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Dekret o „Funduszu Obrony Narodowej”
uchwaliła Rada ministrów
WARSZAWA, 9.4. (Tel. wJ.) Dnia
® bm. odbyło się pod przewodnictwem
P- premjera M. Kośeiałkowskiego po• Cedzenie Rady ministrów.
Rada ministrów uchwaliła na pod?|awie uzyskanych ostatnio od Izb ustawodawczych pełnomocnictw .pierw
sze projekty dekretów. M. in. Rada
ńiinistrów przyjęła projekt dekretu
''rezydenta Rzeczypospolitej o fundu
szu obrony narodowej. Dekret nen
Przewiduje stworzenie specjalnego
hinduszu obrony narodowej, na który
Złożyłyby się sumy, płynące ze sprze
daży nieruchomości państwowych, po
zostających pod zarządem wojska, a
dla państwa zbędnych. Poza tern fun
dusz zasilany byliby również wpływa
li. przekazywanemi nań z mocy szczesólnych przepisów ustawowych. To ra
diowe ujęcie zagadnienia zapewnia
funduszowi możność korzystania z
"'Szelkich wpływów, jakie w danym
ozasie i warunkach będą osiągane. W
“ńyśl projektu dekretu, taikim wipły"eni, wynikającym ze szczególnego
przepisu ustawowego, będzie dotacja
budżetowa na cele funduszu obrony
Narodowej.
Stworzenie funduszu obrony, naro
dowej zapewni ciągłość realizacji pi a-

nu materiałowego zaopatrzenia armji. zezwoleniu na sprzedaż niektórych
Do objektów, które w Warszawie
—
•—
.„t. __
nieruchomości
stano- pierwsze ulec mają sprzedaży na fun
niezależnie
odj _«
okresów budżetowych.
__________ .państwowych,
. , ____
W zwią.żku z tym projektem dekretu wiących własność skarbu państwa, a dusz obrony narodowej, należą grun
Rada ministrów uchwaliła projekt de pozostających
x zostających pod zarządem wojski
wojska, ty pofoirteczne i pole Mokotowskie.
krętu Prezydenta Rzeczypospolitej o na cele funduszu obrony narodhwej.
Oczywiście sprzedaż terenów to za
ledwie pierwszy krok do uruchomie
nia tak arcyważnego dla naszego bez
pieczeństwa ..funduszu obrony
.
**
Za pierwszym krokiem musza pójść
Mamy zaszczyt zawiadomić naszych Szanownych Kiijantów oraz wszyst
dalsze, za pierwszem źródłem muszą
kich, popierających naszą placówkę handlową, że spowodu przeprowa
być uruchomione następne, coraz wy
dzanej przeróbki dotychczasowego lokalu, sprzedaż kowarów aptecznych,
datniejsze. coraz bardziej zbliżające
drogęryjnych, kosmetycznych, oraz przedmiotów używanych w gospodar
stwie domowem odbywać się będzie w tymże domu, czasowo w lokalu
nas do pelnegio poczucia bezpieczeń
już obniżonym.
stwa.
-k.
Bo niema przecież takiej ofiary, ja
SKŁAD MATERJAŁOW APTECZNYCH i FARB
ką złożyć należałoby, ani takiego wy
siłku, jakiego podjąć się trzebaby, by
ochronić z takim trudem zdobytą wolSOSNOWIEC, 3-GO MAJA 7 TELEFON 1-71

c
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M. JAGIEŁŁOWICZ i S-KA

j ność przed wszelkiemj
‘ściami.
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STANY ZJEDNOCZONE EUROPY
Plan francuski w zwiercibdle prasy
GENEWA. 9.4 (tel. wł,). Ogłoszenie
planu francuskiego było wczoraj w Ge
newie jedynem pozytywmem wydarze
niem. Plan francuski, o ile można o tern
sądzić w talk krótkim czasie, został przy
chylnie przyjęły przez Matą Ententę i
szereg drohnie^zyeh państw. Wątplliwc
natomiast jest bardzo, czy Angflja zedhce
zgodzić się na plan, któryby silnie wią
zał ją ze wszyetkiemi spraiWaini (konty
nentu europejskiego. Zwraca uwtiigę, że
iplan francuski jest właściwie projektem
stworzenia jakby Stanów Zjednoczonych
Europy i że jego zasadnicza myśl opiera
się na wierze w solidarność europejską
i wspólność interesów całego europej
skiego kontynentu.

