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porucznik rezerwy W.P. sztygar kopalni „ Juljusz',
zmarł dnia 20 lutego 1936 r.
W Zmarłym tracimy sumiennego pracownika

Cześć Jego pamięci!

talii! ImwlM billi Mi
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DONAT HANAK

sztygar Kopalni „Juljusz”, porucznik rezerwy W. P.
b. oficer leg
jonowy 4 p. p. o
odznaczony trzykrotnie Krzy
legionowy
żem Walecznych i Krzyżem Niepodległości,

opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł śmiercią tragiczną
w dniu 20 lutego 1936 r.

Wyprowadzenie zwłok z mieszkania na kolonji Juljusz nastąpi
w sobotą dnia 22 o godz. 14.30 do kościoła parafialnego w Kazi
mierzu, a następnie na cmentarz miejscowy.
W Zmarłym tracimy szlachetnego człowieka, najlepszego kole
gę i dzielnego współpracownika. Pamięć o Nim na zawsze wśród
nas zostanie.

i Zakładów Hutniczych

KOLEDZY i WSPÓŁPRACOWNICY

DONAT HANAK

DONAT HANAK

por. rez. legjanista 4 pp. Leg. odznaczony Krzyżem Niepodfległości, Krzyżem
Walecznych i in.

sztygar Kopalni „Juliusz", porucznik rezerwy W. P. b. oficer legionowy 4 pp.
odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem NfepctBegTości
opatrzony św. Sakramentami zmar! śmiercią tragiczną w dntn 20 lutego 1936 r.

amarł tragiczną śmiercią podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych
na kopalni Juljusz.
W Zmarłym tracimy dzielnego towarzysza broni z wa-lik o Niepodległość
4 p. p. Leg, oraz serdecznego Kolegę w życiu towarzyisłkiem i nieocenionego
współpracownika w działalności społecznej.
Ziemia ojczysta, o wolność której walczył, w trudzie i znoju, niech Go
przyjmie i przytuli.
ZARZĄD OKRĘGU ŚL.-DĄBROWSK1EGO
KOLA „CZWARTAKÓW1.

Przed podróżą min. Becka
DO BRUKSELI.
BERLIN, 21.2. Tutejsze koła poli
tyczne okazują pewne zaniepokojenie
spowodu projektowanej podróży min.
Becika do Brukseli. Panuje przekona
nie, że chęć uczestniczenia w podpisa
niu układu handlowego pokko-belgij
skiego jest tylko pretekstem a nie
istotnym powodem podróży.
PRAGA, 21.2. — Dzienniki czeskie
żywo się imjeresują wiadomością o
projektowanej podróży min. Becka do
Brukseli. W pismach zbliżonych dc
rządu lansowana jest wiadomość, że
podróż polskiego ministra 6praw za
granicznych nie ograniczy się na od
wiedzenie stolicy Belgji lecz prawdo
podobnie połączona będzie z wizytą w
Londynie a być m że i w Paryżu. Z
nieiajonem zadowoleniem wyrażane
;est tutaj przekonanie, że min. Beck
dążyć będzie do zbliżenia z Austrją.
! rancją i * wietami.

Wyprowadzenie zwłok z miefczkamia na kolonji Juljusz nastąpi w sobotę
dnia 22 b.m. o godiz. 14.30 d© ko
*ścioła
para.fja-l.nego w Kazimierzu a następnie
na cm 3n ta-rz m i ejscow y.
O czem zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu
ŻONA I DZIECI

Pomnik Francuzów

Miljon dzieci poza szkołą
Budżet Min. oświaty w Sejmie
Celem wzmocnienia tej akcji i 61-WOWARSZAWA, 212 (teł. wł.). Minietarstwo pizeanyslu i handlu w porozum: e- rżenia specjalnej kontroli nad ru "hem
ujai z Ministerstwem sjpra w w ewtn ętr z- cen. minister przemysłu i haitfdu <It. R.
nyeh i przy współdziałaniu lżb przemy Górecki ma powierzyć tę kontrolę dy
słowo-handlowych pnowadżi akcję do rektorowi Instytuihi badania konjnnkt-ur
prowadzenia dokonamych obniżek cen i cen prof. F. Lipińskiemu.
do konsumenta.
W ton s-po-ób upr a winienia d ,y.reksto-ra
Rząd do sprawy tej przywiązuje du 1netytutai, w ramach którego badania
żą wagę, czego wyrazem są zapewnie nad cer.amj są prowadzone oddawała.
nia przedstawicieli rządu, że obniżone zostaną znacznie wzmocnione i będą
ceny muszą dojść do handlu detalk-z- I miały charakter konrpetencyj związanych
nego.
|2e stanowiskiem komisarza kontroli cen.

Wkrótce

759

„ANNA KARENINA”

Zabiegi b. posła Pragiera
WARSZAWA, 21.2 (teł. wł.). Es-tposeł
I’ra2 e: został wczoraj zwolniony z wię
zienia mokotowskiego i zamieszkał w
Wars a wie.
dniach na j.Lii iższych zaani-srza on
i’O jąć stara-i i a c ponowne przyjęcie go
w poczet człorkćw p id estry warszaw
ek.’ej, z której z stuł sk eśkny po iipraw G*mc cneniu się wyroku w procesie
hnzeskim.

„Strzępy meldunków"
WYCOFANE Z KSIĘGARŃ
WARSZAWA, 21.1 (tel. wł.). Wczoraj
.■■stela wycofair.a ze wszystki 11 księ
garń i czytelni rewelacyjna ksiąiżfka
a icemiuiatra Spraw
woj-skowych gen-■'fawkj-Skladlkowsk.eigo p;t. .,Strzępy
rra-l-tuinlków". Wycofanie książk nasta
ło podobna. La skutek interwencji pev> : h kół legionowy h, u« ażająicych pu’urazie z-a nieaktualną. Druh
'■■1 n - zvmanv.
V \

Skandal w izbie deputowanych

POLEGŁYCH ZA POLSKĘ
LWÓW, 21.2 (tel. wł.). Rozstrzygnięty
został konkurs na projekt pouunilka Frań
guzów
poległych w walce o niapodłegłość RzpUitej.
Pomnik ten ma staftąć aa cmentarzu
Orląt we Lwowie.
W wyniku -narady jury wybrało jako
najlepszy p-rojekt rzeźbę iinż. Różyckie,
go. Przedstawia ona żołnierza opartego
»a karabinie. U frtqp jego leżeć będzie
talbSic-a z nazwiskami poległych, kryiąca
garść ziemi z Francji.

Trzęsienie ziemi
W JAPONJI

lOKdO, 212 (tel. wł.).' Trzy najwięk
sze miasto japońskie- Osaka, Nagoya i
Kolbe były nawiedzone przez trzęsienie
ziemi. Najbardziej ucierpiało Osaka.
Kalka osób utraciło życie, kilkanaście
jest raimycli. Liczme domy zawal’ły się.
W 12 piutnktach miasta wybuchł pożar,
który zdołano jednakże opakować. Potłu
czenia telefoniczne i telegraficzne przer
wane. Straty i szkody wyrządzone w
Nia|gry« i Kobe są nrr.iej poważne-

Poseł komunistyczny uderzył pięścią w twarz przeciwnika Polska—Estonia 34:29
PARYŻ, 21.2. (Tel.wł.). Dyskiur-ja
■nad paktem francusfco-sowieekim rozna-miętniła uczucia niemniej, niż spra
wa zastosowania sankcji wobec Włoch
jednym z mówców, który pakt francusko-eowiecki podał krytyce najo
strzejszej, wymieniając przytem sub
wencje, wypłacone komunistom fran
cuskim przez Moskwę, był p>os. Filip
Henriot, najlepszy mówca parlamen
tarny w szeregach prawicy.
Dziś w południe w kuluarach izby
doszło do .gwałtownej utarezlki mię
dzy posłem V- riiotem a posłem ko
munistycznym iiamettem. w 'której
wyniku komunista uderzył pięścią w
twarz przeciwnika paktu z Mrskwą.
Z wielkim trudem udało sin Tozłą-

WARSZAWA, 215 (teł. wŁ). Dzisiaj
czyć walczących, ale incydene wywo wieczorem rozegrany został w hali
łał najgłębsze oburzenie wśród obec Y.M-C.A. mecz w koszykówkę ręprezennych.
tacyj Polski i Estonji.
Słpo-tkanie zakon żyło się zrwycięstwem Polek i w stesumiku 34:29.

K. H. Rostworowski
CHORY
KRAKÓW. 21.2 (tel. w:.), Zamieszlkały w Kralkowie znakomity dramaturg
Karol Hube-rt Roet-worowslki poważnie
zaniemógł.
W związku z tem postanowił on zre
zygnować z manda-tu radnego miejskie
go z kluibu radzieckiego Chrześcjańsk;ej Demokracji. Na jego miejsce wej
dzie emerytową®y wizytator WiŁicenty
Oprodzziińsilri.

Polska—Węgry 1:1
Wczoraj w nocy w Berlinie olimpij
ski zespól hokejowy Polski rozegrał
mcz z reprezentacją Węgier, powraca
jącą również z Olimipjady, uzyskując
wynik nierozstrzygnięty.
Obydwie
bramki padły już w pierwszej tercji
gry. Dla Polski strzelcem był Siupinicki.
Jutro Polacy grają mecz rewanżowy
z Niemcami, którym u-legli 0:1.

t
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Z Kuźnic na Turnie
PIERWSZA TRASA KOLE0K1
W RUCHU

W służbie abisyńskiej i niewoli włoskiej
ZAKOPANE. 21 ś2 (teb wi.). Dniś przed
RZYM, 2t2. — Ferdinacdb Ghaarollii pole, pokryte wieUkiemi kamieniami. Po liśmy swoje potrzeby. Pnacowoliśimy połndriem nastąpiło komisyjne odebra
korespondent ^Giorna-ie drtIWia‘‘ w Ma- t-tóm bombardowaniu Europejczycy stali dzień i noc. 14 bm. został ranny w nogę i nie i otwarcie pierwtrtgo odcinka ko
kal‘Ie podaje następujące szczegóły o 2 się przedmiotem prześladowań i otocze sym rasa Mułughuctty, Lidz Asia. Ojciec lejki linowej na Kadrowy Wierch, a
Polakok h., którzy wzięci zostali id<o nie ni zostali powszechną niętnfinoócią.
nigdy nie przyszedł odwiedzić go w miamOWiicie odcWka Kuźnice — Turnie
woli w Aidba Aradam przez żołlnienzy
szpitalni.
Lidz Asta odznaczaj się upizej Myślenickie.
W DRODZE DO AMJBO ARADAM
IMugość odcinka tego wytnosi 1950 m
niem obejściem ponieważ wychowywany
dywiz$ ,.23 marca’4.
W Dessie — mówił dr. Belaw — o- był w Chrfordzae. Wszyscy jnoi Abisyń- Różnica wzniesień okoJo 330 m. Ruch
Meiksymiljan SrtamisJaw Bólaiw urodzo
ny 29 liistofpaida 1900 roku w Warszawie trzymafliśmyj rozkaz dołączenia się do czycy zachowywali się jednak, jak ło pasażerski na tym odcinku trasy kolej
ki litnowej podjęty zostanie bezpośred
nlkończył medycynę na Uniwersytecie wojsk Łasa Mulugthiuetty, który zbliżaj dzie prości i dzicy.
nio po otwarciu.
Warszawskim w roku 1926. Jeet bloróy- s-ię do Arnba Aredam. Wpakowaliśmy
W
NIEWOLI
a
‘
1
F
*
nem o płowych włosach. Nosi płócienną nasz szpital na 120 mułów i w towarzp
Oficjalne otwarcie całej
do K»
kufftlkę, spodnie sportowe i żółte burty. stwie eskorty 125 żołnierzy wyruszyliś Pracy było coraz więcej. W dzień do ^>rowe>go Wierchu nastąpi 2f7 marca.
chodziły
odgłosy
pękających
bomlb,
w
my
w
kierunku
Quoram,
gdzie
zatrzy

