Sabotaż v marynarce

Jo cudze rikministra
nie iwij - ale swoienG nie danf
Z mowy

<ARfigĄIWIA, 202 (tei. wL). Dziś
Sejm rozpatrywał trzy budlże-ty, a mia
nowicie budżet MflT-isterstwa poczt i te
legrafów,
budżet Ministerstwa spraw
^ojekowydb i buldlżet Ministerstwa koWńkacji
W czasie dyskusji n-ad budżetem Mamsterstwe poczt i telegrafów ujawniony
został ciekawy szczegół, źe obniżka opiat pocztowych wpłynęła na Zwiększe
nie obrotu na pocztach.
Podczas obrad nad budżetem Mimeter?twa komunikacji, rnirn. płk. Ulrich za-

Wicepremier Kwiatkowski
W KATOWICACH
KATOWICE, 20.2 (tel. wł.). W dniu
7 marca przybędzie d*o Katowic p, wi
cepremier Kwiatkowski i im zaprosze
nie Narodowego Chrzęść j a ńskiego Zjed
noczenie Pracy wygłosi odczyt o poło
żeniu gospoderrzem kraju.

Rozwiązanie Stron. Narodowego
NA GÓRNYM ŚLĄSKU
KAIOWICE, 20.2 (tel. <wł.). W dniu
dansiejszym władze rozwiązały zarząd
wojewódzki Stronnictwa Narodowego na
Górnym Śląsku wraz z komórkami tej
organizacji, Krok ten motywowany jest
tem. że działa kość Strcdyiictwa JJsrcdO'wegę na G. Śląsku zagrażają sppkojo.
wd, porzą-dke-wi i bózpierzeńsłwn pu
blicznemu.

Rewolucja w Paragwają
ASUiNCION. 20.2. (Tel.wł.). Pułk.
Franccó, który wczoraj przybył do
Asuneicn, strnął odrazu na czele pro
wizorycznego rządu.
Jeszcze przed
rego przybyciem powstańcy przygodo
wali manifest, zawierający 36 punktów
Głosi on, że główną przyczyną óbafenia rządu był zalew kraju przez cu
dzoziemców.
-przedewszystkiem zaś
przez obalony rząd. Gdy naród wal
czył na froncie - mówi odezwa iżydzi rzucali 6ię na kraj by wyssać z
niego wszelkie soki Lichwiarze, pa
łkarze. kapitaliści ; ludzie uchylają
cy się cd spełniania swych obowiąz
ków podporządkowali sebie wszystko,
grabili i ujarzmiali rdzenną ludność.
Kierownicy obalonego rządu zamiast
dać im słuszną źsipłatę za ich działal
ność. stali, się rzecznikami wielkich
przedsiębiorstw i reprezentowali ich
interesy, a nigdy interesów narodu,
cojska i uczącej się młodzieży.

Napad dwóch kobiet
NA SENATORA BORAHA
WASZYNGTON. 20.2 (tel. wł.). Senator Rcrah, kandydat na prezydenta Star
nów Zjednoczonych, został e« jednej z
ulic miasta napadnięty przetz dwie ko
biety, które usiłowały go ograbić. Sena
tor Borah zawołał o pomoc. Kobiety
zbiegły i dotychczas nie zostały ujęte
przez policję-

Łamacz lodów
ZAGINĄŁ

MOSKWA. 20.2 (tel. wł.), Od 4 dni
brak wiadomości o łamaczu lodów ..Szau
niesi", który wypłynął z zarihctfaięgo
wybrzeże morza Kaepijfekic^o de Alelk-aródt-owsika na brzegu wschodnim.
Dn. tf> bm. statek raneił sygnał SOS,
i od teasn czaB« aeło&e nie dfeje smaku
.vcd»-

gen. Kasprzyckiego w Sejmie

powiedział amu&sijonowanie przestępstw
dyscyplinarnych fumikcjonarjmszów ko
lejowych. Na inwestycje kolejowe przeznaczono 78 miljonów złotych
Na/d' budżetem ^wjsk^ rie było dy
skusji dla zadokumentowania zaufania
Sejmu do armji i jej kierowników. W
przerywaniem częstemi oklaskami przemó
wianiu minister gen. Kasprzycki powie
dział m.
charakteryzując cele airrnji:
„Po cudze Tąk nie wyciągamy, ale swt>-

jego nie damy—" Słowa te przyjęte zo
stały burzą oklasków.
■W Senacie senacka kom^ja budżetowa
rozpatrywała ostatnią część preliminarza
— budżet. Min. skarbu oraz budżet dłu
gów państwowych- We wtorek przyszłe
go tygodnia, komisja cozpatffzy ustawę
skarbową oraz wysłucha referatu geteralniągo sen. Kozłowskiego.

Wkrótce:
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„ANNA KARENINA”
JiBma Irodootci Ho oiepoiiooaoio"
Oświadczenie pułk. Koca

WARSZAWA. 20.2 (tel. wł.). Dziś >w
godzinach przedpołudniowyoich odbyło
się zwyczajne walne zebranie akcjonarjuszóiw Baukii Polskiego, na. którem
prez. Banku, min. A. Koc wygłosił dłuż
sze przemówienie. Specjalnie dużo miej©Ca min. Koc poświęcił omówieniu s*tosu®
ków finansowych zaigiranką •
,,W swym zakresie działania Bank PoL
ski zrobi wszystko, aby rynek kapita
łowy tworzyć, rozwijać i otaczać opie
ką. Z tego samego pcwodb troską naszą
będzie stworzenie, wanun/ków dla zdro
wego dopływu kapitałów zagranicznych
do Polski. W swych stosunkach z za
granicą Bank Polski będzie prowadzał
aktywną politykę, polegającą na uitr.zymywaniu ciągłych i przyjaznych stosnnków z zagranicznemi bamkami emisyjny
mi oraz z Bankiem Wypłat Międzyna
rodowych-

W zakończeniu min. Koc ośxviiadCza,
co następuje: .Zapewniam panów, że
Bank Polski uczyni każdy wysiłek, aby
pomóc życiu gospodarczemu w walce z
kryzysem, pomóc mu w dostowaniu się
do obecnych warunków i w ten sposób
kłaść podfwaliny pod rozwój sił twór
czych w naszym organizmie gospodar
czym. Przychodzę na ten odcinek pracy
z wiarą i ufnością,
Patrzę pełen spokoju w dzień juiirzej*,
szy
jestem tym, który głęboko wierzy,
źe niema trudności do niepokenania, po
dejmuję praęę w przekonaniu, że wspól
nym naszym wysiłkiem zapewniany kwjo-wj i jego życiu gospodarczemu nale
żyty rozwój i troskliwą opiekę przy po
mocy środków, jakiemi rozporządza in
stytucja emisyjna w ramach swojej dzia
łalności

ANGIELSKIEJ
LONDYN. 202 (tel. wł.). W Izbie gmin
sekreitairz
parlamenftarny admiralicji
lord Stanley na pytanie o sabotażu ne
okrętach
w-ajenny-eh odpowiedział, że
we wszystkich bazach morskich przed
sięwzięto odpowiednie zarządzenie prze
ciw ewentualnym aktom sabotażu.

Samobójstwo bankiera
Z ŁOMŻY
BIAŁYSTOK. 2022 (tel, wŁ). Popełnił
tu samobójstwo przez otrucie się weronalem 72-letni Hirsz Hpszfeffli, pzeze®
gmiEy
żydsowstóej i wiceprezydent
Łomży.
Zmazły był bankiet em i. widkirr. kup.
eem leśnym.
W ponieóiziałeŁ bawił on w Warsza
wie i odbył szereg ko-nferentyj. Z War
szawy Ępsziejn nagle wyjechał do Bia
łegostoku, g>dzie zatrzymał się w jednym
z hoteli.
Wczoraj zraua znałezlano go bez żjtn
*

Kto wygrał?
Wczoraj w pierwszym dniu ciągnie
nia loterji państwowej w 1-szem i
2-rgiem ciągnieniu padly następujące
większe wygrane:
5.000 zł. — N-ry: 142427 179524.
2.000 zł. — N-ry: 12495 87411 135281.
500 zł. - N-ry: 26355 82783 101833
120379 143140.
400 zł. — N-ry: 18996 29390 114680
122577 124680 153019 154052 169127.
200 zł. — N-ry: 26393 46550 48191
98735 107864 110262 118089 145830
169485 178892.
150 zł. — N-ryy: 196 998 11762 28708
42935 48150 51628 60136 61226 61552
63509 65678 73562 97524 100657 101530
102987 118854 122469 133071 142432
166156 175450 179582 179626 182381.

Wojska włoskie na tyłach armij abisyńskich
Groźba powstania przeciw Negusowi
PARYŻ, 20.2 (tel. wł.) Mairsaałek Badogijo zamknął klapę pułapki, w którą
złapał obje ermje atisyńskie rasa Kassa
i rasa Seyouma, pozostające nadal w
Tembiem
Według komunikatu włoskiego. po
twierdzonego zresztą przez źródła firanzaopafrzenie i posiłkicuskie i. angielskie, wioski II korpus za
jął osadę Gaela, leżącą na drodze kara
wanowej międizy Temibieoi a Sokotą, W
ten sposób znaczne siły włoskie znalazły
się na tyłach dwu armji abisyńskich,

odcinając jedyną już drogę, przez któ 'w Tembisn. mimo cdniesiorego przez
rą mogły one otrzymywać z południa Włochów
zwycięstwa po-d. Makalle,
W tej sytuacji awnje abisyńskie zam ■ świadczy o tem, że wodzowie abisyńscy
knięte w Tembiera mają dó wyboru bądź stracili zupełnie głowę.
to bitiwę z korpusem włoskim, w celu uOceniając sytuację na froncie północ
t-cirowanie sobie dirogi, bądź też podzie nym, korespondent amerykański Ekiims
stwierdza,
że losy trzech armij abisyń
lenie się na drobne oddziałki, które ntałemi strumykami, wykorzystując nieprzej skich w których Negus pokładał całą
rzystość górskiego terenu, przeciekałyby swoją nadzieję odeb:anis prowincji Tipoprzez w-ojska włoskie na południe, gre. są już przesądzone. Aimja uasa
lub też odpłynęłyby na zachód, za irze-i Maluigeta, zawierająca kwiat wojsk ałdkę Te kace.
syńskich. jest zdziesiątkowana i cofa się
Pozostawanie obu anmij abisyńskich na południc bez oporu. Armje rasa Kassa i rasa Seyouma przestaną istnieć za
kilka dni. To wielkie zwycięstwo mar
szałka Badogló, zdaniem Eskina, prze
sądzić może losy wojny jeszcze przed
nastaniem pory deszczowej. Eekin ocze
kuje, że w Abisynji wybuchnie ogólne
Nieudany zamach stanu?
powstanie przeciwko Negusowi.
PARYŻ, 2042 (>tel. wł.). Z Madrytu nad go, zmierzającego do dokonania prze
Na froncie południc w ym toczą się za
chodzą tiu w dalszym ciągu wysoce nie wrotu w Hiiszpauji, dzienniki lewicowe ciekłe walki na południe od Sessa-be-neh
pokojące wiadomość’, świadczące, że w zaatakowały silnie rząd', zarzucając mu Według pogłosek podanych przez źródT
Hiszjpazji, wstrząsanej od' szeregu lat dwulicowość i konszachty z prawicąar. g. eh kie, gen. Graziani przeszedł w do
rewolucjami, nastał znów okres wrzenia.
Chwilowe odprężenie groźnej sytuacji linie rzeki Fafan do kontrofeuzywy i po
Wedlmg niesprawdzonych .pogłosek wniosła decyzja premjere Va!lladerasa., suwa się zwycięsko na północ.
ub. nocy koła prawicowe, które jak wia który podał się do dymisji wraz z całym
domo przegrały przy wyborach, zamie rządem. Prezydent Zamo-rra dymisję
rzały doKonać w stolicy zamachu stanu. przyjął i powierzył misję tworzenia ga
Z polecenia premjera policja areszto binetu b. prezydentowi Azatie.
wała wielu oficerów i polityków prawi MADRYT, 202 (te3. wł.). B. prezydent
ŻYCIE HAUPTMA1NOW’
cowych, a równocześnie oddziały wierne Aziama- utworzył rząd, który zos-tał przy
IRENTON. 20.2 CteO wł.). Sę&a Trra
rządowi zajęły piece Madrytu i gmachy chylnie powitamy w stolicy kraju. Minio chard wyznaczył ncw> lcmin r - ' . ■
to jefanak w szeregu miejisoowcśca na U a utpitmain.i. a.
(państwowe.
Mimo, że premjer Vaflader es s-para-lfliżo- pirofwiDcji doszło do starć między’ prawiEglzekncja odbyć -ię nia między >0
iwał -rzek mc wysiłki apteku prawicowe. cow«tni i lewicowetni organizacjami.
marca a 4 kwietnia-

Nowy rząd w Hiszpanii

Znów ^prolongowano
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.KITU ER ZACHODNI’’

piątek 21 lutego 195b roku.

Przemysł i rolnictwo

wa, że wpadły one w ręce agentów je-

dnego z sąsiednich mocarstw. Energicz
ne śledztwo wdrożone przez policję
ma na celu odzyskanie cennych doku
mentów.

Przemówienie posła Wierzbickieg w Sejmie
W dyskusji nad budżetem Minister
stwa rolnictwa na plonem Sejmu na
brał m. in. głos poseł Andrzej Wierz
bicki.
Rozumie on wielka troskę posła gen.
Żeligowskiego o polską wieś. Z przy
toczonych przez niego przykładów wi
dzimy jednak, e kra jer .p.tężnym nie
może być kraj tylko rolniczy. Mała Ja
ponia zdobyła Koreę, Mandżurję, a
obecnie sięga po Chiny. Dzieje się tak
dlatego, że Japonja jest krajem uprze
mysłowionym, a Chiny tylko rolni
czym.
Przywiązując najwyzczą wagę do
słów p. min. Poniatowskiego o koniecz
rości moralnej postawy społeczeństwa,
muszę stwierdzić, mówił poseł Wierz
bicki. że przemysł ma tę moralną po
stawę i wykaatał ją, broniąc warszta
tów pracy przed nawałą rosyjską, któ
ra ehoiała je ewakuować i przed nawa
łą niemiecką, która chciała je zdewa
stować. Po wyjściu okupantów, prze
mysłu nie było. Moralna postawa sfer
przemysłowych sprawiła, że pzetmysł
został odbudowany z niczego. Dziś się
słyszy, że został rozbudowany zbyt sze
roko. ale przecież musirny wierzyć w
jutro Polski i przygotować przemysł
nie na dzisiejsze tylko potrzeby.
P. min. Poniatowski jest pierwszym
członkiem rządu, który
przestrzega
przed złudą, jakoby całość gospodark'
była uzależniona od poziomu konsumcji na wsi, tak jakgdyby konsumeja
ta musiała być .podnoszona kosztem
miast.
SAMOBÓJCZE HASŁO.
Uwierzyliśmy w jakiegoś chochoła:
zawołanie: hasło równania w dól“ wte
dy. kiedy na wschodzie i na zachodzie
rozlega się okrzyk ,.Volk ohne Raum".
Kiedy świat cały buduje się obok nas
wzwyż, psycholodzy polscy rzucili ha
sło samobójcze schodzenia w dół, rów
nania w dól, krajania bochenka. Jak

bywa z hasłami, twórcy którzy je rzn
ciii jako część prawdy, przestali już
nad niemi panować i wyradzają si»
one w pozór całej prawdy.
Wszystko niech idzie ku górze, w
tem jest rozwiązanie powszechnego roz
woju obok siebie wielkiego i drobne
go rolnictwa, przemysłu, handlu, rze
miosła, wsi i miast.

