Powszechna służba wojskowa w Austrji
Złamanie traktatu w St. Germain
Ustawę tą u<w<aiżają w Wiedniu za pie-ri wiszę następstwa roizmów rzymskich. Po
wzięcie j>ej sltainowi indewątpliwie wyła
mami e się spęd; tnaklbaitiu w St. Germain;,
po którem jak należy pnzyipuszoz»ć,
przyjdzie kolej nia 'tpalktai w TiWuOtn.
Obecna eyituiacja międlzyin>a»notaloiwia i
żyicźliwy stosunek Freinicji do Aus-tirjj ulaflwiilo ogłoszenie tej ustawy.
Zasługuje też na uwagę zręcizma forma
red'akcji ustawy, któna nic nosi dlraż-

niącej utcha <naawy ipaw&zechnęgio obo-' go. Dzisiejsze postanowieni patrfłamenitu
wdązlku służby -wojsikoweij.
statruowi więc dowód ‘WĆary rządu w da
Z punktu widzenia poilityhi 'węwinętra leko posuniętą konBofódiację wewnętrzną
mĄp ustawa poeiajda specyficznie znacze kraju.
nie. Jeszcze wi ©okuwano temu koiniea^ność Z nadejściem wieczoru na ^szysltlkich
wipnołwialdzeniia tej ustawy dy&kuitłowłana igmaichladh pulbljeztnych Wiednia ukazały
była żywo -w kolbach wog$kowyich, jed s<ię flagi państwowe. Zaczęły się zbierać
nakże sfery poftiitycane wyisiuiwały argu- i fortmowiać pochody.
menti, iż uchwalenie cibowiązka słu/żby Cała Ausitirja. fuiroicizyście obchodzi
wojSkowej 6{p>owoduje n»(p]y?w do Szere 'wprowadzenie obowiązku służby wi>jgów ajrtmiji silmego elemenltu oipiclzytcyjne- ekowej.

ECHA ODPOWIEDZI HITLERA
Nowomianowany szef sztabu eiusirjadkiego
marszałek polny Jansa.
----- xx----(WIEDEŃ, 2.4. (tel. wS) W dniu wozorajsizym związkowy rząd aus&trjadki ogłoadił wt-aiwę o pawszcchn-ąj służbie wojiskowęj na tereraie państwa ausittrjackego.
Do pełnienie słutżby abowiązainii będą
wszyscy mężczyźni w wieku> Ód 18 dk> 42
W. Równocześnie rząd powołał na. stano
wieko szefa sztabu gen erładnego marsz ał
ka polnego Jeinsa.
Ogłoszenie tej ustawy sitainlo/wfi oaru6'zende tirąkftaitiu pokojowego w St. Germaim.
WIEDEŃ, 2.4. (PAT) Tutejsze kok po
liiltyezne zwiraicają specjalną uwagę na
iwii-eżką doniosłość polityczną powziętej
■wczjdr.aj przez parlament au6'trj.adki uchwtafły o obowiązku służby dla celów
publicznych.

we Francji i Anglji
PARYŻ, 2.4. (tel. wł.) Minister Flamr
idfm od wczoraj popołudnia studjuije odu
ipoiwiedż niemiecką. Tymczasem koła urzę
dtołw© nie wypowiaidagą o,pi(nji na temalt
tego dbkumenltu'. Niemniej wisizyisitko po
zwala przyipuszoziaić, że koinitnipropotzycje
kairuclenza Hitlera uznaine zofitamą przez
Francję za iniedósitaiteczne.
Niemiecka obietnica zaichowemia pirzez
Cztery miesiące obe-cmcgo staitius quo miLitarnego w Nadreuji uważana jest, aa po
zbawioną wartości, zwł-aszcza, że uwa-

i umikowiania jest ona przejęciem przez
Frainicję i Bćlgję zobowiązania anaipglcz
nego mia poignaindidau' niemiedkiem. Fran
cja zaś zgadza się9 by. była tnaOrtłoiwina
mairówmi z Niemcami.
W Paryżu zdają sobie doskonale spra
wę, że ndta .niemiecka może wywołać mo
wo rozfdżwćęki pomiędzy Fnamicją a Angiliją. Niemieckie projekty w zakresie ogriainiczeió zbrojeń. klótr? w Paryżu uwaiża się z>a pozbaiwione wszelkiej war
tości praktycznej niewątpliwie przypad-

Wykrycie tajnej radjostacji
komunistycznej

WARSZAWA, 2.4 (tel. wł.). Praw
dziwą sensację w Warszawie wywo
łało wykrycie tajnej, krótkofalowej
radjostacji odbiorczej. Radjostacja
KRÓLA EDWARDA
ta czerpała prąd z miejskiej sieci. ULONDYN, 2.4. (PAT) Premjer Balldiwin. trzymywała łączność ze wszystkimi o(^uwiadamia, że kanottwc&a króla Edwarda środkami komunistycznymi w kraju,
a nawet i z zagranicą. W radjostacji
odbędzie się w maju 1937 r.
Dokładlny termin potdiany będzie nie tej mieszczącej się w mieszkaniu

Koronacja

bawem do wiadomości publicznej.

Szniula Eksterniana, przy ul. Muranowskiej 52, znaleziono stenogramy
depesz otrzymywanych z Moskwy oraz odpisy depesz nadawanych do Mo
skwy. Zastano przy pracy radjotele
grafistę Abę G°ldfingera, nigdzie iPe
meldowanego.
O likwidacji szeregu jaczejek ko
munistycznych w Polsce piszemy na
str. 5. — Przyp. Red.

Wielkie zwycięstwo Włochów
8000 Abisyńczyków zabitych
RZYM. 2.4. Wczoraj odnieśli Włosi no laidfei i jeziorem Asztanigi leży canajwe zwycięstwo i to ma odcinku, który miniej 8000 zabitych Abisyńczyków, pół
zdawali się być najbamdtziej zagrożony tora tysiąca kolorowych żołnierzy włos
ipnzetz AJbćeyńcizytków, miataowicie między kich, a kilkuset białych. Włosi mieli
gonami Amiba Alaidżi a jeziorem Aazian- wziąć Mż większą ilość żoW-r.zy negusa'
gli. Na odiciinku tym zgromadzone zostały >dto niewoli.
„Negus przegra! swoją bitwę nad Mar
iwojćka óbisyńskie w sile 40.000 łudzi, w
tem gwajrdji cesarekieg 20.000 ludzi. Od(- ną“ — powiadlział manszałelk Badiogiliię,
idtóaiami temf dowodził osóbr-ście Haile gidiy, otirzyrmał tneWhincIk o roHbiiiefo wojsk
aibisyńslkiich.
Selas&ii»«
Sprawozdawcy wojenmi piSzaciaą pogłoSZTURM
sOdcen, jakohyi negus zwrócił się d*o mar
Wiozorąij Abisyńcizyicy prizypiuścąli go- szałka Btaidloglio z propozycją zaiwaareda
merafliny aztiumm ne poizycje włoskie. Kil zawieszenia broini i wisziczętcia rokowań
ka ałtaków zostało odjpartych, wreszcie pokojowyich. Coprawida .wskuitek klęski
jednak Włosi opuścili swe pozycje. Do pold Asiz&amigi aultoryitat Haile Selassie w
piero rzucenie nia ldinję walki czarnych ferajju batidlzo ucierpiał, pierwszy to bo
odldłaŁałów gem. Miara.vi.giDa odwróciło ®u- wiem raz naczelny wódź został pobity,
ipełnie azainse.
ipierwiszy raź aztaradlair Wielkiego MeneŁiZnięczizne 12godzuminem ezitwrmoiwaniem ka. który majdowal się stale przy cesapozycyj iwłoAilcŁ oddmaly abisyńskie fflzw, był świadkom klęski.
mękarne nireuslta|,™ie ogniem atlt-yterji i sa
„BÓG NAS OPUŚCIŁ"
moiLotów. nie były w stamb: wytrzymać
naparu świeżych sił włoskich. AKeyńGd|y wiadomość o klęsce nadeszła do
ozycy opuścili pozycje włoslkie i poiazęli Dessiie i Adldiis A boby mieszkańców opaw painice w ycofywać się w strolnę jeziora niOwiała .niemal rozpacz. Ludzie groma
dzili się w świąty:nia:eh. płakali, wołając:
Asraiamlgi.
„Bóg opuścił pas i króla królów”.
NEGUS PRZEGRA!.
NEGUS RANNY
Źródła w Łoskie matzywaijią wie-zoraj^zą
bitwę największą p°dczaę całej wojny
LONDYN. 2.4. (teł, wł.) Widdłuig wia
Na pólac-h międizy Amba A- domości. nades- lyroh prze-z Dźśbultd cesarz

Halie Selassie został podczas bitwy nad
jeziorem Asziangi zraniony.
Włdsfloa kuia karajbinowa drasnęła go
w pnaiwy policzek. Rana nie jest niebez
pieczna.
ZAJĘCIE GONDARU
LONDYN, 2.4. (etll. wł.) Reuter donos’
z Rzymu, że zmotoryzowana kolumna wio
ska działająca na zachodnim odcinku
frontu północnego zajęła Gon dar, poza
tem podobno patrole włoskie dochodzą
już do brzegu jeziora Tana.
GŁÓD W ABISYNJI
KAIR, 2.4. (PAT) Pisma doniCisizą, że
■wieidłutg opowiadań uciekinierów z pól moc
mych części Abl:sytnji, zajętych pf.zeiz woj
ska w®oi?kie, ludność tubylcza zaczyna
odczuwać głód.
O ile początkowo, db oaasu zajęcia
MakaMe, ■wymiana towarów i diośtawy
ży^wfościowe odbywały się reguOiamnie, o
łyile itienaiz, z wyUłuiżeiniem l-imjti komwniika
cyjmyich airmji, wszystkie środki loko
mocji zmobiloizoiwiaiiio nia potrzeby wojem
ne. Większa o^ęść zaiekwdirowiainycŁ zwie
irząt pociągowydh zorała skierowama do
Eryt-eri.
Ludność okujpowiainyich terenów pozosrtaiwiioina je«ł włassinemiu losowi.

aią do gustai Anglikom i zyskają ich apro
baltę. To teiż Framiclia ozuje się bardza
imleipewmie i nie jest wykmczon^, że bę
dzie zjwilekać z zajęciem stanowiska.
Wiadomości, które w ciągu dłnia wcJzorajiszegio nadeszły z Ausitrjj i z Afryki
powiększyły jeszc-ze niepokój Paryża.
WprOwaidżetnae óboiwiąizkojwej służby
wojskowej iw Austrji uiważame jesit. za
dówódl że oornaiz mniej pozostał'je traktatów poik-ojaw ych.
Zmacanie większe jedinak piebeąpieczeń
sitłwio widzi się na skutek astaitłnich zwy
ciię?dtw mair^załfka Baidtofgilio w Abisynii.
Nie ulega wątpliwości, że postępy Wło
chów w Abisyinji mogą doprowadzić do
uoiwego <K»ttr«e»gio konBiktu włosko-angi em
skiego. Zby.t bowiem wielkie są interesy
Amiglji w rejonie jeflsilona Tama', by mo
gła przyglądać sią spokoj md u^adlowieniu
się tam Włochów.
'W niektórych kołach słyszy się opinję
że groźba powikłań ainigieinsiko-wtłb?kich
■może w inajbliżsżytn czasie okazać 6ię
znacznie poważniejszą dLa pokoju niż
uiwafżama dótąd za tak krytyczną spra
wą reńską.
LONDYN, 2-4. (PAT) Pnopoaycje Hi
tlera przyjęte zostały pittez prasę amgiefl
ską z uczuciem ulgi. Naotgół spodteicwano
się odpowiedź; gorszej. Dlatego przyjęta
oma zz»tala dtość przychylnie, aczkol
wiek pnawie jednomyślnie uwraina jest
iza niedostateczną.
Najbafldlziej afbaikowiainy jest rząd nie
miecki za to, że nr*e chce zobowiązać się
do niefortyfikoiwłalnia Nadtenjii w okresie
nolkowialń, ale powszechnie odpowiedz nie
miecka ocenóam-a jest- jeko niezatirzagku'jącta dlnzwi i umożliwiająca dalszą dy
skusję. Prą? a przygnaje coipraiwdte. że
oicHpowiedż Hitlera obiiiczon-a jetsit. przedęwiszysitkiem na to, aby trafić do ptrzekomamóa emgelskiej opinia pub liczniej, i
że w daleko mniejszym stopniu jest, do
przyjęcia dla opimji francuskiej.
DWego też aprobowania jest taktykę
itządu brytyjskiego, zmiertzaijącta dio uspdkioljetnfia Francji przez zgodę W. B:ytamji ,na narady sztabów1 i przez wystosowainie do Fraocij listu gwairiaipcyjne•go.
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WINIEN, CZY NIE WINIEN?
Ostatnia faza procesu Pawła Grzeszolskiego
Spotwodu spóźnionej pory nie mogliś
my wczoraj dać całego przebiegu rozpra
wy z procesu Pawła Grzeszolskiego, a w
szczególności przemówienie obrońcy adw.
Hońmoikl . Ostrowskiego. Uzupełniamy
dzisiaj. — Red.

Czternasty dzień procesu przeciwko
domniemanemu trucicielowi dzieci,
Pawłowi Grzeszolskiemu, upłynął na
przemówieniach prokuratorów i po^rgda cywilnego.
Mowa obrońcy adw. Hofmokl - Ostrowskiego trwała 3 godziny i wywo
łała silne wrażenie na licznie zebranej
publiczności.
Na wstępie obrońca zastanawiał się
nad chorobą dzieci.
Choroba ta była dziwna, tak dziw
na, że nawet lekarze, przywołani do
łoża chorych, nie mogli postawić djagnozy.
— Więc jeśli — mówi adw. Hofmokl
Ostrowski — medycyna zbankrutowa
ła. jeśli ludzie nauki nic konkretnego
nie mogli orzec, cóż mógł zrobić oskar
żony? Nie mógł dzieciom pomóc, ani
ioh ratować. Był bezradny. Zarzuca
się Grzeszolskiemu, że zaniedbywał
dzieci, że był nieczuły na ich męki i
powolne konanie. Więc miłość ojcow
ska ma. zastąpić wiedzę fachową ? Te
go nikt nie może od niego żądać, ani
p. prokurator, ani sędziowie.
Następnie obrońca, opierając się na
zeznaniach dra Kołodzieja, starał się
udowodnić, że dzieci Grzeszolskiego
nie zostały otrute talem, gdyż nie wy
stąpiły u nich na palcach u rąk takie
objawy, jak pęcherzyki ropne.
Dalej zastanawia się nad piaskowa
łem wypadaniem włosów u osób, za
trutych talem i przychodzi do wnio
sku, że wieści rozpowszechnione przez
świadków o zupełnem wyłysieniu są
nonsensem.
1 */i ROKU W WIĘZIENIU
* — Pozatem zarzuca się oskarżone
mu, że jeszcze po śmierci dzieci szka
lował je twierdząc, że zmarły one na
skutek cech degeneracyjinych, odzie
dziczonych po przodkach, Bugajach.
Zapomniano jednakże o tem, że
Grzeszolski od półtora roku siedzi w
więzieniu.
— Czy znalazł się taki człowiek, któ
ryby na jeden moment potrafił pomy
śleć, że może oskarżony jest niewin
ny? — zapytuje się obrońca.
Nikt nie myśli o tej strasznej tragedji, nikt nie myśli, że oskarżony stra
cił żonę, dzieci, że w ciemnej celi my
śli o swem nieszczęściu... Każdy rzuca
na niego kamieniem potępienia, nazy
wając go zbrodniarzem, trucicielem,
wampirem...
Jakiem prawem — pytam — hańbi
się człowieka przed wyrokiem, jakiem
prawem czyni się żonę oskarżonego
wspólniczką zbrodni? To jest pytanie,
które powinien sobie zadać w sumie
niu p. powód cywilny. Na te piekiel
ne zarzuty, na te insynuacje ja każę
także umarłym przemówić.
LISTY DZIECI I DO DZIECI
Co pisze, nie w pamiętnikach, a w
listach do ojca Lucyna?
..Najukochańszy tusiu! Chcę być

jaknajprędzej w domu.. Nikogo talk nie
'kocham, jak Ciebie'1.
Listy te pisane były na krótko przed
jej śmiercią i dlatego same mówią za
siebie.
A cóż pisze ojciec do córki, ten
zbrodniarz, truciciel i potwór?
„Moja żabko najdroższa!...
Po zacytowaniu tych wiele mówią
cych urywków z listów, obrońca, za
stanawia się nad stosunkiem 6yna d«
■jjca. Stosunek ten zawarty jest w jednem zdaniu: ,,Kochany tusiu, patała
ehu!...“
— Jakiż wielki z tych trzech wyra
zów ogrom przywiązania do ojca, jak,,
wielką miłość. Pisać tak można tyl
ko d° przyjaciela, nigdy do wroga —
grzmi obrońca.
PODEJRZANA MIŁOŚĆ I PLOTKI
Po szczególowem zanalizowaniu li
stów zmarłej żony Grzeszolskiego,
Anny, adw. H.-Ostrowski zastanawia
tię_ nad „miłością Kuezalskiej do dzie
* . Miłość ta wygląda — zdaniem je
ci
go — dziwnie podejrzanie. Anna Grzeszolska była również, jak jer siostra
zazdrosna. I o co? O 16-letnią pensjo
narkę, dzieciaka, którego uważała za
kochankę swego męża?
— To jedno słowo szepnięte przez
Liszczyka w ucho Grzeszojskiej, że
mąż ją zdradza, mogło wyprowadzić
oskarżonego z równowagi. Na tąkie

