczyńską.
Li ziMe zebrana dztotwa bawiła się ochoczo przy dźwiękach orkiestry. Tańce
prowadził świetnie nauczyciel p. Z. Gotarika. Zabawę urozmaiciły różne Łiesipod-z^amiki, z którydh najlepiej podobały
się: taniec motyla, laJki i monolog „Cza«r
na bewtja
*
’.
Komrtet złożony z uczniów i uczenie
wywiązał się z organizacji zabawy doekontałe. Czysty zysk przeznaczono na
oede czerwonek rżyskie.

--- °o°—

X KURS AKCJI KAT. DLA STÓW.
MĘŻÓW 1 MŁODZIEŻY KAT. W DĄ
BROWIE. W przyszłą niedzieę t.j. 25
bon. w sak A. K. odbędzie się kurs dla
Ikierowtńków Slow, mężów i młodzieży
z całego dekanatu Kurs rozpocznie się
nabożeństwem o godz. 8.30 ramo i trwać
będzie prze® cały dzień.
X POGADANKĘ W lefldtonjmm miejskiej
czytelni publ. im. L. Nowaka w Dąbro
wie odbędą się następujące pogadanki:
w środę 19 bm. prof. S. Piotrowski: ,-Hier-Ogłif Dałekięgo Wschodu’4; w czwartek
20 bm. prof. Cz. Sionko „Stosunki polskogdańskie‘‘; w sobotę 22 bm. inż. L. Borbecfci „Zagadnienia kultuiralne w związ
ku z kryzysem44. Początek pcgftdanek o
godz. 19.30. Wejście bezpłatne.
X IDZIEMY NA BAL DO CZELADZI.
Zapowiedziany już przez n-as reprezenta
cyjny bal klubu młodzieży im. marsz.
Piłsudskiego w Czeladzi odbędzie się w
sobotę, tj. 92 bm. w sad kina .,Czary’•
Będzie to bał, godny zakończenia karna
wału. Doborowe towarzystwo, piękne
dekoracje. doskonała orkiestra, tani i ob
fity bufet — oto walory tego baki. A za
tem w sobotę kończymy karnawał zaba
wą ra sah klubu młodzieży w Czeladzi.
X Z ŻYCIA SOKOLA NA SATURNIE.
20 bm. staramiem Sokoła, w klubie nta
S turnie teatr sosnowiecki odegra „Ziwyeężytom kryzys
*
4. W antraktach grać
będzie otktośbra Tow. Satorr. 23 Luf. o
godz. 15 w sali klubu odlbędtzto eię wal
ne zebranie Sokoła, a 25 bm. Sckół wraz
z PMS Urządza „śled®iówikę“. Będzie to
zalkończen iem kannaw ału.
KRADZIEŻ MATERJAŁÓW. Do «a
du maitcrjałów sukiennych w Będzinie
zy uł. Kołłątaja 16 dc&tob aę złodzię,. i «k radli około 30 sztuczek różnych
jpmLałów wartości 6000 ?łotvch.

lutego 1956 rokti.

Czy można wymierzać podatek

Soosatyine
kanimi w Katolik
Buałe tygodnie fi rany liOtB^BK stanowią

bez podania płatnikowi podstaw

zawsze wydarzenie dnia w Katowicach. Także
w bież, rólka, dołożyła firma zialicaająca *
ię
do przodujących domów tej branży w Kaio'wicach, wszelkich starań, by nadać imprezie
białycłi tygodni, charakter wielkiej batalj-i
Sfpnzóidaży. żadna go.>|X>dyni nie moz< zapo
mnieć o item wydarzeniu, notując takowe, ja
ko najważniejszy punkt programu najbliż
szych dni. właśt^iele firmy Bracia Dro
t
*
wyiposażyli imprezę w całą skalę walorów
wielkiej sprzedaży sezonowej. Lo-kałe sprze
daży wybiło 25.000 rscrwctkamit nadając wnę
trzai blask śnieżnej białości Oczywiście ceny
uleig3v tok silnej redukcji, źe każda gospo
dyni może dokonać masowych zakmpów. Dla.
.ipnostowaiiHa napływowi kupujących, uzbro
iła się firma przez zdwojenie pereonedu, Nie
zajitodba-no niczego, by pod każdym wtupiędem zadowolić gospodynie Sosnowca i oko
licy. W najbliższych dniach m.cjcie aaitcm
w pamięci: Białe tygodnie Bo,breka. wyda
rzenie d<nia!
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W Najwyższym Trybunale Admini
stracyjnym zaipadił wyrok w wprawie
Wincentego R. (przeciwko komisji od
woławczej przy Izbie Skarbowej we
Lwowie w przedmiocie wymiaru po
datku przemysłowego oraz grzywien
za niewyk tupie nie świadectw przemy
słowych za kilka lat. Skarżący Win
centy R. zarzuca władzom skarbowym
że nie (prowadził
przedsiębiorstwa
sprzedaży ryb i nie rozumie, na ozem
oparły się władze, nakładając na nie
go podatek. Jakkolwiek ustawa o po
datku przemysłowym nie zawiera prze
pisu, nakładającego na władze wymrą
rowe obowiązku dopuszczania podatni

ka do współudziału przy ustalaniu pod
staw wymiarowych, to jednak zasada
■prawidłowego
/postępowania. jak
stwierdził N. T. A., wymaga, aby po
datnik, który nie u znaje nałożonego
nań obowiązku .podatkowego.
z po
wodu braku ustawowego stanu fakty
cznego. miał możność poznania tego
stanu faktycznego, ustalonego przez
władze jeszcze w roku postępowania
administracyjnego. N. T. A. uważa, że
w przeciwnym wypadku płatnik byłby
postawiony w taką sytuację,
że nie
wiedziałby, oo zwalczyć, przeciw cze
mu się bronić, a to jest niedopuszczal
ne.

----- xx-----

Śmiertelny strzał
PRZETWORY TECHNICZNO - CHEMICZNE

MAURYCY

REINER

Spółka Firmowa
SOSNOWIEC, UL. PREZ. MOŚCICKIEGO 41. TEL. 5-48

Kwas siartiu Mlminm H i ii I

STRAŻNIKA KOLEJOWEGO
| W dniu wczorajszym o godzinie 12 w
| połfudinie, po ki-lkeikrotnenn eserzeżeniu
S ze strony strażei(ka kolejowego, został
zastrzelny przez niego Ua stacji towaroi wej na Pogoni niejaki Madej, m’ chwili
| kradizieży węgła, z pociągu towarowego.
|
Zwłoki Madeja odwtaiwaono do kostni| cy szpitala miejskiego.