POS. WIERZBICKI PREZESEM
SOWCHOZU.
Kiedy byłetn przed trzema laty w
Rosji, wziąłem udział w zebraniu gmin
nem, na którem drobny chłop walczył
z kołchozem. Przysłuchiwałem się objektywnie i obiektywnie zadałem
kilka pytań. W Rezultacie zapropono
wano mi. czebym nie został prezesem

gminy (wesołość). Zdziwienie byl-o
wielkie tych ludzi, gdy się dowiedzie
li, że rozmawiali nie z przedstawicie
lem idei feo-munistyeznei, ale z wielko
kapitalistycznej, nie z rolnikiem, ale
z przemysłowcem. Ten fakt daje. do
myślenia: wykazuje, że objektywizm
jest najbardziej przekonywującym
sposobem analizy Wobec ścian z za
chodu i wschodu, wobec rozbrzmiewa
jącego hasła „Vo>Ik ohne Raum“, wszy
stkie nasze spory o pierwszeństwo tej
lub innej dziedziny gospodarczego
naszego życia są rzeczą drobną i zuży
wają całą naszą enengję w walce o roz
bierności. Wyszukajmy to, co nas łą
czy, co wzmacnia materjalnie i ducho
we siły całego narodu.

Śmiertelna ofiara walki
o szkołę

miejscowości Krfetenhof.
Tam dano mu na mieszkanie dla ro
dziny, złożonej z 9 osób, jedną izdebkę,
urągającą wszeik'm zasadom higjeny.
Po wodę musiał Skiba chodzić 2 km, do
pracy zaś kilkanaście kilometrów.
Czynnika polskie sterały się zdobyć dla
Skiby nowe pomeezczenie w Pieczywie,
okazałe się jednak, że żaden z właścicieli
dci ów n e chcial wynająć mieszkania,
e to, jak się okazało, pod zaciskiem
władz
W dniu 18 bm. Skiba ztnarł w drodze
z pracy do. domu, osłabiany i wycień
czony beznadziejną walką.
Raki ton jest wymowną ilustracją wa
ra nl ów, w jakich ludność polska Wol
nego Wasta musi walczyć o swe prawa
zzkolne. Tragiczna śmierć Skiby powin
na spowodować władze polskie do energozz-ej akcji w kierunku zapewnienia
h-d) "ci polskiej praw szkolnych i w
'e:u-:ku uisumię -a trudności, jakie wła
dze gdańskie czynią wszelkim poczyna
niom kulturalnym Polakom.

króla Jerzego i Yenizeiosa

CHARLES BARRY

Taimica lilii Mroków
Przekład Jan uy Zawisza Kiusuckiej
------— O, to jest zupełnie możliwe — przyznał
Gfbnartw — sie przyzna pan, ie tośmy tu do
czynienia z samemi zbiegam, okoliczności.
— Należy zatem wyjaśnić dwie najważniej
sze rzeczy — rzeki Peters w głębokiem zamyśle
niu. — Pierwszą jest naipozór nic nie znaczący
szczegół: jeżelt ów szofer był o pierwszej w no
cy w Willi Mroków, to musiał jechać prawie dzień
cały, aby się tam dostać z Evesham, a później
stracić na drogę powrotną całą noc i to tylko
wówczas, jeżeli jechał autem bardzo 6zybko. Drugi szczegół jest jeszcze ważniejszy, a mianowicie1,
jeżeli w sobotę wyruszył do Dovru, to nie mógł
przecież w niedzielę wieczorem znajdować się
w Polreath, Dlatego też owym mężczyzną ze szpi
czastą bródką, którego widziała panna Tretheway,
n-e mógł być Deckers, jak również nie mógł nim
być ten jegomość, którego przez okno widział
nadinspektor policji.
— A jeżelj znów Aylward leżał ranny w de
ma generała. to również sie m-wł bvć tvm męż
80

marcowem ,a które poruszały sprawy
wojskowe i rozbrojeniowe Grecji. Zgo
dnie z sugestjami jednego z wielkich
mocarstw,, prawdopodobnie Anglji, oraz w związku z sytuacją Grecji na
tle stosunków międzynarodowych.
Listy te mają charakter poufny i orłeszenie ich może spowodować poważ
ne komplikacje dyplomatyczne. Pacz
ka listów została wykradziona z mie
szkania Kondomihale i zachodzi oba-

czyzną, którego panna Tretheway widziała
w niedzielę — dorzucił Giłmartin.
— Więc jak to, u licha, wytłumaczyć? — nie
cierpliwił się cotaz bardziej Peters.
— Nic tak trudno będzie wyjaśnić - uśmiech
ną! się Glmartin. — Kim był ów tajemniczy
eobnik. W każdym razie postaramy się, aby tego
Belgu wybadała policja francuska. Ale przed
chwilą nów liczny o zbiegu okoliczności. Coby
pan powiedz ał, gdybym panu oświadczył, że
sprawa Tretheway‘a, którą panu oddałem, ma
bardzo bliski związek z wykrytą ostatnio aferą
narkotyków?
— Powiedziałbym, że wygląda tozbyt dobrze
aby mogło być prawdą — odparł spokojnie
Peters.
— A jednak tak jest!
— Nic, pan tylko żartuje!
GiJmartin potrząsnął głową.
— Nie, tego już jest za wiele! — zawołał Pe
ters. — Ma pan zupełną pewność? I jakim cudem
doszedł pan do tego? Boże święty! Więc będziemy
mogli pracować razem, pan będzie układa! plany,
a ja będę wykonywał czarną robotę.
— Tej czarnej roboty wystarczy dla tuzina
ludzi, przyjacielu — uśmiechnął się Irlandczyk.
— N ech pan słucha, zaraz panu wszystko szcze
gółowa właśnie!

CENTRALNEJ TARGOWICY
W MYSŁOWICACH

KATOWICE, 20.2. Jak się dowi-adruij-emy, emer. majer WP. AHcsander Hałd4 t
Katówic, został mianowaniy przez sąjl
gtrocLztkj z&rządZ-ą pffzymueowym CeniraŁcoj Targowicy w Mysfowócarb cetem
doprowadizemia dc rówoowagi z&gir ożom-cj
fioamsoiwo iust-yitujcja. Bo airesztcwamu
dyrektora Langowie y Kaźmierza Keizoaia : kiHlkn innych kierowników, Central
na Targowica w Mysłowicach przeszta
pod1 chwilowy .wzqjd miasta, do caa
*u
wydania decyzji przez władze nadrzęd
ne. PoŁjewaa śledizftwo potrwa
dłuższy Czafi, sę|d giodzki wytanaczył w
’z<d'cę przymusowego, który będzie spra
wował funkcje radzorcy w gospodeno
targowicy.

URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

Tajemnicza kradzież listów
Z Aten donoszą, że olbrzymie poru
szenie wywołała tam stwierdzona ostatnio kradzież listów wielkiego fa
brykanta broni Kondotnihali, który
->rzed powrotem króla do Grecji po
średniczył między monarchią a Venizelosem.
Skradziona korespondencja zawiera
ła listy VenizeloSą i króla Jerzego, po
zostające w ścisłym związku z wypad
kami, które nastąpiły po powstaniu

Przymusowy zarządca

Walny zjazd

olską w Gdańsku

GDAŃSK, 20.2 (tel. wł.). Tocząca się
obecnie, w związku ze zbliżającym się
r.owym rokiem szkolnym walka o polską
szkołę kosztuje ludność pl-ką w Gdań
sku nową ofiarę śmiertelną.
W miejscowości Pieczewo zgłosił za
mieszkały tam polski robotnik Skiba
czworo ze swoich siedmio ga dzieci do
pclskiej szkoły. Ta czwórka dzieci uzu
pełniała liczbę zgłoszonej dziatwy do tej
ilości, jaka jest wymagana do urucho
miani oddziała polskiej szikeły w tej
wiosce.
Ponieważ czynniki
miejscowe nie
chlały dopuścić <ło urnchćmieni pclsk:ej szkoły, więc zaczęły szukać możli
wości zmniejszenia tej liczby dzieci.
Jako cel swych ataków .wybrały one
Skibę. Rcbotnik ten mieszkał w baraku.
Dotychczas barak ten uważano za nada
jący się do zamieszkani. Obecni jed
nak władze stanęły na stanowisku, że
mieszkanie to jest nieodpowiednie pod
względem higienicznym i wyeksmitowa
ły Skibę, przenosząc go jednocześnie d'o

Br. M.

Onia 8 marca rł>. (niedziela) odbę
dzie się w Warszawie doroczny wab
ny zjazd, delegatów Stowarzyszenia
urzędników państwowych. Na zjeź
dzić dokonany będzie wybór nowych
władz Stowarzyszenia oraz rozpatry
wane będą tak aktualne w chwili p
becnej zagadnienia zawodowe.

Romans poety
GRUDZIĄDZ. 20.2 (Tel.wł.). W®
wsi Krzywka pod Grudziądzem miesz
kał Stanisław Komuniecki, rolnik i
poeta.
Przed 4 laty poznał on piękność
wiejską Sabinę XV oźniakównę i zako
chał się w niej. Owocem tej miłości
był tomik bardzo udatnych rwierezy
pod tytułem „Szara przędza‘‘
oraz
dziecko płci męskiej. Przed rokiem
Woźniakówna, poróżmiwszy się z Komunieckim zerwała z nim i wystąpiła
do sądu o alimenty.
Poeta pozostał wierni swej miłości
Przed kilku dniami Kumoniecki, do
wiedział się, że o rękę Woźniakówny
stara się jeden z mieszkańców pobli
skiej wsi. Uzbrojony w rewolwer, wy
brał się pod dom Woźniaków, a zauważy wszy przez okno Woźniakównę.
rozmawiającą z nowym adoratorem,
dał do niej, strzał i zranił ją ciężko w
usta. Ranną odwieziono do szpitala.
Komunieckiego osadzono w więzieniu
w Grudziądzu.

Pamiętaj o Funduszu
Obrony Morskiej.

Opowiedział inspektorowi historję, którą sam
tego dnia usłyszał od głównego komisarza Roche. Peters słuchał z natężoną uwagą. Wyraz je
go twarzy nie wskazywał, czy był najzupełniej
przekonany słowami Gilimaii.ua, czy też jeszcze
wciąż ulega! wątpliwościom. Gdy jednak detek
tyw wspomniał o odczytanym szyfrze, twarz Pe
tersa rozjaśniła się nagle.
— Ależ to cudowne! — zawołał z radością. —
Na miłość Boską, to coś niezwykłego. Pan ma re
dę! Pan ma na jzupełniejszą rację!
Zadzwonił telefon.
— Nie wiem, czy należy błogosławić ten pmzypadek, czy też żałować, że tak się stało — oświad
czył GiJmartin, podnosząc się do telefonu.
Po chwili wTÓcił do pokoju z uśmiechem.
— Tak, miałem rację — oznajmił! — Niech
pan słucha. Dragi szyfr, który znalazłem w pugila
resie Tretheweya ma treść następującą: ^Zwięk
szyć aktywność. Wziąć pod uwagę czterdzieści
dwa. Zamknąć sześćdziesiąt cztery pro tem. Nie
wysyłać więcej db otrzymania1 następnetj w;aJdpmości. Oczekiwać wiadomości wkrótce. Ba
danie". Co pan powie na to
(D e. n.)
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Hiszpańska niespodzianka
Po zwycięstwie bloku lewicowego

przyrost naturefcy żydowski z pewną
minimalną nadwyżką. Nie jest to zsnniej.
szeaie o ten miljon, ale jest to .poważny
ikitok, który w ciąigra szeregu lat może
spowodować normalniejszy stosunek indnośo: żydowskiej! do reszty iudtaośca.
Mcźłość emigracji do Palestyny zależy
od polityka brytyjskiej .jako mandatorjuszki. a ta polityka jest w najwyższym
stopniu koniunkturalna. W tej chwife
w związku z wojną wdodko-abisy&ką.
zalbtarzer-iami w Syrjj i Egipcie jes-t. wy
raźna tendencja) do zmniejszenia, aię emi®raleji do Palestyny. Masitmy liczyć
się z pewinsmi powaźreinr przyczyn atań.
które wykraczają pana resort iniinisłrti
spraw wewnętrznych, a> stają się domeną,
którą musi zająć 6dę cały rząd. Rzaił
musi przyjąć jako program popieranie
emigracji żydowskiej. Juiż w tym toku
sytuacja emigracyjna wyglądy bez porów
r.amia gorzej i tej liczby emigrantów,
którą bylibyśmy w stanie wywieźć.
ME DA SIĘ OSIĄGNĄĆ.
To jest, problem, wymagający akcji dy
plomatycznej, O tem świadczą cyfry.
Ilość żądanych przez emigrantów żydow
skich certyfikatów jest niepotówmamie
wyższa, od ilości oertyfikatów przyzna
nych przez rząd angielski. Dlatego mnsimy walczyć o stosunkową ilość certy
fikatów-, która powinna być u nas wyż
sza w stosunku do innych państw. My
jako państwo o najwyższeni skupi ento
żydów, bo wymoszącem 3 i pól milioma,
dbetajemy zaledwie 970 certyfikatów,
czyli V« wszystkich certyfikatów.