Na ramieniu ma zł alk Czerwonego Krzy
maliśmy się 2 tygodnie. Znów byliśmy nocy roejlegały się jęki i wołania ran
ża.
Nowa bitwa
Taideustz Medyński urodzony w roku świadkami bombardowania, które szpi nych. Absyńczycy okazywali nam Coraz
ROZGORZAŁA W ABWNJI
1910 w Warszawie, dzienmikar.z, wysłań talowi nie wyrządziło jednak żadnej większą nieufność, zwłaszcza, że nie
nik „Kurjera Porano ego“, ubrany podo szlkódy. Pod Araba Airadam przybyliś wszystkich rannych mogUiśmy uireitOwać.
PARYŻ, 21J2 (tel. wł.). W Aibisynji n*
bnie jaik jego towarzysz lecz bardziej my 25 stycznia. W wojsku rasa Miulnig- W duszach ich budziły się podejrzenia, froncie północnym rozgorzałe nowa bit
po sportowemu. Ma r.a sobie grubą ko huertty panowała epidiemja tufusu i dy- że jesteśmy sojusznikami Włochów. W wa. Szczegółów o prz<4>iopD d>®!ałań wo
szulę wełnianą w 6:zeroikj’; kraty. Twarz zenterji. Zorganizowałem — mówił dr. rezultacie Abisyńczycy zaczęli i się sami jennych brak.
pierwszego znaW.rjiLje charakter szcze Belaw — szpital w pieczarze skaflir.ej opatrywać i bądź powracali do wąhki,
W iprowiccji Tigire i Tembien wojska
ry i ortiwarty, oblicze drugiego — usipo- dluigości 20 mt-r. Przestrzeń tę Dodzieli- bądź uciekali w giłąjh kraju. Zbiegów aibisyńskie miały nawiązać łączność i
łem na 2 sekcje, urządzając od-rębną sa chwytano i okrutnie torturowano w na walczą zawzięcie z pilaeejwdŁ i em.
adbiemie bardziej okryte.
szej obecności. Wreszcie któregoś ranka
lę OiperacyijiDą oraz izbę chorych.
W NAMIOCIE WŁOSKIM
usłyszeliśmy głosy włoskie. Zbliżył się
U RASA MUŁUGHUETTY
Koleje ich życia przypominają fanta
koniec naszej odysei. Była jednak oba
Kto wygrał?
styczne opowieści awamtusmiicze. Badano
Wiadomości nadchodzące od rasa Kas wa, że zostaniemy wzięci za Abisyńczyw drugim dniu ciągnienaa w I 1
ich w namiocie ol uerskiin, gdzie zajęli ta z Dessie mówiły o olbrzymich zwy ków. Kolega Medyński wyszedł pier II Wczoraj
ciągnieniu padly naetępnjące wiesze wy
miejsca na bańkach z benzyną.
cięstwach abisyńskich, budząc entu wszy, rzucił rewolwer i podniósłszy grane:
Dr. Belaw chwyta się często za głowę zjazm wojsk rasa Muli ughuetty, który ręce do góry, stanął u progu. Następnie 5.000 zf. — N-ry: 54233 80M4.
i zdradza widoczną depresję nerwową, dysponował własnemi siłami liczącymi zawołał n,a mnie. W tem sposób znaleź 1.000 zł. — Nr. 65137.
maionuast dziennikarz doda-je m>u odwa 50.000 ludzi oraz 30.000 wojownikami liśmy się wśród „czarnych koszul44.
500 zł. — N-ry: 76524 167514.
gi, powtarzając, że sikoro udało im się przyprowadzotT-ymi przez sprzymierzeń
Korespondent dodaje, że dr. Belaw za 40 zł. — N-ry: 11699 13730 103501 157844
wydostać z rąk dzikusów, Obecne ich ców. Z nadejściem wiadomości o posu pytywany przez lekarzy włoskich na te 200 zł. — N-ry: 15800 18066 34180 45905
przygody przybiorą olbrólt szczęśliwszy, waniu się Włochów na Amba Aradam maty fachowe dawał odpowiedzi rzeczo 58894 70482 84571 93710 162216 166436
zwłaszcza, że znaleźli się wśród Europej przystąpiono do przygotowań obronnych we i rozumne, następnie wykonał opera 150 Zl. — N-ry: 16107 19129 21226
czyków. Z zeznań jeńców wynika, że a oficerowie abisyńscy zaczęli opraco cję chirurgiczną na rannym tubylcu 43168 45194 57099 59809 73894 80876 9959J
100927 107695 107724 107910 121876 128003
dr. Bela w podróżował przed niedawnym wywać plany odwrotu.
pod okiem chirurga włoskiego. Po umy 139900
155559 165749 167099 192299.
czasem po lndjach, w poszukiwaniu za Gdy zaczęło się bombardowanie, ob ciu rąk oblkze jego rozpogodziło się i
jęcia. W listopadzie 1934 rOku uzys-kal stawiono nas Idllku zbrojnymi, którzy nabrało życia. Ne tem badan-ie zostało We czwartek w III i IV ciągnieniu większe
wygrane pad-ły na następujące numery:
6ty,pendj um p»zy amerykańeikiem towar stale nas strzegli, nawet gidy załatwia zakon
*
zonę.
25.000 zł. — Nt. 1369Q5.
nzygtrwie Sudan Interier Mi6&ion“. To
20.000 zł. — Nr. 184842.
warzystwo to kierowane jest przez Affie10.000 zł. — Nr. 81677.
rykaukima Lambi, który przyjął obywa
s. + P.
2.000 zł. — N-ry: 59666 131549 187022
telstwo abisyńskie i stał się jednym z
1.000 Zł. — N-ry: 42591 45479 62151 157623
głównych doradców Negusa w Addis
189697.
Cyprjan Władysław BRODZIŃSKI
Abebie.
500 zl. — N-ry: 38712 68190 82148 100161
b. długoletni sztygar Tow. Alkc. Kopailń Węgla „Fl«ra“, b. więzień i zesła
•07898 117931,
W MISJI METODYSTÓW
niec polityczny
400 zl. — N-ry: 36023 71484 94917 96078
Podczas pierwszego roku pobytu .w
po długich i ciężkich cweujplieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Pa
102220 102654 111007 173955.
nu dlnia 19 lutego 1936 roku, przeżywszy lat 57.
kraju Gimima w łonie misji amerykań
200 zl — N-ry: 14034 56935 44779 48153
Wyprowadzenie drogich nam Zwłok z domu żałoby przy ul, Kr. Jadwigi
skiej dochodziło do gwałtownych kłót
50341 69660 104101 123544 141047 108602
Nr. 27 ćo kościoła parafjailnego w Dąbrowie Górą,, a następnie na cmentarz
ni i sporów, a szef misji nakłaniaj dr.
160633
164647 165425.
miejscowy nastąpi w niedzielę dnda 23 b.m. o godzinie 3 popołudniu. Nabo
Belawa, aby porzucił swój zawód i stał
150 zl. — N-ry: 6928 8960 9604 14285 15219
żeństwo żałobne za spokój duszy Zmarłego zostanie odprawione w poniedzia
15912 19033 30357 40919 42681 46366 49215
się misjonarzem metodystów. Wówczas
łek dnia 24 lutego o godzinie 8-ej Tano.
32575 53970 571® 61632 ?«43 76477 76692
Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół, kolegów i zna
dr. Bel a w postanowił porzucić towarzy
91377 102761 112109 113511 131016 130381
jomych
pogrążeni
w
głębokim
smutku
szy i powrócić do Addis Abe
*by,
gdzie
134665 146911 148866 148961 149013 158901
ŻONA DZIECI I RODZINA
stanąwszy przed oŁDiczem Negusa zacią
165681 175924 174772 184763 190154.
gnął się do eibisyńskiego Czerwonego
Krzyża z gażą 400 talarów miesięcznie.
Początkowo wiodło się dr. Belawowi
dość dobrze, nie był jnż zmuszany do
śpiewania w chórach religijnych, ani od
czytywania biblji dzikim Abisyńczykom
Pracował na niwie hraanar.rtarnej. Pew
[pałanie kościołów
kościołów.—Czerwone republiki.—Przestępcy na ulicach
ulic
nego dnia mianowano go dyrektorem Podpalanie
szpitala r. 3 i wysłano do Dessie dtia
PARYŻ, 21.2 (Tel.wł.). Radość lewi czas stłumić; w trzecim kościele spłonę w Co,rd obie. Tłum wtargną! do zabu
26 listopada z eskortą zlbiojnych Abisyń
dowań klasztornych i wypędził wezysl
cy hiszpańskiej spowodu zwycięstwa w to całe urządzenie wnętrza.
ozyików.
W rozmaitych miejscowościach orga kie mniszki, które wśród szyderstw o
wyborach i objęcia władzy przez preSPOTKANIE Z DZIENNIKARZEM.
injera Azalię przybiera zupełnie nieo nizacje Komunistyczne i anarchistycz prowadzano po ulicach miasta. Dzię
W Dee&le spotkał dY. Belaw dziennika czekiwane formy. W każdem mieście i ne .proklamują czerwone republiki. W ki kilku roz ważniejszym politykom u
rza Medyńskiego, podróżującego samo miasteczku hiszipańskiem odbywają, Acija demonstranci ogłosili komunę i dało się uwolnić część mniszek i ode
chodem po Abisyinji. Medyński, który się radosne manifestacje, które prze jej niezależność od rządu madryckie słać do domów rodzicielskich. Inne mu
przekonał się, że w Addis Abebie wa radzają się następnie w dzikie ek^ce go. Dla stłum enia rozruchów wysłano siały uczestniczyć w dzikich zaba
runki pracy dzień Liberskiej są niesły sy i barbarzyńskie
prześladowania do Acija silne oddziały policji na sa wach rewolucjonistów. Klasztor zo
chanie trudne, sipotkawszy się z dir. Be prawicowców. Mnożą eię nieustannie mochodach, bowiem komuniści przy stał spakny.
law em w Dessie postanowił się zaciąg ucieczki kryminalistów z więzień, nod stąpili do podzielenia między siebie
Na tle pożarów płonących kościołów
nąć, jako asystent szpitalny, zwłaszcza pałanie domów, kościołów, biur wro wszelkiego mienia prywatnego bo i nieustannych rozruchów Madryt orga
że posiadał pewr.e znajomości z medycy gich partyj, demolowanie klasztorów. gatszych ebjwateii miejscowych. W nizuje na nowo życie /polityczne. Już
ny, zdobyte podczas rocznych studjów
W ciągu jednego dnia wczorajszego Alicante zbuntowali się młodociani niedługo ma sic odbyć pierwsze pona uniwersytecie warszawskim. Medyń podczas licznych strzelanin zabitych aresztamci w dwu karnych zakładach 3iedzenij Kortezów, któremu przewód
ski napisał wniosek do abisyńskiego zostało 5 osób, a 30 odniosło ciężkie wychowawczych. Przestępcy, wydo niczyć będzie wódz socjalistów Largo
ministerstwa spraw wojskowych i Otrzy rany. Policja jest wobec szalejącego stawszy się się na ulicę, przystąpili na Caballero, bowiem protokuł o jego wy
mał odpowiedź pozytywną oraz gażę 125 tłumu zupełnie bezsilna. W Viigo tłum tychmiast do rabunków. W Oviego borze nadszedł pierwszy do sokretarja
talarów miesięcznie. Podczas ostatniego anarchistów wtargnął do lokalu faszy tłum szturmem zdobył więzienie i u- tu izby. Rad;/ ministrów uspakaja Ma
pobytu w Dessie Medyński zdołał wy stów hiszpańskich, gdzie zastano kil wolnił 900 aresziantów politycznych i dryt komunikatami stwierd/zającemi iż
silać jeden artykuł do swego dzianą ilka, kanaście osćlb.
Anarchiści zamknęli kryminalnych. Zbiegli więźniowie do w kraju panuje zupełny spokój, że
ale nie mógł sprawdzić, czy artykuł ten ich w lokalu, drzwi zabarykadowali, konują nieustannie napadów w mia rząd uważa stan wyjątkowy za zby
doszedł do Warfezawy. Ponadto Medyń Tylko dzięki energicznej interwen stach i na drogach.
teczny, bowiem władze posiadają do
Radykalne elementy lewicowe nie stateczne środki aby w normalnej dro
ski często otrzymywał upomnienia od cji policji, która zmuszona była użyć
oszczędziły
także
klasztoru
żeńskiego
Dyrekcji pisma spowodu bratku wiado broni, zdołano uratować faszystów
dze zabezpieczyć spokój i porządek.
mości.
przed spaleniem żywcem. Uratowa
nych tłum odbił z rąk policji i ciężko
BOMBARDOWANIE DESSIE
poturbował. W Maladze, Ferro! i
Dalej dr. Belaw zeznał, że wiraż z
Medyńskim był obecny w Dessie pod Huelva tłum spalił domy, gdfcie mie
w rękach profesora Lipińskiego
czas bombardowania miasta przez Wło ściły się miejscowe zarządy partyj
chów. Dr. Belaw twierdzi, że namioty faszystowskich i katol. partji ludowej.
WARSZAWA, 21.2 (tel. wł.). W dniu nauczycieli. Na utzupełnieinie tytfh bra
Czerwonego Krzyża nie zostały zbom
W Maladze zrewoltowany tłum przy dzisiejtStzym Sejm rozipatiywal budżet ków niema pieniędzy.
bardowane, ale jeden r.amiot spłonął, puścił szturm do <-eminarjum teolo Ministerstwa oświaty. Obszerny referat
W dyskusji wzięJo lidz ał 25 mówców,
trafiony odłamkiem pocisku. Zeznał rów gicznego. Wychowankowie uciekli w wygłosił poseł Pocłimarski, który s-twier- a międizy innymi minister oświaty prof.
nież, że pielęgniarka amerykańska, o popłochu, poczem de monę franci semi diziU m. itn. emuitny faikt, że w Polsce Święrtk? sławski, który przy hucznych
której tak wiele pisała prasa zagranicz narjum podpalili. W La Co run a podło miljon dzieci znajduje się poza szkołą. oklaskach izby zapowiedział zaangażo
na. nie została ranicfk odłamkiem poci żony został ogień w trzech kościołach Błrakuie 46.000 izb szkolnych i 30-000 wanie 2.000 nauczycieli, co wielu dzi' sku. le złamała noce, uciekając nrzez W dwu wvnadkńnh zdołano nożar na
ciom otworzy bramy ftzkoine.

Poważna sytuacja w Hiszpanji

Kontrola nad ruchem cen
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„Owoc dojrzały do zerwania
Kwestja żydowska w Polsce w komisji senackiej
Kwestja żydowffca w Polsce niewąt
pliwie znajduje się w rakiem stadjum,
które wymaga powzięcia pewnych decyzyj zmierzających do rozwiązania
tego problemu. Niewątpliwie wielce
charakterystycanem były fragarnwy obrad w kom . ji senackiej, przy oma
wia-ni u budżet
*
Ministerstwa spraw
wewnętrznych. Nad kwestją żydow
ską zastanawiali się sena+orowieh-r.
Rostworowski oca>z ks. Radziwiłł. Obaj
odgrodzili się od podejrzenia, jakoby
byli antysemitami Obaj z ,.obrzydzęrriem" mówili o pewnych aktach terorn stosowanych wobec ludności ży
dowskiej.
Tu nasuwja ®ę uwaga, czy pp. sena
torowie zainteresowaliby się tą kwe
stją, gdyby nie pewne, tak „gorszące
ich1' zajwieka. A'le obaj stwierdzili,
iż trzeba się zastanowić nad rozwiąza
niem sprawy żydowskiej i powziąwszy
plan dążyć do zrealizowania. Obaj
stanęli na stanowisku konieczności e■migraeji ludności żydowskiej z Polski.

nycŁ państw, które ten sam problem
posiadają. My, państwo o największem
skupieniu żydów, bo wynoszącem 3.5
miljona, kiedy Niemcy mają wszystkie
go 600.000, mamy 970 certyfikatów,
czyli trzecią część wszystkich certyfi

katów. Zdaje mi się. że jeśli Rząd na
apel ministra spraw wewn. i naszej ko
misji uzna ten problem za jeden z bar
dzo ważnych na tym odcinku, to współ
nie z MSZ w- drodze dyplomatycznej,
mając .podstawę tak sprawiedliwą, jak
procent ilościowy żydów w porówna
niu do innych krajów, zdoła wywal
czyć większy procent certyfikatów.
CZY TYLKO PALESTYN A?

się, że może i na tym terenie współ
praca z tymi wielkimi organizacjami
sjonństycznemi byłaby wskazana, możeby aię udało wynaleźć jakiś inny
teren, któryby sprawił, że nie bylibyś
my tak 't-zależnieni od polityki angiel
«kiej w Palestynie, 'która na najbliż
szy przynajmniej czas nie wróży emi
gracji żydowskiej poważniejszych su
kcesów. To je^t problem, który musi
wziąć w ręce Rząd, a społeczeństwo
musi zroz,umieć, że to jest jedynie kon
druktywny w problemie żydowskim
program dlatego, że wtedy będzie laiwiej odwrócić elementy gorętsze od
pałek i tłuczenia szyb".

konamy, że MSWewn. enengicznie prze
eiwstawi się tego rodza ju niekultural
nym i bardzo niepożądanym objawom.
P. minister może być pewny, że wszy
stkie represje, w tym kierunku strsowane. będą przez nas powitane z uznaniem. choćby one mogły doprowa
dzić do bardzo ciężkich i ostrych ferm
ANTYSEMITYZM ROŚNIE

Nie możemy jednak zamykać oczu,
iż antysemityzm w całej Euircpip ro
śnie i że to znajduje wpływ i u na
*.
Gh ciąłbym podkreślić jeden moment
niezmiernie charakterystyczny. Jeżeli
Niemcy przez stosowanie, w sposób
znany antysemityzmu, uzyskały nad
mierne w stosunku do żydów w Niem
czech kwoty emigracyjne, to wytwa
rza sytuację, iż tylko ta droga daje re
zultaty i że należy wobec tego na nią
wstąpić. Tu jest wielkie niebezpieczen
6two. Byłoby ipożądanem. ażeby z ini
cjatywy p. ministra poprzez inne urzędy, powołane do tego, móc uzyskać
dla Polski — nietylko to jest w intere
sie Polski, ale i samych żydów — od
powiadające ogólnej ilości żydów u
nas kwoty emigracyjne.
Jeżeli mówimy — powiada dalej
mówca — iż miljona żydów musimy
się pozbyć, nietylko dlatego, że 6ą.nam
niesympatyczni, ale nie możemy za
mykać oczu na nędzę, która się szerzy
wśród ludności polskiej Trzeba parnię
tac. iż pewne gałęzie działalności *pe .
cjalnie w małych miasteczkach są mo
nopolem żydowskim. W czasie prze
ludnienia wsi musi ona mieć dostęp i
do takiej działalności jak handel.