Mianowicie Framuja na wypadek odmowąj odpowiedzi niemieckiej, powołu
jąc eię o a sWerdizOne przez Ligę Naro
dów poigiwialicende traktatów przez Niemcy,
zażąda uchwalenia sąnkcyj antynicmieckicli i w ostatecznym razie gotowa
j 'st sama sankcje te przeprowadzać.
W LONDYNIE
LONDYN, 9.4 (tel. wL). Pierwsze, wra
żeńta francuskiego {pianiu pokojowego,
ogiosoznego w Londynie w połudmde, eą
naogół korzystne.
Jednak w kołach urzędowych można
zaobserwować wątpliwości co do prak/yczności tego planu w obecnej fa®i
*
sy
tuacji międzynarodowej.
Weedług tych kół plan framcifiki obejmuj© zbyt wiele spraw, aby mógł się
stać podstawą na^ychimiastowych roko
wań. Dilatego też nie ulęga wątpliwości,
że rząd- tutejszy dążyć będzie dO wpro
wadzenia pewnej koilejności w rokowe
*
•niech, lecz przedewszyetkiem zależy ntu
na rozpoczęciu rokowań z Niemcami
o zaw-ainciu paten zachodnio - ewropeje kiego, któryby zastąpi’ pafct lofcemeń-

Co do pozostałych epraw poruszonych
zarówno w propozycjach iniemieokich.
jalk i ogłosoztDym dżiś planie francu
skim, min. Eden zaproponuje prawdopo
dobnie odesłanie g° do Ligi Narodów,
które przyjęłaby zadanie skoordy nowania propozycji.
W BERLINIE