Puder
STANOWISKO WŁOCH
w akcji mocarstw zachodnich
LONDYN, 2.4. (PAT) Korsspondanlt
„Diaiiy Harald
**
etanoli, że atmlbaSaidor
firiainictufslk'i w Rzymie de Cłrabbriijn otdjechiał dlo Pairyiża, wiidząc nastiępiujące w
nuinlki Muiseoliiniiego jialko
w®pófd'zia
lamia Wioch w aik&ji mooa.rat/w zachod
nich:
■1)
uióhyflemie samik
*cyj
r
2) iwyicofamie uchwały Ligi Narodów,
poitępiającyich napaść Włochów,

KOSMETYKA NOWOCZESNA

uwzględnia

Znowu 4 osoby zabite
MADRYT, 2.4. (PAT) Sytuacja wowę
trizna w Htfzpamói
w związku z wyz<naezonemi na d^teń 12 kwietnia wybo
rami gimoinin^imi inieawyikJe naiprężoinia.
W Madrycie poilicjia wydała szereg za
rządzeń prewencyjnych. Sillne paitmole po
liicyjine dbj5źidlżaiją saanochołdaimi i rnortocyiklami uflice mianta.
Z prpwincji niaidlahcOzą ciągłe wiado-

„URODA”

— Jak się ma oskarżony zachować,
kiedy te wszystkie pogrzeby znów
widzi, kiedy się je wywleka przed
sąd, prtypomina mu się jego tragedję, rozkrwawia zabliźnione rany?...
zapytuje obrońca. Ten człowiek nor
malny być nie może. Jest to cień oskarżenia w stosunku do bliźnich, do
ludzi! Nie mogę zrozumieć, żeby oj
ciec truł dzieci, żeby patrzał spokoj
nie na ich straszną mękę konania po
to, żeby żenić się z kobietą, która mu
się narzucała, która powiedziała: „al
bo się ze mną ożeń, albo popełnię sa
mobójstwo!.Gdyby Grzeszolski otruł. rzuciłby się niewątpliwie w spaz
mach na grób dziecka. Chcąc się ma
skować poszedłby na pogrzeb, rozpa
czałby, płakał- Nie poszedł, gdyż
nie mógł iść! I ctegóż się doczekał?
Cel jego życia, pragnienie dzieciń
stwa, jego dążeń: złoto, perły i dia
menty — to była córka stróża, Staciwińska!
Przemówienie swe zakończył obroń
ca słowami:
— Pragnę, aby Wasz wyroje, pano
wie sędziowie, był sumienny i spra
wiedliwy!
REPLIKI I OSTATNIE. SŁOWO
Po chwilowej przerwie, w czasie
której; żywo komentowano przemó
wiernie znakomitego adwokata, repli
kowali prokuratorzy i powód cywilny.
W odpowiedzi na te repliki obroń
ca powiedział:
— „Powinno być 11 przykazanie:
„Nie pisz pamiętników, gdyż być mo
że, że za kilkanaście lat prokurator
zbuduje na nich akt oskarżenia!'
*
Nastęrmie przewodniczący sądu udzielił ostatniego słowa oskarżonemu.
Grzeszolski powoli dźwiga się z la
wy, spogląda na publiczność, na krót
ką chwilę zatrzymuje wzr°-k na sie
dzącej w drugim rzędzie żonie, po
czem odwraca głowę i mówi: „Nie
jestem winien śmierci dzieci i choro
bie Cabajówmy!
**
.Publiczność jest wyraźnie zawie
dziona w swych nadziejach, gdyż spo
dziewała się, źe oskarżony zeebce sko
rzystać z prawa i udzieli sądowi wy
jaśnień. Niechętnie też opuszcza salę
rozpraw, na której się znów zjawi w
sobotę o godz. 3 popoł., by usłyszeć
ogłoszenie wyroku.

mości o ek®ce®acih elecnamrów Lewicowych
W Waddiaitosa pod' Sewlflą robcrtmijc.y roił
mi usiłowali rozbroi-ć kilka' podicjamtów.
Doszło ipnzyitem do strzeflainiiiny, w następ
stwie której 4 oeoby zostały <zaibiite a 4
odhiiosly ramy.
W miejsteowośca Co^imeliia przy starciu
mi^dizy właśdcieCiami dóbr a robeltini/kamii
loimytmi dlwie osoby zostały zabite.

'Przez czternaście dni oskarżony za
chowywał się spokojnie. Na twarzy
jego nic nie można było wyczytać,
ani wzruszenia, ani zdenerwowania.
Zawsze zimny, zrównoważony, zała
mał się dopiero podczas przemówie
nia powoda cywilnego i obrońcy. Kie
dy adw. Pawełek rzucał mu w twarz
słowa potępienia, Grzeszolski dostał
wypieków na twarzy. Załamał się
kompletnie, kiedy obrońca adw-. Hofmokl - Ostrowski zaczął odczytywać
urywki listów jego zmarłych dzieci,
żony. Oskarżony zakrył ręką twarz,
TRENTON, 2.4. (PAT) Naiozełniik wdę stan oskarżania, te w
*ówiciz««
Kimtber- pochylił głowę i zapłakał. Nerwy, tak
ziania Kionberdimig wyzinaicizył tymczaso Liing zażąda odirodzenie eg-zekuicji poza
Hugo trzymane na wodzy, odmówiły
wo mowy termin. egzekucji Haiuiptanaffiina daitę wyznajazaną.
mu posłuszeństwa, nie wytrzymały.

Losy Hauptmanna
się ważą

na sobotę na giodz. l-®zą.
Trybunał łaski ma jsdiwak pirawo od1*
roczyć teiimiin egzekucji do ctzesu ukoń
czernią ®pnaiwy Wandiefla.
Jeżeli Wendta! zc^amic pogrf aiwiomy w

Jak słychać, odbiislki palców Werud^la
nie odpowiadają odciskom wykrytym
podlezas śledztwa-, jak również ohaTalktćr
pienia Wendeta nde cdlpowiada charak
*
terowi pisma listów wysyłanych w Btpraiwie otkujyu.

Włamywacze z Zagłębia na Śląsku
Jeden zastrzelony przez policjanta — drugi aresztowany

W Koszto-wach pow. Pszczyńskiego
posterunkowy policji Szafarczyk, za
trzymał trzech podejrzanych osobni
ków, wałęsających się w nocy na
GABINET KOSMETYCZNY rynku koło budynku posterunku P. P.
Kiedy policjant usiłował zatrzyma
nych zrewidować, jeden z nich strze
lił nagle z rewolweru, raniąc poli
cjanta w rękę, poczem sprawcy rzuci
WŁADYSŁAWY WNUKOWEJ
DYPLOM. KOSMET.
li się do ucieczki.
SOSNOWIEC, 3-GO MAJA 15.
Raniony policjant w pościgu za ni
Telefon 12-42.
mi strzelił kilkakrotnie i zranił jedne
Wszelkie zabiegi wchodzące w zakres wspól- go z nich Kai-ola Rydzikowskiego,
czasnei kosmetyki —■ Porady i wskazówki. pochodzącego z pow. Będzińskiego.
wszystkie te czynniki i jest bardzo pomooną.
Przez zabiegi kosmetyczne
odżywiamy skórę, utrwalamy młodość
udoskonalamy urodę.

5) pozostałwiernie rolkowa ń puikojoiwych
obu stawom. walctz^cym — WJoichom i
Aibisyinji pnzy komfimfiltaibywinyim uidiz-iaile
W. Brybamiji i Fraincjii, ale bez iiniterwencji Lilgi i becz nail-igiainia na zasady pak
tu Ligi.
{ Kjorcisip^ldleiiit dlodlaije, że amiba^ador
bryityfldki Sar’m Eniidk Drumimonid1 miał
odbyć dlużsizą rozmowę z MussoLi/niim.

Ciągłe zamieszki w Hiszpanii

Zachować młodość,
piękność, usunąć wyryte już zniszczenia jak
zrrarszdzkł, zwiotczenia skóry i inno defekty,
osiągnąć można tyliko przecz racjonalną pielę
gnację cery.

powiedzenie .ąiie starczy rewolwerów
w fabryce amunicji
.
**
Grzeszolski, wy
tykany palcem, napastowany przez Kuczalsfcą, postanowił skończyć z plotką,
postanowił za pomocą gwałtownej ope
racji wyWąć ten wrzód. Co robi?
Ażeby raz na zawsze pozbyć się z do
mu tego widma, które nie dało mu spo
koju, wyciąga rewolwer z kieszeni
i ciska na kolana żonę. Robi to dlate
go, gdyż chce dotrzeć do źródła tej
plotki, chce jej zamknąć gębę...
W dalszych swych wywodach obrońca twierdzi, że Anna Grzeszolska
nie została otruta, że zmarła na zatłuszozenie serca. Plotka robi swoje. Za
czynają mówić, że oskarżony otruł żo
nę, aby się jej pozbyć. Z dziećmi było
to samo. Po śmierci matki deprawuje
się je, wsącza się w nienienawiść do
ojca, mówi się, że ojciec otruł ich
matkę.
SPOKÓJ OSKARŻONEGO
— Kiedy spytałem Grzeszolskiego,
skąd ten spokój bierze, odpowiedział
mi: „Od półtora roku walczę z plotką
piórem, rewolwerem — nic nie pomo
gło. Zamknięto mnie, skuto i — siedzę.
Jak krzyknę — powiedzą truciciel, jak
milczę — powiedzą, że to jest czło
wiek obrany z uczuć ludzkich. Będę
płakał — powiedzą: patrzcie — t° Ju
dasz — on płacze..."

Rydzikowski zmarł naskutek otrzy
manej rany. Dwóch innych sprawców
zajścia w toku pościgu zatrzymano
wczoraj rano na dworcu kolejowym w
Nowym Bieruniu. Są to Rudolf Kapał,
zawodowy włamywacz, zam. w Oświęcimiu, a pochodzący z Ostrawy(Czechosłowacja) i Karol Czauiński.
pochodzący z Gołonoga, ostatnio za
mieszkały w pow. Chrzanowskim.
Przy obu zatrzymanych znaleziono
rewolwery. Zwłoki Rydzikowskiegi
zabezpieczono na miejscu zajścia
do dyspozycji władz sadowych

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

za KWIECIEŃ 1936 r.
Wydawnictwo „Kuriera Zachodniego1'

Zawieszenie działalności
NIEMIECKIEJ ORGANIZACJI
POZNAŃ, 2.4 (PAT.). W dimifu dizibi-cj
sizynn srtiairwba poiwijartiOiW|y w Chodateży *za
iwieisiR dlziiaiteJiiuość ong-ainiiiziaicju uiemiedkieu
„Deuittscdw V«reimigiuiag”, jaiU> daiaia-jąoerj na sakoidę pau«»w«.
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AUTONOMJA ŚLĄSKA

m'a aflkoŁolu, Ajrcypastera diodaj®: „Lu
dka® dttlbireij woli w Siediraeh, pauzą® no
•nory, w których mieszkają ich bnatcasi po
atainowdili hołdować dloimy, ta!k zwane ..bb
źmiłaiC’ze“, d3a cfwóch rodzin, ort-octzoine ka^
wałkiem ogrodlu. I wyuczyłem, że za pie
niądze, wydane w t-jObu ubiegłym na ailkohol, mciżnaby byle wybudować 140.000
(takich domów. Jeżeli zaś pnzyjmiemy,
że ródzdina składa się cotnajminóei z 5 osóbh to za pieniądze przepite w roku uibegłym miałjby odpowiednie mieszkanie
i kawałek ogrodu 1.400.000 luidżi. Wyrstairczyloby 10 Laib, aby każda rodaina
w P-dfece miała ja^ne, zdrowe mieszkania
List kończy się modlit-wą do Chiryisft-u<?a Pfcfna. by raczył błogosławić wytsćikcan
w wiaioe z tym groźnym wrogiem ludz
kości, jiakim jest alkoholizm. Dtichowień
sibwio dje»c-eiz(ji o‘tinzymał<o wskazówki w
•sprawie żbienainia ód wiernych przyrze
czeń co do powstrzymywiainaa się od ak
kdhoiiĘ jak również pouCłzemie, by c<> r<>
ku. aż do ddwedamia. w piątą niedzielę W.
Postu, prizyipoanninałło w1 krótkich słowach,
po naiuice, treść tego orędzia i kończyło
przemówienie wezwniem db dkładaaiia
przymzec®?ń niepicia alkóhoibu.