Wyniki wyborów w Hisapanyi przy rębnej od Hiszpanów; nie brały pod oraz skrajny Larigo Caballero, nazywa
niosły wielkie zwycięstwo blokowi le uwagę wielkiego patrjotyzmu kaialoń- ny hiszpańskim Leninem.
Niespodziewany sukces lewicy roz
wicy. W ten sposób sprawdza się teo czyków. Mianowanie przed wyborami
ria, że Hiszpanja jest krajem niespo gubernatorów znanych ze swych cen pęta! w całym kraju wybuch namięt
ności
politycznych. W kilku miastach
dzianek, źe wszelkie przewidywania i tralistycznych przekonań dolało oliwy
Przypuszczenia oparte na konkretnych do ognia. Cała Katalonja głosowała doszło do krwawych starć. Sytuacja
faktach zawodzą. Zwycięstwo lewicy niemal jak jeden mąż z blokiem lewi jest niezwykle naprężona, a propagan
jest zupełnie nieoczekiwane i prze cowym, który odniósł w tym kraju, de da komunistyczna wzrosła w sposób
bardzo wydatny, Nie należy zapomi
wyższa najśmielsze nadzieje samych cydujące zwycięstwo.
Narazić trudno jest, przewidzieć, dal nać, że Hiszpanje stanowi bardzo do
-rup lewicowych. Przebieg kampanji
wyborczej wykazywał wielką siłę blo szy bieg wypadków. Blok lewicowy niosłą pozycję w planach Kotminiernu,
ku prawicowego, który liczył na zdo nie stanowi organizacji jednolitej i zmierzających do zbolszewizowania
bycie około 300 mandatów na ogólną składa się ze stronnictw wzajemnie się Europy. Rozwój wypadków politycz
liczbę 473 miejsc w Kortezach, W o- zwalczających. Współpraca pomiędzy nych w Hiszpanji interesuje więc w
statnich Kortezach wyłu-anych w gru mieszczańską lewicą republikańską b. wysokim stopniu całą Europę, która
dniu 1935 roku blok prawicowy rozpo premjera Azany a. komunistami i syn- śledzi z zaniepokojeniem przebieg wy
rządzał 254 glosami, centrum 84 a u- dykalistami. nie może być trwała. Po darzeń- Należy mniemać, że wielkie
gruipowania lewicowe 121. W obec tężne stronnictwo socjalistów jest po tradycje historyczne i gorący ipa+rjonych wyborach blok prawicowy wysu dzielone na kilka grup; na czele prze tyzm narodu hiszpańskiego potrafi prze
nął około 400 kandydatów. Przywódca ciwnych frakcyj stoją umiarkowani zwyciężyć istnietoce trudności i zape
katolickiej akcji ludowej Gil Robi es. Bęsteiro, zwolennik ewolucji Domingo wnić ternu krajowi pomyślny rozwój.
najsilniejszej grupy prawicy, liczącej
w rozwiązanych Kortezach 114 posłów
rozwinął zakrojoną na amerykańską
skalę agitację wyborcza,. Blok prawi
cowy rozporządzał wielkiemi środkami
pieniężnemi i świetnie zorganizowa
nym aparatem wyborczym, blok lewi
cowy natomiasf był względnie słaby.
Po krwawych wydarzeniach z paź
dziernika 1954 r. najwybitniejsi przy
wódcy lewicy z republikaninem lewi
cowym byłym prentjerem Azaną i so
cjalistą Largo Caballero na czele zo
Nominacja inź. Kowalskiego
stali uwięzieni i doniero niedawno od
Z „ WSPÓLNOTY INTERESÓW"
zyskali wolność. W szeregach lewico
Jak się dowiadujemy, na stanowisku
wych panowała dezorjentacja i nie by
nadzorcy sądowego Wspólnoty Intere
ło wielkiej wiary w zwycięstwo. Usów’ w najbliższych dniach zajdą po
worzenie bloku wyborczego zostało
ważne zmiany. Ortatecznie ustępuje z
przeprowadzone przedewszystkiem w
nadzoru generalny dyrektor inż. St>celu niedopuszczenia do druzgocącego
rzycki, który jest, jak wiadomo, gene
zwycięstwa prawicy. Przywódcy bloku
ralnym dyrektorem Huty Pokój. Na
lewicowego nie liczyli zbytnio na zdo
jego miejsce wchodzi jako prezes nad
bycie władzy.
zoyu sądowego inż. Bronisław Kowal
Jeśli idzie o wyniki wyborów, ro
ski, dotychczasowy zarządca przymu
według prowizorycznych obliczeń na
sowy przedsiębiorstw ks. Pszczyń
ogólną liczbę 475 mandatów, lewica
skiego.
zdobyła od 230 do 250, blok prawico
Inż. Kowalski na stanowisku nad
wy mniej więcej 130, a centrum około
DEMONSTRACJA „FRONTU LUDOWEGO’
80. Reszta mandatów przypadnie drób W zwiąmku z pobiciem przywódcy socjalisto w francuskich Bluma, odbyta się w Paryżu zorcy sądowego przedsiębiorstw ks.
wielka
demonstracja
.Jkontu
ludowego
”
,
w
której
wzięto
udział
100,000
osób.
Pszczyńskiego wykazał duże zalety ja
nym ugrupowaniom. W każdym razie
ko kierownik tego olbrzymiego przed
zdaje się rzeczą pewną, że blok lewi
siębiorstwa. to te
* przejście jego do
cowy będzie rozporządzał absolutną
»»
Wspólnoty- Interesów należy powitać
większością.
z
uznaniem.
W
związku z nominacją
Jakie były przyczyny tak wielkiej
.porażki prawicy? Oto pytanie, które za- OŚWIADCZYŁ SEN, ROSTWOROWSKI NA POSIEDZENIU SENACKIEJ inż. Kowalskiego na stanowisku pre
zesa nadzoru sa.dowego Wspólnoty Indaje sobie każdy myślący człowiek.
KOMISJI BUDŻETOWEJ
teresów krążą pogłoski, że zajdą w
Przyczyn tych było bardzo wiele. Moż
na stwierdzić, że ugrupowania prawi Na posiedzeniu senackiej komisju butd- tyiczne z tego ciężkiego dllą państwa pro tym koncernie duże zmiany personalne
----- xx—
cowe same ponoszą winę za swą po zefowej w środę cmawiano budiżet. Mi- blemu. jakim jest problem żydowski zro
rażkę. Prawica hiszpańska składa się z mifiterstwa. spraw wewc. Po referacie pos. biły sobie odskocznię polityczną i ordy- Order za znalezienie
szeregu ugrupowań. Poza akcją ludo Rdułtowskiego zabrał głos sen. Rostwo 1'ąinn.y geiszeft-. Nie stoję na. stanowiska
BRYLANTOWEGO KRZYŻA
wą Gil Roblesa, opartą na. zdrowych roiwski, poruszając prdblean, który — je aintysemiclk:m — mówił sen. RositwcirowZ KORONY JERZEGO V
ideologicznych zasadach, do bloku we go zd-amlem — jest’ jeszcze jedną przy ski — i potępiam wybryki antysemickie,
szło wiele frakcyj o zabarwieniu skraj czyną przeciążenia poHcji, mianowicie Uważam, że prowadżą one do zdziozenda,
Król Edward VIII udekorował me
nie iprawicowem lub też nieposiadaią- kwestję żydowską. Problem ten staje się i obniżenia naszej kuHtuiry a nie dają dalami pamiątkowemi 150 marynarzy
cych żadnych wpływów, a stanowią coraz bardziej ostry i niema widóku. aże wzamian za to żadnego rezultatu. Ure z okrętów „Pembroke" i >,Exceleni”,
zmmdejszyć gulowanie prcblemu żydowskiego może którzy ciągnęli lawetę z trumną Je
cych pewne obciążenie ze względu na by ta jego cfitrość mogła
się odbywać tyfliko w tej płaszczyźnie, rzego V. Oficer marynarki, który zna
swych przywódców, mniej lub więcej a to dląrtego. że
skompromitowanych polityków daw ILOŚĆ ŻYDÓW W POLSCE .JEST ZA w której postawił go b. Poseł Grymbaum lazł brylantowy krzyż maltański z komów.jąct że
rony królewskiej, jaki spadł z trumny
nego reżimu. Prawica, która wraz z
WIELKA.
centrum sprawowała władzę w- ciągu
podczas eksoortacji zwłok króla Jarzec
W
POLSCE
JEST
O
MILJON
ŻYDÓW
go, otrzymał z rak króla Edwarda wy
dwóch ostatnich lat, popełniła szereg Dla normalizacji naszego życia społe
ZA WIELE.
błędów politycznych. Najwięcej za cznego i gospodarczego musimy iść w
sokie odznaczenie.
rozwoju
spółdzielczości i Nam nie pozestaje nic innego jak popie Pozatem król Edward w pałacu
szkodziło prawicy przymierze wybor kieruinlku
cze z grupą radykałów byłego premje- zmniejszania ilości pośredników, to też ranie i rozwijanie emigracji żydowskiej. Buckingham wręczył licznym dygnita
Jedynym ujściem tej emigracji żydow rzom ordery i odznaczenia, (przyznane
ra Aleksandra Lerrous. skompromito masom żydowskim musi się usuwać grunt
wanego w szeregu afer, jak sprawy spod nóg dla utrzymania się w Polsce. skiej jest Palestyna. Już w r. 1935 do- im przez zmarłego króla Jerzego w
Mówca
pomija
to,
że
pewne
grupy
*
pob
s^ło do tęgo, że emriigracja zabrała cały dniu Nowego Roku.
Mareha, Straussa i Nomibela. Jest rze
czą znamienną, że silne (stronnictwo
radykalne, które rozporządzało w' po.-,
przednich Kortezach 72 mandatami,
zdobyło obecnie zaledwie około 15.
Przywódcy prawicy niepotrzebnie wy
suwali podczas kampanji pewne mo
menty’ personalne, atakując w niesły
Przemówienie J. E. ks. kardynała Hlonda
chanie ostry sposób prezydenta repu
W czwartek dnia 13 bm. JE ks. kar <ło bytu, bezrękie, ubrzwładnione, nosi plemienni bracia. • Idźmy do nich
bliki Zamorzę. oraz premjera Valadaresa. Na parę dni przed wyborami Gil dynał Prymas August Hlond wygło głodne, bezdomne.
z miłością chrześcjańską. jednoczy nas
sił
przez radjo poniższe przemówienie,
Bezrobotni! — oto brutalne spętanie bowiem znak wiary Odkupienia.
Robles zmienił nagle taktykę i udzie
lił miejsca- na swych listach wybor 'poświęcone sprawie „Tygodnia Pomocy żywych sił ludzkich, uwięzienie moral Czas skończyć z herezją sasnolubnych energij, wycieńczenie ducha. stwa. niełitośei. bezczynu. Trzeba kres
czych wielu kandydatom premjera. dla Bezrobotnych'1:
..Bezrobotni! Oto człowieczeństwo Męczennicy
przeobrażającego
się położyć karnawałowej maskaradzie oFakt ten wywołał wśród opinji publicz
nej wrażenie, że prawica walczy nie- cierpiące nie w symbolu, lecz w tra świata! Branej’ w rozprawie o nowe chłapów humanitarnych. Przezwycię
tyle o swe ideały, ile o mandaty w par gicznej masie żywych ludzi. Niewin czasy.
żyć trzeba ogarniające nas zmoczenie
lamencie i że nie jest obca rozmaitym ne ofiary cudzych grzechów społecz 'Wara wam od nich, siewcy niepoko społeczne.
szaciherkom i kombinacjom wybor- nych i fałszywych socjalnych ustro ju. Zbrodnia to i podłość iść do nich
Nie o łaskę chodzi, nie o jałmużnę
czyim. Wkońcu należy wspomnieć o jów! Uderzyły w nich apokaliptyczne po bolszewicka z podszeptem wywrotu odczepną, lecz o wielki bratni’■ cz.vr
sprawie Katalonji. Po stłumieniu kiwa klęski, zrodzone z doktrynerstwa i e- i pchać ich głodnyoh i rozgoryczonych ludzki, obywatelski, katolicki.
na bagnety policji! Idźmy do nich w Tym walnym czynem będzie Ty
wych rozruchów w 1934 roku Katalo- goizmu.
Bezrobotni! Oto człowieczeństwo imię ludzkości, wszak nas z nimi czło dzień Pomocy dla Bezrobotnych. Jego
nja była rządzona metodami policyjnemi. Rządy madryckie nie chciały u- skaleczone w swem twórczeni posłan wiecze braterstwo skuwa. Idźmy do 'powodzenie to kwest ja hon-oru --- a- w
względnić słusznych postulatów naro nictwie, upokorzone w swej godności, nich ciepłem nolskiei duszy, bo to wyższym jeszcze sicipniu sprawa ppl"
dowych ludności Iratalońskiej, tak od odarte ze swych przyrodzonych prawy
skiego i katolickiego suHLMMwa^

„Ilość żydów i Mste jesi za wielka

Tydzień Pomocy Bezrobotnym

„K U R J E R
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PRZEZ ZAMGLONE OKULARY.

LUDZIE PRACY W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIEM.

Pani słyszała?

25 MINUT ROZMOWY Z WIKCIĄ
Przed kilku dniami złożyliśmy wizy
tę naństwu X, zamieszkałym w Dąbro
wie. Poniewae państwa X nie zasiali
śmy w domu, więc czekając na ich
przyjście, zaczęliśmy rozmowę z Wikcią, służącą państwa X. Była to tęga
dziewczyna, o małych, świdrowatych
oczkach, czerwonych (policzkach, ol
brzymim biuście, grubych nogach. Wio
sy zawsze nosiła starannie zapięte pod
siatką. Już pan X opowiadał nam kie
dyś, że Wikcie to wogóle ciekawy ok®z. Podobno używała, naturalnie pokryjomu, wszystkich części garderoby
pani X, a kiedyś jo pani X usłyszała
taką rozmowę:
— „Moja stera to tyle tego ma, że
aż mole „zreją", to ja' muszę jej poma
gać w noszeniu, a przez to i mole prę
dzej wymrą, bo zdechną z głodu“.
Podobną zasadę stosowała do wszel
kich przytonów toaletowych pani X.
pudrując się jej pudrem i używając
kolońrfnej wody, specjalnie w niedzie
lę (popołudniu, kiedy miała „wychod
ne1*. Wodą kolońską nakrapiała się
po to, aby mieć „pachniące
ręoe“,
gdyż zawsze w tym czasie całował ją
narzeczony z przeciwka, pan Tomasz
Bida, który począwszy kiedyś zapach
pomyj, mógłby Wikci poważnie za
ćmić horoskopy zostania panią Bido-