CO MÓWIŁ SEN. RADZIWIŁŁ
Czy mamy się jedynie ograniczać do
emigracji palestyńskiej, czy Rząd nie Poparł sen. Rostworowskiego w jego
powinien wykazywać również inicja wywodach sen. Radziwiłł, mówiąc:
tywy w wyszukiwaniu innych terenów,
Jestem zgodny z p. sen. Jłcstworowwejść w kontakt z wielkiemi kapitali- skim. Świadomość, iż trudności wypły
stycznemi organizacjami żydowakię- wają z istnienia w Polsce nadmiaru
mi na terenie międzynarodowym, o tent ludności żydowskiej jest aksjomatem
sądzie nie mogę, ale jeżeli czytam w ogólnie uznanym. Jestem zupełnie wol
pismach, że żydzi amerykańscy złożyli ny od jakiegokolwiek antysemityzmu
10.000.000 dolarów na emigrację ży wojującego i brzydzę się temi praktrPROBLEM ŻYDOWSKI
Przemówienie sen. hr. Rostworow dowską z Niemiec, a żydzi angielscy kami, stosowanemi przez pewne odła
na tenże cel 5 miljonów, to zdaje mi my polityczne w Polsce. Jestem przeskiego brzmi ało w ten sposób:
Pragnę poruszyć jeszcze jeden pro
Pierwsza wielka wygrana I-ej klasy
blem, który jest powodem przepraco
wania naszej policji, problem żydowstei. Problem ten staje się coraz bar
dziej ostry i niema widoków, żeby ta
jego ostrość mogła się zmniejszyć dla
Na Nr. 122152 padła w szczęśliwej kolekturze
tego. że ilość żydów w Polsce jest za
■wielka a kierunek naszego życia, spo
łecznego i goapodarczfego musi iść w
kierunku
rozwoju spółdzielczości,
zmniejszenia ilości pośrednictwa tak,
Katowice, Sw. Jana 16.
że grunt dla zatrudnienia masy żydów
Tak oto wyglądała dyskusja w pew
w Polsce usuwa się im spod nog. Po
nych fragmentach w komisji senackiej
mijam to, że .pewne grupy polityczne
na temat kwest ji żydowskiej. Skoro
z tego ciężkiego dla państwa problemu
dwaj wybitni 'konserwatyś',: uważali,
zrobiły sobie odskocznię polityczną,
iż już trzeba zabrać głos i formalnie4*
ordynarny geszeft. Nie stoję na grun
potępiając ekscesy antyżydowskie, po
cie antysemickim, potępiam jak naj
średnio stwierdzili, iż te el-s^egy sku
ostrzej wszystkie antysemickie wybry
tecznie przyczyniły się w Niemczech
ki, zna jdnję. że one prowadzą do zd’zi
do rozwiązania problemu
dowodzi
czenia obniżenia naszej kultury, nie
niezbicie o ..owocu dojrza^rm dg zer
dają i nie mogą dać żadnych rezulta
wania" i. mówiąc siylem handlowym,
tów. Źnajduje. że uregulowanie Dro
koniecznością wyeksportowania feT0
bieniu żydowskiego może się odbywać
*
..o-woci?
przynajmniej w 1/s części.
tylko w tej płaszczyźnie. którą posta
Narazić.
wił b. poseł Griinbaum. że w Polsce
jest o miljon żydów za wiele. Dla nas
nie pozostaje nic innego jak popiera
nie. rozwijanie i praca najistotniejsza
w kierunku emigracji żydowskiej. Te
stem pod tym względem zupełnie pe
wny, że resort p. ministra spraw we
JAK GEN. ŻELIGOWSKI ROZMA
wnętrznych robi wszystko, ażeby w
WIAŁ Z POSŁEM WIERZBICKIM
tym kierunku oddziaływać.
W toku onegdajszych obrad Sejmu
JEDYNE UJŚCIE
zdarzyła się krótka rozmowa pomię
Jedynem ujściem tej emigracji ży
dzy gen. Żeligowskim, przewodniczą
dowskiej jest Palestyna. Myśmy już w
cym grupy rolników. a
prezesem
roku 1955 doszli do tego, że właściwie
Związku przemysłowców
posłem
OSTRE
POGOTOWIE
W
BARCELONIE.
cały przyrost naturalny został z pew
Wierzbickim:
Po
ostatnich
wyborach
kocioł
hiszpański
znowu
zawrza-l.
Ilwtraoja
przedstawia
tłum
ną minimalną nadwyżką zaabsorbowa
Pos, Żeligowski opowiadał m. in., że -dy
przed siedzibą gaibernatpra w Barcelonie.
,Fiait‘ zetkną! się ze związkiem przemysłow
ny przez emigrację żydowską. Nie jest
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to zmniejszenie tego miljona. ale jest
to poważny krok, który w ciągu sze

regu lat może wywołać normalniejszy
s-.sunek ludności żydowskiej do re
szty ludności jako mamdatarjuąza, a ta

polityka jest w najwyższym stopniu
krmjunfctuarlna. W tej chwili w związ
kn z wojną włosko-ąbisyńską, zabu
rzeniami w Syrjii, Egipcie idt. jest wy
raźną tendencją do zmniejszenia się
emigracji. Tutaj orosimy walczyć z pe
wnerni bardzo powarnemi przeciwno
ściami, które już wykraczają poza re
sort Mimsteretwa spra-w wewn., a sta"
ją się domena, którą musi się zająć ca
ły Rząd. Rząd musi przyjąć jako pro
gram — popieranie, formowartie. wal
kę o możność emigracji żydowskiej.

Już w tym roku sytuacja wygląda bez
porównania gorzej, już tej liczby emi

gracji, którą byliśmy w stanie wy
wieźć w 1955 r. nie da się utrzymać.
To jest problem wymagający akcji dy
plomatycznej. O iem świadczą cyfry.
CYFRY

Ilość żądanych przez emigrację ży
dowską certyfikatów jest nieporówna: e wyższa, od ilości certyfikatów przy
znawanych przez rząd angielski. Dla
iego m usiany walczyć o stosunek Ro
jowy certyfikatów, który powinien
l'vi- u nas wyższw w sńosiwrku do inr
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Z kim współpraca?
Definicja legalnych ugrupowań politycznych
W numerze wczorajszym .,Gazety
Polskiej" ukazał się artykuł pt. ..To
co najważniejsze", będący komenta
rzem; niejako półurzędowym mowy p.
premjera KościaJknwskiego, wygło
szonej w Sejmie. Artykuł ten ma na
celu rozwianie wszelkich złudzeń —
o ileby one gdzieś miały .powstać —
w kwesłjj tak zasadniczej, jak współ
działanie społeczeństwa z rządemPodikpiwając sobie z tych wszystkich,
którzy mogli spodziewać się od nowe
go rząd-u nowych metod rządzeniawspomniane pismo, prawdopodobnie
piórem p. Miedzińskiego, oświadcza
iż jest nwwątpliwą zasługą szefa Rządu,
że rozproszył miraże opozycji, epodziewąjącej się jakiegoś eksp-iacyjnego saniobójśtwa nowego ustroju.

P.r em jer Kości a lików siki określi,! dobitóie.
źe warunkiem wstępnym uznania jałkiejkolwiek wogtik gruipy (politycznej, jajko
czynnika, z którym- można rozmawiać. jest
wstąpienie j>rżez dana gruipę na płaszczyz
nę legalności, tlj. uznania zasad nowej kón.sitytttcji.
•

Oczywiście .down te skierowane 6ą
pod -adresem stronnictw' tak zwanych
oipozycyjmych. co znalazło już swe czę
ściowe potwierdzenie w rozwiązaniu
Stronnictwa Narodowego na Śląsku.
Naczelny redaktor ..Gazety ‘Polskiej“
pisze dalej:
Być in-oże, że oświadczenia premjera Kościankow»kiego nie miałyby tego ciężaru
gatunkowego, gdyby nie tmeildki i siatki
pajęcze, roztaczane mniej hub więcej k»nsztowjue wokół jego rządni od chwili, gdy
stanął przy sterze państwa. J-dnaikżc roz
praszanie wczas .nieporozumień jest w sztu
ce rządzenia rzeczą niepospolitej wagi: to
lerowanie ich zbyt długo doprowadza cza
sem do tego, że trzeba je już nie rozprasizać, lecz rozcinać.

Trudno przypuszczać, by zmalazł się
ktoś, któryby- mógł mieć tego rodza
ju miraże...
Sprawa tedy jest jasny i niedwuzna
Wyraźną wskazówkę dla tych, feórzyby pragnęli nawiązać kontakt ze cznie postawiona. Czy znajdzie uza
sferami rządzącemt zawierają następu sadnienie w „rzeczywistej rzeczy wi4>Ezyiszjłb6ć pokażc.
jące słowa:

ców' metalowych, to znalazł tam bagno.
P. Wierzbie!.:: Jakie bagno?
Glos na sali: No, bagno, woda.
P. Wkyzbk-ki: Jeżeli woda krystaliczne,
to dobrze,
W dalszym ciągu gen, Żeligowski, broniąc
polityki defiacy.jnej, powiedział:.
— A ja twierdzę, że to równanie wdół. to
najwyższa nasza kultura i cywilizacja, bą
na tym dole jest człowiek, na którym Sc
opera nasza obrona.
P. Wier/hicki: Trzeba go dźwignąć wgórę.
P, Żeligowski: Wlaśnd-e trzeba dźwLgmąć. a
■nie uinoeić sic na balonie, odrywać od ziemi
i lecieć .niewiadomo fldizdc.
P. Żeligowski: Mówił również p. Wierz
bicki o roślinach, do 'kitórych zaliczył prze- •
mysi.
P. Wierzbicki: Jako dąb.
P. Żeligowski: Tak, jako dąb, który dotych
czas rzuca wo-koto gruby cień na wszytko.
Tak rozmawiał prezes koła rolników z na
czelnym drrektorem L?wjatana.
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Konferencja u Wojewody dr. Dziadosza
w sprawie zatargu zarobkowego w górnictwie
W feru wczorajszym, w starostwie
powiatowym w Będzinie p. wojewoda
fcieledki dr. Dziadosz przyjął przed
stawicieli Związków zawodowych: de
legację C. Z. G. z sekretarzem Biedni
kiem, delegację Z.Z.7. z sekretarzem
Rylskim, Z.Z.P z sekretarzem Rzepą.
Ogółean w konferencji wzięło udział
18 osób. Delegaci związków zawodo
wych jednomyślnie stwierdzili niezwy
kle ciężką sytuacje górników oraz ko
nieozność czujnej obserwacji stanowi
ska zarządów kopalń tak od strony
usiłowań obniżki zarobków, jak i trak
towania ijobotnitów niezgodnie z prze
pisami ustawowemi o ochronie pracy.
P. wojewpda dr. Dziadosz oświadczył
iż uważa ipoetulaty legalnych związ
ków górniczych, w zakresie utrzyma
nia dotychczasowych płac za słuszne i
!e postulaty w całości poprze.
Odnośnie do innych spraw porusza
nych przez delegatów, a denerwują
cych ludzi pracy p. Wojewoda zaipew
nił, Iż w zakresie swoich kompetencyj
uezvni wszystko, aby praca, zgodnie z
Konstytucją była wyraźnie szano
wana.
Sprawa Warszawskiego Towarzystwa
była przedmiotem rozmów, w których
dano wyraz zrozumieniu sytuacji za
równo robotników, jak i kopalń.
■P. wojewoda zdecydowanie określił
swoje stanowisko do Świata Pracy,
przeżywającego w Zagłębiu najostrzej
szy kryiys.
Konferencja dzisiejsza ustaliła wy
raźnie stanowisko władz wojewódz
twa Kieleckiego do zagadnień rozgry
wających się na terenie naszego prze
mysłu górniczego.
W poniedziałek odbędzie się w In
spektoracie pracy konferencja z udzia
tem przedstawicieli Rady Zjazdu
i
Związków robotniczych.
Zasadnicze narady nad sytuacją w
Zagłębiu Dąbrowakiem odbędą się w
Warszawie we wtorek, t. j. nazajutrz
po sosnowieckiej konferencji w Inspe
ktoracie Pracy.

PROPOZYCJE PRZEMYSŁU
GÓRNICZEGO.

W dnin wczorajszym odbyła się kon
feremcja przedstawicieli Rady Zjazdu
z przedstawicielami związku zawodo
wego „Praca Polska’’ w sprawie wymó
wienia warunków płac w przemyśle
górniczym. Propozycja przemysłow
ców górniczych idzie w kierunku prze
szeregowania wszystkich kopalń do
niższych katagoryj, a mianowicie:
1) kopalnie Sosnowieckiego Towarzy
stwa (Milowice, Jerzy, Modrzejów),
Franko-Włoskie (Paryż i Koszelew),
Gwarectwa Hr. Renard, Bezimiennego
Tow. Czeladź — z ikategorji A do ka
tegorji B, co równałoby się 9 proc,
obniżki.
2) Kopalnie Grodzieckiego Towa
rzystwa i Solvay z kategorji B do ka
tegorji C, co równałoby się 7 i pół
procentom obniżki.
5) Kopalnie Jaworznickiego Tówarzy
stwa (Piłsudski, Kościuszko i Jan Kam
ty),’ Siersza Wodna z kategorji C do
kategorji D, co równałoby się 5 i pół
proe. obniżki.