Skoro w związku z organizowanym platformę poczynań wrogich państwu zytywnych walorów7, jakie autonomja
przez Polski Związek Zachodni Tygo polskiemu.
Śląskowi i Polsce dała na innych od
dniem Propagandy Śląska pisze się du
Szkodliwości tego rodzaju przero cinkach, a zwłaszcza na odcinku go
żo na temat spraw śląskich i stosun stów dawały wyraz nietylko czynniki spodarczym. Śląsk jest terenem tak
ków, łączących Śląsk z Polską, po centralne polskie, lecz i zainteresowa odrębnym od reszty państwa, poziom
święcić kilka uwag trzeba t. zw. auto ne czynniki śląskie, które przez usta jego cywilizacji jest tak odmienny od
nomii śląskiej, która powoduje pew ■swych organizacyj społecznych od r. rozlicznych obszarów Rzeczypospolitej,
ną odrębność prawną województwa 1923 począwszy, .potępiały ten stan rze że stosowanie w dziedzinie gospodar
Śląskiego od innych ziem polskich i czy, domagając się zniesienia lub o- czej tych samych norm prawnych na
niejednokrotnie
jest przedmiotem graniczenia autonomji. Jaskrawy taki terenie całego państwa musiałoby się
mylnych zapatrywań, interpretacyj, a przykład stanowi uchwała, powzięta odbić ujemnie nietylko na organizmie
nawet .walk politycznych. Autonomja przez Se jm śląski w pierwszych latach śląskim, ale niepowetowane straty poŚląska została uchwalona przez Sejm jego istnienia, domagająca się wciele iągnąć za sobą dla całego państwa.
warszawski w r. 1920. w okresie kiedv nia młodzieży śląskiej narówni z mło Szczególnie pozytywną rolę odegrał
Śląsk nie należał jeszcze do Polski. dzieżą innych części Polski w szeregi samodzielny skarb śląski, zagwaran
Ustawa autonomiczna stała się dla stro armji polskiej, gdyż zwolnienie od o- towany ustawą autonomiczną. To też
ny polskiej argumentem plebiscyto bowiązku służby wojskowej, uznane dążyć należy do tego, aby, nie ogra
wym, temlbardziej koniecznym, że zostało jako rzecz niegodna polskiego niczając słusznych praw7 Śląska, wyni
strona niemieck i już poprzednio za Śląska, który tylokrotnie dawał do kających z jego odrębności, autonomię
powiadała daleko idący samorząd dla wody swego patriotyzmu polskiego i przemienić w szeroko rozbudowany
tych części Śląska, które pozostaną w narówni z całą Polską uważał za swój wojewódzki samorząd, obejmujący
wyniku plebiscytu przy Rzeszy nie kardynalny obowiązek obywatelski da sprawy gospodarcze i kulturalne z sa
mieckiej. Zapowiedź niemiecka nie zo wanie państwu corocznie swego re modzielnym skarbem śląskim, jako
podstawą działania organów samorzą
stała wogóle zrealizowana, a te szcząf kruta.
kowe urządzenia samorządowe, wpro Przerosty polityczne autonomji, tak dowych. Tym sposobem usunie się te
wadzone na terenie Śląska Opolskie bardzo szkodliwe, są dziś już pow hamulce, jakie ujemnie oddziałują
go po plebiscycie, zniknęły bardzo szechnie przez wszystkich potępiane i pod względem politycznym, a jedno
szybko tak, że dziś Śląsk niemiecki 'dlatego życzyćby sobie należało, aby cześnie umoi"wi się pozytywny roz
nietylko, że nie posiada autonomji, ale w czasie najbliższym usunięte zostały wój wszystkich dziedzin gospodar
czych i kulturalnych Śląska dla dobra
nawet samorządu lokalnego, który formalnie z ustawy autonomicznej.
„PRĄD NARODOWY ROŚNIE
Nie można natomiast negować po- jego i dla dobra całej Rzeczypospoli
zresztą, jak wszystko wogóle w Trze
JAK NA DROŻDŻACH"
tej Polskiej.
ciej Rzeszy niemieckiej, zastąpiony zo
Warszawski „Czas“ _ wyciąga żałe
stał omnipotencją państwa lub pąrtji
spowodu wzrostu idei narodowej w
na rodo w o-soc j alisty c znej.
masach, pisząc:
Polska ustawa autonomiczna, wpro
,Anty.semity.z;m szaleje, a czy kwest ja ży
wadzona w- życie natychmiast po przy
dowska była przedmiotem dyskusji .(pa-rip
*łączeniu Śląska do Polski, rozciąga się
menitarnej? Raz jeden w komisji budżeto
na obszar całego województwa Ślą
wej Senatu, kiedy diwaj (konserwatywni se
skiego, a więc także cieszyńskiej czę
natorowie rozważali konkretne możliwości
ści województwa, która, jak wiadomo,
’ ■ i rozwiątzania.
Prąd narodowy rośnie jak na drożdżach,
bez plebiscytu przyłączona została do
nie
jest to żaden ruch partyjny, lecz ruch
'Polski.
żywiołowy przez żadną(!) organizację po
Ustawa ta ustanawia samodzielny
lityczną dotychczas nieopanowany. Tymczasem w obdiczm tego kapitalnego faiktu.
Sejm śląski, jatko władzę ustawodaw
Izby ograniczają się do potępienia Stron
czą oraz Radę wojewódzką, jako or
nictwa Narodowego, które w całem tem za
gan wykonawczy, a do zakresu auto
gadnieniu bynajmniej pierwszorzędnej ro
nomji należą wszystkie niemal dzie
ili ni ..*(?) odgrywa.
Nikt z parlamentarzystów nie zastanowił
dziny ustawodawstwa ogólnego, za wy
się nad tem, jak rodzący się prąd narodo
jątkiem polityki zagranicznej i wojska
wy skaniaflizować, jak go uchronić(l) przed
i poważniejszych spraw gospodar
zboczeniem na manowce. Troskano się je
czych. Autonomją objęte są sprawy sa
dynie, czy aby policja da radę, by nie do
morządu terytorjalnego, sprawy szkol
puścić do ekscesów”.
nictwa, ustawodawstwo robotnicze itp.
Uważamy, ż>e trudno coś .^skanalizoprzyczem szczególnie podkreślić nale
wać“, co siłą 6woją przechodzi w psy
ży samodzielny skarb śląski, jako pod
chikę narodu polskiego.
stawę gospodarczą organizmu autono
micznego.
Niejednokrotnie spotyka się z mnie
Zygmunt Nowakowski
maniem, że autonomja Śląską posiada
NAPADNIĘTY
PRZEZ STUDENTA
Tapoński gabinet rządowy z premjerem Hirotą na czele.
ścisły związek z t. zw. konwencją ge
newską. Pogląd ten jest mylny i niW ub. poniedziałek w kawiarni
ezem nieuzasadniony. Konwencja ge
Grand Hotelu niejaki Jan Rosiński
(Rosen^rg), student prawa U. J. usi
newska zawarta została już po decyzji
łował znieważyć czynnie znanego pi
nrzyłączenia Śląska do Polski na okres
sarza. i feljetonistę Zygmunta Nowa
lat 15. dla zabezpieczenia śląskiego,
skomplikowanego obszaru gospodar
kowskiego. Spotkał się jednak z męską
List pasterski ks. biskupa siedleckiego
odprawą ze strony napadniętego, któ
czego przed wstrząsami, jakie rozdzie
W
waellkofpoisłtłnym
liście
ipasitorslkim
idtzę,
bod
również
każdego
człowieka,
lenie tego obszaru przez granice pań
rej wyraźne ślady zabrał na swojem
stwowe pociągnąć za sobą może. Kon JE. ks. bisiknłp d’r. Heniryłk Pnze-źdiz-ecki, który si-ę na chwiilę zastałn«%via ned tem, obliczu do aresztu policyjnego. Na
piłsztąc
o
znaiCizeinóiu.
okresu,
poprzedza

eo
się
dbecinie
dzieje.
Kiażdy
z
Was
jest
pastnika wezwana policja natvchmiast
wencja ta, wprowadzając szereg ogra
niczeń w dziedzinie ustawodawczej i jącego radosny dtóeń Zma'nfawytóhiwfe'iainia, moją tino&ką. I dlatego uiważam za swój aresztowała. Przyczyną napaści był fez»a'2iniaictza
:
święty
obowćąjz^k
porozmaiwiać
z
Wami
ljeton Zygmunta Nowakowskiego, za
nakładając na stronę polską i niemiec
„Najmilsi, tein właśnie czas Postu Wici o jeidkiym ,z inajłważnde{jszy>c>h naszych mieszczony w ub. niedzielę w kra
ką szereg obowiązków-, a zarazem Ukiego,
tę
piąitą
hedizńeflę,
umywaną
Nie
iwrogów.
A
wrogiem
tym
jest-aillkdhcd
we
kowskim
„IKC“ na temat krakowskich
nrąwnień w dziedzinie gospodarczej
lub mniejszościowej, wygasa nieodwo daieilą Męfki Pańelkiiej, ‘wyibiieraim, alby po 'wszystkich jego postaciach: wódka, nale zajść z dnia 25 marca. Napastnik jest
synem znanego w Tarnowie działacza
łalnie w czerwcu roku następnego. rozmawiać z Wiania o tern, co nietyliko ‘wlka, koniaik, likier, piwo, wimo ifap:".
Autonomja natomiast, jako rzecz ściśle minie boli i spokoju nie dfl.je, Jęcz co, są-1 WsloaizaiwBizy na zgubne skurtłkli używa BBWR i adwokata.
wewnętrzna polska istnieć będzie tak
długo, aż powołane konstytucyjnie
czynniki ustawy autonomicznej nie
zn-^a lufo ńje zmienią.
Nu .cmat autonomji toczyła się nie
jednokrotnie żywa dyskusja na ła
mach prasy, w Sejmie śląskim i Sej
Likwidacja jaczejek komunistycznych
mie warszawskim i dotyczyła przedewszystkiem problemu, czy autonomja
W czasie ostatniego strajku włóknia w postaci odezw, okólników partyj na Ochocie, oddawna będącej ośrod
jest czynnikiem dodatnim, lub ujem rzy w Łodzi władze bezpieczeństwa nych, a zwłaszcza broszur z obrad 7 kiem działalności komunistycznej, zna
nym w życiu państwowem Polski i zwróciły baczną uwagę na działalność kongresu Kominternu moskiewskiego. lezion® odezwy o treści wywrotowej,
Śląska, czy należy ją zach°wać lub elementów wywrotowych, które prze Ogółem na terenie województwa wobec czego lokal opieczętowano.'
zlikwidować.
Z rejestru stowarzyszeń skreślono
niknąwszy m. in. do związików zawo Łódzkiego aresztowano ponad 60 oNiewątpliwie autonomja Śląską po dowych, wywierały wipływ na prze sób.
•wreszcie przesiąknięte komunistyer
siadała i posiada szereg dalekoidą- bieg akcji strajkęwej.
Również w Warszawie przeprowa nemi wpływami stowarzyszenie mło
cych przerostów natury politycznej,
W toku obserwacyj ujawniono sie dzono dalszych kilkadziesiąt rewizyj i dzieży żydowskiej ..Kultura i Oświa
które nietylko, że nie przynoszą żad dzibę okręgowej „techniki" komuni aresztowano 55 osób.
ta".
nej korzyści ani Śląskowi ani Polsce, stycznej partji Polski, którą zlikwido Na ulicach pochwycono dwie osoby,
Oprócz Łodzi i Warszawy władze
lecz utrudniają kolosalnie proces sca wano, przyczem znaleziono tam ma przenoszące bibułę komunistyczną, a śledcze przystąpiły do zlikwidowania
lania Śląska z Polską j
z tego powo szynę drukarską, zecernię, maszynę mianowicie Izaaka Sztanajzera i Ro jaczejek komunistycznych na Śląsku.
du czynnikiem niepożądanym. Zwła do pisania, powielacz, specjalną ma cha Kamińskiego oraz Benjamina Pe- W Katowicach •aresztowano 30 osób
szcza dla posunięć politycznych mniej szynę do woskówek z przyg-otowanemi relmuitera, absolwenta gimnazjum i 6łu których po przeprowadzeniu rewizyj
szóści niemieckiej, którą dawniej ce do odbijania odezwami, matryce oraz ehaczkę wyższej szkołę dziennikar osadzono w areszcie. Władze przystą
chowały dalekoidące tendencje od gotowe do druku .,składy‘‘ zecerskie skiej, Rozałję Rozenbaumównę. Perel- piły do aresztowań na terenie całego
środkowe oraz dla niewielkiego zresz z odezwami. Ponadto znaleziono roz muter i Rozenbaumó /na przenosili Śląska wybitnych komunistów, konfi
tą separatystycznego ruchu śląskiego, liczenia partyjne i adresy techników odeztwy, przeznaczone dla młodzieży skując nielegalne broszury i ulotki.
nie mającego nic istotnie wspólnego z dzielnicowych itp.
Jak widać z powyższego, przystą
szkolnej.
I>°lską ideą państwową, autonomja ta
Aresztowano 14 osób, u których
W brbljotece zydowskiejim. Pereca piono z całą energją do walki z komu
stanowił' niepotrzebną i szkodliwą auałeMano obfity materjał obciągający i"
nrzsnenn w Pokce-
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O klęsce alkoholizmu

Walka z destrukcją w Polsce

K TJ R JT R

MICHAŁ ZOSZCZENKO

0 M lat lian lianawin
zaWal sil w arjslokraltB

7 A CR O D N F piąlefi 5 twietma 1956 rolni.

wać nie będę.
— Kładź — mówrę — do ciężkiej
cholery!
Położyła spowrotem, a ja mówię
właścicielowi bufetu:
— Re się należy za trzy ciastka?
A właściciel zachowuje się indyiferentnie. Greka udaje.
— Należy ®ię — mówi — za cztery
■sztuki tyle a tyle.
— Jaki o — mówię — za cztery? Kie
dy czwarte na tacy- leży.
— Nie — mówi — bo chociaż i leży
na tacy, ale jest nadgryzione i zgnie
cione palcem.
— Skądżeż — mówię — nadgryzione
zlituj się pan. To śmieszne fantazje.
A właściciel zachowuje się indyferentnie, tylko głową kręci. No, natu
ralnie, ludzi się zebrało masę. Eksper
ci. Jedni mówią, że nadgryzione, dru
dzy. że nie.
Wywinąłem kieszenie. Różne natu
ralnie śmiecie na podłogę się wysypa
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ły, Indzie śmieją się. A mnie wcale
nie wesoło. Pieniądze liczę. Przeliczy
NACZYNIA KUCHENNE
łem pieniądze. Jak uciął, akurat na I
aluminjowe, emaljowane.
cztery ciastka. Niepotrzebnie się kłó
Wielki wybór przedmiotów
ciłem.. Zapłaciłem. Zwracam się do
niezbędnych w gospodarstwie.
damy:
— Proszę dojeść — mówię — obywa
NAKRYCIA STOŁOWE
telko. Zapłacone.
alpakowe i platerowane
A dama nie rusza się. Wstydzi się
poleca:
jeść. A tu jakiś facet się przyczepił:
„METALURGJA"
— Chcesz — powiada — to ja zjem.
Skład Towarów Żelaznych
I zjadł, żeby go wszyscy djabli! Za
wh St. Klima»x«w»ki
moje pieniądze. Usiedliśmy w teatrze,
SOSNOWIEC,
operę do końca obejrzeli i do domu.
Warszawska 8,
Teł. 7-90.
A w domu ona do minie mówi:
— Dosyć świństw z pańskiej strony.
Kto pieniędzy nie ma, ten dam nie za
Dwa kapitalne kawały
prasza.
ROZGŁOŚNI KATOWICKIEJ
A ja mówię:
W uh. śnoidę jalko w dniu prń<nid-ap i— Nie w pieniądzach, obywatelko,
szczęście. Przepraszam za wyrażenie. lisa zjwodaofno nię .w rozmaity gipoisób z
niniejszym lab więk&zjmi powodz^ieni.
Takeśmy się z nią i rozeszli.
Radćjio kałowidkte w-padfto na dwa po
Nie podobają mi się arystokratki.
mysły, /które w laryigintain-ości prześ.agu^ly naipewino wt-zy^tikie priBna-aipr^ięc
*"
e
kawały. Otóż w repertuarze teait.nahnyin
ipodiain-o o jedynym występie wSzo«eipka
OO171W If7 dla prenumeratorów i Todkw!i w wesołej komedji Ve>rd ego p.
JT
12/ „Kurjera Zachodniego
*
4 t. „Robenu a Ber^r^nd" w ndeziawtjidinej
rcżyiserjj Pióbóg-KieLanowskiege. Liczne
giruipki dobijające-się dó kasy tea-tradinej
Każdy prenumerator „Kurjera Zac hodmiego", który DO DNIA 5-GO
einltiuizjiasitów ^Szczepcia i Tońcia’4 (bo
KWIETNIA R.B. wpłaci zgóry pełną prenumeratę t.j. zł- 2.50, załączy
teia'tr w tym dniu był •nieczyu.ny) nie da
poniższy wypełniony kupon i wpłaci 55 gr. na koszty manipulacyjne
ły
przókonać, że nie będzie występu
otrzyma jako premję
Szezepcda i Tońcia i że był to kaiwad.
Drugi świetlny pomysł zrealizowała.
PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ
Rołzgtośnna ■* gićłdziniaioh poludini-o^-yfh
przeprowadzając -prywiad z k&pt. Bu
Prenumeratorzy zamiejscowi oprócz opłaty manipulacyjnej winni
rzyńskim t-ak popniannym w ceit<i»u,:uch
przekazać dodatkowo 10 gr. na koszty przesyłki premji. Wymienione
pa'nu dln1 ach ©porodu ud^f^o fat-u dc
opłaty można wpłacać razem z przedpłatą prenumeraty, zaznaczając
itnatosfery. Karlik z Kcucynidra. przepro
na przekazie ich przeznaczenie.
wadził -ten wywiad z
i humorem
— kąpitana. Burzyńskiago natomiast wy
konaj d-odkonaie jego eke-kolega s»tą®
*zy
Kupon na premją książkową „K. Z.'
i wykładowca, obeony .kierawmik te<‘h■udic®ny Rozgłośna katowickiej katpt- rez.
za kwiecień 1936 r.
Milobędzki. Liczne telefony bezpośred
Imię i nazwisko, ■■■■■ii—. ■ ................. .... .u. .............
nio po .wywjadizie skierowane dio RożgM
śni świiaidtezy o duiżem zainteresowaniu
Adraa .......... ..............................
..................................
«
i wa-erae, że wywiad był praiwidziwy. W
godżjmaóh wieczornych obe te kaj^ały
Otrsymuję gazetę przez ■■■■
zostały zakonspirowane i dtypiero wten
cz3ó ra'djosł'Uicha)cze dowiedź’-dii się,
oagitafli uizięci n-a kawiaj,
x pc&iedzenibTradF MIEJSKIEJ W