Ale powyższe szczegóły dowiedzie
liśmy się od pani X, ciekawi jesteśmy
oo powie nam Wikcte o sobie.
— No i co u Wikci słychać?
— Względem czego proszę pana?
— Ano „względem
**
np. stosunku do
pani?
i
Stosunku?-. — wybałuszyła swe ma
łe oczka — a niby jakiego stosunku,
przecież mnie ta z panią nie łączą
żadne stosunki...
— Lubi Wikcie panią? — (pytamy pro1
ściej.
— Aa względem lubienia, a owszem.
„Moja pani" to nawet porządna kobi
ta i wyjść da jak (potrzeba i w nocy
nie budzi, ino o te parę greszy, to się
rak ze w- tfi-'-"-e (Wikcia miała na
myśli „kosztowe
,)
**
że czasami to
człowiek oddałh” ale se myśli, że ona ma więcei ode umie, a te grosze
to ją i tak nie wzbogacą. Zreszt- mói
Tomek też musi mieć coś w przyszło
ści, to nil- te "-roszę składam se w
kasie dla mojego Tomka. Muszę się
też panu pochwalić, że mię wybrali te
raz vice przewodniczącą Związku Pra
cownic Domowych, a że powiedzieli,
że niby Zarząd tego Związku to mu
si koniecznie chodzić w „kąpelusie
,
**
więc sobie kupiłam kapelusz
taki z
czerwonym piórkiem. Moja pani ma
kapelusz z białym piórkiem, a przecie
ja się czemś muszę odróżnić, że niby
jak idziemy razem, żeby wiedzieli, że
ta „pani
**
z czerwonym piórkiem to ni
by ja, a ta z białym to „ta druga pani
.
**
A najlepsza to jest moja pani, jak se
coś śpiewam, to jej się nie podoba.
Kiedyś 6e nuciłam „Czy pani mieszka
sama, czy razem z nim
*
to „moja pa
** zaraz se to wzięła do siebie, że
ni
■niby ją obrażam. No widzi pan jaka
to jest ta moja pani. Kiedyś znowu to
się pytam co tam panicz pisze? To
powiada: dziękuję Wikci. A ja na to:
Niema pani czego dziękować nic do
brego nie zrobiłam, ja ino tak „bez
**
żeczliwość
się pytam. No więc ja za
tą życzliwość Wikci dziękuję. Widział
pan dopiero, a to śmieszna ta moja pa
ni, dziękuje mi za „żeczliwość
,
**
a pan
widział, żeby to kto za „żeczliwość
**
dziękował? Ale jak mam zmartwienie
ze swoim Tomkiem, to nibr się nikt
nie spyta, nie poradzi, oo ma robić ta
ka biedna, samotna kobieta, jak nie
przymierzając ja.
— A cóż to za zmartwienie ma Wik
cia z tym Tomkiem — pytamy poważ
nie.
— A proszę parta, Tomek to choroba
mojego życia, to tak, co to kiedyś po
wiedział jakiś wairjat „być allbo nie
,
**
być
to także samo i ja. Być bez Tom
ka nie mogę, a z Tomkiem taż być nie
mogę— Dlaczego?
— Ano, bo to proszę pana, om »ię do
wiedział od kogoś z mojej wei, że ja
mam pół morgi, to teraz powiada, ku

muszę mu to najpierw zapisać, a on się
później ze mną ożeni. No i co ja mam
robić? Szkoda mi tak na zmarnowa
nie tej ziemi, takiemu pijaczynie za
pisywać, ale se znowu myślę, że jak
nie zapisze, to się za inną obróci, a ja
będę starą panną.
— Jeżeli Wikcię kocha, to się i bez
ziemi ożeni — wtrącamy.
— Kocha, to on mie ta kocha, ino po
wiada, że jak tylko wyjdziemy od re
jenta, to zaraz do ołtarza polecimy.
— No, a jakby Wikcia była biedna?
— Jakbym nic nie miała, to musiałabym zostać starą panną. Pan myśli,
że taki Tomek, to niby co. On <hce
ziemi, a mnie weźmie na dodatek, że
bym mu kucharką była i już. Ale mó
wię panu, że jak się będzie za innemi
dziewuchami oglądał, to wyparzę śle
pia wrzącą wodą.
W konkluzji swych wywodów za
uważyła, że nie wie, czy te pół morgi
dadzą jej szczęście i czy mimo tego
zostanie panią Bidową.
— A ile pensji ma Wikcia?

Paui słyszała? Czy parni czytała?
O tym Grzeszodskim moja droga pani!
Kiedym czytała, spłakałam się cała...
— Niby pensyj to 20 zł. na miesiąc. 0, jak to życia człowieika tumani!
— Cóż Wikcia robi z temi pieniędz Otruć miał dzieci, sąsiadko kochana.
mi?
I żonę swoją potwór *w ludzikiem ciele?
— 10 zł. miesięcznie to składam se I poza domem bawił się do rana,
Gdy
synek jego umierał w niedzielę.
na PKO, a 10 zł., to niby na ubranie
zużyję, czasami to i na „boksy
**
pój A taki bogacz! Ponoć miał tysiące
dę, ałbo i do kina, a przecież na fry I w dzień i w nocy na dancingach hulał.
zjera leż muszę mieć, jako że zarząd Gdy jego żona lała Łzy gorące.
■pracownic domowych to musi być ko To bił ją ki jem, kiedy «ę otaW...
niecznie „jundnlowany
...
**
Pani czytała? Nie?! O, pam droga.
— Ale naogół Wikcia jest zadowo To pani nie wie, co się *w świecńe daejeł
Niech parni kupi gazetę! DU Boga!
lona ze służby?
— Ano ipewno, proszę pana, bo to Całe podiwónko z pani się wyśmieje-.
teraz taka nędza, a tu człowiek to i Tak to w Zaadębiu mówią teraz ludzae,
kąt ma swój i eo zjeść. Ino proszę pa Bo człowiek luibi ukąpać się w... brudzie.
SZASZA.
na, niech nic mojej pani nie gada, co
ja tu panu powiedziałam, bo mogłaby
mię wyrzucić, a jak do tej pory, to na
DOSKONAŁE WĘDLINY
wet w zgodzie żyję z panią! Pifane jest
to życie, ino ten Tumek cholerny —
pola«a
to zgryzota straszna dla mnie — za
Warszawska Wędliniarnia
kończyła swe wywody Wikcia, bo
właśnie nadeszli państwo X, którym
naipewno nie powiemy co mówiła Wi
kcia, to jej zaręczamy...
Sosnowiec ul. Warszawska Nr. 1
Uski.
817
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St. Kucharski

KRONIKĄTflfiJFRHl
KALENDARZYK

Teatr Miejski w Sosnowcu

W sobotę dnia 22 ban. o godz. 830 wieaz.
doskonała, komedia Bus Feiketego pt. „TRA
FIKA PAuNI GENERAŁOWEJ". Przedforzedaź bidetów w firmie W. Czechowski, 3 Maja.

mrilni

Kina w Sosnowcu grają dziś
ZAGŁĘBIE: „Baran Cygański
.
**
PAŁACE: „Gabinet figur woskowych
'.
*
EDEN: „Dawid Copprfield".

X LUSTRACJA. Do Będzina przybył
inapettkor wojewódzki p. Serednicki z
Kielc, celem przeprowadzenie lustracji
biur magistraidkich. Lustracja potrwa
k'1'ka dtai.

X Z ŻYCIA SOSNOWIECKIEGO KLU
BU TOWARZYSKIEGO. Jak się dowia
dujemy, w niadżelę, dtoia 25 bm. odlbędzie się w Sosnowieckim Klubie Towa
rzyskim (3 Maja 25) „Wieczornica Te**
neczf-a
z udziałem znanego humorysty
p. Witolda Elaktrowieaa- Początek o
godzi/nie 18. Wstęp za zaproszeniami.
X WALNE ZEBRANIE STÓW. KUP
CÓW POL. W BĘDZINIE. Zarząd Stów,
kupców zawiadamia członków, że walne
zgromadzenie odbędtaie się w niedzielę
1 marca rJb. w sali na Górze Zamkowej
o godz. 10.30 w Itesmieogodz. 10.30 w I
o godz. 10.30 w I terminie i o godz. 11,
w II terminie. Na aguiomadtzenie, przy
będzie przedstawiciel z Urzędu skarbo
wego, który udzielał będzie wyjaśnień,
dotyczących zmiany ustawy podatkowej
i opłat stemplowych.

X DARMOWA NAUKA DLA SIEROT
PO POLICJANTACH. W najbliższym
czasie ulkaże się rozporządzenie Rady min.
dotyczące nauki sierot po policjantach.
Sieroty po policjantach, którzy zginęli w
Czasie pełnienia obowiązków służbowych
będą mogły korzystać z bezpłatnej nau
ki w wszystkich szkołach państwowych
i komunalnych. Rozporządzenie to, po
witane zostanie z wielką radością przez
redfewy zmarłych policjantów, obarczone
dziećmi i nie mające częstokroć od|powiedlnbh środków na darte im choćby
zasadniczego wykształcenia.
X ODCZYT NA PIASKACH. Z inicja
tywy KSMM w Piaskaoh, dr. A. Bilik
wygłosi w dniu 21 lutego b-r. o godz. 7
wiecz. referat p.t. „Współczesne państwo,
źródła wojen i podział na klasy społecz* ‘. Referat odbędzie się w lokalu K®M
ne
przy ul. Piłsudskiego 6. W następny
piątek, t.j. 28 lutego bz„ w lokalu OMP
wygłosi referat p. Krzyżyk p.t. „Marze
w historji Polski i w chwili obecnej “•
Obydwa referaty wygłoszone będą dla
miejscowych organi.-zcyj.

Nr. 51.

iigńnit

inutt

NA CZAS OKREŚLONY
P. Jerzy K. był przez blisko 2 lata
pr&ccłwinakiefm farmy
przyczem firma
ta wie zaweirła z ndm umowy o pracę na
czas nieoznaczony, ale oo parę miesięcy
angażowała go pocowinie na nowy okres
We wrześniu mb. r., gdy zalkończył się
okres przewidziany umówią, firma S. <y
świadczyła wrzędtnikowi, że nie zaanga
żuje go
* ponowinie. Sprawa zir.aUizła się
w sądzie pracy. Urzędnik powoływał się
na art. 28 ustawy, który głosi, że ?,(po
upływie okresu wypowiedzenia umowy
na czes nieokreśilony, zawarcie z tymże
praccwidikiem trzech bezpośredmio po so
bie następujących umów o pracę na
ezas nieokreślony, równoznaczne jest z
zawarciem umowy .na czas nieok reślor.y‘‘
Sąd tych wyjaśnień nie uwzględnił i po
zew odrzucił, gdyż warumlkiiem koniecz
nym dlą korzystania z pow.yizBz.egio arty
kułu jest zawarci© choćby na krótki okres czasu umowy o pracę ina czas nieo
kreślony, co w rozpatrywanym wyipadiku
nie mi-ało miejlsca.
X WALNE ZEBRANIE^REZ. Zanząd
cg. Związku podoficerów rezerwy koła
Dębowa Góra w Sosnowcu, zawiadamia
swych członków, że dniu 1 marca r.b.
w lokalu własnym przy ul. Dębowej 26
o godz. 10 odbędzie się walne zebranie
rcczKe.
My niżej pod|pisaini piekarze i czeia-d^
nicy m. Dąbiowy Górniczej i Gołonoga,
■wyrażamy podziękowanie Komisji Lur
stracyjuej., pod przewodlnkitiwem zastęp
cy Inepektora. Pracy w SosnowiCiu, inż.
i mgr. W. Zwolińskiego, w składzie star
szego cechu A. Pinzedtaoklkieigo i J. Gucwy Oraz p^zedista-wicHa P. P. Sta.nlkiewiteza którzy skonstatowali wyzysk
pracy czeladniczej przez właścicieli pie
karń żydbwekrch przez aaitiruiduiecie w
dni świąteczne oraz stwierdzać brud1 i
nieehiliuijstwo przy wyrobie pieczywa
i *ainoirma8®6 warumki pracy.
Następują podlpisy: Z. Domagała,
iW. Jabłoński, R. Krawiec, T. Kwa
pisz, M. WojciechowTsIkE L. Zięta/ra,
L. Sala, A. Wichlińsiki, S>t. Cediai, J.
Bozgier. F. Kosmalski, S. Wojas, A.
Gallus i E. Świ
*etczlka.
975

„OPTOFOT“I
SOSNOWIEC 3 Maja 11
Zamieniamy atgre odbiorniki na nowoczes
ne typy. Największy wybór Radioodbior
ników w Zagłębiu.

„Aplikant adwokacki
*
1
Radia naczelna Związku Zrzeszeń apflikaintów zawodióiw puawindczyah R. P.
wystąpiła do naczeunej Rady adwokac
kiej z wnioskiem o uchylenie uchlały
z^branjająjcej umieszczania tytułu „apli
kant adwokacki “ w sipti^ach tel efoind-e®mych. Naczelna Rada adwokacka odmó
wiła uchylenia tego zakazu. 6-toją
*
na
stanowisku, że aplikanci adwokaccy nie
mogą zajmować się samodzielną prakty
ką ad^okatcką, lecz są obowiązani pra
cować w kanc elarji patrona i po<ł jego
rzec-zyrwiisitym kierownictwem oraz mogą
zastępować patrona swego w sądach i
urzędach pod jego odipowiedziadrością;
wobec tego
*
podawanie dio wiadomości <r
gółu tytułu zawódciwego aplikanta a«d:*
MTcikackie^o
niezależnie lub łącttnie z ty
tułem zawodowym adwokata - patrona,
nie jest wskazane.
-------------

Pociąg popularny
DO ZAKOPANEGO.
Delegatura warszawska Ligi Popiera
nia Turystyki organizuje pociąg popu
larny a Sosnowca dlo
* Zakopanego.
Pociąg odejdzie dnia 23 Ern. o godiz5-50 i przygedlzie dó Zakopanego o godz
12.00 Odfjazd z Zakopanego dnaa 24 c
godz. 17.55 i powróci dc Scsnowiea o go
dzinie 23.58.
Cena przejaiżdu tam i ?pow<otem ad8.50. Informacje i karty
*
u&zestnójcŁwei w
kacach kolejowych i w biurze podróży
HOHbaB
*
“.
-----00----XDANCIN<kBRIDGE W DĄBROWIE
Komlet Todizicielskii, średniej szkoły han
dllowej żeńskiej w Dąbrowie, urządza
w* sobotę 22 bon. o godz. 20, w sali Demu
ludowego (kino ,,Bajka”) zabawę tetneazną p. r.. ,J)andnghbrid!g
*e
“. Bufet we
włae.nyim zakresie. Wstęp wraz z herbat
ką 1 zloty, za ołrazmriem zaaprc&z&nia.
Dochód1 pnzezinaoa efą na wypasy dla nśozamożnywh nezerje sżkoty.
X sLEDZIóWKA ZWIĄZKOWA. Trą
dycyjnym zwyczajem zarząd KJ. towa
rzyskiego PZZPP i H- Rz. p. w Srwnowcu ąa zakońca&nje kŁniawahi urządza
w dniu 25 b<n. -w salonach własnych
przy oi. Sienkiewicza 17«
ślecłziórtką
związikową. Stiroje wizytowe; pocaąftdk
zafbawy o godiz. 20; bufet obfity i tani;
doborowa orkiestra jaznibandowa; bilar
dy, brydż, domino i in. gry towarzyski..
Wetęip dla członków Zw- ri. 0.99, dda za
proszonych gości zł. 1.49 od osoby, gar
deroba zł. 0.20. Wejście tylko aa zapro
szeniami.

X REPREZENTACYJNA WIECZORNI
CA TANECZNA LOPP i PMS W BĘ
DZINIE. Bądlziński obwód, pow. LOPP
i koło Polskiej Macierzy Szkolnej urzą
dzają w sobotą dnia 22 hm. o godz. 31,
w sali gńmmazjum koedu.kacyjinego ian.
Kopernika w Będzinie piękną reprezen
tacyjną wieczornicę taneczną, na której
zapowiedziano moc miłych niespodzianek
Stroje wieczorowe, wejście tylko za za
proszeniami. Wstęp dła pań 2 rf„ <#a
penów 3 d.
»
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Z^CHODNT piąłek 21 lutego 193b roku.

Sytuacja w przemyśle górniczym

5.