Zwolnienie żołnierzy
OD

PODATKU WIDOWISKOWEGO

Mitaistershwo 6praw wewr.ębnznyiah wy
dało okólnik do mj-asit, ■wsika.ztując na to,
że pożądana jesk aby miasta zw«ohiły
bilety wstępu dia żołnierzy od podatku
widowiskowego. Ma to na celu udostęp
niacie żofltaierzom odbywającym słinżibę
wojskową w większych miastach korzy
stania z fcułtarafoej rozrywki w postaci
teatra i kina.
Ze względu na konieczność wprowtadżęnia kontroli wpływów podatkowych
pcŁćaranych przez właścicieli przedsię
biorstw widowiskowych, ąstalono, że
zwolnienie od podatlhu widowiskowego
będzie głosowane tylko w wypadkach
grupowego korzystania żołnierzy z tea
trów lob kkt, po upraedbaem ze strony
władzy wojskowej .powiadomieniu wy
działu podatkowego zarząldfu miasta o
ozbie żołkćaiaa. którzy odwiedzą teatr
luŁ Hw

Wszystkie, te obniżki, zdaniem sfer
przemysłowych dałyby kompensatę
*/s części strat spowodowanych przez
obniżkę cen węgla. Obniżka węgla
zmniejszyła utarg w przemyśle wę
glowym o 5 ’ pół miliona złotych, a
w samem Zagłębiu Dąbrowskie™ o 2
miljony zi.
Przedstawiciele „Pracy Polskiej" po
wysłuchaniu propozycji oświadczyli,

iż muszą się (porozumieć ze swoimi mo
eodawcami. W przyszły™ tygodniu
odbędzie się prawdopodobnie następna
konferencja, a w międzyczasie Rada
Zjazdu konferować będzńe z innymi
związkami, które wyraziły gotowość
bezpośredniego rokowania.

Strajk na kopalniach Warszawskie
go Tow. trya nadal.

Sprawa świadczeń w naturze
dla celów wymiaru podatkowego od uposażeń
Otrzymaliśmy następującej treści
komunikat z Izby Przemysłowo-Handlo
wej w Sosnowcu:
..W dniu 20 lutego b. r. odbyła się
w Izbie Przemysłowo-Handlowej w
Sosnowcu konferencja z przedstawi
cielami Urzędów Skarbowych miast:
Będzina. Dąbrowy Górniczej, So
snowca i Zawiercia w sprawie ustale
nia świadczeń w naturze dla celów
wymiaru podatku dochodowego
od
uposażeń w roku 19%.
Konferencja ta nie miała charakte
ru wiąźącego, lecz celem jej było bez
pośrednie przedstawienie i uzgodnie
nie z czynnikami nrzędowemi postu
latów sfer gospodarczych.
W wyniku obszernej dyskusji, w
której przedstawiciele wyżej wymie
nionych Urzędów Skarbowych wyka
zali dużo zrozumienia i życzliwego
podejścia do sprawy, ustalono nastę
pujące stawki:
Mieszkania robotnicze: jednoizbo
we zł. 4. dwuizbowe (ipokój z kuchnią)

zł. 8.
Mieszkania urzędnicze: w miastach:
do 4 izb włącznie: 8 zł. od izby, do 7
iżb włącznie: 12 zł. od izby, powyżej
7 iźb 15 zł. od izby, na iperyferjach
miast i na wsi: do 4 izb włącznie: 6 zł.
od izby, do 7 izb włącznie 10 zł. od
iziby, powyżej 7 izb 12 zł. od iżby.
Za izbę uważa się pokój i kuchnię.
Węgiel.- zł. 1.60 za korzec, w Za
wierciu zł. 1.80.
Światło: zł. 1.60 od oświetlenia 1
izby.
Ponadto ustalono, że używalność ko
ni lub samochodu może być jedynie
wówczas zaliczoną do świadczeń w na
turze o ile pojazd oddany je6t do wy
łącznego użytku danego urzędnika.
Wyniki konferencji pozostaną prze
słane przez Izbę Przemysłowo-Han
dlową — Izbie Skarbowej w Kielcach,
a równocześnie Urzędy Skarbowe w
Będzinie, Dąbrowie Górniczej. Sosnow
cu i Zawierciu wystąpią z analogiczne
mi wnioskami'1.

KRONIKA
KALENDARZYK

Teatr Miejski w Sosnowcu

Nr. 52.

Wody Przemszy
PŁYNĄ JUŻ WŁAŚOWEM KORYTEM
19 bm. zakończono prace przy reiguuacji rzeiki Przemyzy pod MysłowŁami. W
obecności przedsta w icieta kierownictw a
dróg wodnych w Katowicach wpfl»zczf»n<> wodę z prowrzorycerego koryta do
właściwego.
D wykończenia całkowitego, po®o?iał
jaszcze odcinek za. Radochą. długość po
nad 600 mitr, który zoetamie wykończony
przyęyuezczałme w Czerwcu rub.
----- oo-----

Bestjalskie pobicie
NA ULICY W DĄBROWIE

Na powłra ają|Ce»gK> z bi-uira Huty Ban
kowej p. Tadeusza Sobolewskiego nadja
dło on egid aj 5 mieaDanych osobników,
którzy go b. dotkliwie pobrii. raniąc
w głowę żelaznym łomem. P. Sobole
*
ski stracił przytomność i upadł n« chod
nik.
W stanie nieprzytomnym, przechodi-ie
zanieś' p. S. do domu, gdzie lekarz ud'zieli‘ł rannemu pomocy.
P. T. Sobolewski, znany jest na tere
nie Zagłębia, jako działacz, pełniący
funkcję okręgowego referenta o-rgamiza.
cyjnetgo Stronnictwa Narodowego.
Policja pro w ad®: powzuk rwania za
sprawcami bes>tjałsfciego pobicia.

X WIECZORNICA AfŁODZIEŹOWA. W
dniu dzisiejszym, z inicjatywy sosno
wi edk i ego oddziaiu OMP odbędzie się
w salach Domu Społecznego przy ul.
Żytniej 10 „wieczornica młodzieżowca“•
Ougamizaitorzy zabawy wysłali zaprosze
nia do iinin-ych organi^acyj mfotdflaeżowyoh, pisząc:
„Praginiemy uczynić pierwszy krok w
kierunku wzajemnego poznania środków
i metod pracy, której cel wszystkim nam,
organizacjom młodzieżowym, jednako
przyświeca: celem tym jest niewąjtpliwie
wielka i potężna Połflka.
Zdajemy sobie sprawę z wiefiu formal
nych trudności, jakie mogą stać n« pTjzeszkodzie współżyciu i współ Iziaftenin na
szych or gain itz acj i.
Dlatego też zacząć pragniemy od for
my, która te trudności caikowicie usti*! : cfd beztroskiej a miłej atmosfery
w
wieczornicy taneczaiej
*
1.
Ekeperyment niewątpliwie ciekawy I
dodSatr.i. Pomiędzy młodzieżą bowiem
starsze społeczeństwo wybudowało (nie
jednokrotnie, w wielu wypadkach, mor
uprzedzeń i niechęci. Nie przesądzającjak taki eksperyment będzie w’yig<ląd'ać w
skutkach, należy z uznaniem podkreślić
inicjatywę idą1 ą po linji powitania się
młodzieży i dyskutowania bezpośrednie
go. Nasuwałaby się tylko jedna urwaga:
czy OMP wychodżąi z tak słusznóg^’
założenia rozesłał zaproszenia do wszyst
kich organizacyj młodzieżowycb stoją
cych na gruncie piacowania (Na Wiel
kiej i Potężnej Polski. O ile tek — bo
wszystko jest w ponządku. O ile się
kierował kryterjami zbyt sulbjektywr.ami
— dowodziłoby zwichnięcia myśli prze
wodniej, wyipo-w iedlzianej w aaproszen-ru.
Z komunikatu nadesłanego nam wiemy,
iż między in-netmi zaproszenie otrrzymałs
„młodzież ketolidka“, ,.drużyny harcer
,
**
skie
tow spo-rtowe i t.d. Życzymy we
sołej i harmonijnej zabawy. Jtm więcej
się pozna jemy, tem większie widoki na
budowanie dobrej przyszłości.
X ŚLEDZIÓWKA AKADEMICKA. Kra
kowskie akademickie koło Zagłęfoian. u■rządza dóroCztr.ym ?jwycza jem. w sali
państw, gimn. im. Staszica w Sosno,*” ij
„śledziówkę akademicką
*
. Poc®ątek o
gothz. 21. Stroje wizytowe. Wstęp: 5 zł.,
a.kademidkie 2 zł. W programie niespo
dzianki.
X PORANEK. Związek pracy obyw.
kobiet w Sosnowcu przypomina. że w
dnńu 25 bm. odbędzie się poranek w ki
nie „Eden’, na którym będzie wyświe
tlany prześlicany film ,Da wid Copperfiełd“. Początek pierwszego seansu o
god»z. 10 i pół, dirugńeigo o godlz. 12.15.
Dochód iprzezraczciny na dożywianie
dzieci w przedszkolni i świetlicy.
X „CZARNA KAWA". Samopomoc ąprłeC2ffia kobiet oddział w Sosnowai urzą
dza w sobotę dto. 22 bm. o giodz. 17 w
podziemiach SavOy‘u „Czarną kawę", z
której dochód przeznacza na nałożenie
taniej kuchni na Pogoń:. Wis tęp wraiz z
konsumpcją zł. 2.50. Osoby, które che la
łyby poprzeć ceł powydB®y, a zaproszeni
nie otrzymały, prosimy o
się

Dziś, dnia 22 b.m. o godz. 8.30 wiecz. świe
tna komedia Bufi-F^ketego p.t. „TRAFIKA
PANI GENERAŁOWEJ4*, która dobyła sobie
uznania zarówno prasy jak i publiczności,
oklaskującej gorąco na poprzednich przed
stawieniach
wykonawców w osobach pp. Ar
Sobota
ciszewskiej. Gołaszewskiej i Krotikego’ na
czele zespołu. Komedja ta d®ięki siwym wa
lorom oratz świetnej grze artyiwtów będzie
sukcesem jak i operetka „Nitoucha-*.
Kina w Sosnowcu grają dziś takim
Jutro, dnia 2’5 b.m. o godz 4.30 ponołtudni-u doskonała komedja P. Yuilipiusa p. t.
ZAGŁĘBIE: „Baron Cygańa8ci“.
.ZWYCIĘŻYŁEM KRYZYS
**
z dyr. Gołaszew
PAŁACE: „Gabinet figar woskowych
*'.
skim i T. Krotkę na czele zespołu. Bilerty w
EDEN: „Dawid OopprfMd'-.
cenie od 25 gr.
XX—
Wieczorem ó godz. 8.30 przebojowa kome
X PODZIĘKOWANIE. Zarząd Koła o- dia Bus-Feketego p.t. .TRAFIKA PANI GE.
*
NERAŁOWEr
pieki przy gimnazjum im. E. Plater w
Soehowcu składa serdeczne podziękowa X ZARZĄD ZW. REZ. KOŁO SOSNOnie komitetowi za ofiarność i wydatną WIEC-ŚRODULA .zaiw rad a niia s w ycih.
pracę przy uirząldzeŁMi zabaiwy na kolc członków, oraz członków Rodiziny rezer
uję letnie w dniu 15 bm., przybyłym go wistów i sympatyków wymienionego ko
ściem za uświetnienie i .poparcie swą o- ła, że w dn.hu 25 hm. o godainje 16 w lo
becnością imprezy oraz b. wychowankom kalni własnym przy ulicy Perlą 59 (doim
za współudział w pracy i zalbawie.
kolejowy) zostanie wygłoszony referat
X PRZYJĘCIA DO SZKOŁY POD pod tytułem „Braca dla Państwa
*
4. Po
CHORĄŻYCH LOTNICTWA. Min. ąpr. referacie odbędzie się zebranie człon
wojsik. ogłosiło wamąki ufbiagaeia się ków Zw. re®. Ze w»ag»lędu na waAność feo przyjęcie n®. ku,rs 1936-59 szkoły podL niatu referatu. oraz zebrania członków,
chorążych lohnictwa kształcącej na otfice Zarząd Związku zobowiązuje swych
rów zawodowych lotnictwo w grupach ozłtodków do punktualnego przybycia.
pilotów, obserwatoirógir i oficerów teoh- X ODWOŁANE ZABAWY NA NIEM
'niczinyieh. Temnir. składania .podań ka.ndy CACH. Kom. pomocy dzieciom nojbieddattów upływa 15 kwistai® 1086 rolk-u. ni-ej^zym w Niemcach pod aje do wia
Wspomniany rozkez otrzymały wszystkie domości, że z przyczyn niezależnych od
formacje i urzędy wojskowe, szkoły komptettu .^tatanng^bridge
*
1 w dnin 25 hm.
średtnie ogóir-o-kształcące izalkresiu liceal nie odlbęldzie się.
nego, ośrodki P. W. lobniozego Oraz oZajpowiedziana na d‘zasiaj zabawo taloręgowe i .powiatowe placówki LOP1P. necnjna, z krtórej dlodhóid miał być pr»eX ZE ZW. NAUCZYCIELSTWA POL zmaczony na boidowę kościoła została
SKIEGO. Przypominamy, że walne ze Tówr.ież odwołana.
branie sprawozdawcze sekcji samopo
mocy koleżeńskiej przy Zw. N. P. w
DOSKONAŁE WĘDLINY
Sosnowcu odbędzie się dnia 25 bm. o
godz. 10 i pół względnie 11 w lokalu
poleca
Związku (Dęblińska 13), na które saWarmawaka WędHniarnia
prasaa Zarząd.
X HERBATKA KORPUSU OFICER
SKIEGO 25 PAL W BĘDZINIE. Dziś o
godz. 21, odbędzie się w salonach 25 Sosnowiec ul. Warszawska Nr. 1
Piłsudskiego Nr. 61
JKa-1. henlbatka korpusu oficerskiego ur 817
ruądzona w ścisłym gronoa. '
po nće przy wejfcim

22

Dziś Kat. św. Piotra
Jutro Piotra D.
Wschód słońca 6 m. 45.
Zachód
„ 17 m. 10.

St. Kucharski

!*r. 58.

OK JER

ZJGHODNr sdbota 22 hKejoffl® rołcn.