Ja, moi kochani, nie lubię kobit, co
to w kapeluszach spacerują. Jeżeli ko
bita ma kapelusz na głowie, na nogach
pończoszki fildecosowe, albo mopsika
na ręk<u, to taka arystokracja dla mnie
nie kobita, a poprostu pusta prze
strzeń.
,A jednak pewnego czasu bardzo in
teresowałem się pewną arystokratką.
Na spacery z nią chodziłem, teatr fun
dowałem. W teatrze właśnie cala hisierja miała miejsce. W teatrze ta za
tracona burżujka rozwinęła swą ideolo
g-ję w całej okazałości.
Spotkałem się z nią na podwórzu. Na
zebraniu. Patrzę, stoi sobie dama wyszłafirowana, pończoszki, złoty ząb.
— Skąd — mówię — jesteś obywa
telko? Spod którego numeru?
— Ja — mówi — z siódmego.
— No — mówię — proszę, proszę...
I tak odrazu strasznie mi się spodo
bała. Zacząłem do niej chodzić. Pod
siódmy numer. Przychodzę bywało,
jak osoba oficjalna. Znaczy się, jak
tam u was obywatelko w sensie ubika
cja ’ wodociągu? Czynne?
— Tak — odpowiada — czynne.
A sama otula się w włóczkową chu
stkę i ani miru-mru więcej. Tylko ocza
mi strzyże. I ząlb w ustach błyszczy.
Pochodziłem do niej z miesiąc. Przy
zwyczaiła się. Zaczęła dokładniej od
powiadać:
»
— Wodociąg czyimy, dziękuje, Iwa
nie Iwanowiczu.
Zaczęliśmy po ulicach spacerować.
Wyjdziemy na ulicę a ona każę się
brać pod rękę. Biorę ją pod ręlkę i
•taszczę. A eo powiedzieć — nie wiem
i przed ludźmi wstydAż tu pewnego razu mówi do mnie:
— Co to — mówi pan mnie wciąż po
ulicach oprowadza? Aż mi się w gło
wie zakręciło! Pan — mówi — jako
mój kawaler, a przytem u steru wła
dzy choć raz zaprowadziłby mnie do
teatru.
— Można — mówię.
DĄBROWIE odbędzie się w ćiidbotę dn.
I akurat na drugi dzień przysyła
4 bm. o godiz- 19 wieczorem, z ne^tgpukom-jaczejka bilety na operę, jeden
jącym poriządlki-em obrad: odpowiedzi pre
bilet sam dostałem, a drugi Waśka,
zyd^itia miasta, na imtCTpelaiqje nednyich,
ślusarz, mi zaofiarował. Na bilety nie
KALENDARZYK
Teatr Miejski w Sosnowcu w-yibór przedstaiwiiciela mias»t.a i jego zaspojrzałem. A one okazały się różne.
Dziś dnia 3 bm. o godz. 8.30 -wieoz. nie- sit-ęjpcy dó Zwi-ązlku międizyikom-uiniftilinftgó
Mój na parter, a Waśki na galerkę.
Dziś Ryszarda
od-wołailnie poraź ostatni świetna komedja «o dfta spraw ópielki społecznej i zdlnowi-a,
No więc poszliśmy. Usiedliśmy w
wiedkietgo
komediopisarza W. Katajewa pt. •wytbór pruddls-taiwioi^la mlaat-a i jego zaJutro Izydora
.„KWIECISTA DROGA". Bilety od 25 gr.
teatrze. Óna na mój bilet, ja na Wąs
Wschód
słońca
5
m.
17.
Jutro
dnia
4 bm. o godz. 8.30 wieoz. pre- $t<3pcy do powiaitoiwej komisji poborowej
iki. Siedzę gdzieś na górze i ni djabła
mjera
p^knej
i melodyjnej operetka G. Jar- zatowiierdlzeoie szczegółowego pl«©>u zaibu
Piątek
Zachód
.
18 in. 20. no pt. „KRYSIA
nie widzę. A jeśli przechylę się przez
LEŚNICZANKA" pod kie dowania terenów poleónych -na kol. „Sta
barjerę, to ją widzę. Źle, ale widzę.
runkiem reżyserskim dyr. I. Gołaszewski ą- S’Ziica, Sfpnatwia zaciągnięcia z^lwek z k>a— Dłieńdobry — mówię.
go„ z M. Gołaszewską niezapomnianą Ni- sy nrejslkiejj pracowników zarządu miejtouche w roli tytułowej. Rolę Cesarza ^rać
— Dzieńdobry.
Kina w Sosnowcu grają dziś będzie
p. T. Krotkę, Waliperla — St. Iwański. akieigw. utzuipełlnionde komisyj; butdż^o— Ciekawe — mówię — czy tu wo ZAGŁĘBIE: „Ostatni posterunek4'.
Minkę — M. Stróżyńska, Foldes$!ego — I. wóHfinainBówej, spraw ogólnych, opieki
EDEN:
L
„Skradziono
;
*
człowieka'
dociągi są czynne?
n. Erwan w otoczeniu całego zespołu oraz no- ^ipołeozjnej i statuttowo.Teigiuinemnmow^ij, skła.
„Cowboy milionerem".
wozaangażowanych ohóróiw. Barwne dekora
— Nie wiem — odpowiada.
PAŁACE:
„Człowiek
Wilk
’
’
.
cja i kostiumy specjalnie zaprojektował J. darnie d)o pr.ezydjum wniosków i in'te<rpfA 6ama do bufetu prze. Ja za nią.
Nad e-troną muzyczną czuwa I. laicńi pnzez pp. radnych.
Chodzi i na bufet patrzy. A na bufecie X AKADEMJA KU CZCI R. MIEL- Gołaszewski.
Erwan. Operetka ta zapowiada się jako no X KOLO ABSOLWENTÓW przy gimn.
taca. Na tacy ciastka. A ja udaję bur CZARSKIEGO. W ndedizielę dln- 5 hm. o wy przebój naszego teatru.
żuja, uwijam się dookoła niej i pro gódiz. 10 tramo odbędzlo się w 6aJi kin<a> W niedzielę dnia 5 hm. o godiz. 12 w po Zrzeszenia Rod'zuicielskie®o im. St. Wyzawiadamia
łudnie w teatrze miejskim w Sosnowcu red- spiańskieigo w Sosnioi^cu
ponuję:
„Zagłębi,e“ w So^nowicu akademjia ku
wygłosi odczyt „O współ u szyStiki-ch ebfrolwenitów giminaizjuim, że
—- Jeżeli — mówię — ma pani ochotę czci pioniera mchu spółdzielczego w Poił Dienst.l-Dąbrowa
czesnych teatrach moskiewskich". Przed
■zjeść jedno ciastko, v> proszę się nie <sce Romuaida Mi ek.żarski ego -w dziesią sprzedaż biletów w firmie Czechowski, 3 Ma dinia 6 bm. (ponisdiziatek) o godiz. 17 w
pierwszym terminie, a. 17.30 -w drugim od
krępować! Ja zapłacę!
ja
8.
tą rocznicę Jego zgOłnu, urządzona ©tara
-będzie się wiaine zetbremiie Koia w saili
----- XX----— Merci — mówi.
ń:em Rady okręgowej, „Społem" Związ
•^odchodzi rozpustnym krokiem do ku spoidlzielmi 6po(żywców, odldiziaiiu w X ZE ZW. PODOF. REZ. W STRZEMIĘ gimnazjum, Dziewicza 4. Spraiwy bardzo
tacy, chwyta ciastko z kremem i wbija. Będzinie. Słowo wsitępine wygłosi prezes SZYCACH. Zau®ąd oddiziaiu na o^ta/t- ważnie.
*niem zebraniu, poBiteiniołwil przenieść lo X WYSTAWA OBRAZÓW. W niedlzi
A ja pieniędzy mam, co kot napła
kał. W ostatecznym razie na trzy cia p. St. Woilff, referat zaś pjt. „Mieloząrsiki kal Związku z cŁnd«m 1 hm. do domu p. ię, dinia 5 bm. o godz. 11 rano w s&l-i g>.m
jako
wzór
pnaoołwtruika
spółdzielczego'
'
Łudko^ewej, uil. Piiłsu/dtakiego 7, Ldkail nastyoznej (państwowego beminerjłum nastka starczy. Ta je, a ja z niepokojem
w kieszeniach grzebię, sprawdzam rę oiraiz L. Berbeclki. W części woikallino mu jest cfcymniy ohdlyleminie odi godz. 18 do uozyeielskiego w Sosnowcu, ul. Wawel 1
zyozmej:
popisy
chóru
męskiego
współ21. ZanŁąid' oddziału ukonstytuował się odlbędizie eię uroczyste dtw<ancie „Wiosen
ką, ile mam pieniędzy. A pieniędzy
*wy
” abraizów $a
tyle, co nic. Zjadła z kremem, łapie pnacowirników firmy Balbcook-Zieletniewskii -następująco: prezes — Lucjan Paszkow miej i Świątecznej Wyeia
dtekJiamaicje
artysty
teaibrni
miejskiego
p.
ski, sik»airtbniiik — Ainltoni Podolski, sekre 'Icittu szhiu.ki k,pt. Alfreda Waiwrtzeakiego
drugie. Aż jęknąłem. Ale nic, milczę.
St.
Iwańskiego,
śpiew
solowy
w
wyko,
tarz — Wacłiaiw Mutnokierwitciz, gospodarz z Knalkowła. Protektoraft. nad wyistaiwą
Ogarnęła mnie taka jakaś burżujska
wetydłiwoeć. Cóż to ma znaczyć: fa nemiiii iifż. G. Kmaigimńma, oraz solo lokalu — FaŁfu®, komeindainit Józef Sie- ipnzyjęfii łaskawie pp. sbaiiositóstwo Henskrzypcowe
,pnof.
E.
Sieji.
itnedŁA instruktor PW. i WF. Ryszard, Tykositwo Hejmarowie. Ek^pomałtów, wytygami i bez pieniędzy. Chodzę dooko
ła niej, niby kogut, a ta chichocze i X POSIEDZENIE RADY POWIATO Ziółkowski? zastępca flbairtbinaflfca M. Boiba, biltinyich airrtyisitów-pfliastyków, około 500.
WEJ w Będzinie odbęid/ze gdę dln. 8 bm. zast. preaegia Sit-. Szymański. Deklaracje Dochód z wyStaiwy przeznacza s-ię na
na komplementy się naprasza.
idUa
nówowisitępujących ‘kolonie Ichnie. Bilet rodtaiminy 1 zł- Wstęp
— Czy nie czas już na widownię iw środę o godiz. 10 ramo. Na posiedzeniu .ozłank owsik ie
roizpaitryiwatny będlzie buldlżet.
,•czioinlków można oftirzymeć u sekretarza w idlla 1 osoby 50 gr. Młodzież 30 gr. Wycie
wrócić? — pytam.
— Nie — odpowiada i bierze trzecie X NOWE WŁADZE CECHU ŚLUSA lokaju w godzinach urzędowania. Za czki szkolne szikół średnich 10 gr. qd odastko.
RZY. Ceich ślusarzy, kowaili, kotlarzy, to rząd pcłsttainowii urządzić „święcone" dli a sdby, sztkół pawezechmych 5 g.r.. Wysta
*-,
a
— Naczczo — mówię — czy nie za- karizy i pilmdkairizy w Sosnowicu zaw : a- 1 członków ich rodzan onaiz zaproszonych wa potirłwa dó dn. 19 bm. włąiczna
duiżo? Jeszcze zemdli.
diaimia, że w dniu 15 ulb. m. odbyło się sympatyków w dmiu 26 hm. w Strażnicy więc obejmuje głównie czas świąteczny.
Zwiedzam, e wjetaiwy, codziennie od go— Nie — mówi — ja jestem przy wailine sprawozdawcze i wyborcze zebra PKP.
dlziiny 11 do godiz. 19. Wycieczki szkol
zwyczajona.
nie członków Cechu, ne którem ,ac stały
ne od 8—11.
I bierze czwarte.
wybranie nowe władze cechu w składnie
Ta uderzyła mi krew do głowy.
X ZARZ-4D ZWIĄZKU MARYNARZY
następującym: stairszy cechu Jan Gran
— Kładź — mówię — spowrótem.
REZERWY, oddział w Sosnowcu przy po
da, I podisltansizy Wiktor Kubasik, II pod
SOSNOWIEC 3 Maja 11
A ona zlękła się, usta utarła. A w stair&zy Aleks. Świę-idki, skarbnik Piotr
mina swoim człomikom, że w dinśu 5 bm.
ustach ząjb błyszczy. A mnie jakby Malik, sekretera Roman Stajn. Kijak i} Zamieniamy stare odbiorniki na nowoczes
*
o godz. 10 ramio tj. w jnicdizelę odbęd^c
fehoś szydłem _ ukłuł. Wszystko jedno, Czajkowski Stanl-sdaiw — czolneik zarza- ne typy- Największy wybór Radioodbior się plenarne miesięczne zebranie -w gma
ników
w
Zagłębiu.
rlll.
1
chu Sądu okręgowego.
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Z A’ C H O D N T piątek 3 kwietnia 1936 roku.