(BERLIN, 9.4 (PAT). Cala dzisiejsza
niemiecka prasa poranna zajmuje wobec
planu francu&kisgo stanowisko kry
tyczne.
„Volekiścher BeobacŁJter“ pisie, że od
powiedź rządu paryskiego na niemiecki
plan pokojowy cechuje niestety negacja.
Sonowiac ul. Warazawska Nr. 1
Podczas gdy rząd niemiecki plan swój
sformułował w wyraźnych i logicznie u*
Tel. 12.83 ul. Piłsudskiego Nr. 61
W PARYŻU
zraipełtniających się punktach, odpowiedź
PARYŻ, 9.4 (tel. wł.). Prasa francuska
paryska jest, zdaniem dziennika, ste
ogłasza dość niezwykłe 'wiadomości o
kiem frazesów zacienty/iających każdy
zamierzeniach min. Jlandina. W razie od
konkretny szczegół.
W BUŁGARJI
rzucenia planu francuskiego przez Niem
Ogłoszona wczoraj nota jest przykła
. ■''•Oł JA, 9.4 (M. wł.). W południowej cy i pogrzebania możliwości zrealizowa
dem ducha paryskiego, kóry ze swą za
’ Południowo - zachodniej Bułgarji ęd- nia tego projektu, Francja ma zerwać z
wiłą interpretacją prawną i moralizator
dotychczasową polityką, opartą na idei
'łzuito dość silne wstrząsy podziemne.
ską napuszonością Unosi się od czasu
zbiorowego bezpieczeństwa i przejść do
wojny nad Europą. Odpowiedz francu
OśrodÓk łych wstrząsów zwajidbwał się akcji bftztpośredlnięj.
ska głosi, że nikt nie zaprzecza Niem
prawdopodobnie w okolicy Seres w odlecom równouprawnienia- lecz duch noty
?toścj 160 km. uh południe od Sofji.
paryskiej jest właśnie tego zaprzeczętrzęsienie ziemi nie wyrządziło żadnych
z?iem. Obsze nny dokument francuski prze
^ważniejszych szkód;
widiije współpracę, wszystkich rządów
europejskich. Należy więc zaczekać na
to, co wypłynie z tej dyskusjiZAWIADOMIENIE
„Beriiner Boersen Ztg.“ zaznacza, że
_ bo wszystkich miosakańców Soinowjuż sam tom, w jakim utrzymana jest od
•• i okolic.
powiedź francuska, wskazaije dostatecz
.Z (prawdziwa przyjemnością podajemy do
nie, że obecni francuscy mężowie stano
*
^domości wszystlkich mie&zlkańców Sosnow- ukaae eię jutro, w Wielką Sdbotę, w znacznie zwiększonej objętości, boga
nie poszli z duchem czasu, lecz sądzą,
ta i okolic, że przy nakładzie o-librzymich ty w treść redakcyjną oraiz w znacznie zwiększonym nakładzie.
że mogą mówić z Niemcami w tonie
^szitów i pracy udało nam się doprowadzić
W Wielkanocnem wydaniu „Kurjera Zachodniego
*
rozpoczynamy druk
Clemenceau i Poincarego.
otwarcia NOWEGO KINA w So.aow- emocjonującej powieści p. t.
Jesteśmy przekonani — pisze dzien
\p. »•
nik — ż© już przesz to samo Frań e j®,
'dórc mieści się przy ul. Warszawskiej 18
przyczynia eię do tego, iż wzrasta uieM
zrozumieoie narodów dla uporu Francji.
„SFINKS"
, Przygody polskiego lotnika, który poszmku'lokalu dawnego, wszystkim znanego
2iwiększa 6ię natomiast zrozumienie po
je na BałtyUou..'. okrętu widma. Posziuikiwa
I^Moząc się z wyfciednym gustem 8z.
żyteczności inicjatywy niemieckiej z d-n.
nie daje (początek niezwykłym wydarzeniom,
31 mamca. Niigdzie w kontrpropozycjach
które porywają w swój wir nieopatrznego
francuskich nie anajdugemy śladu dą
młodzieńca Doskonale pomyślana akcja po
chłania całkowicie uwagę czyteJnika.
żenia do rozwodu stosunków w dobrym
JS w bym dniu świąt Wielkanocnych, tj.
Dodatek dla dzieci „Mój Światek" w wydaniu świąteeznem „Kurjera kierunku, lez przeciwnie, zamiaT utrzy
I, 'a 12 bm. -początek I seansu o godz. 3 pp.)
mania
sytuacji złej i niekorzystnej.
**
zawierać będzie milą niespodziankę, a mianowicie kupony
»s otwarcie zakontraktowaliśmy Zachodniego
„Berlin©t Lokal Anzeiger‘‘ utrzymuje
świetnego reżysera Roubena MaumOtlia- na wzięcie udziału w „Święconem Rodzinki Mojego Światka
,
**
które odbę
j0' Wykonany całkowicie w naturalnych ko- dzie 6ię w dniiu 18 bm.
że Francja jest w dalszy m ciągu norhrow V- ■ który wywołał niebywałą rewolucję
'j°7Hi od stóp do głów’ w swe paragrafy,
(.^l.kmematograf ji, a który , tak jak piękna
Uwaga! Ze względów technicznych administracja ..Kurpena Zachod- ape^e ip ychę. Paryż nie bierze żmudne
* świetna aparatura dźwiękowa, niebygo niemieckiego pbnu pokojowego jako
sj(,w zachwyci wszystkich widzów i stanie nfego1’ komunikuje, iż ogłoszenia przy jmuje do numeru świątecznego dzi
siaj tylko do godz. 17-cj. Ogłoszeniew wydaniu świąteeznem ..Kurjera Za
zainteresowania naszego miasta.
całości, lecz chwyta się szczegółów, aiże^szczegóły podamy już wkrótce.
2291 ehodniego", który dotrze do szerokich sfer społeczeństwa zagłębiowskieigo,
by pozbawić wartości ^tnuowisiko Nie
*
będzie niewątpliwie statecznym środkiem reklamy.
łguiee.
poleca
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ST. KUEflfiRSKI
Trzęsienie ziemi

NUMER ŚWIĄTECZNY

„KURJERA ZACHODNIEGO

„RIALTO”

OKRĘT ŚMIERCI”

„KURICT ZACHODNI-

2

„Wojna aż do zwycięstwa4*

przewodniczący ZASP-u Śliwiński, witają/C przybyłych i podkręcając, że poraź
pierwszy zjazd' delegat ów ZASP-u po
święcony jeęt wyłącznie zagadnienie™
artystycznym.