WIEDZ
OT E M

na tle wymówienia warunków płac
W związku z wymówieniami wa toczyć się będą dalsze pertraktacje z ty front robotniczy wszystkich trzech
runków płac w przemyśle górniczym delegatami.
Zagłębia. Gdyby sytuacja na tem tle
Zagłębia Dąbrowskiego dnia 21 b.m.
w Zagłębiu Dąbrowskiem miała się
W dniu wczorajszym odbył się w zaostrzyć robotnicy G. Śląska i Zaglę
o godz. 9 rozpoczną się pertraktacje
zarobkowe między iRadą Zjazdu a Katowicach kongres rad załogowych bia Krakowskiego postanawiają po
za Ciebie kitka tffl sor 'fliYte&
związkami zawodowemi Z.Z.Z. i „Pra z delegatami Zagłębia Dąbrowskiego i przeć robotników w Zagłębiu Dąbrów
cą Polską". Pozostałe związki nie wy Krakowskiego. Kongres stwierdził, iż skiem.
SUPERHETERODYNEj
powiedziały się dotychczas w sprawie, o w sprawie zarobków istnieje jednoli-,
trzymanego wymówienia warunków
plac oraz co do podjęcia bezpośrednich
pertroktacyj. Spośród tych związków
jedynie tylko C.Z.G. wystosował do Ra
dy Zjazdu pismo następującej treści:
„Ze względu na oświadczenie Rządu
Międzynarodowy doliniarz z Łodzi
o 7 obwo
w grudniu ub. r. oraz na treść okólni
dach stro
jonych.
z
ków. wydany oh przez Rząd do in
środę....
policja powiatu Będ-ziń- mana w Sosnowcu przy ul. Modrzejow
W uib.
i
urządze
spektorów pracy, aby przestrzegali, skiego dokonała szeregu aresztowań sfeiej, skąd zabrał garderobę i bieliz
niem przeby płace dotychczasowe były utrzyma wśród tutejszych złodziei i włamywa nę. Skradzione przedmioty odebrano
ci wzanikowem. I
ne w mocy, przeto wymówienie płac czy, którzy mają już niejedno prze i zwrócono poszkodowanemu. Złodzie
regulato
przez W. Panów nie możemy przyjąć stępstwo na sumieniu.
ja przekazano do dyspozycji władz
rem bar
do wiadomości, gdyż nie obcięlibyśmy
Wśród aresztowanych znalazł się sądowych.
wy tonu,
się przyczynić do osłabienia stanowi również międzynarodowy „doliniarz
która—
ska rządu".
niejaki Izrael Akerberg z Łodzi, nie
nabędziesz u nes na dogodnych
Oczywiście, odpowiedź C.Z.G. po jednokrotnie karany przez sądy w Pol
wazunkach systeuiu ratalnego!
dyktowana została niewątpliwie nie sce oraz innych państwach. Akerberg
pozostawiwszy nam sw£j stary
„POMOC" W ROGOŹNIKU
tyle zaufaniem i miłością do Rządu został ujęty o godz. 6 wiecz. na pocz
odbiornik lampowy,
ile... taktyką.
cie w Będzinie, bezpośrednio po okra
Dnia 16 bm. odbyło się roctane
W dniu dzisiejszym odbędą się prze dzeniu mieszkańca Będzina Włady zebranie członków kółka, na 1
A a.to ryzowana sprzedaż w fonńe '
przyto rokowania bezpośrednie, z niektó- sława Baczyńskiego (Kościuszki 2), któ byli licznie członkowie.
Towarzystwo Handlowo - Przemysłowe
remj związkami a julro odbyć się ma temu wyciągnął z kieszeni przy okien
Zebranie zagaił prezes p. SLanjsław ST. MALESZEWSKI I W. RUDOWSKI
konferencja w Inspektoracie Pracy.
ku 1<X) zł. Doliniarza osadzono w wię Fetrdyn, na wniosek którego złożono
Sosnowiec, ul 5^o Maja U a.
zieniu.
hołd. ś. p. Mturez. J. Piłsudskieanu.
W związku
z zaproponowaniem
Inny kieszonkowiec, z mniejszą „pra
Nastęipnie przystąpiono do wyboru
przez dyrekcję kopalni „Flora'1 robo ktyką'
*
Mieczysław Szulakiewiez z So przewodniczącego zebrania, którym zo Z życia Ligi Morskiej i K
tnikom 10 proc, obniżki, w dniu dzi snowca (Kuźnica 14) ujęty został w stał p. Stan. Romik, na asesorów wybra>- W ZAKŁADACH KULCZYŃSKIEGO
siejszym odbędzie się w Inspektora chwili usiłowania okradzenia jednego
Wśrodę, tj. 12 bm. w sali kasyna u>
cie Pracy konferencja. Kopalnia „Flo z przechodniów na ulicy Modrzejow- ni zostali pp. Fr. Biegański i Fr. Wy- rzędlników „HuŁcizyński’' SA. w Sosnow
ra" posiada indywidualną urnowe z sfciej. Zatrzymanego przekazano do derka, a na sekretariza p. P. Gadiaczek. cu odbyło
*
się zwyczajne waine zebraOźywina dyskusja wywiązała się nad
robotnikami.
dyspozycji władz sądowych.
nie członków L. M. i K. oddz. ^HndczyńW związku z okradzeniem sklepu z sprawozdaniami zairządfu i komisji rewi ski” w-m. Zebranie zagaił wiceprezes
Sytuacja strajkowa na kopalniach Przyborami sportowemi Ogrodowskie- zyjnej.
W mle/js-ce ustępuj-ącego za
*rządiu
wy odldżiałiu p. Kórn<ar, który w królikiem
Warszawskiego Towarzystwa, a więc go w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego
przemówieniu streścił zadaime i cele
na kop. Kazimerz i kop. Juljusz w dniu zostali ujęci przez policję zawodowi brano nowy. Wybrani zosteHi prawdę LM i K. Na piizewodaicząceigo zebrania
wczorajszym doznała zaostrzenia. Ro złodzieje, wszyscy z Sosnowca: Bole wszyscy dotychczasowi członkowie za jednogłośnie .powołano p. inż. Domadlzierbotnicy okupowali dół na kopalniach sław Szewczyk (Orla 10), Józef Wło rządu. Skarbnikiem został p. J. Jatnik, skieigo, jako asesorów p. Rzepę i p. Mo
oraz powierzchnię. Robotnicy oświad darczyk (Tylna 16). Bolesław Urbań sekretarzem p. P. Gadaczek, a delegatem rawskiego, sekretarzował p. Soboń Ed
*
” ’
czyli, iż na zniżkę przy malej ilości ski (Wiejska 33) i Roman Kupka (Ki na zjazd OTO i "
wamd.
dniówek w tygodniu nie mogą się zgo lińskiego 15). Pozatem zatrzymana zo Romik.
Jak wynika z.& sprawozdamaa oddział
P. St. Romiik apelował do czionków LM i Kol. ,JH.uikzyński‘* potndmo, że ist
dzić. Na zniżkę mogliby się zgodzić w stała paserka Janina Pasik z Sosnowca
wypadku zagwarantowania większej (Dziewicza 9), od której odebrano i zajząd-u kółka, by okazywali więcej nieje dcpiero 6 miesięcy rozwija, się po
sprawami myślnie — stan członków 700. Założone
ilości dni pracy. W dniu dzisiejszym część skradzionych przedmiotów. Zło żywotności i zainteresowań
dziei i paserkę przekazano do dyspo fachowemii i ofiarował członkom kółka sekcję FOM która przekazała już n«,
bezinteresowną pomoc przez udizielainie budówę łodlzi zi. 435.45 gir. Za składki «d
zycji władz sądowych.
O właściwe stosowanie Wreszcie na kamionkach w Będzinie wszelkich porad fachowych z zakresu Członków
wpłynęło zł. 710.58 gr. Oddlzial
ujęty został przez patrol policyjny ogrodnictwa.
KAR ADMINISTRACYJNYCH.
*
„Hnlicizyński
4 LM i Kol. rozszerzył aiwą
POTWSlZfclCO
W
wolnych
wnioskach
znany
złodziej
Michał
Włodarczyk
z
Minister spraw wewnętrznych wydał
dzi-ałalmość
organizacyjną
nietylko
wiele spraw b. aktualnych.
SosnAwca
(Małachowskiego
5),
który
zarządzenie w sprawie właściwego sto
wśi od urzędników lecz także i wśród: ro
tegoż
dnia
okradł
mieszkanie
Cuikiersowania przez władze administracyjne
botnik ów. Obecnie zarząd oddziału przy
przepisów postępowania przymusowego
stępuje do poświęcenia azta<r..diarn LM i
w admindsftra-cji. W zarządzeniu tem pod
Kol., który Już zakupił.
Po uchwaleniu eibsohu forjuan ustępują
kreślono, że władze administracji ogól
cemu zarządowi do nowego zanządu przez
nej niezewsze stosują należycie te prze
głosowanie weszli pp.: Wojtyira, Sawkiepisy; mianowicie zdarzały się m. in. fak
wicz, Nowosielski, Wiśnicki, Wodtem<w
ty nakładania kary bez należytego upe
na słupie telegraficznym
ski, Doma-dżierski, Wojciechowski, Wol
wnienia się, Czy po wydaniu nakatzu lulb
Onegdaj nad ranem robotnicy idący w tak niezwykły sposób popełnił sa ski, Piątkowski, Kor ner, Tobolski. Na za
zakazu stTor.a nakazanego obowiązku
do
pracy
zauważyli
wiszącego
na
słu

mobójstwo,
był
55-letni
górnik,
Jan
stępców powołano pp.: Wiorciochowiczai,
nie wykonała lub czy przekroczyła 'wy
dany zMikaz. dalej fakty egzekwowania pie telegraficznym iprzy drodze koło Kaniowski, . mieszkały na Piaskach. Hylę, Fraczka, Płonkę i Rzepę. Do ko
k
oił
on
ji
Wanpie
pod
Wojkowicami
Kaniowski
od
dłuższego
już
czasu
misji rewizyjnej weszli pp.: Blłwert,
nałożonej kary, minio że osoba, zobowią
zana do jej uiszczenia wykonała odno Kościelnemi, jakiegoś mężczyznę w nosił się z zamiarem popełnienia sa Pawelski i Weintbergcr. DeSogataani do
starszym
wieku.
mobójstwa
i
zwierzał
się
Z
tem
przed
obwodln
miejskiego LM i Kol. są pp: Der
śny obowiązek, jakkolwiek z opóźnie
Po odcięciu wiszącego, okazało się, znajomymi, mówiąc przytem. że znu madziarski, WojTyra i Wocłzrnowski.
niem, wreszcie fakty stosowania środków
Zamykając posiedzenie p. inż. Domaprzymusowych bez tytułu egzekucyj- że nie dawał om już żadnego znaku dziło mu się już życic.
życia.
Krytycznej nocy Kaniowski wracał dzierski z zadowoleniem stwierdził fakt
nogo.
O
niesamowitem
odkryciu
zawiado

od
swych
krewnych
z
Wojkowic
Ko

dinżego
zainteresowania złotków LM i
Zwracając uwagę na obowiązujące w
natychmiast policję, która ścielnych do domu i po wyjściu za Kol. zagadnieniami Liigi o enem świad
tej mierze przepisy, minisiter spraw we- miono
wieś powiesił się na pierwszym przy czyła między innemj obecność 150 osób
wrętrznych wymienia diwta ‘'podstawowe wszczęła dochodzenie.
Jak się okazało, osobnikiem, który drożnym słupie.
na wsipomr.ianym zebrenin.
wąjrunka do
wszczęcia postępowania
przymusowego, a mianowicie: istnienie
wykonalnego tytułu egzekucyjnego, or-aa
nprzednie zagrożenie egzekucją ze wska
zaniem środka egzekucyjnego. Formal
ności te st-air.o-wią minimum gwarancyj,
jakie przysługują zobowiązanemu, prze
Straszna śmierć górnika w bieda-szybie
to władz© powinny przestrzegać bezwaunkowo ich zachowania.
Naskuitek alarmu znajdujący się na cach Komornych wipadł do betoniarki,
W ostatnich dwóch dniach wydarzy
ły się na terenie Zagłębia Dąbrowslkie- powierzchni zaczęli ciągnąć do góry przyczem prawa noga dostała się mię
go trzy tragiczne wypadki podczas pra linkę, do której był uczepiony Rzepka. dzy mechaniczne łopatki, które zmiaz
Zakaz używania kolb
cy, przyczem jeden z nich miał miej W połowie drotgi zatruty gazem Rzepka dżyły ją powyżej stopy.
PRZY ROZPĘDZANIU IŁUMU
sce w bieda-szybie, dwa inne zaś w stracił przytomność i z wysokości ru Przewieziony do szpitala UbezpiePRZEZ POLICJĘ
nął na dno szybu.
zakładach przemysłowych.
czalni w Sosnowcu nieszczęśliwy ri>ł>ot.Na jednym z bieda-szybów na Dę Wskutek upadku Rzepka doznał Pę nik zmarł.
Główny komendant P.P. gen. KowłijenWreszcie trzeci wypadek wydarzył
Za<no.:6łki wydał roakaz dotyctzący iuży- bowej Górze w Sosnowcu pracował księcia czaszki i połamania kończyn.
eia broni w wypadku kcniecznioeoi rOz- 44-letni Stefan Rzepka, żonaty, zamie Zmasakrowane zwłoki wydobyto na się wczoraj w hucie Bankowej w DąPędzania zbiegowisk w miejscach pui- szkały przy ul. Dębowej ii. Gdy pow’ierzchnię i przewieziono do kostni d ?wl.e- Mianowicie 30-letni robotnik
Rzepka zajęty by! wydobywaniem wę cy.
Bolesław Zembal, zatrudniony w banbliCiznyich.
Drugi tragiczny wypadek który rów dażowni doznał potłuczenia nóg.
Bezwzględnie
zakazano
używania gla w szybiku ukazał się gaz. Widząc
Rzepka nież pociągnął za sobą śmierć jednego
Ofiarę wypadku przewieziono do szpi
kolib karabinów w razie konieezaośici wz- grożące niebezipieczeństwo
I ędizania tłumów przez funkcjonar, u- pobiegł w kierunku wylotu szybu i z robotników wydarzył się tego same tala św. Barbary w Dąbrowie.
*
’
Na miejscu obu powyższych wytpad■zów P. P. Za zniszczenie koliby wakoteic ciągnąc za linkę, alarmował w ten go dnia w cementowni Tow. „Saturn
'_
ków był obecny inspektor pracy inż.
!>< stępowania
wc sposób ląaagodlny z in- sposób znajdujących się na powierzch w Wojkowicach Komornych.
Mianowicie 29-leta.i robotnik Tomasz Wesołowski,
..
• rufetją odpowiadać będą noiioiamci. ni swych dwóch mkiiych pomocniktórńiprowidzi dochodzę
Dulewski. zamieszkały w Wolkowi-Ink celem «ataleni< idb
Ików.'
materu«.lz^«>

Bogaty połów policji

PHILIPS^
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Zwłoki samobójcy

Serja nieszczęśliwych wypadków

&
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ny zł 1-60, rolada zł
1.60, bo
czek
gotowany
wędzony zł. 1.80,
serdtełki zł. 2.00, rozmaitości 1 gatun
ku zł 1.80, .rożnie, rości II ga/t. zł. 1.60,
parówki zł. 2.00, mortadela cytrynowa zł.
130, mortadele siekana zł. 1-80, baleron
gotowany zł. 2.00, kadryl zł. 0.90, salce-

piątek’ 21 lutego 1956 roTra-

son włoski zi 1.60. salceson szwatóki zł.
1.30, kiszka pasztetowa zł- 1.60. kiełbasa
krakowska zł. 1.80, kiełbasa zwyczajna
zł. 1.50, kiełbasa sendelowa zł. 1.50. kieł
basa krajana sucha zł. 280, schab suro
wy zł. 1.20, wieprzowina ’z bilem zł. 1-00,
cynadiry zł. 1.20, kiszka kaszana z kaszy

Wł. 91.
tatanezanej zł. 0.60, żeberka z mięssr
zł. 0.90, kiszka kaezane z kaszy jęcz
miennej zł. 040, kiszka z dtnobnej kaszy
ta.tajrcza.nej zł. 0.80, kiszka wątrofciana
(leberwnrszt.) zł, 0.80, nogi zł. 040. ko
ści zł. 0.25.