Zamierzona podwyżka opłat za rowery

WODY KWIATOWE

o najwytwor.
. i bardzo silnej
wywołała protesty samorządu gospodarczego
niejszych
/
\
k o n c e nDuże poruszenie w Zagłębiu Dą- tem handlu, a których cena jest o wie
Ponadto Zw. Izb handlowych wska zapachach
tracj i
browskiem wywołała wiadomość jako le niższa, spadając niekiedy do 20 zł. zuje na konieczność skasowania na
/^/
To też Izby handlowe zabiegają o wzór większości krajów europejskich
by od dnia 1 kwietnia zamierzona jest
podwyżka opłat za karty rowerowe do zaniechanie realizacji wspomnianej tak zbędnych i uciążliwych formalno
podwyżki, zaznaczając jednocześnie, ści, jak przymus składania egzaminu
wysokości 18 zł. rocznie.
Z/APTECZNY VX
W Zagłębiu wiele O60b korzysta z że dotychczasowe opłaty, pobierane w z umiejętności jazdy na rowerze oraz
większości
województw
i
miast
są
i
komunikacji
rowerowej, zwłaszcza
obowiązek rejestracji. Również naby
wśród robotników, którzy przebywają tak zbyt wysokie.
wanie numerów rejestracyjnych nie
/^/ Dąbrowa, 3-go Maja 6.
w tein sposób kilkumetrową nieraz opowinno przekraczać kwoty 3 zł.
/
'
T.l
dłegłość dzielącą ich domy od zakła
dów pracy. W wielu wypadkach ro
werami posługuje się również mło
dzież szkolna, odbywając w ten sposób
W dmiu 19 ub. m. Potókie Radjo nadawać
drogę do szkół z przedmieść i okolicz
bardzo ciekawy odczyt, wykoszony przez
Sukces audycji propagandowej
nych wsi.
wybitnego fachowca w dziedzinie techniki
Jaik się dowiadujemy, sprawą plano
ub.. środę odbyła się
pierwsza historję Grodźca, jak i jego sprawy oświetienioiwej n. F. Moskalika na temat oW l__
......
wanej podwyżki opłat zajął się samo
sodowego i rtęciowego.
sosnowieckiego
audycja społeczne, gospodarcze i kulturalne. świeitjenia
z podstudja
1
Pan Moskalik w niemvykle żywy i barwny
rząd gospodarczy, zwracając się z me- propagandowa,
-, poświęcona gminie Część odczytu poświęcona była spra sposób zobrazował w ewyim wykładzie histo
morjałem do czynników miarodajnych Grodziec.
r ■ •
■
■ audycją służba
'
Przed
tech- wne kościółka na Dorotce, obchodzącej rję poszukiwań ludzkich za namiastką, świa
zaznaczając, że jakkolwiek ujedno niczna podstudja zainstalowała w ob całe Zagłębie. Apel prelegenta, aby tła dziennego od zamierzchłych czaaów do
stajnienie opłat na całym obszarze szernej sali grodzieckiej straży ognio ratować ten zabytek przeszłości, miał chwiib obecnej. Przedstawił om różne fazy
Rzeczypospolitej byłoby wskazane i wej megafon, zaś kierownik technicz natychmiastowy doraźny skutek, bo rozwoju sztucznego oświetlenia od chwili,
gdy człowiek poraiz pierwszy wipadł na po
słuszne, to jednak tak znaczne zwięk ny ■'odstudja p. inż. Bijasiewicz do ze oto jeden z mieszkańców Sosnowca mysł
rozpraszania ciemności światłem łuczy
szenie obciążeń gr°zi zmniejszeniem branych w sali grodźczan wygłosił od dosłownie w kilka minut po audycji wa. do chwili wynalezienia nieznanych do
rowerów jako środka lokomocji, co w czyt o znaczeniu radja. W sali zebra złożył w sklepie Elektrowni, gdzie tąd źródeł światła o niebywałej mocy. W tej
walce o wydarcie przyrodzie jednej z naj
konsekwencji odhióby się musiało nu ło się około 600 osób.
mieści się podstudjo, ofiarę w wyso większych tajemnic umysł Ludzki co pewien
ich produkcji i sprzedaży.
Punktualnie o godzinie 20 rozpoczę kości zł. 10 na odnowienie kościółka czas święci prawdziwe tryumfy, dowodem
Zw Izb. przeni. i handl. podkreśla, że ła się audycja, której nieomal cała św. Doroty. Ofiarodawca prosił o czego słiiźvć może praktyczne wykorzysta
nie zjawislk wyładowań świetlnych w atmo
rowerem posługuje się przedewszyst ludność Grodźca wysłuchała z wielką; nieujawnianie jego nazwiska.
sferze rozrzedzonych gazów, stanowiących
kiem uboższa ludność oraz młodzież uwagę. Należy zauważyć, że do wzbu
Audycje propagandowe, mające na owe potężne źródła światła.
szkolna, a zatem warstwy, dla których dzenia zainteresowania audycją przy celu poruszanie spraw, dotyczących
Na tej -zasadzie oparty jest jeden z naj
każde nowe obciążenie może się stać czynił się w znacznej mierze zarząd poszczególnych miejscowości danej ciekawszych wynalazków naszych czasów, a
czynnikiem, stanowiącym o niemożno gminy, który zawiadomienia o audy dzielnicy kraju, powstały z inicjaty mianowicie światło sodowe i rtęciowe Złoci
sto-żółte światło sodowe i zielono-niebieskie
ści nabycia, względnie o zaprzestaniu cji rozplakatował po całej gminie. wy kierownika podstudja w Sosnowcu, światło
rtęciowe są światłami monocłiTom^korzystania z roweru. Dotyczy to zwla
Podczas audycji koncertowała or które w fen, między innerni, sposób tycznemi.
szcza tych okolic, w których opłaty kiestra Towarzystwa Sosnowieckich nragnje wypełnić swoje zadanie spo światło sodowe i rtęciowe zapewnia lepszą
zwiększyły się w porównaniu z obecfabryk rur i żelaza pod dyrekcją p. łeczne w wyznaczonym mu rejonie. widzialność pnzy każdej pogodzie niż zwy
uemi kilkakrotnie, a więc przede Franciszka Szylera. Orkiestra bardzo Pierwszy krók na tej drodze należy u- kłe światło białe z żarówki elektrycznej, do
skonale przenika mgłę i me oślepia. Pozawszystkiem w zachodnich wojewódz udatnie wykonała utwory o charakte w-ażać za udany.
tem jest ono 3—5 razy tańeze ze względu na
twach, na obszarze których rowery są rze ludowym- Odczyt o Grodźcu z cy Audycje propagandowe będą się od znacznie mniejsze zużycie prąd^ i większą
obecnie stosunkowo najbardziej roz klu „Jak pracujemy w Zagłębiu" wy bywały raz w miesiącu. W maju przyj trwałość.
Podczas swej bytności w Belgji Fnencji,
powszechnione.
głosił redaktor Konstanty Ćwierk, kie dzie kolej prawdopodobnie na Bo Niemczech i Holandii p. Moekalik miął moż
Projektowane podwyższenie opłat rownik liter'aoki podstudja.. Prelegent browniki.
ność zapoznania się bliżej z oświetleniem sobyłoby tem dotkliwsze, że cena nowe w odczycie swym uwzględnił zarówno
dowem. Z wiellkiem uznaniem wypowiedział
się on o zaletach tęęo światła na podstawie,
go roweru waha się obecnie od 150
własnych spostrzeżeń i obserwacyj podczas
do 200 zł., a zatem obciążenie w kwo
zwiedzania dróg, autostrad etc. oświetlonych
cie 18 zł. rocznie wynosiłoby przecięt
lam-oaimi sodowemi.

%zskładW ■■

*
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nie przeszło 10 proc, wartości nowego

Z. JACKOWSKI

Z podstudja sosnowieckiego

Mitń — sra nit nó

Otworzenie iltórt róiwiijtli ioniielo

Szkoda, że p. prelegent nie wspomniał wi

tym odczycie ani słowem o tem, że i u nas
roweru. Stosunek ten uległby bardzo
stolicy tuż pod bokiem istnieje już oświetl
znacznemu pogorszeniu przy rowerach XXV-LETMEGO JUBILEUSZU HARCERSTWA ZAGŁIĘBIA DĄBRÓW. w
lenie sodowe. Wystarczy pojechać tramwaj
GŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
używanych, które są często przedmiojem lub autobusem na Wał Miedzeszyński
wieczorem, aby zobaczyć, jak wspaniale wy
W celu uzupełnienia posiadanychi dzić wykaz byłych członków harcer gląda
ulica oświetlona lampami sodowemi t
przez Komitet spisów oraz uzyskania stwa danego terenu, oh. zamieszka jak doskonale rozprasza ciemności żóć
Strajk w kopalniach danych o pracy w harcerstwie człon łych w innych miejscowościach — z światło sodowe. Ulica na Wale Mi-edzeszyń(WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA ków Zjazdu jubileuszowego, tworzą; następującemi rubrykami: imię i na- iskim przedstawia w nocy przy żółtem o• zwisko, stanowisko, ob. adres, poprzed- świetleniu naprawdę imponujący widok3150
W kopallinibach WaiBiZflwsikfeigio Towa- się placówki rejestracyjne w następu
jących
miejscowościach:
1)
Będzin:
: ni przydział do drużyny, okres pracy w
-----xx----•rzytftiwa „Juftjuis^ i „Kaziunierz'
*
uirzą*
‘ — ,,do“) lub ilość
T. Bartnika, ul. Kołłątaja harcerstwie („od
diaoirwo wcanoaj demoinsitiracyjny srtrajlk w księgarnia
W
ataku
szału
(codziennie); 2) Czeladź: Magistrat lat pracy, ostatnia szarża lub funkcja;
awi^zlkiu z zaijściiaani k raikow&kięmi.
dr-h Jan Sadowski (codziennie); 3) c) sporządzić wykaz materiałów histo
SPADLA
Z
OKNA
Wedffug oficjalnych diainyicih m ko-pal- Częstochowa: Kolo Harcerzy z czasów rycznych d° ruchu harcerskiego a mia
ttó
za&ti ajkowaifio •reioo 4^7 ro- walk o niepodległość — zarząd miej
Dnia 30 maroa br. 2O6.taU pnz.awieziO’
nowicie: historji drużyn, ewidencji
■bcitiniik-ów, prac-ciwieło zaś 88, na kcpaiiini. ski wydział oświaty i kultury; 4) Dą ich, księgozbiorów, raportów, opraco na. dlo cłzpitaua UbezjpieazalnJ Społec-unej
.•Kaińmienf ‘ stoickawłó 485. pracowało browa Górn..- Kom. hufca harcerzy,
Sotnowicu
Więcek Genowefa i ur
wań, fotografij i t.p. oraz wykaz osób w
165 nobotniiików.
mieszczorw .na. oddziale po-lożnA zym. Poul. Krótka (w godz. urzędowych); Ol posiadających je a będących poza enieiwid'ź s>tan chorej na Łapanie otrzew
kusz: Szkoła powszechna dr-h Kacz
X WYWIADÓWKI. Kiiencłwntobwio pu- marzyk Marjan; 6) Saturn: Klub kop. widencję organizacyjną; d) sporządzić nej był baddizo ciężki .offidynattor sąpdtala
wykaz
poległych
lub
zmarłych
z
ru

'bli.c-izineij ezfkciy dók^zitaiłiciaijącej ;nir. 3 hau ..Saturn
**
dr-h Czarnomski Zdzisław, brykami: 1) stopień harcerski i woj dir. Winkowski umieścił JA w jectaoOsio'dikiwej żeńskiej w Sosnowcu podia je do
'bowej sepacwtee, otaiczaj<ąc speeijailiną owiiiaidioaności rodziców, opiek umów i (praca środa, piątek, godz. 19—20; 7) Gro skowy, 2) imię i nazwisko, 3) data za piefką lekarką i pMęgwiiaffską.
dziec: szkoła nr. 1 dr-h Flak Włady bicia lub śmierci, 4) gdzie, 5) miejsce
dawców, że dmia 5 bm. tij. w niifdlwelę, w sław, wtorek, środa, czwartek, piątek, pochowania, 6) miejsce pochodzenia i
Wczoraj o godzinie 6 ramo naógół spo
kojua chora .nieocizeki'wia,nie
doetade
'giądzim-ach <xd; 11 do 12-30 przed połud godz. 19—21; 8) Sosnowiec: f-ma Kru przydział d° drużyny.
niem, w lok-aiu szkoły powszechniej nr^nzediśmiertoego szału i, nim pielęgtnUr
*
Karty
rejestracyjne
i
wykazy
nale

szyński,
ul.
Swobodna
12
(żel.
2.57)
—
6. przy uli. Wawel 13, icfldfbędzie s»i-ę wywia
(całodziennie); 9) Zawiercie: dr-h Sus ży nadesłać do dnia 15 kwietnia r.b. ia zdółała podbiec, staU już na parape
dówke.
Stanisław
TAZ.
pod adresem: Sosnowiec, ul. Swobod cie oHanta-, ^kąd- osunęła się na niżej po
Wywlaidi rodzi'ciel6ik i o porlępaich w
na 12 druh Mieczysław Kruszyński łożony balkon.
Zadania
placówek
są
następujące:
nauce i zachowaniu się uczmiiów j uoze- a) dostarczyć (ew. wydać zgłaszają (telefon 2-57).
Po przeniesieniu do szpitala chora,
mic miejslkieigo Liiceuim handlowego, szko
zmarła.
cym
się)
karty
rejestracyjne
wszyst

Komitet
apeluje
do
wszystkich
daw

ły hauidiiowej i gimuaiajum kupieckiego
w Chorzwvie, odbędzie się dą-La 6 bm. kim dawnym harcerkom i dawnym nych harcerek i harcerzy oraz ich ro X ZARZĄD DOMU LUDOWEGO W
dzin o zgłaszanie się d° placówek, ce
tpoiniedzia^ik) o godzenie 16 w euli. po harcerzom a przedewszystkiem uczest
SOSNOWCU zawiadamia członków. że
pi cedzony referatem ks. Lipińskiego ka- nikom ruchu harcerskiego z okresu do lem dokonania rejestracji oraz o po- walne zebranie ąwcóeine na dzień 5 bm.
roku
1921,
znajdującym
się
obecnie
-noc
placówkom
w
zakresie
wyżej
po

’echetiy zaklańu na ■temat .-Dcunme prarb. w dniu tym nr’e odbędzie się. O no
na danym terenie, przyczem należy danym.
eo ucznia dl<a wzkoły“.
uwzględnić również osoby pracujące
Dane z miejscowości, w których pla- wym terminie walnego noczmego zebrania
PRZEDSTAWIENIE NA DĘBOWEJ ooprzednio gdzie indziej; b) sporzą-1jcówek niema, należy zgłaszać do naj- członkowie zostaną w swoim czasie zawiiaidotnieini.
GÓRZE, w dnó 4 bm. o godz. 18 w ło
Ibliższej placówki.
kciu świeftilicy pnzy uk Stirzeleckieg 2. w
X PREZYDJUM SEKCJI POZORCÓW
^ćsniOłwic.u OMP. ogm^lko im. gen. Br.
GÓRNICZO TECHNICZNYCH PZZPP.
Pienactkieigio orgaudizuje przedlsitawienis w
i H. Rz. P. w Sosnowcu zawiadamia wszy
sitikicih aainltiet esowamych, że konstytaująr;umiaicih alkicji Ogólnego Koańiteit-u zbiór
os posiedzenie zarządd sekcji 'nie odbę
ki. Bogaty : urozmaicany progiem prze
w Zagłębiu Dąbrowskiem
"ddluje, delk^amaicje, ipopjey muzyczne
dzie się w najMiższą niedzielę dnia 5 b.
d^ewiczynelk, 9-do letmiiegjo- hairnioniisity i
W związku z ożywioną ostatnio dzia komunistycznych. Zatrzymanych prze m., lecz zostało przesunięte na dteień 26
3 skecze: Moryc ma nos, U fotografa., i łalnością komunistów na terenie całe kazano władzom sądowym.
ta.
Ciocia protekcja.. Ponaidto grać będzie go kraju władze bezpieczeństwa do Władze bezpieczeństwa prowadzą X ZEBRANIE B. OCHOTNIKÓW W
Smarny eknzypek Adam Gajewski. Z uwa konały na terenie całego kraju licz energicznie dalszą akcję, mającą na DĄBROWIE. Kierownik sekcji Zw. bgi <nia cel (nia1 jęki Ognisko przeznaczyło nych aresztowań, rewizyj oraz konfi celu zlikwidowanie wpływów komu ochotników arimjii ipidlakiej w Dąbrowie
dcłdhód' z imprezy, kicrown^citwio zwraca skaty nielegalnej bibuły.
nistycznych na terenie Zagłębia Dą podaje do wiadomości członków z terenu
z gorącym ajpelem do społe>qzeńs(twa
Dąbrowy, że dtoia 5 hm. o goidtz. 10 ramo
.
Również i na terenie Zagłębia Dą browskiego.
z teremu Dębowj Góry 0' jalk najliczniej browskiego
Na terenie powiatu Zawierciańskie odlbędże się w Załężu ufl. Wojiciedhowwładze bezpieczeństwa
przybycie na imprezę. BiiOeity w cenie przeprowadziły w ciągu nocy dnia 31 go aresztowano 22 osoby oraz opieczę .kieigio 4-3 (lokal p. Sąpyry) walne zebra
20 groszy można unabywiać w dniu marca r.b. kilkadziesiąt rewizyj, a- towano I«kal żydowskiego stowarzy nie na które azłomkowie winni się stawić
Przedstawiania przy wejścioi ne sailę. od resztując 36 osób spośród elementów szenia. Aresztowanych przekazano do 'iezinie.
^dz. 17.
ĄrspOCTftii władz sad.owvoh.