Straszny gaz narzędziem mordu Abisyńczyków
LONDYN, 9.4. (Tel. wł.) Korespon
denci wojenni .zajmują się w swych
depeszach bardzo c, beżem ie sprawą używania przez lotnictwo włoskie ga
zów tfujacych. O ile w pierwszych
miesiącach wojny bomby gazowe zrzu
ca no tylko sporadycznie, to ostatnio nżywatnie gazów trojących stało się po
wszechne. Ostatnie zwycięstwo w re
jonie jeziora Asziangi, którem tak
chlubią się Włosi, odniesione zostało
przedewszystkiem dzięki zastosowaniu
tej barbarzyńskiej zakazanej przez
wszystkie
państwa cywilizowane
broni.
.
. ' :1
Tysiące trupów afoisyńskich, leżące
w okolicach Asziangi i Quoram, któ
re Włosi pokazują korespondentom
zagranicznym z samolotów, to właśnie
ofiary strasznego fosgenn i tajemnic-zego nowego gazu trojącego.
Ta ostatnia zdobycz cywilizacji, któ
rą Włosi przynieśli Abisynji, przenika
przez wszystkie maski gazowe, powo
duje natychmiastowe oślepnięcie i pu
chnięcie, a następnie w ciągu 20 mi
nut śmierć w straszliwych męczar
niach.
''
Aibisyńskie źródła urzędowe twier
dza, że w ostatnich dniach samoloty
włoskie rozprvekują na obszary poło
żone daleko od frontu i wolne zupełnie
od wojsk wielkie ilości iperytu, której
go ofiarą pada bardzo licznie ludność
cywilna, n-ie zdająca sobie sprawy z
niebezpieczeństwa wkroczenia na zie
mię nasyconą iperytem.
Stacje Czerwonego Krzyża meldują,
iż wśród chorych niemal połowę sta
nowią żołnierze zatruci gazami. Ska
zani oni są na śmierć, gdyż szpitale
nie rozporządzają odpowiedniemi
środkami dla ratowania zatrutych.
DEKLARACJA MUSSOUNIEGO
RiZYM, 9.4. (Tel. wł.) Mussolini na
posiedzeniu rady ministrów złożył de-

Dla Związków, Organizacyj
i Przysposobień Wojskowych

klarację, będącą odpowiedzią na ostat
nią mowę Edena, wygłoszoną w Izbie
gmin.
W mowie tej min. Eden oświadczył
że byłoby niedopuszczalne, ażeby ope
racje wojskowe w Afryce wschodniej
były prowadzone równolegle z rozmo
wami pojednawczemu na terenie ge
newskim.
Z deklaracji zaś Mussolinieigo wyni
ka, że rząd włoski zamierza prowadzićw Afryce dalszą akcję wojenną aż do
zupełnego zniesienia armji negusa,

jak:
Rowery, wiatrówki oraz amunicję do tychże

J. BRZOZOWSKI
Teł. 6-43.

Nowe zajście na pograniczu
MANDŻURSKO . SOWIECKIM
LONDYN, 9.4 (PAT). Agencja Rchipra donosi z Cha-nbina, i'ż wedle komu n ik^tu ofii‘cjalI'neg'ćl /4 policjantów So«witcfcieh zaatakowało patrol japoński w skła
dzie 1 oficera i 4 Szeregowych na węch ó d
ód1 stacji Pogramuznajia br terytorj urn
Maindtaji.
Oficer japoński został zabity. •

maftzyinę i zaczął spadać, jak kamień, od
wrócony twarzą do ziemi, szybowiec nie
wytrzymał natężenia. Na wysokości 1200
mtr. urwał się ogon i prysło lewe skrzy
dio. Por. Włodarkiewicz, dla ratowania
życia mtr siał zdecydować się aa skok ze
spadochronem.
Mjttó, iż spadochron rozwinął się do
piero po dłuższej męczącej pauzie, por.
WtatalitkieiwiCss wylądował szczęśliwie na
Okęciu.
Szybowiec. pozbywszy gię, ciężaru pileta, mimo oberwania się skrzydła, zupek
nie lekko osiadł na ziemi.