[Włamanie

do magazynu

FABRYKI POŃCZOCH

Dokonano włamania dc magiazyaiu feIbrytki pończooh Gadka w Sosnowcu przy
ulicy Swobodnej 4. Złodzieje zapakowali
5 worki skarpetek, pończoch i Lp. wy.
. robów trykotażowych, poczem
korzystając z cieannośćii, umknąć ,z łu
pem.
Jednakże mieszkanka 6ą^dne€^o do
mu zauważyła, iż trzech podejrzaaiycłi
mężczyzai wynosi naładowane wory z tosomiędzy ul. Chemiczną a centrum Sosnowca wa/i«n fabryki i zdziwiona nto®wykłnl śoią pory i dnia (była riedizieda), atakirSzanowny Panie Redaktorze!
do skrócenia trasy i cofnięcia ostatnie
Upoważniony przez szereg osób, za go przystanku do ul. Rybnej. Zarządze mowała właściciela fabryki który azyhmieszkałych przy Zakł. Przem. Włók. niem tym możnaby osiągnąć powię■ ko zorjentowal s-ię, że chodzą o kradtetoż
C. G. Schon i zainteresowanych rą kszenia się ruchu na linji tramwajo■ jago wyrobów. Dobrał sobie do pomocy
sąsiadów i ruszył w pościg za złodzieja
sprawą, zwracam się z gorącą prośbą wej ,gdyby nie to, że przystanek tram mi.
Pościg został uwieńczony pomyślnym
o umieszczenie w jednym z NNr. „Ku wajowy leży po drugiej stronie toru ko‘ rezultatem, gdyż złodwje poezuciii łup
rjera Zachodniego" — załączonego ar lejowego i przy przelotności stu kilku> i sami zbiegli.
dziesięciu pociągów na dobę, nrzetykułu:
1
Policja prowadza dioebodzonto i jest
Od przeszło roku czasu między dwór jazd jest bardzo często zamykany, inż na tropie włamywaczy.
cem a końcem ul. Chemicznej kurso wskutek czego wyjazd do miasta za
---- oo----wały autobusy prywatnego przedsię mienia się w podróż, trwającą czasami X „KRÓLOWA
PRZEDMIEŚCIA^ W
biorstwa. Komunikacja była b. regu do 30 minut. Ci którzy korzystali zi LAG1SZY. Koto go6p. wiej. w Lagaszy
larna. personel dobrany. Ponieważ na autobusów korzystają z nich w dalszym■ zorga-r-jizowało sekcje sceniczną, która oprzebycie całej trasy wystarczyło 8 ciągu, bo wolą przejść 300 metrów,1 dograła w ubiegłą niedaiedę wodowil w
minut, mieszkańcy domów przy końcu niż czekać, jak swego czasu mieszkań 5 aktach p.t. „Króiowa Przedmieścia’.
ul. Chemicznej
zestal i odczuwać nie cy Starego Sosnowca, przed wybudo Brać aktorska pod b. dobrą reżyserją
wygodę spowodu zbyt odległego za waniem tunelu.
malarza Z. Boreckiego, wywiązała
mieszkania od centrum. Przed świera- Czy wobec takiego stanu rzeczy Za -art.
się ze swych ról znakomicie. Pyszne ro
mi Bożego Narodzenia uruchomione rząd miasta Sosnowca nie zechciałby
zostały tramwaje, do końca ul. Perlą. cofnąć wydanego zarządzenia, które dzajowe typy, nastrojowe sceny i śpiewy
Wobec małej frekwencji na nowej li sporej grupie jego mieszkańców utru spotkały się z gorącym aplauzem pufofcicz
inośc-i. Wek a za nem byłoby, aby seke.w
nji Zarząd miejski naszego miasta, w dnia życie.
sceuiczi-a KGW ociwiedzito z tętn wido
Ryszard Świętochowski.
porozumieniu z dyrekcją tramwajów,
wiskiem szereg miejscowości naszego Za
zmusił przedsiębiorstwa ąutobusowc Sosnowiec, dn. 17.2 36 r.
głębia. Z wielką radością nadmienić na
leży. że całe społeczeństwo Łagiiszy, od
nosi się ze szczerą sympatją do imprez
urządzanych przez KGW, temtbairdtziej
żie celem koła jest nasiła-cje potrzeb ogni
ska Meitki i Dziecka im. ma-nsa. J- Pił
wypadek na przejeździe kolejowym
sudskiego, które powstało pnzy KGW.
Pociajg, ni.mo
rociąig,
miimo natychmiastowego za 15 listopada ubiegłego roku. Dlatego na
Straszny wyipadek wydarzył, się na
linji kolejowej między Kazimierzem, hamowania przez maszynistę, całym leży życzyć datazego pomyślnego rozwo
a Sosnowcem, który cudem tylko nie Pędem najechał na furmankę i rozbił ju KGW na polu kultoranym i społecz
ją całkowicie. Szabliński uniknął śmier nym.
zakończył się tragicznie.
Jednokonnym wózkiem z węglem i i nie odniósł żadnych obrażeń.
X WALNE ZEBRANIE gniazda sokole
Wypadek ten należy do serji cią go „Wojkowice14 w Wojkowicach Ko
iechai zamieszkały w Klimontowie
Szahłiński Józef. Gdy wóz znalazł s;ę głych w .Zagłębiu wypadków na prze mornych odbędzie się dnie 23 bm. w
na przejeździć Poranka — Zawodzie jazdach. Nie zawsze kończą 6ię one aaJi hamerni o godz. 14.30.
nadjechał pociąg osobowy, który wo tak szczęśliwie, lecz czasem powodu ją X ZŁODZIEJE POD KLUCZEM W
źnica zauważył dopiero w ostatniej śmierć lub kalectwo. Konieczność za zwjąaku z kradzieżą na szkodę p. Sąperobwili tak, że nie mógł wozn ani co bezpieczenia przejazdów kolejowych lińskiego Henryka w Sosnowcw ujęto
fnąć ani też przejechać przez przejazd w Zagłębiu jest paląca.
znanych złodzieja Jułjane Jurkowskiego
M. Będzińska 25) i TeofAa Zióftco. W
związku z kradzieżą u Sumy Srwarc w
Sosnowcu zartirzyutoco Jamfctoila Bnomsztejnia (ud. Legjonów 1).
X ZNiAlNY WŁAMYWACZ, Radomski
Ujęcie „pracowitego
*
4 złodzieja
Jóizeł. który nie ma śnatojgo miejsca 2»
Policja ma wiele kłopotu ze zwolnio zł., towary spożywcze Szaji Gołdsztaj mieszkania, ujęty został nad nar.em przeu
Będzinie. Pnzy Ra
nynri z więzienia przestępcami. One- nowi (Będzin. Kościuszki 2), gardero patrol policyjny
gdaj zatrzymano w Będzinie Kamiń- bę ZybmunL Ilomajerowi i narzędzia domskim znaleziono bagnet oroa narzę
stolarskie
z
zakładu
p.
Biśkiewieżowi
dzia
złodziejskie.
Włamywać®
skiego Stanisława, zamieszkałego w
Będzinie na Kamionkach, który zwol (Będzin, uL Jasna 5). Jak widać rejestr przed sądem. •
niony został z więzienia w lutym, a pokaźny, mimo krótkiego pobytu po X NIEFORTUNNY ZŁODZTEJ-ASZEK
już zdążył popełnić cały szereg prze za murami więzienia.
P. Lisowskiemu z Będzina, właścóciełowi
Przy sprzedaży skradzionych rzeczy składu wódek, ziodłziej skradł 50 zł. ga
stępstw.
Kamiński
posługiwał
się
paserką,
MaKamiński mianowicie ukradł p. Ol
lówką. Złorłz.ejaszdk nie długo Cfiosaył
szewskiemu, pisarzowo hippteczneniu rją Suwałową z Będzina. Paserkę oraz się zdobyczą,, bowiem togo samego dnia
(Będzin, ul. Kościuszki 25) nakrycie żonę Kamińskiego, Wandę, również został ujęty przez poticję. Sprawcą knaplaterowe i inne rzecze wartości 300 zatrzymano.
dizieży był Stefan Krzyr^iaM. zeeoy
i złodziei bedtzińskk

DOSTAWA W BALONACH PO OSTATNIO ZNIŻONYCH CENACH
Z WŁASNYCH SKŁADÓW
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Pociąg najechał na furmankę

Z więzienia do więzienia

6.

KUBTFF

7’* r w n D W P

leniu absolutorium zarządowi, wybrano
Pcdrzuciła dwoje dzieci pono
winie pp.: L. Kailista — prezes, BePized portjemią szpitala miejskiego nedykt Pełka — sekretarz, Stanisław
n>a Pekinie w Sosnowcu podrzędnych Wypowski — skarbnik — wszyscy z
zostafo dwoje pięciomiesięcznych niemo Wolbromia, Władysław Kossowski z Piliwląt. Wźny s-zipitola zdołał zatrzymać

cy, Aleksander Gunter z Olkusza i An
toni Słaiboń ze Siewkowa — członkowie;
pozatem wybrano komisję rewizyjną. Na
zjeździe poruszano m. in. sprawy bezro
bocia i organizacyjne.

kobietę, która dokcnała podrzucenia. Okaz>a‘ło *ię., że była to Aniela Jezierska,
Jeżąca lait 53, zamieszkała w StrzemięSzycach przy tri. Solnej 8.