Aresztowania wśród komunistów

,,K B R’J E R

FARBUJE
CZYŚCI
PIERZE WSZYSTKO
nowemi środkami chemicznemi,
nieszkodliwemi dla włókien
materjałów

Pralnia Chemiczna i Farbiarnia

„ZNICZ”
Soanowiee, «1. Piłsudskiego 70

Międzynarodowy złodziej
UJĘTY W DĄBROWIE
1D0 siktlcfpu jubilerskiego p. Bociamtóiwfiikićigo przy u't. 3 Maja .w Dąjbrowie,
Ipirlzy&Łedł wictzorąj jakiś osnAciihk i zażąW pokaźni® mjl1' kol-c®yków. OgiLąd«rjąc kolczyka ni^anajctmy usiłował ćkraść
jparę kolczyków z brylancikami,
łMatnełWj słodzi ejski nie ue-zcdł uwagi
iwffajściiciiefla składki, który na-tydbmiaet
JwieawiaJ .poiioję i słodteiej powędrował do
tamisarjMu.
Po ■wyk'giltyaujw.attiiu mieizne źo®i«go, o^catzało się, ż© byt to zraiatny mi-ędizyniaroitŁowy złodziej Józef Haflamia z Picftrikojwia. Podczas rewii osdbi&tej 'zmileziono
pray zatrzymanym, zegiairek,
kotazyiki,
flpdenścioniki i róźce dlrtfciaągi, pochodzące
{prawdopodobnae z kradzieży, dldkctnatnydh w innych sklepach.
. Arwto
wne®o
*
złozieja .p^zefca-zMio do
idyisipozycji władiz sądowych------- XX------ -

X ZEBRANIE PRACOWNIKÓW UMY
SŁOWYCH W DĄBROWIE. Związek
Zarw. pracowników przem. i batndfl. Rz. P.
odidlziaił w Dąjbrowtte Górni, zaiwladwtmia
swych ez^aników, że w dlniu 5 bm. odr
będzie się dkwo&aue watoie zebramie o gokłznraae 9.30 w lókaln ^łas®ym ufl. Sienlkie■wóć-za 10,

kmni^ZAWIERCIA

Z A CHtTD N T‘*

piątek 3 kwietnia 1936 roku.

Tragiczna śmierć robotnika
zasypanego w bieda-szybie
Tragiczne wypadki w bieda-szyibach
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
zdarzają się ostatnio bardzo C-zęsto.
Obecnie mamy do zanotowania no
wy wypadek, jaki wydarzył się w ulb.
środę. Mianowicie podczas wydobywa
nia węgla z jednego z szybików w Bę
dzinie przez 24-letniego Stefana Szy
dłowskiego, zamieszkałego w Będzi-

nie, przy ulicy Okrzei 35, oberwała się
ziemia, zasypując nieszczęśliwego.
Po odkopaniu zasypanego szybiku
wydobyto na powierzchnię już tylko
zwłoki Szydłowskiego.
Zwłoki tragicznie zmarłego młode
go robotnika przewieziono do kostni
cy. Szydłowski pozostawił żonę.

Pieczara w Olkuskiem
zamieszkiwana była przez jaskiniowców
Kilka dni temu donosiliśmy o przypadkowem odkryciu w paśmie górśkiem pod Kroczycami (Olkuskie) du
żej pieczary ze szczątkami szkieletów,
kości ludzkich, części naczyń glinia
nych it.p.
ż
Wydelegowana z ramienia Polskiej
Akademji Umiejętności z Krakowa
delegacja przeprowadziła próbne ba
dania pieczary oraz szkieletów ludz
kich i naczyń, stwierdzając, że piecza

nia zaś z epoki neolitycznej — cera
mika 5 i 4 w. po Chrystusie. Nasuwa
się przypuszczenie, że pieczara ta za
mieszkiwana była przez ludzi pierwot
nych — jaskiniowców.
Pieczara nazwana została przez
wspomnianą delegację „komorą imie
nia ś. p. prof. żórowskiego“.
g
Wiadomość o odkryciu tajemniczej
pieczary zwabia codziennie masy lud
ności, która podziwia pieczarę wraz z
ra pochodzi z czasów rzymskich, naczy- różnego rod-aju soplami naedekowemi.

Ziaid mieszczafislwa polskiego do Warsianj
na odsłonięcie pomnika J. Kilińskiego
W niedzielę dnia 19 bm. zostanie
odsłonięty w Warszawie na placu Kra
sińskich, pomnik ku czci bohatera po
wstania pułik. Jana Kilińskiego. W
związku z uroczystościami organizo
wany jest do Warszawy zjazd mie
szczaństwa polskiego z całej Polski za
indywidualtiemi kartami uczestnictwa
Ligi popierania turystyki. Karty te
dają prawo do 5O°/o zniżki kolejowej
ze wszystkich miejscowości Polski, w
ten sposób, że za przejazd do War
szawy podróżny płaci pełną cenę bile
tu, powraca zaś bezpłatnie. Ważność
kart uczestnictwa rozpoczyna się dnia
17 bm. i trwać będzie do dnia 22 bm.
Organizacją zjazdu w Warszawie i
przyjęciem turystów zajmuje się Zwią
zek propagandy turystycznej m. st.
Warszawy.

Karty uczestnictwa posiadają kupo
ny na bezpłatną wycieczkę po War
szawie pod fachowem przewodnic
twem i na bezpłatny wstęp na wysta
wę „Warszawa przyszłości'1; pozatem
dają one prawo wolnego wstępu na
plac Krasińskich w dniu odsłonięcia
pomnika oraz zniżki w tramwajach,
teatrach, kinach itd.
Karty uczestnictwa LPT wydawane
będą przez wszystkie chrześcijańskie
Zrzeszenia rzemieślnicze w całej Pol
sce (około 1000 placówek), przez biu
ra podróży oraz przez kioski „Ruchu1'.
Warunkiem otrzymania prawa do
przejazdu bezpłatnego w drodze po
wrotnej i do innych udogodnień bę
dzie umieszczenie w Warszawie na
karelie uczestnictwa nalepki kontrol
nej LPT.

gospodarcze

Kiiuó „STELLA" wyświetl® Ludne w
bieli poraa mataitsni dziś.
X POSIEDZENIE RADY M. ZAWIERCIA. We wtorek <łj. 7 bm. o godz. 19.30
ódfbęldwe się pOsiedltenic Raidy miejskiej
iw Zawierciu. Na porządku obrad ąpraITOzdamie o wyniku starań ipraaprowiadzo Od kilku tygodni na giełdach pie;
pycŁ w Warszawie w sprawie oddłuże niężnych europejskich frank francuski
ma stałą tendencję zniżkową. J;L już
nia miasta,
iX OBRADY ZARZĄDU MIEJSKIEGO. o tem pisaliśmy, obniżka franka nie
W dtóu diztaiejsztan flj. w piątek odfbę- jest wywołana akcją spekulantów mię'
itteie śę posiedzenie zarządu miejek/egc. dzynarodowych na giełdach Londynu,
w Zawierciu, na kjtórem znajdzie się sz-~ Amsterdamu, czy Nowego Jorku, lecz
źródło jej znajduje się ne giełdzie
tóg spraw samorządowych.
IX Z ŻAŁOBNEJ KARTY. W ub. ponie paryskiej.
Na niekorzystny nastrój dla franka
działek odprowadzono ma wśeciany spoezyinek swtoki śp. Adama. Bryły. Zmar wpłynęły w duiżym stopniu alarmują
ły brał żyfwy udział w życiu społecznym ce wiadomości z drugiej strony Re
zyskując adtóe wśród społeczeństwa po- nu. Widmo wojny i związanej z nią
dewaluacji franka sprawiły, że giełda
poBa>m<ość i uanainie. Śp. Bryła ibył m. wykazała gwałtowne zapotrzebowanie
śn. długoletnim człanlkiem Stron. Ner.
wiceprezesem. zasłużonym ozłoraikiem Sto na franka szwajcarskiego, wywołując
jego zwyżkę, kosztem jego kuzyna
wemzyiszsinia kupców polskich w Zawier
francuskiego. Ten popyt na waluty
ciu.
mocne, pewne przeniósł się skolei na
X RUCH PRZEDŚWIĄTECZNY. Oho- funta angielskiego, na florena holen
eieiż dk> Ś»iąit Wielkanoonyeh dzieli nas derskiego i franka belgijskiego, no i
zaledwie tydżfeń, to jedlnaik ruchu przed oczywiście dolara.
świątecznego zupełnie u nas nie znać.
Obok jednak sytuacji międzynaro
Sklepy są zupełnie puste. Mieszkańcy dowej, na zniżkę kursu franka oddzia
naszego miasta n-ie mają iniestety za co tuje w równym, jeżeli nie większym
kupować.
nawet stopniu trudna sytuacja skarboX PROTESTACYJNY STRAJK W ZA
WIERCIU. Proklamowany strajk przez
PPS. w związku z krwiaiwemi zajściami
w Krakowie i Częstochowie, zafpotwieIdtóainy na dzień wczorajszy, objął czę
NIE PODLEGAJĄ KONWERSJI
ściowo TÓwmież Zaiwiereije i .pdwfeit Za
W związku z ogłoszoną konwersją poży
wierciański- W godzinach obiadowych czek pańK-two-wych, kolportowana jest wiado
wybuchł jedmogodizinmy protestacyjny mość, że 4-łprocemtow<i premjowa pożyczlka
strajk w fabryce szkła w Zawierciu ora® dolarowa również jest konwertowana.
■na terenie powialt-u Zaiwierciańskieigoi, w Wiadomość ta jest nieprawdziwa. Tak
popularnie dodarówka nie jest objęta
f-aibryee Poręba i w Łaizaeh w Gónnoślą- zwana
kowwersją i — jak komiunikuje Min. skar
sikietn Tiolw-a t'Ł'eitlwie Ceramtoznetn i Pol- bu — nie jest zamierzone wogóle jej konsk>ietn Towarzystwie Ceramk-apem.
uwertowa-nie

Frank się eh wieje
wa Francji. Budżet łatany wypuszcza
niem nowych seryj . bonów skarbo
wych oraz krótkoterminową pożyczką
interwencyjną, uzyskaną w Londynie
(3 miljardy franków) wykazuje wciąż
niedobór, sięgający poważnej kwoty
kilkunastu miiljardów franków.
Ten stan skarbu Francji, nie zachę
ca jej oibywaśeli do trzymania swych
osziczędtoości w niepewnej walucie —
to też chętniej widzą oni swe kapita
ły w funtach, dolarach, czy florenach.
Sfery finansowe Londynu, najlepiej
poinformowane o stanie finansów Frań
cji, przewidują, że oficjalna dewalua
cja franka lub zakaz wywozu złota z
tego kraju (co wywoła dalszy spadek
kursu franka) nastąpi w ciągu kilku
najbliższych tygodni. Wywoła to oczy
wiście dalsze trudności -na rynkach
walutowych świata i nie pozostanie
bez wpływu na taktykę -państw tak
zwanego „złotego bloku11, które kursy
swych walut utrzymują na poziomie
ich ustawowej wartości.

Kronika gospodarcza
NA CENTRALNA TARGOWICĘ
„Dolarówki”
SŁOWICACH spędzono od 24 do 51

W MY
uh. m.:
wołów 15, buliai 45, krów 588, jató-wek 99,
świń 1670, cieląt 85, razem 400 sżt. zwierząt
Płacono w dniu 50 marca rb. za 1 kg. żywej
wagi za nierogaciznę) (ceny loco targowica
łącznie z kosztami ha nd-Iowemi) od 0.60 do
0.95 zł.
LOSOWANIE BONÓW FUNDUSZU INWE
STYCYJNEGO. W dniu 26 marca 1956 r. wy
losowane zostały do umorzenia bony Fundu
szu Inwestycyjnego, oznaczone Nr. Nr. 258,

Nr. 93
4375, 11610, 19593, 19958, 20510 i 21829, we
•wszystkich dziesięciu strjsch, wypuszczo
nych na podstawie rozporządzenia ministraskarbu z dnia 10 listopada 1955 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 89, poz. 694).
MEBLE NA TARGACH KATOWICKICH.
Racjonalne i praktyczne urządzenie miesz
kań, pensjonatów, hoteli lub biur, ba- stały
,=iię one dogodne a zarazem budziły dobrem
smakiem zadowolenie estetyczne mieszkańców
i gości .— to problem, który nieustannie w
naszem oodziennem życru odgrywa poważną
rolę. Kio się już kiedy urządza! i nabywał
sprzęty domowe, wie dobrze, że nim się na
ten krok zdobędzie musi poinformować się
i przekonać naocznie, która firma meblowa
a w-ięc fabryka czy też mniejsza wytwórnia
■może dostarczyć mebli solidnych i siinycb
dających wsześką gwarancję trwałości su
rowcą, z którego są wykonane, ipo przytęp
nej cenie. Taką doskonałą okazję do pokazu
wytwórczości w dziad zen i< meblowej, ta,pi
cerskiej, urządzeń mieszkań, oraz oświetlę
nia, ogrzania ito mają polscy fabrykanci, i
wytwórcy na YtH Targach Katowickich w
czasie od 30 maja do 14 czerwca 1936 roku.
Działami ttemi .powinni się zainteresować licz
ni wytwórcy odnośnych branż i gromadnie
je obesłać, .przez co nawiążą żywszy i bez
pośredni kontakt handlowy z kupiectw em i
odbiorcami oraz uzyskają korzyści materjal
ne. Zgłoszenia na miejsce oraz warunki u
działu w imprezie poda je na życzenie zain
teresowanym zarząd Targów Katowickich
('Katowice, Stawowa 14, tal. 300-71),
230 MILJONÓW ZŁ. W ZAPROTESTOWA
NYCH WEKSLACH. W roku 1935 zaprote
stowano ogółem 1.486.600 weksli na ogólną
sumę 230.600,000 zł. W miesiącu lutym rb. za
protestowano 121.100 weksli na ogólną sumę
17200.000 zł. Suma weksli zaprotestowana w
liuityim rb. zwiększyła się w stosunku do su
my weksli zaprotestowanych w lutym 1955 r,
— w tym okresie zaprotestowano 108.900 we
ksli na ogólną sumę 18.100.000 zł. Spośród
nrasit polskich największa, ilość zaprotesto
wanych weksli przypada na Łódź — 15.200
weksli na sunnę 1.700.000 zł.
STEC BUR TURYSTYCZNYCH POKRT JE
CAŁĄ POLSKĘ. Na posiedzeniu połączonych
komisyj rozwoju ruchu turystycznego i -uz
drowisk oraz komunikacji które odbyło się
w Krakowie w siedzibie Izby przemysłowohandlowej, omówono szczegółowo projekt u
tworzenia organizacyj lokalnych popieranie
turystyki. Opracowanie szczegółowego pro
gramu powierzone zostało Izbw krakowwKiej
która jednocześnie opracuje projekt ramo
wy orga-nizacyj lokalnych popierania tury
styki.
CENA BENZYNY BĘDZIE OBNIŻONA. W
ikołaoh przemysłowych twierdzą, iż w na.i
bliższym czasie spodziewać się należy obni
żenia ceny beuzyuy. Jak wiadomo, obniżkę
tę zapowiedział minister komunikacji dele
gacji właścicieli taksówek. W chwdłij obecnej
sprawdzana jeet kalkulacja tego paliwa. Ob
niżenie ceny będze przeprowadzone w ten
sposób, by do wejścia w życie nowego cen
nika wszystkie zapasy zakupione po daw
nych cenach zońały wyczerpane.