5.

Katastrofalny wybuch gazu na kop. „Dorota"
Czterej górnicy żywcem pogrzebani ponieśli śmierć
Wczoraj w godzinach południowych
Zagłębie Dąbrowskie zostało poru
szone wiadomością o strasznej kata
strofie górniczej, jaka wydarzyła się
w kopalni „Dorota41 na Niemcach.
Katastrofa pociągnęła za
sobą
śmierć czterech górników.
Brzcb-eg katastrofy przedstawia, się
następująco: O godzinie 10.30 rano na
jednym z filarów gdzie _ pracowało
pięciu ludzi nastąpił z nieustalonych
narazić przyczyn wybuch gazów.
Po niezwykle silnej eksplozji ober
wały się zwały węgla grzebiąc pod
sobą cztrech ludzi.
Odgłos eksplozji wywołał wielkie
przerażenie wśród pracujących w pod
ziemiach górników.
Bezpośrednio po wybuchu zorgani
zowano natychmiast akcję ratunkową.
Z pięciu pracujących w miejscu wy
buch u robotników uratował się tylko
.jeden, a mianowicie Ib letni wręibatz
Władysław Drapała.
Doznał on ogólnych poparzeń, ży
ciu jego jednak nie zagraża niebezpie
czeństwo. Drapałę przewieziono do
szpitala.
Wkrótce po wybuchu
wydobyło
zmasakrowane zwłoki górnika 36-letniego Franciszka Dziedzica.
Początkowo zdawało się, że uda się
uratować pozostałych trzech zasypa
nych pomocników górników. Przypusz
czenie to, niestety nie sprawdziło się,
bowiem po utplywie pa.ru godzin wy
dobyto ich zwłoki. Oprócz Dziedzica
zginęli straszną śmiercią pomocnicy
górników: 36-letni Józef Kozioł, 30-let
ni Jakób Kuchta i 49-letni Józef Cielluch.
Zwłotó tragicznie zmarłych igórników wydobyto na powierzchnię i zło
żono w kcsinicy.
Pomimo energicznej akcji do wie
czora nie udało się dotrzeć do ogniska
wybuchu, gdzie znajdowały się jeszcze
gazy i netalić przyczyny wybuchu.
Kierownictwo kopalni spodziewa
się dotrzeć do miejsca wybuchu w naj
bliższych godzinach.
O strasznej katastrofie zawiadomio
no natychmiast miejscowy urząd górni

„OPTOFOT"
SOSNOWIEC 3 Maja 11
Zamieniamy stare odbiorniki na nowoczes
ne typy. Największy wybór Radioodbior
ników w Zagłębia.

NADESŁANE

OŚWIADCZENIE
Ze sfer gospodarczych, przemysłu górffliiicz-ego otrzymaliśmy poniższe oświadcze
nie:
*
W nr. 48 yjKurjera Zachodniego’* z
dnia 18 hm. ukazał się Ibaedizo ciekawy
artykuł o położeniu przemysłu wężo
wego w Zaigłębau Dąbrowskiem, i o za
robkach robotniczych, który wymaga
jednak pewr.ego dodatkowego wyjaśnenia.
Po przedstawieniu bardzo dokładnego
cbnazu smutnego stanu w Zagłębiu prze
mysłu węglowego, który nie jest w sta
nie znieść ostatniej zniżki cen węgla,
autor wymienionego artykułu wyraża
zdziwienie, że niektóre kopalni? „sięgnę
ły do jedynego, teoretycznie dostępnego
ratunku, do zaróblków roboto iCzyehA
Zważywszy, że obniżka zarobków —
nawet podług zdania autora artykułu —
jest jedynym ratankiem, chciałoby się
wiedzieć, co podług niego kopalnie mu
si ałyby przedsięwziąć, igdyiby były zre
zygnowały z obrrżki zarobków.
■AmtoT omawiamego artykułu da je do
zrozumienia, że kopalnie o kapitale pol
skim niigdyby nie doszły do tej ostatecz
ności. Jest to temfbardziej dziwne, że osolba, która, jak się zdaje, jest tak do
brze poinfo-nmowana o sprawach prze
mysłu węglowego w Zagłębiu, nie po
winna nie wiedzieć o tern, że kilka ko
palń zaigffębiowskich już poprzednio
przcpiowadzióo tę. pbmiżkę zarobków, co
łatwo stwierdzić, porówrywTijąt wartość
punktu w różnych komaliniacŁ.

czy oraz wyższy urząd górniczy w
W ieczorem przybyli
na kbpałnię
Jak mówią przyczyna eksplozji. Irró
Krakowie.
przedstawiciele wyższego urzędu gór ra pociągnęła za sobą tak straszne na
Wkrótce po wybuchu przybył na ko niczego z Krakowa i zajęli &ie bada stępstwa, było zapalenie aię pyfe wę
glowego.
pa Imię inspektor Urzędu górniczego niem przyczyny wybuchu.
inż. Grudziński.
Na wiadomość o katastrofie przed
kopalnią zgromadziły się tłumy okolic?
nych mieszkańców, rekrutujących się
przeważnie z najbliższych krewnych
pracujacy-ch na kopalni górników.
na kopalni „Juljusz"
Przea bramą kopalni rozgrywały się
Omegdaj. o godz. 5 popoł. na kopal sztygara Hanaka, maszynisto zdezo.- wstrząsające sceny. Oczekujące żony
ni Juljuez miał miejsce straszny wy rjentowany sygnałami
dawanemi i dzieci górników’ spazmatycznie pła
padek. Jak wiadomo, na dole kopalni przez strajkujących podciągnął klatkę kały nie wiedząc jaki 106 spotkał iwh
znajdują
się strajkujący górnicy. w górę. Miało to skutek fatalny, bo najbliższych.
Około godz. 2-ej popołudniu znajdo wiem p. Hanak ninfił do szybu. a spa
wał się na dole dozór kopalniany w dając z wysokości 35 metrowej dozmał
składzie kilku O6Ób z sztygarem Do tak ciężkich obrażeń (połamania rąk i
O reorganizację
natem Hanakiem. Gdy gruipa ta chciała nó_. pęknięcia czaszki) iż po kilku go
POCIĄGÓW POPULARNYCH
wyjechać na powierzchnię, strajkują dżinach wyzionął ducha.
cy sprzeciwili sie temu, wobec czego Ś. p. Donart Hanak był oficerem. le Ze sArony ongaaiifzacyj turystycznych
dozór udał się pochylnią wyżej, pró gionistą z II brygady, powszechni;} wysuinięt-o projekt zreortganiiaowapnia po
popularnych
ufruchamiaayich
bując stamtąd wyjechać. Gdy klatka symipatją otaczany przez kolegów i pra ciągów
zatrzyimaał się część osób wsiadła, ale eowiników. Osierocił żonę i dwoje przez Ligę pepierania turystyki, w tym
kierunku, alby ua-ząfdzame były pociąr:
w momencie wchodzenia
do klatki dzieci.
popularne z możliwie pełnemj świadcze
Zginął na posterunku.
niami turystyc,2memi, me zaś jak dotych
czas, tyllko przejazdy matsowe.
Organizowanie wycieczek popułamycsb
które pciza przejazdem obejmowałyby
również pobyt, wyżywienie, nocleg i tdM
przyczyniłoby się nien^ątpliwie do dal
szego spopularyzowania tej formy ruchu
„Za wodo wy “ delegat tumani ludzi
titrystyczncigo. Z jednej strony turysta
mógłby ściśle u&telić wydatki, jakie po. Magistrat Będzina, podobnie jalk in spokojnie rozeszli się.
ne samorządy, przystąpił od ponie Pisząc. o wczorajszej demonstracji ciągtnie z» sobą wycieczka, z drugiej z»ś
działku do wydawania bezrobotnym bezrobotnych w Będzinie, należy kil nie byłby narażony na szereg niedogod
kuponów żywnościowych za okaza ka słów poświęcić osobie Zyłberberga. ności, jakie wynikają przy wyszukiwa
Pan ów od siedmiu już lat jest niu kwateir i pożywienia w dniach maso
niem któryah otrzymują w wyzna
czonych sklepąch żywność.
bezrobotnym i stale znajduje się w wych zjazdów.
——XX------Odbieranie kuponów odbywa się w każdej delegacji bezrobotnych udają
cych się do Magistratu. Stanowisko to.
zupełnym porządku i spokoju.
Wczoraj rano atoli przed Magistra-, przy jednoczesnem pełnieniu funkcji Ośmioletnie dziecko
POD KOŁAMI SAMOCHODU
tem zebrała się gruipa około 100 osób, sekretarza związku, widocznie odpo
na czele której stał sekretarz komun! wiada Zylbetbergowi, bowiem od sze
Onegdaj około południa samochód
zująeego Związku pracowników budo re.gu lat nie widać, aby starał się o prowadzony przez szofera Józefa Cze-miwlanych, niejaki Zylberbrg. Bezrobotni jakąś pracę.
ka z Dąbrowy, przejeżdżając u5icą Michcieii złożyć memorjał z szeregiem
Ponieważ wpływy p. sekretarza rajfzewiskich w 2^agórzu najechał na prze
nieistotnych żądań.
wćrój bezrobotnych maleją, co widać biegającego przez jezdnię ośmioletniego
Bezrobotni, doszedłszy do przekona chociażby z zewnętrznej demonstracji chłopca Czesława Banasika (Miraszewnia, że demonstracja ich nie odniesie sądzić należy, że przestanie on wresz skich 70).
żadnego skutku, pozostawili przed Ma cie tumanić ludzi.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczność- chlo
gistratem swego przywódcę, a sami
piec wyszedł z wypadku ochronną ręką,
doznającr Jedynie ogólnych, niezbyt groź
nych obrażeń.
Po udzieleniu chłopcu pomocy lekar
skiej pozOstaiwicno go na kuracji w do
mu rodziców.

Tragiczny wypadek

BBzrohflloi oś MasistratBffl ftftina

Morencia i Wloró Pracy

Zapowiedź uruchomienia cementowni „Wiek M

W fabryce gwoździ i drutu Binkeg-o
i Wiślickiego w Sławkowie istniał zatapg na tle regulacji płac robotniczych
W związkiu z tem wczoraj odbyła sie
w Inspektoracie pracy w Sosnowcu
konferencja pod przewodnictwem insp
Rychłowskieigo z udziałem przedstawi
cielą właścicela fabryki i przedstawi
cieli robotników.
Na konferencji ustalono, że w naj
bliższym czasie zostaną wprowadzone
cenniki na roboty akordowe, a osta
teczne uregulowanie warunków płacy
i pracy nastąpi do dnia 1? marca r.b.
Jak donoliliśmy w swoim czasie,

unieruchomiona została cementownia
„Wiek4* w Ogrodzieńcn w związku z
ozem straciło pracę ponad 200 robotni
ków. Naskutek interwencji Inspekto
ratu pracy w Sosnowcu cementownia
nia być uruchomiona. Przyjmowanie
robotników do pracy rozpocznie się
już od 1 marca r.b. Sprawa uruchomie
nia cementowni omawiana była wczo
raj w Inspektoracie pracy.
Zapowiedziana na wczoraj konferen
cja w sprawie obniżki płac na kopal
ni .,Flora“ w Gołonogu została odro
czona na inny termin.

X HERBATKA TOWARZYSKA. Stara
niem Stów, pań miłosierdzia św. Winę,
a Paulo w Zagórzu, filj-a w Sosnowcu*
Okrzei (przedszkole) odbędzie się w
dniu dzisiejszym o godz. 20, w sali szko
ły powszechnej nr. 22, przy ul. Okrzei
46, t. zw. ^herbatkę towarzyską** dla
cdomkiń i sympatyków. Specjalne zapro
szenia wysyłane nie były. Zarząd Stowa
rzyszenia zwraca się zatem do miejsco-'
wego społeczeństwa o liczny współu
dział w powyższej imprezie.
X ZABAWA RZEMIEŚLNICZA. Tow.
rzemieślnicze i cechy w Sosnowcu (uiPiłsudskiego 16) urządzają w sobotę dn22 bm. t.j. dzisiaj o godzinie 21 w sali
Związku pracowników haudlowo-przemysłowych przy ul. Sienkiewicza 17 za
bawę rzemieślniczą. Bufet na ' miejscu
obficie zaopatrzony, po niskich cenach:
orkiestra doborowa; k otyłjon, or-a.z moc
ittnych niespodzianek; stroje dowolne;
wejście tylko za zaproszeniami: dla pań
1-49 zł., dla panów 1-99 zł

X REPREZENTACYJNA WIECZORNI
CA TANECZNIA LOPP i PMS w BĘ
DZINIE, Będziński obwód pcw. LOPP
i koło Polskiej Macierzy Szkolnej
urządzają dzisiaj o godz. 21. w sali gim
nazjum koedukacyjnego im. Kopernika
w Będzinie piękną reprezentacyjną wie
czornicę tameczną. n<a której zapowie
dziano moc miłych niespodzianek. Stroje
wieczorowe, . wejście tylko za zaprosze
niami. Wstęp dla pań 2 zł.. dłla panów
3 zł.
XWIELKA ZABAWA TANECZNA. Sta
raniem Koła rodź, przy 4 Z agi. drużynie
harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego od
będzie się dzisiaj na sali szkoły poważ,
nr. 19, przyT ul. Nowej w Sosrowcu z&baiwa tameczna
*,
dla rodziców, przyja
ciół i sympatyków harcerzy. Do tańca
przygrywać będzie dób orowy zespół
jazz-bnndowy. Ceny wejść dla pań i pa
nów 1 zł., dla harcerzy 50 gr. Początek
o godz. 19.

------- XX—■—

Rekord włamywaczy
15-Y RAZ PRZED SĄDEM
Swego rodzaju jubileusz kryminalny
obchodizili dwaj notoryczni włamywacze
mieszkaniowi Jam Szpichny z Sosnowca
i Antoni Klof, którzy stanęli dnia 19 bm.
już poraź 15-ty na ławie oskarżonych
przed sądem grodzkita w Rybniku.
Złodizieja odsiadywali ostatnio karę
w więzieniu cieszyńsfciem. Po odcieirpicniu kaTy powędirowali piechotą do Ryb
nika, gdz’e poczęli k<raść na nowo. Specjadneścią ich były włamania mieszka
niowe.
Powinęła m &ię jednak noga
przy kradżieży w mieszkaniu jednego z
obywateli Rybnika, gdzie zostali przy
łapani. Przed policją przywali śię do
30 kradzieży mieszkaniowych, popełnio
nych w Rybniku i okolicy.
Na ostatniej rozprawie odpowiadali
narazie tyiliko za tfzy włamania; za nie
Szpichny został 6kaizar.y na 14 miesięcy
więzienia*
1, zaś Klof na 6 miesięcy.
---- xx——
X FATALNE POŚLIZGNIĘCIE SIĘ
Stanisław Golczyk. zamieszkały na kclonji Babia Ława w Gołamogu przecho
dząc obok kopair.i ..Flora1' poślizgnął się
i u pa dl, dozawjąc złamania palca u pra
wej ręki oraz potłuczeń. Ofiarę wypad
ku przewieziono do szpitala w Będzi
nie.
X ZATRZYMANIE ZŁODZIEJA. Pod
czas dokonywania kradzieży gęsi na
szkodę p. Michalskiej, zsaniieszkałej w
Sosnowcu przy ulicy Teatralnej 5 zotał
ujęty przez policję Antoni Lazurowk-z.
zamieszkały przy u-iicy Pańskiej 26. Amatora gęsi przekazano do dyspozycji
władz sądowych

6.