nocy 16 skrzyń z bronią przcznacZOmą
dla członków partji komunistycznej.
ZAMOR.Ą
W d\vde godziny później wspoianM-ny
paTOiwiec fcarżuieit Ikorttwiicę w Sewilli, prezydent Hiszipanji. ustąpił z .MjtnowrfineTó
wiaka nas ku tek uahweły partam ćfWłl.’1
gidśSLe wyBad ostano
sk rzyni te z buonią. Italio wyrażającej
inu vo4ium -nieufności.
Moskwa wydała hiszpańskim komuni
stom rozlkaiz, wizinlecenia powszechniej re
woiluicji w Hiszipanji.
GIEŁDA PIENIĘŻNA

ZJAZD ZWIĄZKU ARTYSTÓW
SCEN POLSKICH
WARSZAWA, 9.4 (PAT). Dziś rano w
siedzibie Państwowego Instytutu Sztuki
teatralnej odbyło się otwarcie nadzwy
czajnego walnego
zjazdu del egat ów
Związku artystów sceń pOlskioh.

CHARLES BARRY

Taiemnica Willi Mroków
Przekład Janiny Zawisza . Krasuckiej
-------■— Boże święty! — zawoła! Aylward. — Zaczy
nam szanować mego wuja!
— Ale jakim cudem, u licha, pan TretheWay
zetknął się z tą bandą? — zapytał Duncan.
' Okazuje się — wyjaśnił detektyw — że po
mysł szm-jglowania jedwabiu wyszedł od Austra
lijczyk Aussie, który odwiedził kiedyś Newbolda.
Australijczykowi znudził się już szmuigiel napojów
ąłkojiolowych, które przewoził poktyjomu do Sta
nów’ Zjednoczonych i pragnął zająć się czemś
mniej ryzykownem. Newbold, który, jak wielu
z nas, miał na dnie duszy pewną dozę nieuczciwo
ści, zachwycony był tym pomysłem i pomyślał na
tychmiast o panu Tretheway‘u, którego znał już
oddawna. Pewno pan Tretheway w owym czasie
interesował się specjalnie chińskiemi jedwabiami.
Newbold podsunął mu te propozycję i wkrótce za
warto spółkę. Pan Tretheway kupił statek, New
bold wyłożył pewną sumę na kapitał obrotowy,
a Aussie dał swój pomysł. Nie wiem dokładnie,
w jaki sposób dzielone były zyski. zdaje mi się jrlnak, że niklt z tego podziału nie był zadowolon,
z wyjątkiem Newbolda. Pan Tretheway przy
okazji postanowił szmuglować sacharynę. Aussie
zaś i jego przyjaciele, to znaczy Hooky i sternik,
wpadłi na pomysł sprowadzania narkotyków, a mo
że odrazu z tą myślą przystąpili do interesu.
W obydwu wypadkach kierowano się jedną i tą
samą metodą. Małe paczuszki z narkotykami prze
wożono w jedwabiu i to prawdopodobnie wprowa
122

UMIERAJĄCY
WlEDEfy 9.4 (tol. •*!.).
Arcybiskup
Zagrzebia i kaWidLi prymas Jugo^ki^ji
ks. dr. Aoitóni Bau«6f Mtchonowial brdzo oiebezjpieczinie.
Wedle doniesień i Zagrzebia na'c/}
liczyć się lada chi^ila z katóstoofą.
Prymas Bauer liczy La«t 80.

przeznaczona na wywołanie rewolucji
WIEDEŃ, 9.4 (tel. wł.). Wedle wiado
mości nadeszłyeh do Wiedinia, Moskwa
wysłała do Hiszpanii brloń celem wywo
łania rewolucji komunistycznej.
Równocześnie przed kilku dniami przy
był d<0 Ałgepiras parowiec sowiecki „Ja
rek", z którego wyładowano pod osłoną

SKŁAD BRONI

SOSNOWIEC, ul. 3-go Maja 19.