!S2i!!!^ OLKUSZA
Aresztowanie komunistów
W POW. OLKUSKIM.
OHiegiciaj polioja pow. Olkuskiprz’
*ziła
prcfwa<d
ścisłą rewizję *w żydówekkh
sitowia-nzynszeoiacih, w Wolibromd”, opatn-o■wamyoh przez KPP. rndanowTcie w L>ka-iu Związku robotiników prŁMiiysłu skó
rzani ego. Stowarzu^zeoia młodzieży „Kuii*
thuina
1 oiaiz u o~ób pod^jraatnyCih, zatrzy
mując kiiikuiniaetu żydiziaków.
W lokalu Stów. „Kud!tUTa,: zoiallezijuio
wieLe kompromitują,cego materjału komuoisityicizinego, wek W ek czego ioka'1 opie*
cz-ęto
ainio i <airesztow.ano zarząd z pre
zesem Izraelem Chaibą na czele,
X STRAJK PROTESTACYJNY. W dn.
w'Ctto:-a.j&zym wszystkie fabryki Da tere
nie .pow. Olkuskiego, a więc fabryki:
y,Ojkuisz“, papiernia. ..Mu/Cze4', faibryka
gumy ,Jdeaf?
*
w Wodibncim u, braci Szajsu,
.^La<sfloi“, Cemsnit. ..Wiek“ w Ogrodzieńcu urządziły jedlnogcdizimny strajk pro'tosltaicyjmy od giodz. U do 12 w południe
Stfraijlkowa-li prawie wg-zycicy roboitinć-cy. z
wyjątkiem obsług; maszyn. Na ^ebra.nifaeih odczytam-o ókól.ndk Ce-nitr. komitetu
Z w. zawcidbwych. Wszędzie strajk miał
przebieg spokojny.
X ZAPRZYSIĘŻENIE WÓJTA. W dn.
'wcizorajszym złożył .pnzejpiisową przysię
gę w starostwie now-o-wyłbrany wójt gm 
iny Sławków, p. PrOsaczełk, kftóry objął
iu»rtzędk>wainie z dlo. 1 bm.
X ZNÓW ZADUSZENIE NOWOROD
KA. W dln. 1 bm. zmairło nagie w tajeminiicizydh okcticzm ościach .nowonairodizo'
ine nieśhiibno dziecko Jttfji Kieregówny
w Żwradiz e pod Olkuszem. Kiieresówm-a
podejrzana, jest o wd^usz^nie dfciecka.
X NA BEZROBOTNYCH. Sekcja zbiór
Ikowa miejskiego komd<totHi Funduszu pia
icy w Oiikuiszai zebrała podczas nneidhte1’
mej zb'órki ukcanej zł. 54-76.

Jfr. 95.

„JfUfcTSJt KACHdYr*!- piątek'''? kwietnia 1956 roku.

bramy wybiegli Ch&ekiel, Sura i Estera
Hoipnuatnioiwie, S.'micher Finkelsteiin. i kil
ku ininyich żydów, którzy poczęli wyrzu
cać pieozyiw z bryczki dio bramy .na bruk
Gdy poŁicjatnit chciał temu przeezkudteić, podbiegi do niego Chaskie] HopREWIZJE WŚRÓD CZŁONKÓW
mam i uderz,} 1 go tak sitlnic w peirsi, że
STRONNICTWA NARODOWEGO
W ufc. pomsed^ziaMk wiadUe ipoillicyjine (pałiicjamlt. uipadł. Widząc to jnimi żydzi,
ipirffleipnoiwajdiziiy w Kraikowi e gzerąg rewL ipiołczęli nzucać na .policjanita pieczywem.
»jt iw Łofloalach Striounntkitwa Nairodotwiego
i wśród; j«igo działaczy. Rewtóąja w głó»ym liofcadu Srtinoin- Nar. -w Ryinłku Głów,
nyoi L. 6 trwała. praecirio trzy giodlziiny.
W Lokalach i wśród awurodówiców poszu
kwiemo nieleigwyich uldtók. Rewtiigje nio
dały żaidhrSigo rezufiltajbu.

L™ POLSKI

Dopiero nadeszła pomoc policyjna akkwidowiała; zajście i zatrzymała napastni
ków. W czasie zajść niektórzy z -aapasfUji
ków krzyczeli: „Tu uró Pirzyttytk!" ikk
Dochodzenia w tej fcprawie gjrowiaidzi
jpdócijia.
WYTWÓRNIA FOTOGRAFJI
PORNOGRAFICZNYCH

iW Wairtwtóe władze policyjne wy

kryły onegdaj wytwórnię zdjęć fctcfgraIi>ciznych o -treś/. ponnogir-af-cznej. Wyt
wórnia *ta mieściła się w ;prywia<ttnem miejiakainau' i była prowadzona, przez spółkę
która rzekomo miała zajmować się hauniiam • uderzył go tak silnie w piersi, że
foiwano przeważnie kobiety .rejestr-osra
ne w pólicji obyczajowej1, przycżem pła
com© im za ipozjiwtain-c od’ 5 db 10 zl.

nim znany włamywacz Lelito Antoni.
Znaleziono przy nim bębenkowy re
wolwer 6-strzałówv większego kalibru.
Podczas rewizji domowej znaleziono
u Lelity jeszcze dwa inne rewolwery.
Bandytę odstawiono do dyspozycji
władz sądowych. Mimo rany, pies czu
je się dobrze. Wkrótce wróci do cięż
kiej służby.

UROCZYSTOŚCI KU CZCI
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

Na dzień 12 mafia br. na uroczystość
przemieś’em(a senca Margizailkia Piteud&kiego z kościoła śiw. Teresy dlo maniizolauim
Ha omeotaiiwu na Rossie, przybywa do
iWi-Lna z całej Pfolliski około 40 specjałnych pociągów.
NIEMCY Z WIELKOPOLSKI

ŚLADAMI
JANOSIKA

GŁOSOWALI DO REICHSTAGU

Niemcy, zamieszkali w Wieflkppolsce, a
■upnaiwinfient do odidamia głosów w wybo
rach do Reichstagu. wyjechali w uib. nie
*kd®i
ramo w Liczbie 350 osób epecjałiiie
WiBezefwoM^neani waigdnami dio Chodzie
ży n«d g!Faini’<o? -niiemaecfką. Z Chodzieży
dojiscMa auitobusean do odległego o kiikamścae kalemie trów Ujejeoa nad Notę.
<ią i tam prizdkraoWi ginsmicę.
ELEKTRYFIKACJA JASTARNI

Gmina Hel przystąpiła do elaflotryLkaeji •M®wi<ę|ke®stg<j ośrodka rybactwa kas^uMciego w Jas«taT»ni i póbli&kiej wsi' —
Borni. Prace, uwiązane z «Łek!t»ryfikaćją
ych oBjedi:, mają być ukończone jaszcz?
prized sezonem letmiim roku bieżącAgo.
Sieć wysokiego napięcia obejmować bę
dlzde 3 km., zaś niskiego napięcia —- S
km. Pcizait-em abwdloiwianie zo®tamą dwa
*t rain.&fornna'tory.
NOWY SZYB NAFTOWY

W Pasiecznej kolo Naidlwónnej, pod
czas wiercenia nowego szybu naftowego
m-albnafiioino na silne źródło ropy matfboiwej.
Dofycbazatwa produkcja owego szybu
wyinosi 5 wagicinów ropy dzianinie. Nowy
®zyfl> stiamowi własność kctmcernm nafto•weigio .,Małofpoliska“.
PORAŻONY PRĄDEM ELEKTR,

Onegd-aj W Zebrizydówijioaich w Czasie
IPQa»y przy zakładaniu rur katnaliz-acyj'■nyclh 16 letni rolboitinilk Bidlesiaw Chromik
'dtotlkinął się przez nieostrożność nieizoloi'viainegio przewodu elektrycznego. Porażo
ny prądem Chromik padł m«ltychm. ma.-ty t Pomoc lekarska- okaizala się bezśkui*
ieczną.
ŻYDZI POBILI POLICJANTA

Przed' kilku dniami zdlafzył s'-ę w Ra
*
Mlomioi ne®tqpująąy wypadek. Przechodzą
cy ulicą posterunlkowy porcji. państw.
s-aiŁrzytmał wóz z pieczywem, który chciał
izalbr-ać do komisariatu, ponieważ pieczy
wo było wiezienie w warunkach anfty&atiitairniyicŁ. W tym momencie z pobliskiej

POLSKI LOT DO STRATOŚFERY
Donosiliśmy ó udanym locie kapitana Bu
rzyńskiego j dra Jodko - Markiewicza do
granic stratotfery, na wysokość przetzlo 10
tysięcy metrów. Na . ilustracji naei dzielni
aeronauci na ohrwilę przed startem.

Pamiętaj o Funduszu
Obrony Morskiej

BALON WARSZAWA H W CHWILĘ
PO STRACIE
Lotnicy po ośmiogodzinnym locie wylądo
wali szczęśliwie w okolicach Łomży.

Jak pies „Karo”
walczył z bandytą

Przysłowiowa psia wierność znala
zła świeżo jeszcze jedno potwierdze
nie. Komisarjat policji w Nowym Są
czu posiada wytresowanego wilka,
który wabi się Karo. Dał on dowód
niezwykłej odwagi i ofiarności w wal
ce z niebezpiecznym bandytą.
W dniu 26 marca wcześnie rano
stróż nocny, patrolujący na mieście,
dostrzegł w pobliżu sklepów podejrza
nego osobnika. Osobnik ten, na widok
przedstawiciela bezpieczeństwa, po
czął strzelać. Po kilku strzałach rzu
cił się do ucieczki.
Natychmiast wysiano na miasto pa
trole policyjne, a jednym z nich po
siano psa policyjnego „Karo‘‘. Pies
wkrótce chwycił ślad i począł kiero
wać się ulicami miasta, idąc szybko

CHARLES BARRY

Przekład Jamiry Zawisza . Krasuekiej
----— Rozumiem — rzeki — a potem?
— Po dokonanym napadzie — ciągnął dalej
Gilmartin — zacząłem podejrzewać pana Trethe"ay‘a o to, że właśnie on zabił swojego napastni
ka — mówi°no mi przecież o jego niezwykłej sile
fizycznej — a po:cm z własnej woli zniknął. Wy
dawało się to bardziej prawdopodobne ze względu
Ua fakt, że zniknął ubrany w garnitur. Teorja ta
"skazywała, że zepchnięcie auta ze skały było ró
wnież dziełem pana Trethewaya, lub też, że uczy
nił to ktoś inny na jego życzenie. Nhpad, którego
dokonano na pana, mógł świadczyć, że także pan
Trethe way lub też przysłani przez niego ludzie
Pragnęli zabrać kompromitujące papiery, które
Pan w owej chwili czytał, a w ostatnim momencie
Postanowili usunąć pana w taki sposób, aby pan
nie mćigł podzielić się x nikim ■wiadomościami
0 Szmiuiglerekiej aferze. Nie mogłem sobie tylko
Wytłumaczyć zjawienia się owego jegomościa
2 bródką, którego widziała panna Tretheway.
•— Miał pan słuszność co do niektórych szcze
116
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tropem, doprowadzając swego prze
wodnika na przedmieście Kamienica.
Tu skręcił obok rzeki w stronę lasu i
począł wprost wyrywać się z rąk prze
wodnika. Wkrótce potem pies dopadl
rowu, w którym ukrył się bandyta.
Wyrwawszy się z rąk przewodnika,
pies rzucił się na bandytę, który po
czął strzelać. Jedna z kul raniła dziel
nego psa na wysokości obojczyka.
Pies, mimo rany, nie ustępowa! i ata
kował bandytę. Nadbiegły przewod
nik pośpieszył psu z pomocą, a wów
czas bandyta zmierzył ąję do przedsta
wiciela władzy. Pies, widząc w ręku
bandyty rewolwer, wyciągnięty w stro
nę przewodnika, rzucił się j chwycił
bandytę zębami za rękę.
Bandytę ujęt°. Okazało się, że jest

gółów, lecz co do innych powziął pan całkiem fał
szywe mniemanie! — wtrącił Duncan.
— Tak — przyznał Gilmartin, pochylając się
naprzód i wspierając łokciami na stole. — Do
szedłszy do tego wniosku — zaczął po ch.rili mó
wić dalej — postanowiłem pojechać d« Londynu,
skonstatowałem bowiem, że w Kornwalji niewiele
pozostało do zrobienia, a wiedziałem przecież, że
H^óky musiał ulokować się gdzieś w pobliżu swe
go żwykłegó terenu działań. Hoóky był w tej
chwili osobą, która mnie najbardziej intereso
wała. Zamierzałem schwytać zarówno jego, jak
i współdziałającego z nimi towarzysza, który jak
przypuszczałem, nie mógł być nikim innym, tylko
Aussie Albertem. Dręczyła mnie jeszcze jedna
niepewność, mająca związek z Minnie Hawke.
Zastanawiałem się nad tem, jaką rolę dziewczy
na ta mogła odegrać w tej całej aferze. W żaden
■sposób nie mogłem uwierzyć w to, aby ta niezwy
kle tajemnicza isprawa miała być poprostu tak
zwaną aferą miłosną, bo skądby się wówczas
wzięli Hooky i Aussie? Nie podejrzewałem ich
o to, że byli rywalami pana Tretheway‘a. Tych
dwóch ludzi nie mogłem sobie wyobrazić w roli
zakochanych na śmierć i życie w prowincjonal
nej, u raczej małomiasteczkowej pseudopiękńości.
Dowiedziałem się od pannę Tretheway, która
w niedzielę wieczorem zręcznie wybadała swą