K V R T T R

T> N r

Wr. 52

sobota 22 lutego 1976 ro«u.

OFIARY mi
L rzednący F-my St. Kr&upe w Sosnowcu
z okazji Złotych Godów pip. Stan i-sła-wows twa
Kratupe wpłać
ją
*
na sieroty zł. 25 (dwadzie
ścia pięć).
Pracownicy fermy K rampę z racji Złotego
Wesela p. Stanisława, Krauipe składają zł.
81.14 na biedna dzieci do dyspozycji księdza
kanonika Jankowskiego.

Przewlekła choroba
PRZYCZYNĄ ZAMACHU
SAMOBÓJCZEGO
2fe'ertmaa Bronisława Sito, zamieszka*
ła w Sosnowcu przj uilicy Targowej 11,
cierpiąc od dłuższego czasu na chorobę
nerek, z której pom:mo starań nie mo
gła się wyleczyć, popadłe ostatnio w
siiiay rozstrój nerwowy.
Onegdaj, będąc gama w mieszkaniu
młoda kobiet
*
tauiginęła się na życ-ie.
wypijając zr.a aną dozę esencji octo
wej.
Denatkę przewieziono na kurację do
MpitaJa Ubezpieczaw Sosnowcu.
——xx----Soe-na z rozruchów ulicznych w Barcelonie wywołanych przez komunistów i socjalistów
X BAL KL MŁODZIEŻY IM. MARSZ,
j. PIŁSUDSKIEGO W CZELADZI. Za
powiedziany III reprezentacyjny bal klu
bu młodzieży im. Marsz. J. Piłsudskiego
w Czeiad'zi, odbędzie się dziś w sali
kima .,Czary“.
X PRZYTRZYMANIE OSZUSTA. One OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. SKARiB PAŃSTWA OTRZYMA
gdaj przytrzymano w Katowicach pod 75 MILJONÓW ZŁOTYCH ZA SPRZEDANY PAKIET AKCJI BANKU. POD
zarzutem oszustwa na szkodę firmy Un-. WYŻSZENIE NORMY POŻYCZEK POD ZASTAW PAPIERÓW WARTOŚCIO
ger w Będzinie, handlarza Dawida BdaWYCH Z 20% NA 500/o.
dego ze Sosnowca, który poszkodował
Na
zebraniu
akcjonarjuszy
Banku Pol wartości nominalnej 50 milj. zd.
Ungera na kwotę 1.400 zł.
Utrzymywanie kapitału 150 milj. złskiego, po przemówieniu prezesa Adama
Koca, wywiązał® się dyskusją nad spra okazało się za duże. Stosunek procento
wozdaniem z ub. roku oraz balansem wy kapitału zakładowego Banku do su
Banku. Ze sprawozdania komisji rewi my hiiainsoueij je&t wyższy niż w więlu
zyjnej za rok 1035 wynika, że bilans innych bankach emisyjnych, gdyż wy
Banku Polskiego w dniu 31 grudnia 1935 rosi przeszło 8%, podczas gdy w Ban
r. zamyka się po obu stronach sumą ku Francuskim 0^2%, w Belgji 0,8%, w
Hoiaindjl 2-}-, w Benku R-ze-sizy nieco
1J818.475.014.37 zł.
Czysty zysk za rok 1935
wyniósł pomad 1%.
Utrzymanie tak wysokiego kapitału
11.866.717 zł. 92 gr.
Walne Zgromadzenie zatwierdziło bi zakładowego posiadało dla Bainlku Pol
lans Benku za rok 1985 oraz rachunek skiego przedewszystfciem tę niedogod
zysków i sitirąt oraz zartwierdiziło spra ność, że Bank musiał wypłacać ze swych
wozdanie Banku za rok 1935 wraz z bi zysków dywidendę dla a«kcji II emisj'.
Obniżenie kapitału zakładowego po
X Z ŻYCIA TOW. ŚPIEW. ,JJRA“. lansem ostatecznym, jak również pod’zia'- zwoli Bankowi w przyszłości przy tylch
łem zysków.
Przed kilkoma doi a ma odbyło 6ię walne
dywidenda w wysokości samych zyskach bądź na podwyższenie
zebranie Towarzystwa śpiewaczego „Li- 8 Uchwalona
zł. od 1 akcji 100 zł. pierwszej i dru dywidendy od akcyj I embji, bądź też
które należy do najstarszych orga
giej emisji ma być wypłacona począw na powiększenie rezerw.
nizacja fipotecano-kuiftmtralnyeh na tutej szy od dnia 21 lutego 1936 r. W dalszym
Anulowanie tramzakcyj zawartych w
szym termie. Po złożeniu przez ustępu
ciągu obrad walne zebranie przyjęło za 1927 r. i otrzymanie od Bamiku gotówką
jący zarząd szczegółowego sprawozda proponowane zmiany statutu Banku Pol 75 milj. zł. doje skarbowi państwa moż
nia z działalności w roku ubiegłym oraz skiego. Z pośród
przeprowadzonych ność uzyskania środków płatniczych, co
przeprowadzonej nad niem ożywionej
zmian Ba pierwszy plan wysuwa się ma doniosłe znaczenie, zwłaszcza w obec
dyskusji — dokonam? wyboru nowego zmiana artykułu 4, którego mocą dotych nym momencie, kiedy skarb zdążając do
zarząd®, w skład którego w^zli pp.:
osiągnięcia równowagi budżetowej, chce
prezes Jani jam Barczyk, wiceprezes Fran czasowy kapitał zakładowy Banku obni posiadać pewne minimum środków obro
żony został ze 150 miłj. zł. do 100 milj.
ciszek Baryła, sekretarz Kazimierz Bry zł. drogą odkupu od Skarbu Państwa towych. Obniżenie kapitału zakłado
ła, skarbnik—Kazimierz Czapla (junior)
akcyj II enńejif wartości normalnej 50 wego nie wpłynie na rozmiary działal
członkowie zarządu pp.: Dudek Jan, mflj. zł. Podwyższenie kapitału zakła ności Banku które nie są zależne od wy
fiobeie Wawrzyniec, Koniamder Napole dowego Banku do 150 milj. zł. nastąpi sokości kapitału zakładowego.
on, Kabała Srtefa®, Michał Waga i Pi- ło w roku 1927 po zaciągnięciu przez", Ant. 63 podwyższa dotychczasową
w-owarezyk Stefa®. Z wrzodu do zarządu państwo 7®/®-0
*wej
Poży zk’ 9tabiHzaCyj maksymalną normę, do której Bank
wszedł dyrygent „Liry
*
p. Kaźmierz nej. Wówiczas to Skarb, pragnąc, aby mógł udzielić pożyczek pod zastaw pa
Czapla. Szczególnie żywem zadowole Bank posiadał jekn-ajwiększą rezerwę pierów wartościowych z 2O
*/o
do 50%.
niem powitano powrót p. Czapli na sta
kruszców o- dewizową wpłacił Bankowi Uczyniono tc ze względhi na przejawia
nowisko dyrygenta chóru.
z wpływów pożyczki 75 milj. zł. w wa jące się w ostatnich czasach stałe ten
X POPULARNY KONCERT. Steraniem lutach obcych. Z tej kwoty Bank prze dencje ku-nczOnia się o-biegu weksli han
sekcji kutourakno-cświa-towe j przy miej znaczył 50 milj. zł. Da powiększenie ka dlowych. Podwyższenie normy dó 30®zn
skim komitecie Funduszu Piacy w Za- pitału zakładowego, a 25 mHj. zł. na po ułatwi Bankowi sprostanie jódinemu z
wierciu, w niedzielę tj. dnia 33 bm. o większenie funduszu zapasowego, wyda największych zadań, tij. regulowania
godzinie 3 popoł. w sali Domu ludowe jąc wizami®® Skarbowi akcje II emisji, kredytu.
go TAZ w Zawierciu odbędzie się po
pularny koncert zorganizowany dla naj
szerszych mas miejscowego społeczeń
stwa. Wykonawcami koncertu będą:
chór Towanzyurbwa śpiewaczego ,.Lira“,
profesor iortyt-nitu muzycznego w Kato
wicach p. Kozłowski (skrzypce), p M.
Jakubowska z Katowic (śpiew), p. Alek
sander Stypkowfki, tenor —- śpiew, akcmpanjoarać będą pp-: Kalinowska. So
Wspólny front przemysłu wełnianego.
kołowski i Bryzefc. Ceny bfletów są b.
W piątek dtia 31 to. odbędzie się w naa, na kor-fenencję tę zaproszeni zostali
niskie, by dać możność wstęp® najbied
niejszym mieszkańcom. Siedzące miejsce Łodizi kouferenicją przedstawiciela wszy rówmietżi przecteteiwuciele wszystkich zrze
stkich ośrodków przemysłu wełnianego, szeń kupieckich Łodzi.
od 20 gr. do zł. 1-20. stojące po 15 gr.
tj. Białegostoku, Bielska Łodzi i Sosno
NARADY NAD MOTORYZACJĄ KRAJU.
wca. Przedmiotem obrad będzie spraiwa
Komitet motoryzacyjny na kiltlcu ostatnich
2,5 milj. zł.
dalszej akcji w od^-ieHemiu do projektu posiedzeniach
za jimo-wal się omawianiem za
PBfiMJl UBEZPIECZENIOWEJ
utworzenia w Polsce centrali obrotu weł sadniczej linji naszej polityki motoryzacyj
Kika doi ternu wypłacono jedną z ną krajową, która, zdaniem przemysłu nej w przyszłości Na ostatniem posiedzeniu
najwyższych preinij ubezpieczeniowych, posiada charakter monopolu. Przemysł uzgodniono poglądy i skonkretyzowano wnio
które Komitet motoryzacyjny riożyf do
jaką w ostatnich latach przyznały towa obawia saę w zw-.ązlku z realizacją tego siki,
rozpatrzenia Komitetowi ękonomiczmeimiu mi
rzystwa ubezpieczeń za straty ogtniowe. projektu poważnych zakłóceń i wstrzą nistrów. W.nioslki te będą rozpatrywane jed
Miamowieie w Pabjanicach spłonęła la sów oraz wydatnego podrożenia Turowca nakże nie wcześniej jak na początku marca.
tem r. ub. fabryka „Pierwsza przędzal o stanowiłoby sprzeczność z obecną po ze względu na przygotowania do narady i
gospodarczą, zwołaną przez premjera
nia jedwalb®u“. Fabryka ta była ubez lityką rządu. Odczni^lby to przytem za naradę
Kościalkowakiego na dnie 28 i 29 bm. oraz 2
pieczona na 2 i pół miljora ad. Ponieważ równo konsument krajowy, jak i prze marca., Wobec powyższego .należy «ię spo
dochodzenie sądowe ustaliło, iż pożar mysł 'Włókienniczy, reprezentujący głów dziewać. że posiedzenie Komitetu ekonomicz
był statkiem przypadku, dwa zagranicz ny koŁt-ymgent odbiorców surowca weł nego miinis-trów poświęcone wyłącznie zagad
nieniom motoryzacyjnym odbędzie się nie
ne tow»nzystwa ubezę/eozeniowe musia- nianego.
wcześniej jak miedzy 5 i 12 marca ul
*
Z u>wa»pi me doniosłość tego zagadmieły pokryć całkowite eteoty

ta Ciebie kilka raf ta tbmna

superheterodyne;

PHILIPS^
o 7 obwo
dach stro
jonych. z
urządze
niem przeci wz anikowem. i
regulato
rem bar
wy tonu,
którg.nabędzien u nas na dogodnych
warunkach systemu ratalnego,
pozostawiwszy nam swój stary
odbiornik lanpowy.

Sialu! Mu Polskiego ńiiw.

miy ZAWIERCIA

GOSPODARKĘ

Autory.zawana sprzedaż w firmie
Towarzystwo HatuIJowo . Przemysłowe
ST. MAŁESZEWSKI I W. KUDÓWlSKi
Sosnowiec, nŁ -’-xa Maja ii a.

OLKUSZA
mil i

Wesele bez wódki
W biedinych wioskach gan. Rab&ziyu
ludność używa przewa^żnie ąpi<ryt<ueu de
uaturowaŁego (brcaudlki) w różnych uro
czyste śc.ach. Ludziska pają biendkę na
weselach, chrzeinech i imieminach i ia
stypach pogrzebowych jakoś bez śmier
telnych wypadków (przymajimuiej w <r
statuich latach kTomiki poicyjie takie
go wypadku nie zanotowały).
Od ki lik u dui u jednego z gospodeTzy
w Czuferowicach gsn. Rabeztym, przygo
towywano się do wesela. Goś iwy go
spodarz kupił 10 kr. brendki dte gości,
aby jedn«k złagodzić odór napoju, go
spodyni przygotowywała go ma piecu w
dwóch gatunkach z do-miegzką jakiegoś
„tmakif
W międzyczasie wkroczyła do meszkania policja, która ^ko-rfiskoweła brend
kę z jednego garnka, zawartość bowiem
drugiego domowuicy zdążyli wylać do
śniegu.
Wesele o będzie się jutoo pra-wdbipo.
dobnie bez wódki.