S Z SALI SĄDOWEJ S

Jezierska swój czyn tlomaczyia nędzą.
Dzieci zostały umieszczone w sierocińcu
miejskim w Sosnowcu.

Nożem w brzuch

PROGRAM RADJOWY

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, aresztowana.
Marjan Kozioł, powracając przed ro Był to — jaik się okazało — 25-letai
kiem do domu, zaczepiony został na Sylwester-Jan Jędryczek z Dąbrowy
ulicy przez jakiegoś ipijanego mężczy Górniczej (Narutowicza. 16).
Sąd okręgowy w Sosnowcu skaz®!
znę, który wszczął z tnim awanturę, a
X 20-LECiE państw, sem. naucz. następnie pchnął go nożem w brzuch. Jędrycztka na półtora roku więzienia,
ŻEŃSKIEGO. W nadchodzącą niedzielę Rannego odwieziono do szpitala po zmniejszając karę, na mocy amnesiji.
odbędzie się uroczysto odsłonięcie ta wiatowego w Będzinie, nożowca zaś do 9 miesięcy.
blicy pamiątkowej ku upamiętnieniu 20lecia istEien»ia państwowego setninarjuini Głosował, nie mając do tego prawa
nauczyc. żeńskiego oraz uczczenia -nie Poraź pierwszy może na wokandzie uprawnionych do głosowania, jedna z
strudzonej pracy p. dyrektorki Henryki Sądu okręgowego w Sosnowcu znala urzędniczek, przydzielona m. in. do
Jaikliczo-wjj i prefekta ks. kanonika Bo zła się sprawa 58-Ietniego Mieczysła tych czynności, przeoczyła na karcie
lesława Wajzlera. O godz. 10 rano od wa Kuty (kol. Piaski, obok Czeladzi). rodzinnej Kuty adnotację o jego ka
prawione zostanie uroczyste nabożeństwo który będąc karany za komunizm i ralności i sporządziła dla niego kartę
w miejscowym kościele parafjainym, po- pozbawiony przez sąd obywatelski wyborczą.
©zem o godz- 11 nastąpi odsłonięcie ta praw honorowych, w wyborach do ra
Na podstawie tej karty Kuta .został
blicy pamiątkowej w gmachu państw, dy miejskiej m. Czeladzi, złożył swój umieszczony w spisie wyobrców, ugimnazjum koedukacyjnego. Popołudniu glos.
prawnionych do głosowania. Natural
o godłz. 5 pcipoł. w tymże gmachu odibęPrzed kilku laty Kuta prawomocnym nie, że Kuta skorzystał z tego przeoczę
fdizie się staraniem samorządu uczniów- wyrokiem Sądu okręgowego w Sosnow nia i mimo świadomości, iż nie przy
skiego przedstawienie p.t. „Okrężne".
cu skazany został, za działalność ko sługuje mu prawo głosowania, złożył
|X NOWE WŁADZE ZW. ZKP. W ułb. munistyczną, na półtora roku więzie swój głos. Miał on w tem swój interes,
niedzielę odibyio się walne doroczne ze nia, z pozbawieniem praw na lat 5. gdyż — jak się później okazało —
branie członków miejscowego oddziału Wzmianka o pozbawieniu praw zo żona jego kandydowała podówczas na
Z^.ązkn zjednoczenia kolejowców pol stała wciągnięta na kartę rodzinną Ku radnego z „Jednolitego frontu robot
skich. Po rfożeniu ^pwwozdania wybra ty, prowadzoną przez Magistrat w dzia niczego" i w rezultacie została wy
no nowy zarząd w skład k/tórego weszli le ewidencji i kontroli ruchu ludności braną.
W 1934 roku, podczas prac przygoto Sąd, skazał Kutę na 10 złotych grzy
pp.: Leon Górniak, Władysław Misztal,
Władysław Smoliński, Tymoteusz Dwor- wawczych do wyborów rady miejskiej wny, oraz zapłacenia 1 złotego tytułem
CzyńekL Józef Sikorski, Jan Zawadzki i m. Czeladzi, polegających na sporzą opłaty sądowej.
St. Szymczyk. Ne zebranwi żywą dysku- dzeniu t. zw. kart wyborczych osób
wę wywołała dteiśŁa uposażeń.

Ł80£!iĄ ZAWIERCIA

hiilniw Ml ślin ullimil
Ii IltHl Bliiiiśtl!
SuperhetoroóyM PfeitópB 525A o 7 abwatteich strojonych, z urządzentBeni prze*m
ciftrfadfaigowy
(przeciwzatiikowyin) i
regulacją barwy tona. Niezwykle silny
i pełny odłóór.
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ROSIAK, OLKUSZ,
PL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 31.
Przyjmujemy Twój etery edbiurnik
■a peeset należności!

OLKUSZA

GOSPODARCZE
WIOSENNE TARGI KATOWICKIE
W czasie od 30 maja do 14 czerwca
1956 r. odbędą się na Śląsku tradycyj
ne ósme Targi Katowickie, urządzane
staraniem Śląskiego Towarzystwa wy
staw i propagandy gospodarczej (Ka
towice, Stawowa 14, tel. 300-71).
Targi Katowickie dążąc od wielu lat
do utrzymania w ruchu rodzimych
warsztatów pracy i wzmożenia kon
sumpcji — współdziałają w zwalcza
niu przesilenia gospodarczego, zwię
kszają obroty i stwarzają liczne za
robki w wielu dziedzinach. Odbywają
się one w najżywszym ośrodku handlo
wym, t. j. na Śląsku, a przemysłowcy i
kupcy biorący w nich udział przygoto
wują sobie rynek zlbytu,
>ytu, który we wlawła
snym ich interesnie należałoby corocz-

m. 49.

Środą 19 lutego 19» roku.

nie rozszerzać i powiększać.
Jest sprawą wielkiej wagi, by kra..jowy
., towar .jaknajliczniej. mógł wy
kazać na tych Targach swą dobrą ja
kość i zalety nietylko wobec rodzimej
klijenteli. lecz również wobec konku
rencji i konsumentów z poza pobliskie
go kordonu.
Ten właśnie wysiłek należałoby po
przeć zwracając szczególną uwagę na
szych wytwórców, przemysłowców i
kuipeetwa, a na potrzebę wzięcia przez
nich czynnego udziału w ósmych Tar
gach Katowickich, aby w ten sposób
przyczynili się we własnym interesie
do rozszerzenia propagandy i zbytu
towarów krajowych.

ŚRODA 19 LUTEGO
6.30 Pieśń poranna i gimnastyka. 6.50 Mu
zyka lekka. 7.55 Parę informacyj. 8.00 Audy
cja dla sakół. 1157 Sygnał czasu, hejnał.
12.15 JDom nad jeziorem" pogadanka wygł
Barbara Godycka-Ćwrnkowa. 1230 Koncert
orkiestry Tadeusza Seredvńiskie^o. 13.25
Chwilka gospodarstwa, domowego. 13.30 Le
keja języka potekiego- 13.45 Rozmaitość: mu
zyczne. 15.15 Wiadomości gospodarcze. 15.2E
Chwilka społeczna. 15.30 Koncert popularny
(płyty). 16.00 „Opowieści Ruyarda Kiplinga"
audycja dla dzieci. 1620 Koncert zespołu An
dy Kitischmaa. W programie obce pieśni lu
dowe. 16.45 Rozmowa muzyka ze sJucłraczem
rad ja. 17.00 „Dyskutujmy": Kuitura nie jest
pochodną ilością złotych". 17.20 Muzyka sa
lonowa w wyk. małej ork. PR. 17.50 Poga
danka gospodarcza. 16.00 Karol Szymanow
ski: Sonata skrzypcowa w wyk. Stanisława
Mikuszewskiegio. Przy fortepianie Zbigniew
Dymmek. 1630 „Porady ogrodnicze" wyg
*.
Władysław Włocik. 18.45 Końcem reklamowy.
19.00 Wpływ gospodarki człowieka na kra
jobraz ziemi" odczyt. 19.35 Wiadomości spor
towe. 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 „GO
DZINA ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO". 20.55
Audycja z cyklu „Twórczość Fryderyka Cho
pina". 21.35 „U laureatów literackich 1935-36
roku" reportaż literacki. 21.50 Pogadanka go
spodarcza. 22.00 Muzyka tanaczna a Monachjum 23.05 Muzyka taneczna (płyty).