”^[™[^jM7«i«OWALSKr WA0S74W«

X WIECZÓR TANECZNY. W salach
,J?eilaas de D«nse‘: w Sosnowcu, ul. Sa
dowa 3 odbędzie się w sobotę, dtóa 32
W ego 1936 <r. wieczór tańczmy z atrak
cjami i rćżnemi niesipodziankaani. Począ
tek o godz. 22. Czysty dcchód przeznaSea. się na cele To
*'
przeciwgruźliczego
W Zagłębiu Dąb
*
X DANCTNG^PODWIECZOREK. W sa
lach restauracji .Adffia41 odbędzie się w
niedzielę, dnia 23 lutego 1936 roku dan
cing - podwieczorek z atrakcjami i róż
ne mi niesipo-diziainkam-i. Początek o go
dzinie 17. Całkowity dochód przeznacza
się. na celę Tow. przyjaciół szpitala dla
dzieci u Zagłębiu DąbrX BAL OCHOTN. STRAŻY OGN. W
BĘDZINIE. Komitet obywatelski w Bę
dzinie zaprasza n« bal reprezentacyjny,
na rtzecz ochotniczej straży ogniowej.
Bal odbędzie się jutro. t.j. w sobotę 22
bm. w salaicth r.a Górze Zaimkowej. Za
proszenie i bilety w cenie zł. 2. nabywać
możBa u p. M. Kępiński eg'., Kołłątaja
36. Biblioteka popularna, Kołłątaja 33,
apteka P- Kahema, Kołłątaja 2 i cukier
nia E. Czerwińskiej, SąKzewskiego 29.

Warunki konwersji pożyczek państwowych
ogłoszone w „Dzienniku Ustaw”
W ^Dzieumafcu Ustaw1* ogłofizono tv>zporządizeniie o wypuszczeniu 4 procento
wej pożyczki konsolidacyjuej i o-wam
kach konwencji państwowych pożyczek
wewnętrznychPcżyczk,'! konsoJidacyjinta wypuszozoaa będzie w odcinkach po 50, 100, 500,
1000, 5000 i 10.000 złotych w zlocie.
Spłacane będzie stoipniiowo do 15 maja
1982 r. drogą .półrcczuy.h losowań, które
odbywać się będą każdego 15 maja i 15
listopada. Od&etki płatne będą w tych
samych terminach, po 2 procent, (czyli
rocznie 4 procent).
Obligacje wylosowane do urno-zemia
w ciągu pierwszych 10 lat trwania po
życzki podlegają wykupowi z nadpłatą
20 procent, zaś wyfiosoweme w latach
następnych z uad/płatą 15 procent ponad
wartość nominalną.
Spłata kapitału pożyczki oraz wypła
ta odsetek i nadpłat nastąpi w złotych
według równowartości 900-5332 grama
czystego złotą ze jednego złotego w
złomie.
Do wymiany przyjmuje się obligacje:

1) 5 proc, państwowej renty ziemskiej
serji I z kuponenL płatnym 1 czerwca
1956 toku;
2) 5 i pół proc, pożyczki budowlanej
serji II z kuponem, płatnym 15 września
1936 roku;
3) 5 proc, państwowej renity wieczy
stej serji I z kuponem, płatnym 15 grud
nia 1956 noku:
4) 4 proc, premjowej pożyczki inwe
stycyjnej, 5 proc, premjowej pożyczki
budowlanej serji I i 6 proc, pożyczki in
westycyjnej — bez żadnych kuponów;
5) 6 proc. Pożyczki NarcdOwej ze
wszystkiemi płatnemi po dniu 15 stycz
nia 1956 r. kuponami, poczynając od ku
ponu płatnego 1 lipca 1936
i tylko
od pierwonabywców tych obligacyj oraz
od osób, które otrzymały te obliga
cje n« zasadzie przelewu w myśl obo
wiązujących przepisów o obrocie obli
gacjami tej pożyczki:
6) Obligacje 6 proc. Pożyczki Narodo
wej bez kuponu, płatnego 1 lipca 1936
r„ lecz ze wszystkiemi kuponami dalszemi. oraz obligacje 5 proc, państwowej

renty zuemskię, serji 1 bez kupom®
płatnego 1 czerwca 1936 r_ będą rów
nież przyjęte do wymiany z tem jednak,
że z tytułu konwencji zostaną za nie
wydane obligacje 4 proc. Pożyzakd Kon
solidacyjnej bez pierwszych 2 kuponów,
płatnych 15 lipca i 15 listopada t936 r.
Czas, trwania wymiany (konwersji) u?
stała się na dziesięć miesięcy od draa
15 liipom 1936 r. do dnia 15 maja 1937 r.
Rata, półroczna na oMulgę pciżycaki
wynosić będzie około 15.280000 zł. —
i .podlegać będzie minimalnym wsfca.
n'om.

SL1!^ OLKUSZA
„ORZEŁ4* — Mały pułkownik (z Sch»ley Tempie).

X WŁADZE NOWEJ SPÓŁDZIELNI
SPOŻ. W’ in. 19 hm. ulkonetytaowały się
wlaóize nowej spółdzielni speżywiców w
Olkusźu. założonej, wspólnie przez prracowiników: fabryki „Olkusz”. Wyidziałn
Kronika gospodarcza
powiatowego, Magistratu m, Olkusza i
Kupiectwo w Zawierciu
Olkuszu
ZAPASY POMARAŃCZ W GDYM. W p.er celnych zbyt długo trwały formalności, zwią Ubezpiecza Im i społecznej w
PRZECIW UBOJOWI RYTUALNEMU wsza.j połowie lutego rb, obroty pomarań zane ze sprawdzaniem czy skarbowi pań Do Rady nadzorczej powołano pp K.
czami w Gdyni były stosunkowo niewielkie, stwa należą się jakie sumy od petenta ty ZdTzalika — prezes, St. Krawczyka —
Na ostatniem zebraniu Stowarzyszenia a to snowodu braku pozwoleń przywozo tułem podatków, Min. skarbu nakazało, by
kupców polskich pow. Zawierciańskiego wych. Nagromadzone zauaey pozostały zatem :nformacje takie udzielane były właściwym zastępca, H Cieplaka — sekretainz- J
w Zawierciu powzięto rezolucję przeciw nadal w magazynach. W chwili obecnej w urzędom najdalej w ciągu 7 dni. W drugiem Frlarskiego, W. Gęgotika, F. Głowackie
magazynach portowych Gdyni znajduje się zarządzeniu zwrócona została uwaga na ko go, R. K^onińskiego, M. Majewskiego, Eko ubojowi rytualnemu. Treść rezolucji, 4-2.900
skrzyń pomarańcz palestyńskich i nieczność skrupulatnego sprawdzania skarg
Misiowca, Ft. Nycza, W. Piotrowski0
przesianej na. ręce podarki p. Prystoro- 29.050 skrzyń pomarańcz hiiszpańskictmih. W składanych przez orgnizacje gosipodarcz? E.
Dorównaniu z miesiącem styczniem zajpasy ołatników przeciwko niewłaściwemu wymia go i M. Szwajc-zaka — członkowie Rada
wej brzmi następująco:
nadzorcza wyłoniła spośród siebie korni
Stowarzyszenie kupców polskich pow. oomorańcz palestyńskich wzrosły o 3000 rowi zryczałtowanego podatku przemysło
sję rewizyjną, gcspodlar^zą i propagan
a zapasy pomarańcz hiszpańskich wego.
Zawierciańskiego, na zebraniu odbytem skrzyń,
zmalały o 26.000 skrzyń
STAN ZATRUDNIENIA W HUTACH ŻE dową oraz mianowała zarząd w osobach,
w dtaiiw. 17 bm. uch/weiiło jedn ogłoście
0 SZYBKIE ZAŁATWIANIE ODWOŁAŃ LAZNYCH. W końcu stycznia rb. zatrudnio pp. St. Lipkę — prezes, J. Podworskiego
pnzesłać Wielce Szanownej posłance na OD WYMLARU PODATKÓW7. Minister skar nych był-o w poLkich hutach żelaznych ogó zastępca i skarbnik oraz L. Kluczewskie
Sejm, wyrazy szczerego szacunku za bu wydał szereg okólników, które mają n łem 32.229 robotników, czyli o 429 osób mniej go — 6ekiretąiriz. Uruchomien-ia sklepom
wniesienie na forum Sejmu wniosku o celu przyspieszenie rozstrzygania podań niż w końcu grudnia r. ub., natomiast o S9Ó
spodziewać się należy w niedalekiej
składanych przez płatników. Ponieważ przy osób więcej, niż w końcu stycznia. 1935 r.
aniesieaiiu uboju irytraalnego w Polsce, staraniach
o zwrot nadpłaconych należności
przyszłości. Należy zaznaczyć, że do spół
gdyż całe kupiectwo- solidaryzuje się z
dzielni należą nietylko urzędnicy, lecz i
jej wywodami, że ubój rytualny jest to
robotnicy, nie jest to więc spółdż elni
*
średniowieczny przesąd hańbiący kultu
wyłącznie urzędnicza.
rę narodu polskiego w wolnej i niepo
X REPREZENTACYJNA ZABAWA KO
dległej Polsce
DA PRZYJ, STRZELCA. W dń 22 bm
Uchwała Stowarzyszenia wywołała
w salach Reeu<rsy obywatelskiej w Ol
duże poruszenie, wśród miejscowej ludkuszu odbędzie się pierws-za reprczenta
ttaw-i żydowskiej.
Na zabawie weselnej
cyjna zabawa tameczna Koła pnzyjao
Wesoło bawiono się na zabawie we kiem, który wszczął awanturę z Ły Strzelca w Olkuszu.
Dalsza poprawa
selnej, urządzonej w mieszkaniu Win skiem. Doszło do ogólnej bijatyki, w XOKRADZENIE KRAWCA W nocy
W T. A. Z.
centego Łyska we wsi Pyrzowice, po czasie której Stanisław Łysek został 20 bon, nieujętj sprawcy włamali się dc
Jak juz donosiliśmy dyrekcja TAZ w I wiatu Będzińskiego. Nad ranem, kie pchnięty nożem w łopatkę. Ponieważ zakładu krawieckiego Abrama Gliik
Zawierciu uruchomiła częściowo tkalnię dy rozbawieni i rozgrzani alkoholem twierdził on, że został zrąniony przez sztajna w Olkuszu (3 Maja), skąd skra
i t. zw. oddział „przygotowawczy^, roście bezirosko się bawili, rozległ sir Flaka, Flak wraz z Serweoińskim zo dziono materjałów na ubrania i palta,
gdzie znalazło pracę około 140 robotni brzęk tłuczonych szyb,a wkrótce po stał zatrzymany, a onagdaj stanął on ogófcej wrtcści zł. 2,221.
ków
tem do iziby wpadł Mieczysław Serwe- przed Sądem okręgowym w Sosnowcu. X OKRADZENIE SKLEPU. V nocy na
Od paru dtni dyrekcja fabryki przy fiński, zaczął się awanturować i tłuc
Po przesłuchaniu świadków, oraz
stąpiła do przyjmowania robotników do butelki. Na zwróconą mu uwagę poszkodowanego, który tym razem nie 19 bm. nieznani sprawcy włamali się do
drukami i przędtzałni B. na drugą zmia przez syna gospodarza domu, Stanisła umiał powiedzieć przez kogo został sklepu spożywczego Florjana Kołodziej
nę- Jak się dowiadujemy do oddziału wa Łyska, by się uspokoił, awantur pchnięty nożem, sąd Flaka i Serweciń- czyka w Olkuszu (W<Ibrom-tka), sk^d
skradii różnych towarów na ogólną su
przędzalna zostało już przyjętych w tych nik opuścił izbę, lecz wkrótce powró skiego uniewinnił.
mę zł. 235 oraz 45 zł. gotówką.
dniach około 100 lobotników, a do dru cił z kolegą swoim Franciszkiem Flakami około 50 robotników. Uruchomie
X AWANTURY NA TLE KONKUREN
nie wspomnianych oddziałów nastąpi już B. naczelnik poczty pod brzydkim zarzutem CYJNEM. Na terenie papierni „Klucze4
jeden z pracowników tej papierni, p.
w pouiedteiałek tj. 24 bm.
Na jatki okres praca została podjęta',
Onegdaj przed Sądem okr. z Sosnow bonentów radjowych oraz 40 zł. wpła Pi»ot)r La-tcs wraz z innymi praoownifcąmj przystąpił do zorganizowania Zwiąa
oarazie trudno to jeszcze ustalić. Przę- ca na sesji wyjazdowej w Olkuszu conych przez papiernię „Klueze“.
dtzałnia B. narazi© czynna będzie 4 dni miała się odbyć sprawa karna prze
Wobec niestawienia się oskarżonego, ku Związków Zawodowych (ZZZ). Na
w tygodniu.
ciwko b. naczelnikowi poczty w Olku który mieszka obecnie w Myślenicach, tem tile d^zło jedfcak dó nieporozumień
Wczoraj około bramy fabrycznej gro szu Nagawieckiemu o przywłasz sąd wydał polecenie sprowadzenia go pomiędzy założycielami tego zwiążku, a
madziły sią tłumy bezrobotnych, ocze czenie zł. 193 z opłat radjowych, wpła Pod przymusem na następną rozprawę. członkami istniejącego jmż Zw. chemicz
kujące ną sw® kolejkę.
nego (PPS) i w rezcdt-acie do bójki przed
canych do urzędu pocztowego przez aDo obecnej chwili dyrekcją TAZ zafabryką, w czasie której poturbowano
trudtoiała w przędizataiach A. i B. około Wojowniczy animusz poborowych
konkuirenfów Ziw. chemicznego. Obecnie
700 robotników. Prawdopodobnie i w
zbierane są podpisy wśród robotników
W roku 1934 większa grupa poboro olą Joanna Krawczyfcowa, kiedy bo przeciwko istnieniu jakiegokolwiek związ
tkalni liczbę robotników zostanie zwięk
wych, wracając w nocy z komisji po wiem kobiecina wyjrzała oknem padł ku na terenie fabryki. Tego rodzaju pe
szone.
borowej z Olkusza w stanie podohmie kamień i ugodził ją w oko, wybijając tycja ma być przednia wionę "tis/peWoro
X NOWE CENY TŁUSZCZU I MIĘSA. lonym do rodzinnej wioski Szyce, gm. przedtem szybę. Dochodzenie ustali wi pracy w Sosnowcu.
Ną konferencji zarządu miejskiego z Kidów pow. Olkuskiego, urządziła ło. że sprawcą wypadku, był Roman X FURA Z CEGŁA NAJECHAŁA NA
przedstawicielem cechu rzeźniczo-wędli formalny pogrom szyb w oknach, wy Latacz, który został skazany za ten STARUSZKĘ. Onegdaj na idącą szosą
niarskiego uetałono następujące maksy bijając je kamieniami.
czyn przez Sąd okręgowy w Sosnow pomiędzy Ogrodzieńcetn > Łośniem naje
malne . ceny za. 1 kg- tłuszczu j mięsa,
Poborowi idąc ze śpiewem przez cu na. sesji wyjazdowej w Olkuszu na chała fur®, z <^egłą, powożona przez Ta
które bbcwiąenją. od dn. 15 bm.: słoaina wieś, nie darowali prawie żadnemu o- 6 miesięcy więzienia.
deusza Rudego ze Skolbami, gm. Rokit
świeża z%- 150, sadło wiesolone zł. 1.50, knu. Kto żyw w domu wybiegał do oDwudziestu kilku jego kolegów w no-Szlacheckie (pow. Zawiercański) na
smalec topiony biały czysto wieprzowy kna, aby zbadać przyczynę tego nie swoim czasie starostwo olkuskie ska 74-letnią Marję Onmanową. Omnanowa
zł- 2^20, smalec szBry A i.00, szynka go samowitego hałasu, połączonego z zało w drodze administracyjnej na uległa złamaniu uogi i odwieziona a>
towana zł. 2.00, zyic zt. 2.00, polędwica brzękiem trzaskanych szyb.
grzywny.
.etała do szpitala ólkuskieso.
wecka%a &
boczek surowy węp®oCiekawość swoja orzyplaciła utrata.
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POLSKI
radom ma także

dawczego w Kairo. Motyl przebył wiię^
c-ały kontynent afrykański to jest około
7.000 km.
Wędrówki motyla ZŁane są przyrodiniikom oddawna. Dctychcz^s jednak obserwowaaio- jedynie loty, gromadne, zależnie

„ZAMROŻONE" KAPITAŁY.