„ORZEŁ4* — Mały pułkownik (z Shir.
ley Tempie).
X DZISIEJSZE ZABAWY W OLKUSZU
Koła przyjaciół Strzelca — w salach
Resursy Obywatelskiej ore«z siódmej dru
żyny ratowniczo - sanitarnej PCK w
Olkuszu — w salach p. Bolbrzeckiego.
Na piww&zej zabawie przygrywać bę
dzie orkiestra wojskowe, na drugiej wła
sna orkiestra amatorska. Liga morska
i koionjalna w Sławkowie urządza dzi
siaj w salach p. Chmielewskiego w
Sławkowie zabawę — pożegnanie kar
*
nawału. Dochód r-a FOM.
X ZABAWA DLA MALUCZKICH. Jo
t-ro. tj. 25 to. steraniem powiatowych
komend hufców harcerskich, odbędzie
się w sali gammaet-yzmej szkoły poważ,
nr. 1 w Olkotezu, tradycyjna zabawa
dziecinra. Początek o godz. 4 popoł. Bu
fet tani n« miejecn, sale dobrze ogrzane.
Wsrtęp b. tam
*.
X ^ŚLEDZIK
*"
- „SZPROTKA
*.
Starym
dorcczmyim zwyczajem Tow. śpiew- Hej
naŁ‘ w Olknezu. urządza w sali p. BoŁrzeckiego w dn. 25 to. „Śledzika • —
.
**
-.Sąprotkę
X EKSPLOZJA GILZY REWOLWERO
WEJ W RĘKACH. W n A) to. nreszk ani et Podzamcza', gjn. Ogrodzieniec.
Ja«n Kuźniak, zamierzał zrobić sobie
skórkę do cygarniczki ze znaiez-or.ej
gilzy rewolwerowej w tym cólu r zptczął piłować pocFk. W pewnej chw ii
nastąpiła eksplozja, powodując urwani*!
Kuźni-alków
trzech palców u lewej ręk i

ł»r.

yss POLSKI

. KURTEb raCHODNT

eoSota HZ Tctrego JW> w!fn.

Agentury hitlerowskie
kierują irrendentą niemiecką na Śląsku Polskim

DRAMATYCZNA SCENA
Z Katowic donoszą:
nizowany. Pomimo stosunkowo krót śród kilkudziesięciu osób, afeśztów
W PUSZCZY.
Wrażenie dokonanych przez władze kiego okresu-pracy w warunkach nie uycli na terenie województwa pod za
Dneuiaiyczna scere iozagirala się w bezpieczeństwa licznych aresztowań legalnych, zdołali organizatorzy tego
Puszczy Białowieskiej między dwoma wśród działaczy hitlerowskich na tere ruchu zarejestrować ponad 4.000 człon rzutem przynależności do taj.nęj orga
nizacji, przeszło, połowa przypatha po
żubrami. Zakupiony itiiedawDO za 100.000 nie województwa śląskiego jest bardzo ków. wyłącznie Niemców — obywate
kor. w Szwecji wielki żuibr rozpłodowy, silne. Fakt likwidacji nielegalnej or li polskich, rekrut:- jąeycłt się głównie dobno na miasto Katowice.
Podjęcie na terenie województwa
zaczął rywalizować o wizgflęd
*y
jednej z ganizacji hitlerowskiej
ze sfer bezrobotnych, rzemieślników i śląskiego zdecydow ane i alocji
zubrzyc z innym żuibrem. Na tem tle
drobnych
urzędu
tów prywatnych,
O CHARAKTERZE WYBITNIE
O CHARAKTERZE ANTYPOD
przyszło do kowanej rozprawy. Staiy
Kierownictwo zdemaskowane i nieIRRENDYSTYCZNYM
*
SKIM
żubr ^Bonus“ pedraiżnior y zalotami no
legalnej agentury hitlerowskiej przy
wego żubra, przełamał ogrodzenie z giru wywołał różne komentarze wśród brało celowo nazwę nie partji. lecz ipozostaje w łączności z ożywioną dzia
łalnością odrodzonej pod kierownic
bych belek i rzucił się na pnzyibysza ze miejscowego społeczeństwa. Zdema ^ruehiu
**
aby odwrócić uwagę od ttzna- twem narodowo - ..socjalistycznych’*
Szwecji. Wywiązała się straszliwa wal skowany obóz irredent- niemieckie- na nej .przez Władze
działaczy organizacji osławione jo
ka której sł/uóba nie była w etanie zapo Śląsku, grupujący sie w „narodowo LEGALNEJ
przed wojną „Ostnwken - VereW
.
*
biec. Nie pomogły stłumienie wody, któ socjalistycznym niemieckim ruchu pra
PARTJI HITLEROWCÓW
Organizacja ta przybrała óbeetnie na
rą żale warno walczące żubry, an-i też cy“, (Natioinal-Sozialietische Deutsche
obywateli
niemieckich
na
Śląsku.
Spo

Arlbeiterbewegung)
był
dobrze
zorga

zwę
„Bund
Deutłr-her
Osten
“
Związek
etraszerie ogniem. WaJika trwała 11 go
Niemieckiego Wschndii) i pod tą firmą
dzin. Wreszcie jeden z dozorców wpadft
rozwija gorączkową działalność na ca
na pomysł zapalenia siarki i dopiero ołym niemal obszarze Śląska Opolskie
©tiry jej zapach położył kres temu etrago. prowadzać
ezliwemiu pojedynków', z którego nowy
żubr wyszedł z okropnemi
raneani,
PLANOWĄ WALKĘ Z POISKO
8CIĄ.
w&k udek oze-go zd ech ł.
(0zsazegóhMe żywem zainteręcow aWARSZAWA WYMIERA
niem darzy ta otganiac.ia pogranicze
Przyrost n atu raimy, czy i i nadwyżkę uz P-oKą. Główne ośrodki organizarodżeń nad zgonami w Warszawie stale
cyjine odnowionej hakaty, posiadająmaleje. Miesiąc grudzień 1935 r. był nod
oej bardzo antoitne plany, dotyczą, e
tym względem faitalny. ponieważ w mie
losów Górnego śląśka. ulofcowan w
siącu tymi nie było wogóle przyrostu na
Bytomiu.
turalnego. lecz liczba zgonów przewyż
Organizatorzy zdemaskowanej taj
szyła. liczbę urodzeń. Mianowicie w
nej partji hitlerowskiej na polskim Ślą
grudniu zanotowano 1342 zgonów oraz
sku metvlko
tytko 995 urodzeń, czyli zgonów było
UTRZYMYWALI ŚCISŁY KONTAKT
o 547 więcej od u:odizeń. Szczególnie
ORGANIZACYJNY Z CZYNNIKAMI
poważna nadwyżka zgonów' była wśród
ZAGRANICZNYMI.
cbr.ześćjein, których zmarło 969, a wro
dziło 6ię tylko 667. Natomiast wśród ży
ale działali ściśle według ich wskazó
dów było 375 zgc.ny i 328 urodzeń.
wek i życzeń. Te zakordonowedw po
Od' dłuższego już cza^u liczba zgonów
bliżu granicy ulokowane organizacje,
zbOiża się do liczby urodzeń, w niektó
nie były ostatnią instancją, jeśli cho
rych zaś wypadkacih, .jak własne w
dzi o kierownictwo nielegalnym anty
grudm-iu r. u. ją przewyższa. Jeszcze w
polskim ruchem politycznym na,tsre-_
r. 1934 notowaai.0 18 urodzeń i tylko 1?
nie państwa polskiego, lecz stantfwilyzgonów' na tysiąc mieszkańców, gdy w
jedynie instancję ipośredn-iczącą ipphiię
r. 1935 liczba urodzeń zmniejszyła eię
dzy kierownikami. tajnej -organizacji
ŚWIĘTO ZWYCIĘSTWA W RZYMIE.
do 14 na 1000 mieszkańców.
Zwycięstwo wojsk włoskich koło Enderfa wywołało w Rzymie radosne małnafeetacje. . na terenie Polski, a pewnymi ośrodka
W tych warunkach, kiedy mamy skro
mi partyjno . -. politycznymi, których
mry przyrost naturalny, lub w niektó
siedziba mieśń się daleko na ządbód
rych miesiącach, go wogóle nie mamy,
od Śląska.
. '.
:
’
zwiększanie liczby mieszkańców w W«stUjawnione podczas rewizji dokuiiien ■
szawie postępuje bandzo powoli na
iy, które staną się podstawą do., opra
przód i to przeważnie dzięki osiedlaniu
cowania aktu oskarżenia, potwierdza
na raty
się w stolicy o-ób przybyłych z innych
ją w całej rozciągłości zamiary -anty
miast. W grudniu. r^przykł-ad, liczba
Kiedy parę miesięcy temu jeden ze z czeskim silnikiem Walter Mikron o- polskie tajnej organizacji niemieckiej,,
mieszkańców w- Warszawie uwweit nie znanych konstruktorów samolotów o- siąiga szybkość maksymalną 160 km.- która wpływami swymi objęła obszar
wzrosła, lecz zmniejszyła się o 292 oso świadczył: „zobaczycie, juiż niedługo igodz. i zużywa 10 litr, benzyny/na 100 województwa śląskiego i przystępo
by i wynosiła na dtaień 1 styramia r. b. wszyscy będą latali
*
’ — słowa te po km., a więc i w eksploatacji nie bę wała do opanowania tych ivszystkięh
f .224.242 mieszkańców.
obszarów Polski, gdzie znajdują się
dzie droższy od samochodu.
czytano za mrzonkę.
A dziś? Doświadczalne warsztaty- Samolot, posiada wygodną oszkloną większe skupienia ludności ’ niemiec
lotnicze wyprodukowały już nowy tyip i ogrzewań’ kabinę, na dwie osoby. kiej. Działalność tajnej organizacji
Chłodnia m-s „Batory” samolotu RWD-16, którego cena jest Sterowanie jest podwójne. Wchodzi niemieckiej obejmo wała na terenie
Kongresówki kolorye niemiecki) m.
Z Monlalcone, gdzie w stoczni wło rzeczywiście rewelacvina — waha się się do kabiny zgóry. przez, odsuwany- in. nawet w bezpośredniem sąsiedz
skiej wykańczany jest, nowy motoro koło 5.500 zł., a więc samolot ten jest dach.
twie Warszawy.
wiec polski ..Batory1*, donoszą, że jest tańszy od najtańszego samochodu. Na Samolot ma być butjpwany w więk
juiż gotów szereg instalacyj specjal- turalnie koszt samolotu,' jest skalkulo szych serjach (po 50 sztuk) i przez to
nyeth.. M. in. została już zainstalowa wany bez silnika, ale jak dotąd silni daje się uzyskać tak niską cenę. Ale Ludzie długowieczni
na wielka chłodnia dla przewozu to ki do samolotów prywatnych dostar największą niespodzianką będzie zor
.W osfatniaii czasie pr-aea' podawana,
warów łatwo się psujących, jak np. cza bezpłatnie Ministerstwo komuni ganizowanie sprzedaży na raty, które
wiadomości o uroęzy&tościałeih rodzifń^ yc/h
projektują konstruktorzy.
mięso, owo-ee, jarzyny oraz chemika kacji.
Nowy
samolot
jest
dolnopłaiem,
ó
Wszyscy możemy latać, kupując za ongianaizowhjnych we Fretnc-ji, Nł^mez-cch..
lia. wymagające przewozu w niskiej
temperaturze. Jest to chłodnia solanko rozpiętości skrzydeł 11,8 mir., długość 5 i ipół tysiąca na ratv samolot! Ma Austrj.i. Juigosłaiw ji lu urziczeBiiu lOthkftwa. w której temperatura utrzymuje samolotu wynosi 7,5 mtr., ciężar 500 rzenia sprzed —aru miesięcy stają się uich. DluigłoiwieKiziiKMŚć nie jest jędnaŁ
(przywilejem naszych cz-at-ów;
się stałe przy —10 stopni Celsjusza. kg., ciężar użyteczny 240 kg. Samolot rzeczywistością.
W 1790 rokiu żył w Ghiiwdh Lmpócr
Pojemność chłodni wynosi 56.000 stóp
tirudmiąicy się w swem rołd®Ln®
*esn
mieóai#
sześć., co daje możność przewiezienia
Rabatu sipnaed-ażą henbaty. Kopiec 'te®,
około 700 ton towarów. Chłodnia na
An-Kwei
w
rdk<u
1790
.był
świadkiem
vm-s „Batory1* jest najnowszego typu i
r-odzin pptomfka dizie&iątsj Hoji,. wywie>została wyposażona w pompy odśrod
Sędlziw.y starzec
kowe. kompresory na dwutlenek wę
-ipodaretwa domowego. 1350 Lekcja języku rlzł^cej się od ai.etgio.
INTERESUJĄCA AUDYCJA
RADJOWO-FILMOWA
polkkieffo. 13.45 Po jednej piosence ' (płyty). Zgasł w kilka miesięcy pG tem wydarzćgla, kondensatory, wirówki ióp.
14.30 Koncert zespołu Niny Hańskiej, 15.00 nruł, otoczony pokaźnym wieńcem. 130 .po
*
----- xx---- Dziś wieczorem o godz. 22.15 nadatn«a bę „Jedynak
11 obrazek Wincentego Burka, 15.15
dzie przez radjo wyjątkowo interesująca Nasz handel morski. 15.22 życie artystyczne tomików.
Wino zabija bakterje audycja. Mianowicie będzie to poraź drugi i kur tu rolne śjątika. 15.30 Koncert solistów. iW 1763 rolku zmarła w Ko^iir-ie (woj.
zaledwie w dziejach .polskiej radjofonji au Wykonawco: Cecyija Izygrymówna—kontr- Łódizikie) niejaka M>ahg< rzatfa Krasowa
GROŹNYCH CHORÓB
dycja filmowa związana z ukończeniem no
Józef Kamiński—skrzypce. 16.00 Lekcjo wieflau 108 lat. Zmarła osieroci<?ór<
wkę
*
J‘a‘k wykazały ostatnie badania, dbata- wego polskiego filmu pt, „Jego Wiebka mi- ałi,
języka francuskiego. 10.15 Słuchowisko dta w wieku 13 lab Mając 94 lata Kra&owa
ktej ystyozme przysłowie pijackie ,.zailać łość‘\
dzieci
pt.
.Jłistorja
orzecha
Kraikcrukr
i.
Z tej okazji wytwórnia Blok-Miuza^Fiiin u- księżniczki Pinfiip-aty" w-g opowieści Al. I>u- 'wyteła po raz trzaci za<iną/ż za s't-ajx>a
robaka" aje jes4 tak bezpodstawne, jelk- rządza
o wspomnianej po-rze w labo ra torjnm
lOS-letinaeigo. w rotk później wydać miała
by się to wydiaiwać mogło. W zwykłom filmowani uroczysty banlkieit dla wykonaw mas‘a 16.45 Cała Polska śpiewa1*. 17.00
wizytą wśród syren n-portaiż z portu gdyń na śy* iat zÓTOtwą i silnie zibudow a ną
*
4. skiego. 17.15 Nowości z płyt. 17.45 .świ..t na
czer wioaiem •wdanie >-|p. bakcyl tyfusu tnaici ców i artystów filmiu „Jego wielka miłość
córkę.
po 2 giodizimaich swą żywotność. Istnieje Na tyim właśnie bankiecie zainstalowany bę szych zwierząt'
*:
^Salamandra11 po-gadanka.
•W 1809 roku znwł w Be'pjac we Frasimikrofon radjowy, do którego przemó 17.50 Muizylka leklka w wyk. ortk. i zespołu
•nawet pewien gatunek wica fpeajteihniie dzie
wią wykonawcy czołowych róil: Stefan Ja
kwaśnego, które zabija bakcyle już po racz, Lena Żelichowska, .Stanisława Perza harmonistów (jplyty). 1S.25 ..Rozwiązanie kra- ‘C<ji starzec ISO-Msii. Sta-raec irzykr<4®śe
kowstkiej zagadki muzycznej z dnia 2 lutego
10 minraHach. Woda zmieszam z czerwo- nowska (wsfpółreżyiserka filmu), Stanisław pt. „Zgadnij co łub kto?“ 18.40 Skrzynka <La w sweim życiu zawieiał’ zw«Łą.zki .nŁąłfeeń*
r&z u schyłku XVII wieka
nem winem. staje się po 12 godafcaich Sielański i popularny dziennikarz filmowy dzieci. 18.55 Koncert reklamowy. .19.55 Wia islkie. PierwsżĄ.1758
domości sportowe. 19.50 Pogadanka aktualna, w 1Ó98. dfuigii ra:z w wi-eku XVHT
wolna od wfeizeikiich bakteryj tyfusowych red. Szczęsny.
A więc rań josłuohaczc-kinoman1i, dziś o go 20.00 Muzyka leklka i taneczna. 20.55 „Obra i trzeci natz w poc;zą!tkałcŁ XIX wieku w
i tp. Dodainie drobnej ilości wim białe dzinie
22. 15 przy słuchawkach i głośnikach! zek z Poleiki współozzsnej
*
1. 21.00 Audycja 1801 r.
go do wody zabija bakcyle jiuż po 6 go
dla Polaków zagranicą: „Pieśni w życiu wsi
* 1'.
SOBOTA 22 LUTEGO
dzinach. Stąd też juiż dawniej aalecairo
21.30 „W rocznicę urodzin Fryderyka Cho
w czasie epidemii tyłfu&u i cholery picie 6.30 Pieśń poranna i gimnastyka. 6.50 Mu pina11 (22.11 1810 r.) 22.15 ..Mała aikademja
filmowa z obrazu „Jego wieilka miłość11 z uwody zfmieseanej z winem. Również piwo zyka .popularna i -lełdka.. 7.55 Parę informacyj. działem
St. Jaracza, L. Żelichowskiej, St. Pe
Audycja dla azflcół. 11.57 Sygnał czasu.
ma właściwości niszczania pewnydh ga- 8.00
hejnał. 12.15 „Wioska Joanna d‘Airc — Kata rzanowskiej i Miecz. Szczęsnego, 22.30 Róż Pamiętaj o Funduszu