POLSKI
PANIKA NA DWORCU
W WARSZAWIE.
Na dworcu Głównym, w- czasie pod
stawienia pociągu osobow .go Warszawa
— Kuit.no, prawdopodobnie wskutek de
fektu w hamulcu parowozu., maszynista
nie mógł zatrzymać pociągu, którego dwa
ostatnie wagony wykoleiły się wipadiy
na peron i zdruzgotały kiosk Polskiego
Tow. Krajoznawczego. Trzask rozsypują
cego się w szczątki kiosku przerażał eks
ipedytorbę sąsiedniego kiosku z gazeta
mi i papierosami Tow. „Ruch" i wzniecił
panikę wśród przechodzącej opodal puMieznośei, która rzuciła się do ucieeżki.
Wkrótce przybyło pegótowie kolejo
we, które ustawiło wagony spowrotesn
na szyraoh. pczern usunęło szczali zdruą
gotanego kioskuPOŻAR KOPALNI W SIERSZY.
Na. kopalni węgla. ,,Art>u.r“ w Sierszy,
pow. Chrzanów, wybuchł pożar wskutek
somozapalenia się stropu węglowego na.
poziomie czwartym, w odległości około
200 m. od podszybia. Pożar był groźny z
uiwagi. na podsycanie go .napływającej
tam powietrzem.
Akcja ratunkowa, podjęta natychmiast
skierowana była w kierunku wybudowa
nia tamy, mającej odciąć dopływ powie
trza do nawiedzonego ogniem miejsca. —
Przedsięwzięcie to w zupełności udało
się, przez co też pożar został. w zupełno
ści zlokalizowany i należy sądzić, żę
wkrótce zostanie zupełnie stłumiony.

•X WZAJEW4A POMOC PRZY PZZPP.
i H. W OLKUSZU. Przy oddziale PZZPP
i H. w OlScu^zu od kliku lat jstmieje
kasa wzajemnej pomocy, przychodząca
ewym członkiom z pomocą matenjal-ną.
Onegdaj odbyło się walne doroczne ze
branie tej orgacizacji, na którem odczy
tano sprawozdanie za rok ubiegły. Po
Możliwości wywozu lnu polskiego do Francji
.udzieleniu ustępującemu zarządowi absodutorjum, wybnano nowy zarząd w
W ubiegłym tygodniu bawił w Wil- Iniarskiego oraz z poszczególnymi waż
©kładzie pp.: K. ZdrzaJ-Sk — prezes, St. nie p.
r- Wacław Bevensee, zastępca niejszymi eksporterami, omawiając z
(Penconek — wiceprezes, M. K’olaik — attache handlowego przy ambasadzie nimi szczegółowo plan iposunięć, zmie
sekretarz, B. Brożek — skarbnik, R. RP w Paryżu. P. Bevensee przybył do rzających do ugruntowania i rozsze
■Boiidci i F. Feiikes — księgowi, St. Ko Wilna celem omówienia za sferami rzenia zbytu lnu polslkieigo na rynku
towicz — członek zarządu. 2^azaaCzyć handlowemi Wilna szeregu sipraw, francuskim.
należy, in ta pożyteczna plaeówfca rotz- związanych z eksportem lnu do Fran
Eksport lnu polskiego do Francji w
cji, która zaczyna objawiać coraz wię chwili obecnej ma coraz większe
Tfija 8ię b. pomyślni
*.
ksze zainteresowanie dla lnu polskie
iX PRZED NOWEMI ZADANIAMI SZY go. P. Bevensee odbył szereg konfe- doki powodzenia, gdyż Sowiety, jedvny poza Polską dostawca lnów roszo
BOWNICTWA W OLKUSKIEM. W dn. rencyj w Izbie przemysłowo - handlo nych,
coraz bardziej ograniczają eks
dzisiejezym przybędzie do Olkusza woj. wej, w Związku dła handlu i eksportu port lnn
u
inspektor lotniczy, p. Rościeze wski, który
■wraz z powiatowym instruktorem mode
Kronika gospodarcza
larstwo, p. Noooodem, dokonają inspekcji,
W SPRAWIE OBOWIĄZKU OGŁOSZEŃ znaczków stemplowych znaleźli sdę w trud
w punktach przeszkoleń w Olkuszu i
Wolbromiu oraz zwiedzą punkty, nada SPÓŁEK AKCYJNYCH. Związek Izb prze nej sytuacji, ponieważ zbyt tych .znaczków
- handlowych wystąpił do Minister był w przeważającej mierze zwiatzainy z
jące się na lotniska szybowcowe w Ol mysłowo
stwa przemysłu i handlu o uchylenie ciążą i szczaniem. nieobowiązujących juiż w tej
kuszu, WoKbiomu i Pilicy. Pozatem od cego na spółkach akcyjnych obowiązku za uchwili
opłat stemplowych zwłaszcza od ra
będzie się szereg, kcnferencyj w związku mieszczania wszelkich oficjalnych ogłoszeń chunków j pokwitowań. W związku z powyżz organizacją ^zybowntotwa na terenie •w .-Polsce Gospodarczej“. Zdaniem Związku szem samorząd gospodarczy zwrócił się do
‘Izb, zamieszczanie ogłoszeń spółek akcyjnych Ministerstwa skarbu o wyda-nie zarządzenia,
pow, Okusfciągo.
w Monitorze Polskim
**
oraz w dzienniku, upoważniającego podległe władze do zamia
wymienionym dila tych celów w statucie każ ny znaczków stemplowych na życzenie za
X Z WALNEGO ZJAZDU POW POW. dej
.spółki, jest zupełnie wystarczające. Roz interesowanych w okresie do dnia 1 marca
OLKUSKIEGO. W ub. niedzielę odbył szerzanie obowiązku ogłoszeń również na rb. na gotówkę waględnie jka blauikiefy we
się w Wolbromiu w sali Rady miejskiej „Polskę Gospodarczą’ stanowi znaczna ob kslowe.
walny zjazd delegatów POW. pow. Ol ciążenie życia gospodarczego, przyczeui ob NTERUCHOiMOśCI BANKU POLSOEGO.
to nie znajduje w dzisiejszym Sta Wartość bilansowa nieruchomości Banku Pol
kuskiego p-od przewodnictwem p. Wła ciążenie
nin rzeczy żadnego uzasadnienia ani uspra sikiego wynosi 20 milj. zł. Bank Polski po
dysława
Knłkń z Pilicy w obecności wiedliwienia.
siada 71 .płlaców, które stanowią oddzielne
pnzedftawioieia stAroetwa kpt. Gołębio w - WYMIANA ZNACZKÓW STEMPLOWYCH jednostki hipoteczne. Na 67 placach znajdu
skiegio. Spraiwotzda^ie z działalności za NA GOTÓWKĘ LUB WEKSLE. Wobec je się 49 gmachów bankowych oraz 20 do
rządu za tok ub- złożył prezes, p. bur- zauiatn U6tawoda-\sczych.. jakie nastąpiły z mów mieszkalnych, z których 11 na wspól
15 stycznia rb. w zakresie przepisów nych placach Pozostałe 4 place są nieza
mistr® Kałlista, kaeowe — p. Leon Zga- dniem
dotyczących opłat stemnlowych. sprzedawcy budowane. W budynkach bajkowych mieści
OLBRZYMI BIUST MUSSOLIMEGO
dtzaj oraz ©. Benedykt Pełka. Po udzie<sie 49 lokali biurowych i 820 mieszkań.
wystawili żołnierze włoscy w Amda-Testa.