Zarząd m. Radomia ma mietyfflro kło
poty z płaceniem procentów^ i ratt słyn
nej pożyczŁi „UHeeoiwsikiej", lecz rów
nież z właścicielami domów, korzystająeyldh z kanal&zaeji i wodociągów. Jalk
eię okazuje, od r. 1930 zaległości z ty
tułu kosztów instalacji tych urządzać
oraz opłat za wodę doszły do poważnej
sumy 500 tys. złotych. Zair.aąd miejski
stwierdził, że wiółu spośród właśctóieii
Kernów zaiuilkasowała od swych loikstórów opłaty za wodę i mis wpłaciło idh
do kasy miejskiej. To też zarząd! m. Ra
domia na! jednym ze siwych ostatnich (po
siedzeń ' postanowił zamrożone kapitały
upłynnić i betzwiz|ględ!nie należne miastu
opłaty ściiągŁąć. W tym oełu Skaerawane
zostaną przeciwko właśoiciełoini domów
kroki egocfcuicyjne i powstafmainy będizie dtcpiyw wody do tych domów, któ
rych właściciele zalegają z Opłatami- na
rzecz miejśkłdh wodociągów i kanaliza
cji. Pierwsze sprawy przeciwko niesumienłoym właścicielom kamieniic skiero
wane zostaną w na.i'lłi'ż/azyoh dlniach do
sądłu. Władze miejskie spodziewają s«ę
w t«n apcsólb zamrożony kapitał w su
mie pół miljor-a zł. upłynnić.
NIEUZASADNIONA KARA
ZNIESIONA PRZEZ SĄD.

ptałelk 21 lutego 1936 roku.
od pór roku i zmiany robiniicśc-i 6ł'u(żące-j motylom zai .pożywienie. Ogólnie pozy
puszcizano jedlniak że pojedynczy mety1
unie odbywa dłuższych pi d róży. Okazuje
si< obecnie, źe przypuszcizerae to było
mylne.
Motyl schwytamy -w Kapstadzie należy

HAZARD NA DWORZE KRÓLEWSKIM

Popęd do hazardu ówczesnego nsujwyż
szego towarzystwa był talk silny, że gnahazardowa odbywała eię nawet ne, diw
rae królewskim. Ten sam kronikarz po-

daje: ,Jch królewskie wysokości, ks.
Walji i wsizysitikie trzy księżniczki uda
ły sję aa naibołżeńst wo do kajplic-y pała
cowej, a po naibóżeńsłwie grały z diworzamanńi w karty. W grze
tedzia?
s.am najjaśniejszy pan i jeigo małżonlka.
Król wygrał 600 furaitów, królowa. 360.
księżniczka Amelja 20, a księżna Crafton. i markiz Pontgimouith wygnali po pa
rę tysięcy".
MASKOTA ARBITRA ELĘGAiNCJI
Słynny przyjaciel króla Jerzego IV-łgoi>
arbiter elegancji i pierwowaór w&zy®tr
kióh dandysów Brummel, spacerował kie
dyiś ze swym znajomym po ulicach Lo<ndyimu i znalazł na ulicy złamaną mometę
6-tpenSową. Niaitychmiasf nzuic-ił się aa nią
schwycił ją z radością, kazał w niej zro
bić daauirkę i nosił ją na łańcu-szlku na
szyi, jako maskotę prizyŁOsząicą szczęście
w grze. Istotnie od' dnia znalezienia ma-

6.30 Pieśń poranna i gimnastyka. 6.50 Od
Ryszarda Straussa do Jana Straussa Cołyfy).
7.55 Parę informacyj. 8.00 Audycja dla szkół.
11.5? Sygnał czasu, hejnał. 12.15 Audycja dla
-"Z>kół (dla dzieci starszych). 12.40 Koncert or
kiestry kameralnej. 13. 25 Chwilka gospodar
stwa domowego, 15.30 Z rynku pracy. 1355
Fragment z oę>. „Rycerskość wieśniacza P.
Afensoaigin i ‘ego w 'wJ*k. eodiistów, chóru i or
kiestry opery ..La Scala" w Medjolanie (pły
ty). 15.15 Wiadomości o eksporcie polskim.
15.20 Wiadomości giełdowe. 15.22 Chwilka
społeczna. 15.30 Arje włoskie śpiewają: Mar
ta Eggerth i Józef Schmidt (płyty). 16.00 Po
gadanka dla chorych. 16.15 Koncert w <wvk.
ork. Tadeusza Seredyńskiago. 16.45 „Zimowa
bajka “ otpowiadarie dla dzieci. 17.00 „Skarby
**
polskie
odczyt. 17.15 Minuta, poezji: wiersze
świ&topehka Karpińskiego, laureata Polskiej
Akademii Literatury recytuje Jan Kreczmar
17.20 Brahms: Kwanta t g-moN otp. 25. 17.40
Poradnik sportowy. 1750 Recital śpiewaczy
Jerzego Czaplickiego. 16JO Koncert reklam >
wy 16.30 Wiadomości radiotechniczne. 19.00
Jaik spędzić święto". 19.05 Wiadomości spor
towe. 19,10 Komunikat śniegowy, 19.15 Biuro
studjów rozmawia ze słuchaczami PR. 19.30
Karnawałowy koncert symfoniczny z Wie
dnia w wyk. ork. symf. z udziałem Emy Saok
(sopran). 21.50 Skrzynka techniczna. 22.10
Marjan Rudnicki: „Hej ty Wisło
*
1 suita tań
ców i melodyj od Babiej Góry do Bałtyku.
22.40 Wiadomości sportowe. 22.45 Mtazyka
taneczna z kawiarni „Cafe-CIub
.
**

Rekord lotu motyli
Pewien przyrodinók aoigielftki badaflący
. ‘‘ie motyli schwyci! w Kairze około
tyću.jca najróżniejszych, okazów motyli,
które wypuścił ne wolność odpowiednio
j e pozT-aczywszĄ.
Jednego z tych motyii znaleziono w
i odcebtoo do inatytata W

skóty, cieszył się prze® oafry ek lej
kiem azrzęścjem. Wygrał przez teu cza#
ponad 200 tyis.‘ fwotów sterkugów.
Pótem maskota siracilfl wddocasUie magiczną siłę. Bnumm&l pnzejgrał nietylko
wszystkie wytgiane pianiąd®©, ata i cały
pozaitem po&i®dany majątek. Wyraito-waJ
igo z nędzy król i pcma^gał mm portąd- po
kąd się z nim o jakąś bagatelkę nie po
kłócił. Od tego dtia Brułmmei zaczął opa
dać coraz niżej i skończył życie w zu
pełnej nędzy.
ZIMNA KREW GRACZY

W szeregu słynnych gnaicay z tych cza
sów nde brakowało takich, którzy w ipra#
ciąjgu jednej nocy przeg>rywa]a lub wyc
girywaili Całe f-orbutuy nie znwniżywiszy n»w&t oka. Zachowyw-aiwe zimnej krwj i
dobrej miny przy najwiękscoaj pnzagfcanej było koniecznym war«ahkiem dobre,
go wychowania.
Nierzadko zdarzało się, że geodemam
który przegrał cały majątek żegnał się
z przyjaciółmi wesołymi słowami — d»
jutra! — jeeltam v domu i tam pako^a^
sobie kullę w łeb-^z pitftotelta.
POMIĘDZY DWOMA STAWKAMI
— ŚLUB!

Od- cliłtużisźego czasu w okolicach Bia
łegostoku grasował znachor, niejaki Lu
domir Dzimiński, któremu nie br.afk było
naiwnych pacjentów. Widocznie jedtiak
u-wążał, że lepiej zmienić jest terem po
*
dep/sMych praktyk więc przywędrował
aż w okolicę Słupcy, woj. łóddkięgo. Tu
taj wędruijąc od wsi do wsi trafił d<o
wsi. Jagiąty, gdzie dowiedział się, że u
jednego z zamożniejszytch gospodarzy
Karpowicza. leży ciężko chora conka,
której nie mogą uzdrowić najlepsi leka
rze. Oszust zgłosił się do Karpowiczów,
eświadczając, że jest znamym doktorem
i podejmuje się 'wyleczyć ją. za. kilka dtai.
Rezultat kuracji był tragiczny. Dy
miński spreparował jakiś zbrodtanicizy. epe
PANOWIE W CZEPKACH
cyfifle, po spożyciu którego Karrfpowi-ezo- W niemieckiem mieście Mainz odbywa się tradycyjna zabawa karnawałowa, podczas któ
rej uczestnicy (sami (panowie) występują w nocnych czepkach.
wroa w kilka godzin zmarła.

PIĄTEK 21 LUTEGO

szybkich
15 metrów na se
on ne przebycie
Ka(p®tadlu 6 dwL
-ekord ótu mo

trwonili olbrzymie fortuny
W żaSnym Icrajiu i w żadnej epoce nie
były talk ro,z|powszech|niiioiiis haizeirdowe
gry, jak w Anglji przy końcu XVIII-go
i początku XIX stulecia.
Oto oo pisze Peys, kroi l'karz współ
czesny: „Dziś dowiedziałem się, że lady
Casifcleniaine przegrała jednej z ostatnich
aocy 15 tys., następnej nocy wygrała 25
tys„ żeby .je niebawem znów przegrać!
Stawiała po 1000 i 2000 funtów na jed
ną kartę. Księlżina. Mazanimi wygrała jed
nej nocy 15 tys. funtów.
Dnilej k ronikarz stwierdza:
„Kto w
dzisiejszych czasach uchyla eię od wiysiokiej hazardowej gry, jest uważany za
dziwaka i człowieka naertowarzyekietgio".

TRAGICZNE SKUTKI
„LECZENIA" ZNACHORA

PROGRAM RADJOWY

do gatunikn specjalnie
które lecą z szybkością
kundę, czyli. ż© znużył
■pnzeetirzenii od Kairu do
Jest to j<ak dotychczas;
tyła.

Angielscy arystokraci

Starosta łomżyński nałożył na ks. Ro
galskiego ż Winny karę 500 zł. za zbie
ranie między parafjaEami dobrowolnych
składek na potrzeby kościoła. Ks. Rogal
ski odwołał się do sądu okręgowego w
Łomży, który karę zniósł jako nieuzasadnioną.
‘

?

Sonja Henie i jej 100 kostjnmów
po 300 gramów wagi
Królow® sportu łyżwiarskiego i świa
towa rekordzistka na lodzie, Sonja He
nie,
jesi równocześnie conajmniej
księżniczką elegancji, ubiera się bo
wiem nietylko w pierwszorzędnych
magazynach mody Europy, lecz ta'kże
ma wyrafinowany gust i sama dobiera
sobie materjaly ubraniowe. Pasjonuje
się głównie do jedwabiu, aksamitu i
satyny i to do najlżejszych gatunków,
■głównie ze względu na 6woj sport _ i
powiewne ewolucje. Sonja dosłownie
waży materjały, zaś o całość kostjumu
musi się.już głowić wyłącznie krawco
wa. Sonja żąda bezapelcyjnie: „kostjum nie może ważyć więcej niż 300
gramów — a cały ubiór od stóp do
głów, tj. z czapeczką i bucikiem — 400
gramów1*.
I jest w tem racja, bo ubiór nie mo
że krępować jej ruchów w czasie 'po
pisów łyżwiarskich. Pewnego razu oiiarowali jej wielbiciele wspaniały kostjum, lśniący od sztucznych kamieni
i nadający jej zachwycającym ewolu
cjom w świetle słonecznem lub elektrycznem, niebywałego uroku. Sonja
nie przyjęła podarku, gdyż ważył aż
3 kg.
Każdego sezonu sportowego zama
wia w Oslo 12 modeli koctjumów tre
ningowych i tyleż w Paryżu do .popi"
sowych występów. Stale zaś wozi ze
sobę 100 kostjumów w 5 szafkowych
kufrach, po 3 metrów długości, no i
stosowną ilość naikiin^Ł'gówa.

Sonja jest wyrocznią mody na torach
ślizgawkowych. Gdy pojawi się na lodzie w niebieskim 'kosljuinie. cała eli
ta sportowa żeńska Skandynawji napewno przez 6 miesięcy ślizgać 6ię bę
dzie w tej barwie.
Ulubionym kolorem Sonja jest nie
bieski na tle podbicia złotego lub
srebrnego koloru, jest bowiem blon
dynką i w kolorze niebieskim jest jej
do twarzy. Natomiast jest przesądną
co do kolcru czerwonego, przynosi jej
bowiem niepowodzenia. W ogóle, gdy
popisywała się w St, Moritz lub w
Sztokholmie w kolorach jaskrawych
— przegrywała. Wierzy taklże w fe
tysze.
Aby dogodzić jej przesądom, przy
szywają krawcowe na lewej stronie talji, ponad sercem, dyskretną srebrną
lulb złotą haftkę, na której wiesza So
nja swą nieodstępną miaskottę, kawa
łek zajęczej łapki. Otrzymała ją w
Nowym Jorku od murzyńskiego ka
pelmistrza w Madison Square. Pewne
go razu, po skończonym popisie, zbli
żył się do zalęknionej Sonji kapel
mistrz i w dowód swego uwielbienia,
wręczył jej maskottę, zapewniając, że
całe życie będzie szczęśliwą, nosząc
ten talizman. Sonja wierzy święcie i
nie rozstaje się nigdy z maskoitą. Jak
dotychczas, przepowiednia się spraw
dza, bo Sonja dzierży beztoonkiirencyjny. prym w gronie światowych rekordzistek na lodzie.