Nowy samolot dla wszystkich

PROGRAM RADJOWY

• kiów habtemr.i złoókww^h.

rzyna Benincasa ze Sieny
*
’ pogadanka. 12.25 ne piosenki (płyty). 23.05 Muzvika taawisna w
„
Koncert orkiestry 73 np. 13.25 Chwilka fio-. .wyk. małei aak. PJk,

Obrony Morskiej.

sobota 2z Itrteg-o f93b rtfkn'.

..KURJEB ZACTTODW"

4411 Sport i wychf?z^ E

rjUtrA
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Śmiertelny wypadek
NA SKOCZNI

W &M®ie zawodów narciarski oh o mifrbrzostwo ołręgu wschodnio - e-awajca-rskiego adaizył się śmiertelny wypadek,
którego ofiarą padł znamy narciarz <zwaj
carski Hans Schlaiter. Wsku-tek zbyt
krótkiego wybiegu skoczri w Sch^anctan, gdzie odbywały się zawody, Schlitte-r nie zdążył zahamować po skoku - i
wpadł na drzewo
roabjając sobie
czaszkęDrugi zawodnik Ennst Trueb na tych
samych zawodach uległ złamaniu szczę
ki i obojczyka.
-XX---------

ŻYCIE ORGANIZACYJNE

ftocaw zgromadzenie Tow. Sportowego
*'
^Sannaeja
w Będzinie.
Zarząd Tow. sport. „Sarmacja‘‘ w Będfflnie. zawiadamia swych członków, że
rccaft^ zgromadzenie odbędzie się w sali
cbrześć- T-wa Dobrocz- na Górze Zam
kowej dnia 7 mairca rb. w I-s®ym tertó&ie o godz. H). w Il-girn te:minie o
godz. 11, be® względu na ilość obecnych
członków .
Porządek obred obejmuje: zagajenie i
wybór prezydljum, odczytanie protokołu
t poprzedniego walnego zgromadzeń-a,
fprawo-żdatie zarządu: prezesa, sekre
tarza, eka-rbmika, - komisji sportowej, komdeji rewizyjnej, komltotu budowy stedjcmu sportowego, uchwalenie prelim
narza budżetów ego na rok 1936, wnioski
zarządii. wybory- uzupełńające człon
ków- za rządni, wolne wnioski.
Zarząd Tow. progi wszystkich swych
ezłonków o łaskie licane i punktualme
przybycia.

BOKS
Zawody bokaerokie w Dąbrowie

W niAizi&lę 23 bm. o godż. 19-tej w
teii kiŁa „Ven«A' przy. ui. Sobieskiego
rozegrane zosiamę interesują^ zawody
bokserskie p<między BKS. Szopienice a
BKS. Dąjbrowa Górnicza. Skład ołra
drażyn bokserskich przedstawia się naetępuijęio: B>KS. Szopienice .■ Piec-, Hojt
wicemistrz P. Ziw. Strz. 9t
*rzer.'czak,
Gór
nik, Bielski, wicemistrz śl. Rusecki.
mistrz siąrśra. RembaMri I. mistrz P. Zw.
%rz. i Remibalski II.
■ BK6. Dębipwa Gór.: Żaloźny, mistrz
P. Z-w. Strz,, Cieplak. Złecień. Zawadz
ka, Knapik, Kostoń, Roszyikiewicz i SoWk». Bilety wstępu od 50 gr. do 1 ri.

górowali zdecydowamie r.ad drużyną war
szewską, która tym i azum . w ypadła go
rzej, niż podczas zawodów z r&prez.
Rygi.
LEKKOATLETYKA
Nowe rekordy lekkoatletyczne
Oegdaj wieczorem rozegrane zostały
w Toruniu zawody lekkoatletyczne z
uldiział zawodników- olimpijskich, któ
rzy przebywają w Toruniu na kursie
przedolimpijskim. Na tych zawodach pobfa-o dwa rekordy Polski: w trójskoku i
w kuli pań. W t-rójskoku Ludkhaus (JagieBonja) csiągmąi 8.61 i pół (dotychcza
sowy rekord1 wynosi 8,15 m.), Pławczyk
AZS Wa.rezawe), który zajął 2 miejsce
w tej koc/kuirencji uzyskał wynik 8.49
i pół. Ten wynik jest równie® lepszy od
dotychczasowego rekordu Polski. W ku
li pań Cejzilkowa (AZS Warszawa) osiągmęła wspaniały wymik 14
*44
i pół bo
jąc zetówno rekord Polski w hali (11.85)
jak i rekord letni ta bieżni (l-OO). Po
za tem w skoku wzwyż Pławczyk zajął
1 miejsce z wynikiem 1.85. Ogółem sor
towało 30 zawodników.

W celu ułatwienia P. T. Odbiorcom posiłkowania s ę
warnikiem, Elektrownia

wydzierżawia warniki
Informacje

JECHAŁ DO... FRANCJI
Władze bezpieczeńst«a zatrzymały w
uł>. środę 6* dworca kolejowym w Cho
rzowie lO-Ietoiego chłopca. który będąc
bez opieki nie cbeiał podać sposobu do
statnia się do Chorzowa. W totku indogacyj okazało się, że dziecko przyjecha
ło do Chorzowa z dalekiego Pińczowa
baz biletu. Pasażerem tym był Tadeusz
Rajfnr. Chłopie ucieikł z dom-u rodzi
cielskiego, by dostać się do Francji. Na
zapytanie dlaczego zbiegł, oświadczył,
że pojechał „w świat" w poszwkiwetiru
przygód. — Dzieciaka pod dozorem poodeeteno staoskar-ym rodzicom.
*
licj
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Z głodu zasłabł
PRZY ^PóŁ-CZARNEJ"
cn/kiertni warszawskiej ,,NowaG
przy ul. Chmielnej stracił przyitomroóć
jaden z gości, siedzący przy ,#óh-cza.rnef‘. Zaweaw&ny lekarz strwiendżił, iż
utrata przytomn-cści nastąpiła wskoitelk
wycieńczenia z głodu. Jak się okazało,
był to 48-letni Mirosław Rogalski, bezrdbotry, były dyrektor jednej z więk
szych fabryk w Małopotece.
W

Dziś!

KINO

ODDZIAŁY WOJSSKOWE MANDżUKO
obsadziły pogranicze z Z. S. S, R.; inispekcją tych oddziałów przeprowadzają oficerowie
japońscy, którzy występują w roli in strulktorów i doradoów wojskowych.

DROBNE OGŁOSZENIA
RÓŻNE
mie-z-kauia z wygoda
mj do wynajęcia So inspektowe, wyborowe
snowiec, Dekerta 5 — irwarantowane, Hart—
I p.
n<x) Detal. R. Barczyk, —
ONDUŁATORKA
Skład Apteczny — Bę
3 POKOJE
macicurzyistka z dodżin, Kołłątaja 1 —
bremi początkami szu z kuchnią nowocze (róg kościelnej) . 623
ka posady od zaraz. śnie urządzone, sło
neczne, zaraz do wy
Zawiercie skrzynka
najęcia. 1 Maja 14.
pocztowa 34.
981
965

POSADY
i PRACE

LOKALE

M M. Skrytka róai. M.

Rękopisów redbkęja naa zwraca.
———
.
ndd.i.la Duma.. 7s.lt<iśainnn ‘

lllllmj hMjWi ŁtllllllllH '
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Różne

KURSY
DWA POKOJE
kuobn-ia, przedpokój ikosmetycĄnę Kadowide
Teatralna
8 — kształ
z wygodami zaraz do
cę zawodowe kośniewynajęcia, wiadomość 'tyczki. Początek za
Zakręt 7,
679 jęć 1-go marca. 995

chorób skórnych i we
nerycznych ..Pomoc
**
—
Sosnowiec. Sienkiewiczdt7a^—
1XXSZIJKIJ1.
się hydrofor do jeduopjętrowągo domu.
WiadkMność w Adiministrweji.
980

I

Monumentalne arcydzieło filmowe

^eOPPERFIEŁD/

ZAKŁAD STOLARSKI
właAe.

EDEN

*
Lii

I

MEBLOWO-BUDO WLANY

.XII

X
1 sir

I

I

«4

I

Cichy Antoni 1
mistrz stolarski

SOSNOWIEC,

ul. Piłsudskiogo Nr. 52

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

I

Ceny kryzysowe.

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.

Muzyka cygańska walc i czardasz, wino taniec, temperament
swawola synów puszty węgierskiej
W ról. gł. Adolf Wohlbfick. Hansj Knorócfc, F. Kampers
i G. Fałckenberg.
NADPROGRAM TYGODNIKI PATA

OK-mbiUtraeja: Plhndafcfego 4. Tsl 73.
pzzyjmnje
U — t i « b — 7.

NASIONA
Inspektowe i gruntu
we dobrej siły kiełkowa
nia, nawozy sztuczne,
oraz parady ogrodni
cze. Poleca kwiaciar
nia -Arauikarja" —
Dąbr. Góra. 3-go Ma
ja 10.
986

Lecznica

I

KINO

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

P3I3C6

Gabinet figur woskowych

»
W roi. gŁ: FAY WRAY i LIONEL AT WILL
w Sosnowca ul.
Warszawska 2. Uwaga: Pierwszy film, zrealizowany w całości w naturalnych
kolorach

* Wiersz Bukmetrowy jedaoiamowy: na 1-ej stronie, względnie przed tekstem W gr.;.
S W tekście 4S gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz-j
n Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście ?0 mm. za tekstem 35 mm.; w medziełe
?i
|*
święta 25
*/»
drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzegaO nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.

1

I

Warunki płatności b. dogodne.
Unia oczyma sorzetfaż mtoii . 9403

Arcydzieło grozyl

Baron Cygański

SOSNOWIEC. Redakcja: PUsudskiego Nr. 4.

Nasiona

przychodnia

Wielka operetka Jan na STRAUSSA, która rozbrzmiewa
na całym świecie czarem swych niaporównonreb mclodyj pt.

KINO

sklep Elektrowni.

10-letni chłopczyk

KOSZYKÓWKA

Taftłn — Wamnpwa w koszykówce
<et®» (i
*t9)
Wa środę wieczorem na sali sportowej
w gmAchn polskiej YMCA w Warszawie
nozegraaiy został w obecności 1000 widizów międzymiastowe mecz koszyków
ka między repręzactasajami Tallp-a i War
szawy. Mecz zakończyi się zdecyldorwasem zwycięstwem Estończyków w sto
sunku 42.20 (16Drużyna estońska
spra-wiłs wrażeni
*
o wisie lepsze, niż
goszczące przed kilku dniami w Prśsce
drużyna łotewska.
Zespół Tallira wykazał znacznie więk
sze zgranie, dokładtne podania, szybkość
i technikę s-tojęcę na najwyiezym pozio
mie. Nic więc dziwnego, że Estończycy

- ----------

. 9S

I.

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Bo 10 wyrazów w każdam kosztuję:
» drobnych ogł. 20 ri.
20 drobnych og
**3-®0 al
10 drobnych ogt IM aŁ
5 drobnych ogł. 4.00 A
każdy w yraz dodatkowy dopłaca •c po 5 z

BĘDZIN, Mrdschowakicgo 7. — CZELADŹ. J. Dembiński. Staszica I*.
— DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC- Kiosk
tk Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 43. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kardaszewakiego. —
Sr^ajiM^ą^ksiJg-NAWIERCIŁ, 3-g« Maja 2». - ZĄBKOWICE, kiosk p Kmpy. - ŻARKI, F. Nonberę

^TFF.y ARNOLD - DRI K

rCRIERA ZACHODNIEGO
*

W SOSNOWCU. PIŁSUDSKIEGO 4— REDAKTOR ODP. HENRYK STRYIF«SKi
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