PROGRAM RADJOWY
PIĄTEK 3 KWIETNIA. - 6.30 Pieśń poranna i gimnastyka. 6.50 „Bar
hiroLli i StókowsLi sławni 4yrygeąici‘\ (pły
ty). 7.55 Parę infonmacyj. 8.00 Aud^-cja dla
szlkół. 11.57 Sygnał czasu, hejnał. 12.15 Audy
cja dla eizkół. 12.40 Muzyka salonowa. 1340
Chwilka gospodarstwa domowego. 1345 Z
rynfcu pracy. 13.20 Opera „Carmen" Bizeta
w skróceniu (płyty). 1545 Wiadomości go
spodarcze. 15.22 Chwilika społeczna. 15.30
Koncert w wvk. kwartetu solonoweg© roz
głośni krakowskiej. 16.00 Pogadanfka dla cho
rych. 1645 Koncert orkiestry Tadeusza Seredylistkiego. 16.45 „Przyroda w kwietniu’*
pogadanka dla dzieci starszych. 17,00 „Skar
by Polski
:
**
Człowiek na ziemiach naszych1’:
„Na pólinocno-łwischodnich kre&ach" -odczyt.
17.15 .Minuta poezji’1: nowe wiersze Kazi
mierza Wierzyńskiego. 17.20 Wieniec pieśni
udoiwych śląskich wykona chór mieszany
Stów, kolejarzy śląskich. 17.50 Poradńik &por
towy. 16.00 „siadami Janosika44 audycja w
oprać. Stanisława Roya. 18.30 „O Jpiykny
Oldza z Grabówki’4 opowiadanie Florjania
Pocisk-Apiewaka. 18.45 Transkrypcje na obój
z towarzyszeniem fortenianu. 10.05 Porady
radiotechniczne. 19.20 Koncert reklamowy.
19.30 „Tak spędzić święto?14 19.35 Wiadomo
ści aportowe. 19.45 Komunikat śniegowy.
19.50 Biuro studjów rozmawia ze shichaczami R. P. 20.Ó0 Koncer
*
symfoniczny. Wyko-,
nawcy: ork. P. R. pod dyr. Miecz. Mierze
jewskiego i Lmre Stefania!—fortepian. 22.30
Skrzynka techniczna. 22.50 Piosenki ^>łyty).

matkę, że awantura piątkowa powstała o stosunki,
jakie pan Tretheway utrzymywał z Minnie Hawke.
Tej jednej zagadki w żaden sposób nie mogłem
rozwiązać. Pamiętałem tylko o tem, że wziąłem
na siebie obowiązek odnalezienia pana Trethęway‘a, a poszukiwania te postanowiłem rozpocząć
od Chińczyka Hooky. Gdy przybyłem dc Scotland
Yardu, dowiedziałem się, że główny komisarz
pragnie powierzyć mi inną sprawę, dzięki czemu
doznałem głębokiego rozczarowania.
ROZDZIAŁ XXXII

Jak było naprawdę
Gilmartin wysączył resztki likieru ze stojące
go przed nim kielisżka.
— Opowiadanie, to ciężka robota
zauważył,
spoglądając figlarnie na obecnych.
Wszyscy ocknęli się z zamyślenia, a na twa
rzach pojawiły się' uśmiechy.
— Jak już zaznaczyłem — ciągnął swą opo
wieść detektyw — doznałem rozczarowania, gdy
mi powiedziano, że musze się zająć całkiem inną
sprawą.

(D. c. n.)

,KURTEK ZACHODNT
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mocy okręgu śLąskięgo LOPP. Potnakł'to
min. k^Minufnikacjii iprzyłdtóeliło haircw.zonJ
idłwia szyibowioe alknolbatvczne typu „So
koła1 ‘ i ,,-SG 3 Bis4’

O S'p° R T |
Gry sportowe w Dąbrowie
|W niodżielę 5 bm. o godiz. 11 przed,
(poiiutdlnkm, na boisku „Sokoła’* w Dąbro
wie odbędą s-ię interesujące zaiwody w
siiaHłk ć*wlkę • koszykówkę, które rozegra
me zostainą
OSP „C.G. »xłhbn‘'
z Sosnowca a Tow. giteD. „Sokół
*
4 w
Dąbrowie.
Nowe władze motocyklistów
śląsko - dąbrowskich.
Po zdekompletowaniu dot-yóhcizasowiego
zarządu OZM., powstałego wskutek us-tą
pień a plik. Gw.i&sera, nowy zarząd Śląsko
Dtybnowgikiego OZiNl. w Kaitowicaidi uikon
sltytŁuołwiai się jak następuje: prezes mjr,
ZiemiEa Juliusz. wiceprezes p. Lewitloux
Henryk, kplt. sportowy p. Cie&zanowiski,
BriuinOn, zafctępęa kpt. sport, dr. Zjdńiiikie
iwj/cz Jeifzy, sekretarz .i referent prasowy
p. Szczap arnik Paweł, skarbnik p .Failsit
Euigewju^z, go^pod^rz Ę^ka F^usityin,
<izioinek 'zarządlu uir. Sohbniboirin. Sławomir
Nowe władże motocyklowe (pocaymóły
już odpowiednie kroki w kierunku dalezegł<> spopuiiaryzÓwaiDia i rozwoju. ąpor&n
motocykle w e»gio.
Odrzucony protest Solvay‘u
Grodziecki Solvay. złożył 6wegi<> c&asu
protest w spranie pnzeigranego meczu z
fczela<d’zką Bryinicą. Protest ten został obecn-ie ostatecznie odrzucon s .przez za
rząd kiełek i ego OZPN.
TKS. Cynfcowjiia (Będzin — KS. Bryga
da (Strzemieszyce).
W dniu 5 han. o godiz. 16 na. boisku K.
S. „Bryigttda ’ w Strzemieszycach odbędzie
się meetz koUeżeńaki mięjdtzy klulbaani: T.
K.S. MCypkowmia‘* Będzin — KS. „Bry
gada ’ Strzemieszyce. Mecz zapowiada, się
Ib. lintteresiująóo, ze wzgflędhi na to, że
.Cyinko wmia jest obecnie w dobrej foranie
o ozem świadczy ostatnie spotkanie z
ZK1RS. „H-ak^aioh
*
4 Będzin 'zakońazone
zwytoę&twfm drużyny fabrycznej w etosuioku 4:1.
Polska — Niemcy
Zarząd Pol. Zw, PiJki Nidanej otrzymał
odi nicruicoki^go Związku piłkarskiego we
środę p.smo, 'według którego Związek nie
miieciki projektuje uirządżeńc meczu Pól
6ka — Jfieuncy w dniu 6 wnze®ni-a w
PoŁsce. Propozycja, ta jednak stawia zar®ąd' PZPN, w kłppotłiwem położeniu, po
maftwarż na tem dzień izakontrakUowany
już zos-tiał mecz Polaka — Jugicsławja wBedignaidizie. Meozu z Jugosławia n*ie moiżtaa przesunąć ina inny termin. ponieważ
zonganiiizowamy został w dniu uroczysto
ści urodzin króla.
iprzypuszcizainde zatząd PZPN., który
dąży jednak do zagoni zowani-a meczu
a, Niemcami, starać się będzie o przeło
żenie terminu meczu z Niemcami. Nasu
wa. gję nadto ewenltłua‘lność walczenie. na
dwa frotnity.
Zaproszenie polskich harcerzy do Buda
pesztu na zawody szybowcowe.
(Naczelny ekauit węgierski br. Telek
nadesłał ną ręce przewodniczącego har
cerstwa polskiego woj. Grażyńskiego za
proszenie dla poilskkh harcerzy na międlzyinapodową konferemieję, szybowcom ą
i zawody ńz-yfcoweow?, klfóre odbędą się
w maju br. w Budapeszcie. Wyprawa
ezylboweowta harcerzy polskoh do Buda
pągrzrtiu zostanie zorganizowana przy po-
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KINO

EDEN

■ CICHY
mistrz stolarski

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

Ceny kryzysowe.
Warunki płatności b. dogodne,

[zesla okazyjna sorzedai mmii.

KUPNO
i SPRZEDAŻ

jest najlepsze i naj
tańsze. Katowice, MiTel.:
kołowska 44.
304-23, 251-59, Strzemie Szyce 19.
2120

KUPIĘ
warsztat tkacki, czó
łenkowy, szeroki. Wia
domość w Administra
cji.
2164

ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIEM, S. A

ZGINĄŁ

Różne

jamnik maści brązo
wej., zą odprowadze
nie dam 15 zł. RyZAGINĄŁ
3.
*s
ptie
radil er czarny, shter, Kościuszki 2155
mały, nóżki żółtawe,
otgon, uszy nie obciętz
ZA DŁUGI
Posiadacza ipro«zę o*
zwrot za wynagrodze męża Romana Rubika
ni-eodpo
wi ad a-m. Le o ka •
niem.
SoiMiowiec, ul.
2154
Rudna 15-1, Dziuro- dja Rubik.
wicz.
2154
POTRZEBNA
BYSTRA ...
od zaraz dobra maSosno
Peusjonat D-ra Sza nicurzystka.
rowski ago dla zdro wiec, Małachowskiego
wych i uzdrowieńców 16, Zakład Fryzjerski
216"
Pokój z pięoionazG- T. Zając.
wem utrzymaniem zł
5 do 5 zł. 50.
961
1 PROSZEK, ELDPt
DO ZĘBÓW

ME TADOHT]

WYBIELA ZĘBY i DEZYNFEKUJE
JA MŁ UITH4

Zad

PIERWSZE OGŁOSZENIE

Zarząd
Firmy „M. ŁEMPICK I,
Spółka Akcyjna
Przed siąbiorstwo Górnicze,
Wiertnicze i Hydrotechniczne
**
•Ławiadamba pp. Akcjoaarjuazów, że w dn.
26 Łwietaia 1936 r. o godzinie lS-ej w biu
rze Firmy w Sosnowcu, przy ml. Małachow
skiego Nr. 26 odbędzie się '

TAKŻE ,KONFERENCJA14..
Podczas gdy w londyńskim pałacu św. Jakó ba ważyły się losy pokoju europejskiego,
w tym samym czasie odbywała się „'konfe rencja pokojowa'4... szoferów poszczególnych
delegacyj w pobliskim parku. Uczestnicy bez długich dyskusyj do&zflj do wniosku, że
wojna jest n iepotrzebna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
z następującym porządkiem obrad:
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego.
2) Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzor
czej i Komisji Rewizyjnej za rok 1935.
3) Zatwierdzenie bilansu rachunku strat
i zysków
1935 r. oraz kwitowanie Władł
Spółki. 4) Wybory' na rok 1936 Komisji
Rewizyjnej oraz Członków Rady Nadzór
czaj i Zarządu wzamian ustępujących, 5)
Wolne wnioski.
Dla uzyi-kainia głosu z akcyj należy ak
cje te lub świadectwa detpozytowe wydań?
przez Bank lub notarjusza złożyć w biurze
Spółki w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 26
przynajmniej na 7 dni przed terminem
Zgromadzeń a, t. j. do dnia 21 krwieiaią.
1936 r. włącznie.
Wolne wmio«ki należy
.zigLocić Zarządowi Sosnowiec, ul. Małachow'»kieigo Nr. 26 na. dwa tygodnie przed
terminem Wailnego Zgromadzenia.
2156

DZIŚ WIELKA PREMJERA POTĘŻNEGO FILMU P. T.

KINO

w

„OSTATNI POSTERUNEK”
Oto co zobaczycie w filmie: Tajemnicę wywiadu brytyjskiego... Napad
hord tubylców na samotny fort w Sudanie... Wściekły atak słoni „ Ba
jeczne zdjęcia z Sudanu i Abisynji objętej pożogą wojny..

W rok gl.: CARY GRANT, CLAUDE RAJNS, GfiTRUDA MICHAEL,
KATHLEE-N BURKĘ. — Reżyserji: Max Marcin i Lonos Gasnier.
Nadprogram: NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

ŚWIATA J DODATKI.

Podwójny program!

Dramat według powieści Conan Doyle’a p. t,

g „CZŁOWIEK-WILK

romantycznych przygód film p. t.

w roli gł. GEORGE O’BRIEN.

I

OD ZARAZ
poszukuję małego po
LOKALE
koiku z utrzymaniem
przy inteligentnej śrad
nio - zamo-żnej rodzi
DO WYNAJĘCIA
me. Warunki do Ad
w nowym domu mie ministracji „Kurjera“
szkanie dwnjpokojowe pod .^Samotny Stare-zy
2163
z wszelkiemi w y goda Pan‘\
mi. Tramwaj blisko.
2 POKOJE
Tel, 2-81, Sosnowiec, w śródmieściu Sos
Orla 5. Tamże do wy. nowca na kancelarję
najęcia pokój kawa adwokacką
poszuki
lerski z meblami lub wane. Zgłoszenia: Bę
bez.
2166 dzin, tel. 1.05.

PASTA,

„COWBOY MILJONEREM“

.. YDAWCA > REDAKTOR NACŁ STEFAN

Bezpłatnych porad jak oświetlać okna wysta'
wowe udziela

«»■■■■■■■■&

Dziki Zachód, kiedyś i dziśl

hłclljlj ,.BjI|ll|fl /.dl HoulIlKyO •

i
i
i
fi

sypialnię dębową, stół
azarny dębowy na 12
osób, 6 krzeseł kry
tych skórą i kuchenne
Ma^no dlrztniifisiyclńB meble. Ostrogórska 20
m. 6.
2162
Rgw UibrzaBSkiegt]

Wesoły pełen

„ .
„ . . .
“■
kur ort llf hodn Kinu

i

"W

Nadprogram TYGODNIK PATA
Początek I seansu o g. 17.30, w niedziele i świąta o 15.30

n
. ,
|ikń

przysporzy klijentów, co zapewni powodzenie
i rozwój przedsiębiorstwa.

i

SPRZEDAM

stanowią obsadę w czarującej komedji muzycznej

Rękopisów redkikcja nie zwraca.

okien wystawowych,

ul« Piłsudskiego Nr. 52

SOSNOWIEC,

Henry Garat i Liii Damita

-')6NOW1EC. Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4
TeL 6Ł Skrytka pocnl. 62.
*«’:n nistracja: Piłsudskiego 4. Teł. 73.
Redaktor naczakny przyjmuje
od godż. 11 — 1 i <xi 6 — 7.

fi

MEBLOWO-BUDOWLANY

„SKRADZIONO CZŁOWIEKA0
II.

Jedynie dobre oświetlenie

■WWMBWMM irmmiac—

Dzii i dni następneI
i.

ZAKŁAD STOLARSKI

Nr 9"

piąłeE 5 Kwietnia 1936 ro£u.

W roli tytułowej genjalny aktor charakterystyczny

w Sosnowcu ul.
Warszawska 2.

Henry Hull i Warner Oland
Niebywałe emocje t

I

.5 Wiersz milimetrowy jednotomowy: na 1-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.;
S w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne lo — 50 gr. za każdy wyraz?
g Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm., za tekstem 35 mm.; w niedziele 1
• święta
awnjia 25
muwzajj.
nuiuciy dowodowe
uunvuvnt płatne.
|
*/..»/■
e
drożej.
Numery
Za terminowy druk oraz przestrzega*
O nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.

I

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w kaźdem kosztują:
50 drobnych ogł. 20 zŁ
20 drobnych ogL 13.00 zł.
10 drobnych ogł. 7.00 zL
5 drobnych ogł. 4.00 zł.

Za każd
y wy raz
y do płacą
BĘDZIN. Małachowskiego 7. - CZELADŹ. J. Dembiński, Siaszica 16.
DĄBROWA GÓRNICZA,
Krótka
If dodatków
- GRODZIEC.
Kiosk po 3
Sieakiewicw « — ŁAZY, Władysław jaworski. — OLKUSZ Rynek, kiosk d Kordaszewakikco —
^rKZEM1LSZYCK ^S- w- Bagińskiej. - ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. - ZĄBKOWICE, kiosk V Krupy. _P ŻARKI F. Nutóerg

ARNOLD. - DRUK ..KURJERA ZACHODNIEGO - W SOSNOWCU l"

■'IFGO

RłaPAKTruł nnp HF.ynyK sray iwunaa