„CZUWAJ” dodatek harcerski
obsługa, wikt. świetlica, fortepian. pa-

radjo, bibl joteka) 3 zł. dziennie.
Dwudziestka na harc, zawodach narciarskich tełon,
Adres: Związek Harcerstwa Polskie
go., Dom im. Karola Stryjeńskiegą
Głodówka, pt-a Bukowina.

w Zwardoniu
Pismo harcerskie w Katowicach „Na
Trapie’1 zorganizowało II harcerskie
zawody narciarskie od 1—3 lutego. Z
Chorągwi zaglębiowskiej stanął do za
wodów zespól Dwudziestki w skła
dzie: Jur Winkel, Józetf Majcherozyk,
Emgenju6z Ossera. Do Zwardonia wy
jechali także !kmdt. Chor, tan Brzeziń
ski ioprezes harc, klubu naje, w Zagłę
biu Dąłw. Szerota-Żydaczewski.

ścigowej, której uczestnicy z wywalonemi językami, spoglądając na zega
rek, chcą przebyć trasę w najkrót-szym
czasie.
J
Czekamy niecierpliwie na ogłosze
nie wyników. W gtrupie harcerzy d-o
zespołów bardzo dobrych zaliczono
dwa, do dobrych kilka i do przecięt
nych też kilka, zdyskwalifikowano 2
zespoły. Stawało 20 zespołów.
W zespołach bardzo dobrych znala
zła się 2 drużyna bielska na pierwszem
miejscu (115 punktów), a na drugiem
miejscu ze 111 punktami nie kto inny,
tylko my — zespół 20 zagł. draż. harc.
A więc „nabiliśmy": Zakopane i Nowy
Targ, j Lwów, i Żywiec i niektóre ze
społy bielskie! Ależ waliły-to. waliły
nasze serca z ogromnej radości i z du
my wielkiej!
Sędziowie podkreślali, że w naszym
zespole był d-uch, był humor, 'było du
żo radości, zgranie i wyrobienie har
cerskie. Nasz „dobry uczynek" był naj
lepszy. W nagrodę dostaliśmy od re-,
rl akcji „Skauta" narty i dyplom.
Wracaliśmy do Dąbrowy ze sławą l

.pod rękę i cieszyliśmy się, ż€ Dwu
dziestka godnie reprezentowała Cho
rągiew zagłębiowską.
Żleby sądził ten. ktobv myślał, że
kanciarze z Dwudziestki cigraniczyii
się do zdobycia „niezłego" miejsca —
i już!
t
Nas było tylko trzech — ale wszę
dzie nas było pełno. Gdzie tylko uka
zaliśmy się, miny rozjaśniały się, try
skał śmiech szczery, zdrowy, radosny,
bractwo śpiewało, że aż hu—ha!
Zapamiętają nas harcerze polscy z
Niemiec .: cnwa-ckie zuchy z Krakowa
i ci z Mikołowa. ze Lwowa, z Zakopa
nego, z Bielska itd. i harcerki i wszys
cy ważni i dzieciarnia -zwe-rdońsfca, z
którą bawiliśmy się wesoło.
Że zdarliśmy buty — to nie! Weso
ło było! Fason trzymaliśmy!
W dzienniczłk-u naszym dh dr. Li
bański wpisał: „Dąbrowiacy — to mo
rowcy!“

PRZEZ DROGĘ...
W marrszu slootycauym zżfpaic
Wicbr nam proporce rozpina,
Idsaemy naprzód- wyrtrwafe
CliTobra drużyna..
W sercach go»eje żur
Duszy, na^ trzeba pnzymRiaru
mD1& Ciebie PołeŁw../ — cel jstty —
Równaj i

1.2- 1936.
Zniszczyć
Na lot pt
Wyjechaliśmy w sobotę raniutloo. Że
Za wzorów wjeilcŁcb
gnał nas deszcz. Komunikaty narciar
wciąż
skie w radjo nie wróżyły nic dobrego.
W Zwardoniu wysiadła nas chmara:
harcerki i harcerze. Przywitało nas bło
to i śnieg z deszczem. W górnych par
tiach —■ śnieg możliwy. 'Załatwiamy
formalności: pieniądze, kwatery, kupo
ny żywnościowe, badania lekarskie.
Jesteśmy w pensjonacie „Zwardonianka’'. Osobny pokoik z wszelkiemi
Z życia 21 drużyny
wygodami — komfort „pierwszoklaśIM.
KJUŃSKIEGO PRZY SZKOLE
No, chyba!
*'.
ny
Wieczorem w szkole zwardońRZEMIEŚLNICZEJ W OLKUSZU.
Czuwaj!
skiej jest. „kominek
**
harcerski.
Jur Włóczykij, 20 ZDH
Nasza drużyna, kłede się > ucznió
*
Zwaliła się nas do szkoły wielką gro
Szkoły Rzemieślntozed, którzy ponarmada; śpiewamy, gwarzymy — i womo przepracowania, wypełniła Aąpe
gole wesoło jest.
godziny poza szkołą samńenną pracą
Losowanie. Zespoły stające do biegu
harcerską.
harc, losują kolejność startu. My wy
Aby im umćiić eeas kaanewafowy, *
ciągamy nr. 2.
Wracamy do kwatery. „RychtujeW niedzielę dnia 16 <b.m. odlbyły się L. Perek, ów. Pieniążek, ów. Pasiek, jednocześnie zasilić chodą kaaę drw
my‘* narty, ekwinuńek wycieczkowy. w Olkuszu narciarskie zawody zastę Bogda lin St., uzyskując 821/4400 pkt. żyny, sekcja pow. koła przyjaciół har
cersłwa urządziła piękna obawę w
Trzeba mieć ekwipunek jafcna 2-dnfo- powe o mistrzostwo 10 Drużyny Har
III miejsce zajął team I Gromady dniu 15 lutego. Młodzież wyłącznie
wą wycieczkę narciarską.
cerzy.
..Włóczęgów
0
,
pod
kierownictwem
za