Domy gry i kluby kaj-eiaae połwstaA^ały w Londynie .pak grzyby po deszczu.
'Najsławniejszym kłutbem tego rodzaju
ibył ,X3ro«kfords CM/‘. Klub ter. był założe y (przez Crockforda, człowieka, krtó
ry zaczynając od skromnego zajęcia han
dttarza ryb, następnie właściciela piwiarmj, doszedł do wielkiej iurżomy i wpły
wów. W klubie Crockforda. graf-o tylko
o grube stawki. Obrót każdego 8*ol«ka
wynosił pnzeż noc pairęłset tysięcy finmtów
stenlictgów. Lord Thale pożegnał w paru
dniach ponad ćwierć miljona funtów.
Znany londyński przemysłowiec Blaud
przegrał przez godzinę 32 tys. fuiortów.
Wstał od stoiska, powiedział:
Prtzeprai
szam, wrócę zar&z
j istotnie po godzi
*
nie wiróciił grać dałej. Na zapytanie
czego przegnał grę, odpoiwiedzdał:
i— Mnisiałem iść,’miąłem pewną sprawę,
której nie mogłem załatwić inaczej, j»Blk
osobiście...
‘— Cóż to za oprawa? — spytanjo go.
♦— Mój ślnłb'...
Młody małżonek gnał jeszcze przez ca.
\ dzień i noc i nie wstał od stolika po
kąd nie przegrał ostatniej posiadanej
przy sobie mór.ety.
ZAKŁADY’' ’
Nietylko karciana gra kwitnęła wtedy,
w Londynie, w ow.yeh czasach rozbicimcżDrła się tam mąńja zakładów, z któ
rej późmiej zasłynęli Anglicy w całym
świeoie. Zakładano się o poważne sumy,
czy neizajultrz będzie padać deszcz? Czy
w przeciągu najblizs-zeg pół godziny da
się słyszeć szczekanie psa, ozy r.ie? i t.p.
Pew/nego razu przed klubem, w któ
rym było akurat kilku anigielńk-iKh ary
stokratów, upadł na ziemię, straciwszy
przytomność jakiś człowiek. Między ary
stokratami zaczęiły się natychmia-st za
kłady, czy czlwiek ten umrze, czy nie?
Kiedy do człowieka leżącego Ła ulicy
zbliżył sdę lekarz, aby mu udlziehć po
mocy, arystokraci, którzy postawili wy
sokie staiwki, twiendząo. że nieszezęś-Miwy
-umrze, wybiegli na ulicę i przeszkodzili
doktorowi w laiwniku, wołając, że to
jest sprzeczne z zasadą, gentlemsńlskiej.
gry fair ptay!
KORESPONDENT WOJENNY
Redaktor jednego z dzieniiików. zAmie&zczającego z lubością pod tytułami komuni
katów z wojny wło^ko-abisyńskiej uwagę
..Własna obsługa informacyjna, od wiaisnego wysłannika”, przegląda przygotowany do
druku materjał redaikcyjnv. ,
Najciekawsza rzecz — ów komunikat „od
właś.nego wy&lannika
**
jest tak ohydme na
gryzmolony, że redaktor z trudem odczytuje
iposzozególne fragmenty, aż zniecierpliwiony,
zwraca się do sekretarki:
— Prosizę wezwać do mnie awtona komu
nikatów wojenaiych.
— A gdzie on jest, pamie redaktor®©?
tea Siecizl w trzecim nokoip.

11 Sport
Uczmy się jeździć
NA NARTACH

Maejńk’ komitet WE i PW w Sosnow
cu organizuje, poosąwezy oó <feie laj co
dziennie bezpiwy kws jazdy na nar
tach.
Ćwiczenia odfeywtć ®ic będą od p«tz.
14—16, a dla pracujących od' 16 do 18
na stadjonie miejskim przy ul. Aleja.
Kws jest bezpłatny i dostępny dla
wszyshkyh. Spnzęt otnzyrnuja uczestnicy
na miejsou----- oo-----

Prasa belgijska o meczu
POLSKA - BELGJA
W prasie belgijskiej, tak codziennej
jak i fadbowej, ukazały &ę bardzo ob
szerne artykuły o mrtfczu z Polską, Naogół auterzy gąodą zespół belgijski za
słabą grę, a podkreślają zasłużone zwy
cięstwo Polaków.
,rLa Derindere Heute- pa6.2e; że Polacy
grab bardzo dotrze.
ątęsując jedłrwk
abytnio grę defemzywną. Byli zawsze na
swoich miejscach, a akcje ofenzywne
kończyli doekona-le strzałami.
JLe«s Spor tą" ckwali drużynę polską,
szczególnie Kotlertcizyka,’ Goda, a następ
uje Matjasa i Pieca
s)Le Soir’* zwreca uwagę na fakt, iż
Polacy w zimie nie grają, tem ważniej
sze jes
*
ioh zwycięstwo, Stwierdza także
!ze trzecia, nieuzasadniona przez sędzie
go bramka, strzelone przez Gode-, była
‘zdobyta prawidłowo„Lp Nation Belge^ podkieśla zgranie
'drużyny polskiej i szybkość w wykorzy
stywaniu syteacyj i strzelaniu.
----- xx-----

Kurs pływacki
W KATOWICACH.

Z .dtiem 25 ban. mw-haania okręgowy
Ośrodek wychowania fizycznego w K
*>towicach nowy kum? pływacki dla pań
zaawansowanych i początkujących
Lekcją kursu odbywać się będą diwe
razy tygodniowo, t»j. we wtewki i czwart
ki w godzinach od 16 dk> 19. przyczem
kierowrukaanj tego kursu będą znani
fachowi instruktorzy.
Koszt kursu z uwagi na pobieraną
przez magwtaat opłatę wyuwsi tyfłiko z#.
5—
. .
Zgłoszenia nałoży kierować do kancelarjii Okręgowego Ośrodk? w Katowiraicfa przy ul- Kilińskiego 23, względlnie
tełefctbicznje rur. 344-50.

* WYCHOWANI

BOKS
Przed meczem bokserskim
Warszawa — Bruksela
WOZB wyznaczył przed meczem mię
dzymiastowym z reprezentacją Brukseli
po węch pięściarzy w każdej wadze,
którym nakazał specjatlne dopilrowan-ie
treoiinŁgów.
Jak sądzić można z newisk wyznaczo
nych pięściarzy przypuszczalny skład
reprezentacja stolicy przedstawiać się
będzie następująco: musza — Runcfetein,
kogucia —Rothcłh? luib Czortek, piórko
wa — Kowalski lub Kozłowski, lekka
— Połus, półśredtoia — Seweryniak lub
Jańozak. średnia — Pisarski, półciężka
— Doroba I i oiętżłk
*
— Garstecki.
Warta — Skoda

W najbliższą niedzielę, dnia 28 bm o
godz. 12 odbędzie się w Wanszawie w
gmachu Cyrku mecz bokserski o druży
nowe mastrjoistwo Polski pomiędzy War
tą i Sk«ł».

Siedzę kiedyś nad rzóką. Iowie ryby. Nagle
ciągnie coś, a*le tak ciągnie, jak nigdy. My
ślę: gruba sztuka będzie. I wyobraź sobie —
wyciągam wiel o ryba!
— Phi! mój dirogi! Cóż to jest wieloryb?
Ja wieloryba używam na przynętę!

Dziś/

ułatwia pracę jest

Informacje i pokazy — sklep Elektrowni

<p
DROBNE OGŁOSZENIA

KINO

|JqVSIM

Sędzin, Kołlgtaja ]fi

przedłużony

ZGUBIONE
DOKUMENTY
CKIEMU skradizonokartę rzemieślniczą
wydaną przez Staro
stwo Będzin i dowód
osobisty wydany —
przez magistrat m.
Sosnowca.
958
rODKAZA WaLeSTY zgubił książeczkę
wojskową wydaną —
przez P. K, U. Piń
czów.

Różne
POSZUKUJ^
się hydrofor do je
dnopiętrowego domu.
Wiadomość iw Admi
nistracja.
990

SCOPPERFIELD/!

EDEN
Koncert gry aktorskiej. — 65 gwiazd. — Nadprogram Tygodnik Pata

Uwaga: Dla młodzieży wszystkie miejsca po 54 gr. na pierwszy seans.
Początek I seansu o godz. 15.30.

■

V(TAT1CmI

izyka cygańska walc i czardasz, wino taniec, temperament
Muzyka
------- --------- -.
ctttaTs».r>jl Q synów
cTmrrw ipuszty
ir>n«Ttv węgierskiej
rurftcrie.r&kiAT
i swawola
W roi. gł Adolf

n. linii

DWA POKOJE

kuchnią przedpokój
z wygodami zaraz do
wynajęcia, wiadomość
Zakręt 7.
679
gfepna
796
■----- 8 K L~T~P-----nadający, się na han
del z mieszkaniem do
wynajęcia zaraz. —
Punkt odpowiedni, .—
Zawiercie, PiUsiudskiego 1'1.
962

Monumentalne arcydzieło filmowe

Wielka operetka Jan na STRAUSSA, która rozbrzmiewa
na całym święcie czazem swych nieporównanych mclodyj ptp
w •

KINO

%

TENIS
Jędrzejewska i Tarłowski
POSADY
jadą do Monte Carlo.
i PRACE
piątek Jędrzejewska
W najbliższy
___ „________________
______
wiraż z Tarłowskm odaje się nia Riwierę.
ONDULATORKA
Pierwszy turniej rozpocznje się w po
manicurizystka z do
niedziałek w Monte Carl©.
brem i początkami szu
<ka posady od zaraz.
Zawiercie skrzynka
pocztowa
54.
981
Przykra porażka
POLSKICH HOKEISTÓW
LOKALE
W ozwairtek późnym wieczorem przy
■wypełnionym Pałacu Sportowym w Ber
3 POKOJE
linie odbyły &ię dwa sipotkania hoke
z kuchnią nowocze
jowe.
W pierwszym meczu kombinowany śnie urządzone, sło
zaraz do wy
team Berlina, pokonał reprezentację olim neczne,
najęcia. 1 Maja 14.
pijską Łotyszów 5:1 (2:0, 2:1, 1:0), wy
965
kazując zdecydowaną przewagę nad łotewskiemj hokeistami.
3
W drugięm spotkaniu rąprezenlbacja
hokejowa PoK-ki walczyła z berlińskim
klnbem Zehlendcirf-Wespen (jdrwgie miej
Tydzień
sce w mistrzostwach Berlina) i wbrew
w firmie
wszelkim oczekiwaniom poniosła przy
krą porażkę 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

HOKEJ
Syuadzi zre^MaUTowah się
Drużyny hokejowe, które startowały
w Garmisch, bdorą obecnie udział w róż
nych twrniejaoh pro^-ncjonamych Onegdaj Kanadą spotkała się w Monachju<m
z reprezentacją. Rzeszy, a Pols<ka rozegra
la T .Hamburgu mecz że Szwecją
W Monachjum Kanadyjczycy poko
nali Niemców 8:2 (1:0, 2:1, 5:1]/® &*•
W Hamburgu na Stadjonie lodowym
odbył się pierwszy mecz międzynarodo
wego turnieju hokejowego, w którym re
prezentacja Szwecji nieznacznie pokona
ła Polskę w stosunku 3:2 (2sl, 1:1, 0:0),
rewanżując się za ponażkę w Garmiech.

Wr TT

pfąTet 21 firfego rr^ rolfn.

.XT7K rEH

<noteck,

F.

NADPROGRAM TYGODNIKI PATA

Kampers

SKÓRKI

BYSTRA

futerkowe przyjmuje
Pensjonat D-ra Szarewstkiago dla zdro my do wyprawy. —
wych i uzdrowieńców SkiLep Ft Molicki, So
Pokój 9 pięcóonazo- ■snowiec wprosił Dwór
976
wem utrzymaniem zl. ca.
5 do 5 zł. 50.
961

Lecznica
przychodnia

chorób skórnych i we
nerycznych ^Pomoc
*Sosnowiec, Sienkiewi
cza 17a.
361

I

[gmiiaŁIlttil
Reklama
jest dźwignią
handlu.

ZAKŁAD STOLARSKI

I

MEBLOWO-BUDOWLANY
właie.

8
i

Cichy Antoni I
mistrz stolarski

SOSNOWIEC,

uL Piłsadskiego Nr. Si

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

wykonanie pierwszorzędne pod gwarancję

Ceny kry synowe.

Warunki płatności b- dogodne[iłila okaiyiM jpriedol nami. 9łM

i

8

Częstochowa za zniesieniem
UBOJU RYTUALNEGO
Kolegium zairządu miejskiego w Czę
stochowie rozpatrywało u tych dniach
sprawę uiboju rytualnego. W dyskusji
nad- wnioskiem, opracowanym przez klub
radziecki Str. narodowego w sprawie
petycji do Rządu o zniesienie uboju ry
tualnego, przedstawiciel klubu żydow
skiego wypowiedział się przeciwko wnio
skowi- Kolegjum Zarządu miejskiego po
stanowiło poddać Radzie miejskiej ped
dyskusję zarówno motywy petycji str.
narodowego, jak i wyjaśnieni© zarząd^
gminy żydowskiejJednocześnie Kolegjum zarządu miej
skiego postanowiło zwrócić się do gnni
ny żydowskiej o nadesłanie bila-rsów
gminy od' r. 1927.
Arcydzieło grozy!

fCINO
Tl

rOlatO

Największa tajemnica i zagadka naszego stulecia!
Dramat według powieści Charles Beldena

M

Gabinet figur woskowych

W roi. gł.: FAY WRAY i LIONEL ATW1LL
w Sosnowcu ul.
Warszawska 2. Uwaga: Pierwszy film, zrealizowany w całości w naturalnych
kolorach

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
JS Wiersz milimetrowy jedaoiamowy; na 1-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.;,
Po 10 wyrazów w każdem kosztują:
S w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz.
30 drobnych ogł. 20 aL
S Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm., za tekstem 55 mm.; w niedziele |
20 drobnych ogŁ 13.00 zL
10 drobnych ogi 7.90 zt
-^i święta 25
*/«
drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzega-;
5 drubnych ogL 4.00 zł.
© nie miejsca ogłoszeń Ad min. nie odpowiada.
:
każdy wyraz dodatków v<]. ' t>.ępo5r
Rękopisów radłriccja nie zwraca.
___
____Za_________________________________
'BĘDZIN, Małachowskiego 7. — CZELADŹ. J. Dembiński, Staszica 16. — DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC. Kioak
l/umnva 7uahniłninnn ’ n. Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 43. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszew&kśege. —
Htlllw! „liłjwl lOlBiiBIBP *
£s‘^ jW- Bagińskiej. - ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. - ZĄBKOWIC^ kioak p. Krupy. - ŹARKi, F. Nwtnerg.

SOSNOWitC. Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4.
Tek 64. Skrytka poczt. 62.
Kfemlniśtracja: Piłsudskiego 4. Teł. 73.
Redaktor n^czatoy przyjmuje
od godŁ 11 —• 1 t <xł 6 — 7.
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