Prymas Jugosławji

Broń sowiecka w Hiszpanii

POLECA W WIELKIM WYBORZE

BRON MAŁOKALIBROWĄ

•niezależnie od przebiegu- rozmów: po
jednawczych w Genewie.
MARSZ. BADOGŁIO O SYTUACJI
RZYM, 9.4. (PAT). Marszałek Badoglio telegrafuje: W rejonie Sondaru przywódcy i wybitni przedstawi
ciele szczepów zgłaszają w dalszym
ciągu uległość a ludność manifestuje
swe zadowolenie. Lotnictwo rozwija ł>.
ożywioną działalność, ścigając nie
przyjaciela i zaopatrując nasze kolu
mny, posuwające się naprzód w kie
runku południowym.

Por. Włodarkiewicz cudem ocalony
WARSZAWA, 9.4 (td. wl.). Jeden z uczesWków ostatniego Challlenge'u por.
Andrzej Wtodarkiewiez stał się kilka
dni temu 'bohaterem niezwykłego zda
rzenia.
Znany z brawurowych aikrobacylj lótnilk zdecydował się dokonać na szybow“
eu ,3okól" pierwszego w Polsce ekspe
rymentu t. zw. loopingu Odwróconego.
Por. WłodaAiewiicz został w tym celu
wyholowany z lotniska na Okęciu na
wysokość 1600 mitlr. i rozpoczął niebez
pieczny pąpis. Zrazu wszystko szło
gładko.
W chiwili jedtaalk, gdy loHlńlk odiwróeił

W. 100
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Na '4jazd przybyli. przedstawiciele
władz państwowych i miejskich, człon
kowie zarządu i .niezwykło licpni przed
stawiciele aktorstwa polskiego z całej
Polski. Zjazd zagaił prezes hotiC-owy i

dzało w błąd irlandzkich celników, którzy ńie szu
kali zbyt szczegółowo, sadząc, że jedwab magazy
nowany był na mocy umowy eksportowej.
— Ale czy ojcu teraz już nic nie grozi? — za
pytała z niepokojem Kit ty.
— Nie, miss Tretheway — odparł Gilmartin
łagodnie. — Newboldowi również nic złego się nie
stanie. Dostali tylko dobrą nauczkę. Znaleźliśmy
ich związanych na statku i niema żadnego dowodu,
przynajmniej prawnego dowodu, że brali udział
w tej aferze. Co do tej dziewczyny z Padłstow, to
sprawa także będzie umorzona, natomiast reszta
opryszków w przyszłym tygodniu stanie już przed
Kornwalijskim Sądem Przysięgłych. A jatk się te
raz czuje pan Tretheway?
■— Bardzo przygnębiony — odparła Kitty. —
Zupełnie się zmienił. Taki się zrobił uległy i nie
dołężny, przytem we wszystkiem ustępuje matce.
Nie pozwala jej odejść od siebie na krok. Matka
wybaczyła mu wszystko i jest niezwykle zadowo
lona, że ta cała historja nie miała nic wspólnego
z tą dziewczyną. A ja najbardziej się cieszę, że
ojciec nie był zaplątany w ten okropny handel
narkotykami.

ROZDZIAŁ XXXIII.

Podwójna uroczystość.
Wszyscy milczeli przez dłuższą chwilę.
Nagle Bilmartin podniósł si° z krzesła. Weso v
uśmiech rozjaśnił mu twarz i figlarne spojrzenie
skierował w 6tronę siedzącej naprzeciw żony.
•
— Panie i panowie! — zaczął z udanem nama
szczeniem — teraz, kiedy wyznałem już wam wszy 
stko, wykazując swoje osobiste wady i zalety, te
raz, kiedv sinawa szmuglu narkotyków osiągnęła

Dewizy: B algja 89.85, Ho In ad ja 360.60. Ko
.penhaga 1117.30, Londyn 26.26, Nowy Jork
(kabel) 5.31,25, Paryż .35.01, Praga 2i.’93.
Szwajcatfje 173.10, Berlńn 21345, Madtyt72.52.
Obroty dewizami średnie, tendencja dla de
wiz niejednolita. Banknoty dolarowe w obro
tach prywatnych 5.31. Rubel złoty 4.86. Do
lar zloty 9.06. Gram czystego zlotu. 5.9244.
obrotach prywatnych marki ni cm (bankno
ty) 142.75—142.50, W obrotach prywatnych
funty ang. (banknoty) 26.32—26.34.