wraz ze swomp; opiekunami i
„Kuchnia — felek! Co to będzie?
Zawody te połączone były z techniką stępowego ów. H. Hoetla, utyskując szkolna
starszymi spośród prsyjeeSół wypełni
Grunt to nie dać się! Humor, fason harcerską jak: pionierka, samary tan 78-100 pkt.
ła gustownie udekorowaną salę szkół
trzymać — cała rzecz! Dobrze hę- ka, terenoznastwo, sygnalizacja i oIV miejsce zajęła reprezentacja II ną, gdzie przy dźwiękaeh wyborowej
dzie!‘‘
bozownictwo. I-sze miejsce zdobył za Gromady ..Łowców“ pod kierownic muzyki oraz przy świetle sztucznych
I tak sobie przygadując kończymy stęp „Wywiadowców1' w składzie: ów. twem zastępowego ów. R. Gnrbiela,
gwiazd i księżyca wesoło spędziła mi
dzień przed zawodami. Za chwilę ol Wł. Słomski — zastępowy wyw. Lorek ■uzyskując 744/j 100 pkt.
ły wieczór. A. że w kramach i imbryszę nad Zwardoniem przerywa nasze J., St. Jamo. M. Piechowicz, Wł. Wiel
W konkurencji indywidualnej za kach trunku nie zabrakło, uczestnicy
głośne, zdrowe chrapanie, które przez gosz, osiągając 84 ipkt. Zastęp ten zdo jęli I-sze miejsce St. Bogdalin, II miej
o północy opuszczali lokal szkolny sir
lufcik wymyka się z naszego pokoiku-. był mistrzostwo drużyny.
sce St. Judycki. HI miejsce L. Perelk, mi eń nie „opici". A najważniejszą a2.2 1936. '
II miejsce zajął zastęp „Szarych Wil wszyscy ż zastępu „Szarych Wilcz- trakcją dla drużyny siał się fakt, że
..Pobudka! Wstać!’1 A więc to dziś! ków‘‘ w składzie: ów. St. Judycki, ćw.
popłynęła ..krew srebrzysto - brzęczą
W dzienniczku zanotowaliśmy: „Moto
ca" do kasy drużyny.
właśnie dziś okryjemy się sławą".
Idziemy do kościoła. Mszę św. odpraw ił kapelan ZHP te. hm Luzar, a my
śpiewaliśmy prześliczne nasze kolenKronika harcerska
dy. Następnie przeglądu 300 harcerek
Chorągwi zaglębiowskiej
i harcerzy, zebranych w Zwardoniu,
NUMER „CZUWAJA
*
poświęeonw
dokonał przewodniczący ZHP woj.
toiglanstwu na terenie naszej Chorąg
Poniżej zamieszczamy wyikaz dru do 21 kwietnia 1920 r.
Grażyński. Powiedział nam. że har żynowych najstarszej drużyny harcer 15) Czmibak Cyprjam — pd 01 kwietnia 1920 wi chwilowo zmiwżeni jesteśmy odło
cerz kocha przyrodę zawsze: czy bło skiej w Zagłębiu, której 25 lat .istnie r. do 8 lipca 1920 r.
żyć.
.
to, ozy śnieg, czy słońce — to harcerz nia minie w dniu 3 kwietnia 1956 ro 14) Piaskowski Sta.niisłaiw — od 8 Jipca 1920
ODPRAWA DRUżYtNOWYCH HU
r. do 28 lipca 1920 r.
zawsze harcuje w terenie. W Spalę ku (Red.)..
15) Kilkrwt MaTjan — od 28 -lipca 1920 r. do FCA DĄBROWSKIEGO. W' ubiegłą
był deszcz, tu w Zwardoniu nie jest
22 października 1920 r.
WODZOWIE
sobotę odbyła się w Gołonogu. w izpięknie, ale humor harcerski musi być! 1 Zaglębiowskiej Drużyny Harcerzy imieniSa 16) Czuibak Cyiprjan — od 22 paźdzdernitka brć 39 z. d. h. odprawa drużynowych
1^20
r.
do
5
Lipca
1921
r,
Za minut kilkanaście — start. Pier Djonizego Czachowskiego w Dąbrowie Gór 17) Bielecki Stefam — od. 5 Lipca 1901 r. do hu.toa dąbrowskiego, która zgromadzi
niczej od 3 kwietnia 1911 r.
wszy zespół to Nowy Targ, potem sta31 września 1991 r.
ła 16-tu, przodowników
harcerskiej
jemy my, trzeci zespół Zakopane itd. 1) Piotrowski Stefan — od dn. 3 kwiednia
18) Szpajdel Gustaw — od 21 września 192-1 pracy. Po skromnem przyjęciu, zebra
1911
r,
do
15
czerwca
1912
r.
r.
dś>
20
maTca
1922
r,
Ruszamy. Na -początku trasy śniegu
2) Piotrowski K«yt Ksaiwery — od dnia 15
19) Kęsik Bronisław — od 20 marca 1922 ni przeszli dó części oficjalnej rozpo
niema. Narty niesiemy...
czynając obrady odśpiewaniem hytrzw
czerwca 1912 r. do 15 czerwca 1913 r.
r- do 15 kwietnia 1923 r.
Bieg nasz długo-by trzeba opisywać. 3) Wieruszewski Michał — od! dnia 15 czer 20) Szpajdel Gustaw — od 15 ■kwietnia 1923 Dehawudczyków.
Ale streszczajmy się. Trasa uciążli wca 1913 >r. do 1 liipca 1914 r.
r. do 21 maja 1925 r
Skolei drużynowi złotżyłf ppntwozdh
wa. przeważnie brak śniegu: bardzo 4) Węgrzecki Mieczysław — od dn. 1 lipca 21) Reroń Piotr — od. 21 maja 1925 r. do nia z wyników swej pracy 1 ^przedai
*r. do 1 czerwca 1915 r.
września 1925 r.
duiżo uciążliwych podejść. prawie-że 1914
5) Holenderski Wacław — od 1 czerwca
20) Malarski Stanisław — od 4 wraeśjiia wili'projekty na czas najbliższy, po
nic zjazdów. Przeszkody główne — sa 1915 r. do 27 Lipca 1916 r.
1925 r. do 17 stycznia 1926 r.
czem przewodniczący odpTawy. tonidimarytanka. terenoznawstwo i dobry u- 6) Piotrowski Józetf — od ^.kwietnia 1914 23) Motyka Stefan — od 17 stycznia 1926 hufca prof, St. Piotrowńfci udzielał wy
czy-nek. Trasa ponad 29 km. Ale weso r. drużynowy 2 D. im. T. Kościuszki, później r. do 7 marca 1926 r.
D. do 28 czerwca 1918 r.
24) Hseliuilsiki Marjam — od 7 maTca 1926 jaśnień w związku z uroczystościami
ło było. Humor był wyśmienity. Jak 1 7)
ćwierćwiecza Chorągwi
ZagłębiowCetmibrzyński Waileiry — od 28 czerwca r. do 6 listopada 1927 r,
...pasztetka w kratkę krajana". Mimo 1918 r. do 29 października 1918 r.
, 25) Reroń Piotr — od 6 lśe+otpada 1927 r. skiej.
męczącej, czasem i nudnej trasy samo 8) Suchorzewski Jan — od 29 październi do 20 caerwca 1929 r.
Odprawę, którą cechowała miła. !/ar
26) Madanski Stanisław — od 20 czerwca
poczucie było znakomite. Po czterech ka 1918 r. do 15 grudnia 1918 r.
cerska atmosferą — zakończono pieś
Bielecki Tadeusz — od 15 grudnia 1918 1929 r. do 1 pażdaernilka 1929 r.
godzinach wędrówki Dwudz-iesta-cy sta r. 9)
Ylo 28 czerwca 1919 r.
27) Bernasik Wincenty — od 1 październi nią wieczorną obozową ..Idzie noc", onęli na „mecie". Sędzia końcowy 10) Bielecki Stefan — od 28 czerwca 1919 ka 1929 r. do 21 grudnia 1939 r.
raz kręgiem 'pożegnalnym.
-twierdził dobrą formę i pierwszorzęd r. do 16 grudnia 1919 r.
28) Trzaska Zygmunt — od 21 grudnia Z1929
Konferencję dyużynowv«h zaszczy
11) Malarski Stanisław — od 16 grudnia r. do 2 września 1930 r,
ny humor.
r. do 30 marca 1920 t.
w_ — od 2 września cili swą obecnością kapela® 39 z. te.
29)__________
HachiuAski_____
Marjan
Mijał dzień najważniejszy. Byliśmy 1919
Wajs i przedstawiciel zarządu K. P. H.
12) Bielecki Stefan — od 30 marca 1900 r. 1930 r. do chwili obecnej.
dobrych myśli. Przewidywaliśmy pią
Następna odprawa odbędzie się w
te miejsce. Zadowoleni byliśmy „pteizbie 20 z. d. h. w Dąbrowie.
ruńsko" z biegu. Mimo braku trenin
PRZED WYSTĘPEM HARCERZY
gu daliśmy z siebie dużo. Tyle, ile mo
SckmukR hranti wśród sariii M
W RADJO. Ostatnio do Kierownictwa
gliśmy dać.
podstudja
sosnowieckiego zostało wy
5.2 1936.
słane zgłoszenie przez 8 z. d. h. w So
Ku uwadze harcerzy i Kół Przyjaciół
Gedz,. 9 rano. W wielkiej sali schrosnowcu, której
zespół, oylcestrałny.
.i,ka PTT zgromadzili się wszyscy
Na salaku droigi łączącej Bukowinę ćwiczebne, oraz centrum wycieczko mandolinowy w składzie 18 osób pod
*
ważni
1 oraz zawodniczki i zawodnicy.
!)h Korzeniowski omawia bieg. Bieg z szosą Zakopane — Morskie Oko, w wego, od którego zaledwie 3 godziny kierownictwem tp. Mąrjana Kluby za
taktowano przedewszystkiem jako odległości 1500 mtr. od 18 kilometra marszu dzieli od Morskiego Oka. Do mierza wykonać:
wielkie przeżycie harcerskie, jako wę tejże szosy, na wysokość,;, 1140 m. n. liny Pięciu Stawów Polskich. Hali Gą 1) Atak Kawalerji — marsz Lebena.
drówkę narciarską, na której -czekają p. m. stanął wśród przepięknego oto sienicowej1 i Zakopanego — dają schro 2) Serenadę — Szuberta, 5) Obrazki
*
1, która niskm gwarancję rychłego i bogatego przyjaźni — uwerturę Silwelda i ♦)
nas rć-żne przygody i przeszkody; trze czenia na polanie „Głodówce
Sekret Intermezzo — Pieikerta.
ba się było wykazać zgraniem, dobrą zajmuje górną część południowego sto rozwoju.
Przyczynią się także do tego spewNależy dodać, że w skład opfaiestoy
organizacją pracy na punktach sę ku t. zw. Cyhrli nad Białką — dom
nością niskie ceny harcerskie schroni wchodzą mandoliny I, mandoliny H,
dziowskich i radosną pogodą harcer im,. Karała Stryjemskiego.
ską. Nie chciano natomiast z biegu Cechy wymarzoneigo punktu dla nar ska, liczącego za kloanipletae utrzyma mandole, gitary, banjo i bałałajki.
harcerskiego robić jakiejś imprezy wy ciarzy, mających tu świetne tereny nie (mieszkanie, światło, opat. pościel,,

Zawody narciarskie w Olkuszu

W przededniu Ćwierćwiecza

„KTTTKR ZACTTODNT

1|

Sport

W oficjalnym organie komitetu wy
konawczego igrzysk olimpijskich „Olytmipia Zeitung" ogłoszono zostawienie
państw z uiieoficjaLną punktacją (ponie
waż .eguiląmdn igrzysk nie zezwala na
oficjalne punktowana). Punktacja -pnzed
Sfcawua śię rtófiAępujĄco:

Norwegją
Niemcy
Srwąoja.
FinJaMja
Amerykę
Aueirjia
Anglją
Szwajoarja
Karnecie
Węgry
Czeciiciełorartwja
Beśgja
Hołendfta
Fratcja
Wiechy
Japorżje
Polska

100
473
45,5
38
3a?
26.5
■. 22
20
9.
. 7.
7,
5
4
4
5
3
2

Następuje 11 państw bez ,punktów.
Kle&yfikaX>j« nastąpiła w ten sposób.
W» za pierwsze miejsce przyauą-no 7 pkt.
ea dffiugie 5 pkft.. a za dalsze 4. 3. 2, 1.

Które państwa
©OBYŁY MEDALE

OLIMPIJSKIE?

Według zdobytych medali klasyfika
cja państw przedstawia eię następująco:

*Przekonaj się
źe światło elektryczne

• WYCHOWANI |7

Walne Zebranie

K. S. JŁAGŁĘBIANKA“ W BĘDZINIE.
W dniu 16 ban. odibyło się doraczre wal

——XX--------

ŚLĄSKA W HALI KRYTEJ.
W ubiegłą niedzielę odbyły się w Katoiwicacb w hałi Miejskiego Ośrodka
Wycho-wainia
Fizycznego
mistrzostwa
lekkoatletyczne Śląska. Wyniki uizyskeme w
pc szczególnych
koakuiren• jach do których stanęło około 50 za
wodników przedstawiają się następująco

Bieg 800 m.: 1) Krawczyk (Stadjon,
Chorzów) 2 min. 30 sek., 2) Hornik (So
kół, Kat.).

Skok u dal z rozbiegu, 1) Chmiel,
(Pogoń, Katowice) 6.43, 2) Śliwa (Strzel.
Katowice), 5) Oleś.

Dziś!

KINO

wykonanie pierwszorzędne pod gwarancja

Ceny kryzysowe.
Warunki płatności b. dogodne-

Czesia

Koncert gry aktorskiej. — 65 gwiazd. — Nadprogram

”

NADPROGRAM TYGODNIKI PATA

PRZEPUKLINY

LOKALE
POKÓJ
z piecem kuchennym
potrzebn y zaraz. —
Oferty z ceną pod —
Z.".
951

Różne

Tygodnik Pata

BYSTRA

Pensjonat D- na Szarewskisgo dii a zdro
wych i uzdrowieńców
Pokój J pięcdorazow«n utrzymaniem zł
5 do 5 ®ł 30.
9$1

ZGUBIONE
DOKUMENTY
WOLFOWI KRAŚNIE
CKTEMU tskrałdizoffif?
kartę
rzemieślniczą
wydaną torzez Staro
stwo Będzin i dowód
osobisty wydany) —
przez mącistrai ai.
Sosnowca.
958

ZNA SIĘ NA TEH.
- Widzi pani, to jest krzak tytoniu
w stanie kwitnącym.
— Tak? A kiedy wyrosną na mm
cygara?

Arcydzieło grozy!
Sensacja, o jakiej iwlat jeszcze nie słyszał!

Gabinet figur woskowych

W roi. gł.: FAY WRAY i LIONEL ATWILL
w Sosnowcu ul.
Największa tajemnica i zagadka naszego stulecia
Warszawska 2. Uwaga: Pierwszy film, zrealizowany w całości w naturalnych
kolorach

te

• Wiersz milimetrowy jedaolamowy: na l-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.;2
S w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz. I

{

9103

(tuptury) u Pań, Panów i dzieci ze zJ.ec.
lek. na wet w wypadkach, gdzjie roczne go
systemu bandaże nie pomogły, przyjeżdża
de Sosnowca i będzie przyjmował .ad
25 — 28 lutego b. r. włącznie, w Hotelu
Centralnym, ul. 3-go Maja 11, od godz
2.30
5 popoł., w Katowicach od 18—22
lutego b. r. włącznie w Hotelu .Savoj-,
ul. Marjatka 4-6. od godz. 2 — 5 popol
Żądajcie infurmacyj ■ wyjaśnóeń bez
płatnie z Krakowa!
902

Uwaga: Dla młodzieży wszystkie miejsca po 54 gr. na pierwszy seans.
Początek I seansu o godz. 15. 30.

KINO

mefili .

ióżfio dla Sosnowca i ehlicy!

Pokost

Muzyka cygańska walc i czardasz, wino taniec, temperament
■ swawola synów ipnszty węgierskiej
W rtd. gł. Adolf Wohlbiick, Hangi Knoteck, F. Kampers
i G. Falckenberg.

Tel. 64. Skrytka poczt. 62.

sprzertai

farby, lakiery, pendzle
szczotki, mydła, pa
sła do podłóg i t. p.
po cenach najniższych
poleca: Fr. Pietranek.
Sosnowiec, Mościckie
go 15
a v;s kośdo
ła.

Baron Cygański

Administracja: Piłsudskiego 4. Teł. ?3
Redaktor naczelny przyjmuje
od godz. 11 — t i <xł 6 — 7.

onazyma

Zaszczytnie znany w całej Polsce specja
lista z długoletnią praktyką M. TrLLEMAN
z Krakowa, ul. Szlak 39, wynalazca no
wego eysteanu opatentowanych bamdaży.
stosujący je z najlepszym i najradykalniejszym skutkiem
na różnego rodzaju
najniebezpieczniejsze i najzastarzalsze

g^COPPERFIELD

Wielka operetka Jan na STRAUSSA, która rozbrzmiewa
na całym świecie czarem 6wych nieporównanvch mc.lodyj pt.

SOSNO Witt. Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4.

ul. Piłsudskiego Nr. 52

Wykonuje wszelkie roboty meblowe od
najskromniejszych do
najwykwintniej
szych według najnowszych katalogów
krajowych i zagranicznych,

Monumentalne arcydzieło filmowe

EDEN

Skok w dal z miejsca: 1) Chmiel (Po
goń) 2.82, 2) Hajduk (Sokół, Chorzów),
5) Śliwa (Sokół. Kat.).

w

mistrz stolarski

uznamy jako wszechświatowy fenomen, dysponujący mocą
sugestji i magnetyzmu oraz jasnowidzenia na odległość.
Przy pomocy słynnego i jedynego na kuli ziemskiej Me
djum „TAMAHRY“. które posiada nadp:zyrodzony dar
promieńiowanua ’ i wysyłamóa flujdu astralnego w transie
jaMDOwidzi bez różnicy oddalenia, za pomocą kontaktu pi
sma i kilku włosów danej osoby Odkrywca wszelkie tajemnice życiowe każdego, odgadu
je przeszłość. teraźniej«szość i przyszłość, orr-ac.wuje horoskopy i analizy grafologiczne.
Da je możność zdobycia miłości pożądanej osc.' y, rady i wskazówki, odzwyczaja od wszel
kich nałogów. Odnajduje zaginione osoby. Medjum .,TAMAHRA“ jest nieomylne. Zesta
wia w transie szczęśliwe i pewne większej wygranej Nra losów, wskaże gdzie takowe
można nabyć.
Napiez natychmiast do mnie, podaj pytania, stan, datę urodzenia, załącz kilka wło
sów i 1,— zł. znaczki poczt, na koszta przesyłki, a otrzymasz w przeciągu 4-ch dni odem®ie dokładne przapowiednie-horoskop który wprawi Cię w podziw i zachwyt.
■'-jjn.p, '< » JAHRA
*
1 wyb^rzo
Ciebie w transie szczęśliwy Nr. losu, który
pod gwarancją będzie wygrany. Otrzymasz ułomnie prawdziwy klucz nowego życia, któ
ry przyczrni się do poprawy Twego bytu materialnego i zadowolenia duchowego. Wielo
wielkich wygranych, to owoc mej pracv. dlatego też każdy zwracający się do mn.be dmiękrje Pisz jeszcze dziś do mnie na adres:
Jasnowidz WOMOUTH Kraków, Lubicz 22, m. 2.
3 63
Bezplatnvch horo?kopów nie wysyłam.

Lekkoatletyczne mistrzostwa

Cichy Antoni

SOSNOWIEC,

liii imy minii tiiiiiii Iii misiliit?

--------XX------ -

KINO

właie.

pe zetbrenie KS. ,,Zagłębi<anka“ w BędtziMistrzostwa łyżwiarskie
nie, przy ud^ale 90 członków. Zebrani'ii
OKR. ŚLĄSKO
KRAKOWSKIEGO
przewodniiczył p. Eugenju&z Leipiarz, se
Na sztucznym torze w Katowicach rokretarzował Ryszard Gajki&wicz. Po ożywicnyoh dyskusjach wybrano rowy icgirane zostały mistrzostwa łyżwiarskie
zarząd- Wśród niemilknących braw, pre okręgu śląskoikrakowgkiego przy udzia
zesem wybrano p. Mieczysława Bluszeza le jedynie, zawodników śląskich człon
na wiceprezesów pip. prof. Eug. Neya i ków Śląskiego Towarzystwa Łyżwiar
Józefa Michalaka. Na członków zar żą skiego. W jeździe szkolnej w konkuren
dni: pp- Henryka Góraka,. Lucjana Orga cji pamów pierwsze miejisce zajął A. Bre
nistę, Jana Latosdńsk ego, Henryka Gwoź slauer przed Kalorem i Sojką.
W jeźdizi e dowodnej Sojka nadrobił udizaa, Marjana Paniewskiego i Eug. Lepiairza. Na zastępców: pp. Ryszarda Gaj- tracone punkty i uzyskał ostatecznie ty
kiewictza, Ignacego Grudzińskiego, Neya tuł mistrza przed A. Breslaueretm i Ka
Wacława i Anit. Kaiagę. Do komisji re lorem. Wśród pań (startowały dwie) pier
wizyjnej wybrano: pp. Henryka Ciszka,. wsze miejsc zajęła Scheifhertówna prtzed
Stan. Sobieraija, Stan. Fabę; jako zastęp- I Ziajówpą. W jeźdtzie par-aiml tytuł miców: pp- Tomasza Maślac-zyńskiego i Ta- | st-rzowslki zdobyło rodzeństwo Kalusów.

tylko najsłynniejszy Jasno widz-Grafolog WOMOUTH
Mistrz Międzynarodowego instytutu Wiedzy Tajemnej

Bieg 30 m.: 1) Ha-jdluk (Sokół Cho
rzów) 4 sek. 2) Śliwa (Strzelec, Katowice)
3) Kopyciok (Sokół Siemianowice).

światłem

Skok wzwyż z rozbiegu: 1) Kremke
Chmiel po 1.60. 3) Mucha (Czeladź).
Koszt świecenia w ciągu 2 godzin żarówką:
Skoik wzwyż z
1) Hajduk
40 watową równa się wartości 1 papierosa „Damski
(Sokół, Chorzów’), 1.36, 2) Paljon (Sokół
.
»
„
1 pudełka zapałek.
Siemianowice).
ELEKTROWNIA
OKRĘGOWA
Skok o tyczce: 1) Paljon (Sokół Sie
ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIEM. SP. AKC
mianowice) 3.20. 2) Mnicha, 3) Balddsz
(Pogoń).
Pchnięcie kują; 1) Praski (Strzelec.
Katowice), 12.95, 2) Węgilairczyk (Sokół,
deUi&za Oleśnickiego. Do sądu koleżeń
Chorzów).
skiego wybramo pp. Sit. Morysa, Nowiń
----- xx----skiego, Ignacego Latosińskiego, Ciołka i
ZAKŁAD STOLARSKI
Watko. Jeko zastępców pp. Malka, Głą
MEBLOWO-BUDOWŁANY
ba i Chojeckiego Jerzego.

bron.

Zdobyte medale:
Norwegją
Niemcy
Szwecja
Finlandia
Ameryka
Austrja
Anglją
Szwsjcarja
Kanada
Węgry
Czechosłowacja
Belgja
Holandia
Francja
Włochy
Japonje
Ntiska

Kr. *?-

najtańszem

[[111 Mstl M!tti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

r*roda 19 Tulego 1956 rolcu.

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.

Po 10 wyrazów w każdern kosztują:
30 drobnych ogł. 20 zł.
20 drobnych ogl 13.00 zL
10 drobnych ogł. 7.00 zL
5 drobnych ogl. 4.00 zł.

| Szerokość szpali przed tekstem i w tekście ?0 mm, za tekstem 55 mm.; w niedziele I
I~ i święta 25'/. drożej. Nnmery dowodowe płatne Za terminowy drak oraz przestrzega-,
Rękopisów redakcja me zwraca.i
© nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada
|
wyraz dodatkowy <k»n'-’''.ł s.ę po 5 g
| ZaILkażdy
Staszica 16.
16. —
- DĄBKOWA
DĄBROWA GÓRNICZA,
GoKMCZA, Krótka
Krótka
, . . .
i .
o i t «•
/k
k-Tuł^-Ł' c” ^ZELA1<z-JJ- Dembiński. Maszica
tl - GRODZIEC Kif
*ak
Wtadystaw Jaworski...- <.......... - ■'
•

Mlii! Jllirn iSHOSil.

WYDAWCA I REDAKTOR NACŁ STEI

“5lSa ?“a'

tOLD. - DRUK JLUKJEKA tACHODNicAiO
*

W SObNOWCU, PIŁSUDSKIEGO 4.- RbUA 'TOR ODP. HENRYK STRY