efektowny koniec, pragnąłbym zaproponować pań
stwu, aiby myśli nasze skierowały eię na inzeczy
bardziej przyjemne. Ponieważ jestem z zawodudetektywem, a zawód ten stał sie moją druga na
turą, mimowoli obserwuję wszystko szczegółowo
i częstokroć, również mimowoli, widzę iO, czego
nie powinienem widzieć. Gdy opowiadałem watn
tę całą historję, wzrok mój nie odpoczywał i obs rwując, wysnułem odpowiednie wnioski. Pragnął
bym teraz wiedzieć, czy te wnioski są słuszne. Py
tanie moje jest może trochę niedyskretne, lecz pra
gnąłbym za wszelką cenę się dowiedzieć, czy te
dłonie, które splatały się z sobą pod stołem pod
czas mojej opowieści, będę splecione na dłuższy
okres czasu, że tak powiem aż do śmierci, ozy też
był to tylko prosty zbieg okoliczności?
Zapanowała cisza! Twarze czterech osób spło
nęły rumieńcem.
— Ach! *— ciągnął dalej niepoprawny Irlantlczyk — widzę, że wnioski moje były słuszne. Jed
nakże nie orjentuję się jeszcze dokładnie! Zapra
szam panią, pani Gilmartin, do powstania i wv
*f
picia wraz ze mną kieliszka likieru za zdrowie
przyszłej pani Duncan, z domu Tretheway, i prze
szłej pani Aylward, z domu Penhalitron. Niech
tyją! .
Parri Gilmartin uroczyście wychyliła kieliszek.
Pierwszą osobą, która przerwała milczenie, by
ła Betty PenhaliigOn.
— Bardzo nieładnlet — rziekla. — Pragnęliśmy
nikomu nie mówić jeszcze o tern, teraz jednak nnr
simy zdradzić tajemnicę i oznajmić, że nastąpi W
podczas świąt Wielkiejnocy. Uroczystość będzie
podwójna! Czy zerhcą państwo przyjechać?
. 77 Oczywiście, że przyjedziemy — odpowie
dzieli jednog’lośnie detektyw i jego żona.
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150 tys. głodnych Poleszuków
Pomyślmy o doli ludności na Kresach Wschodnich
„Polska Zbrojna1' we wczorajszym ar
tykule wstępnym, pt, ,,0 sdly fizyczne i
**
duchowe
zastanawia cię nad okropnem
położeniem polskiej ludności na- Kresach
Wschodnich, stwierdzając w za łożeniu.
że czas najwyższy, aby realnie pomóc
tym Połakom.
Ze względu na aktualny temat, który
powinien każdego Polaka przejąć troską
o los tych ludizi, podajemy poniżej tekst
tego artykułu.

Spoglądanie wprost w oczy <prawdfcie, śmiałe orjentowanie się w rze
czywistości — oto jeden z głównych
*56 ów charakteru prawdziwie żołnie r
&kiego.
Prawda może być przykrą, rzeczy
wistość chmurną — niemniej przeto
Irzelba ją umieć dostrzegać i wycią
gać z niej konkretne wnioski. Nie po11 o zaprawdę, by załamywać ręce, prze
'Pojąć się uczuciami zwątpienia, sze
rzyć defeiyzm — a właśnie wprost
Przeciwnie: by szukać i znajdować
środki zaradzenia złemu, by przeciw
działać i tworzyć walory realne.
Hołdujemy stale i konsekwentnie tej
fasadzie.
Uznahśmy więc np. fatalny stan mjot°fyzacji kraju za objaw klęskowy,
ale zarazem stwierdzić mogliśmy, że
jesieśmy w stanie przy dobrej woli i
Wspólnym wysiłku zaradzić złu.
Stwierdzi I i.śm y malejący potencja!
Naszej siły obionnej w stosunku do ro
snącego wokół prądu, zmierzającego
do coraz większego dozbrajaniai się —
ale z tego faktu
wysnuliśmy szereg
Pozytywnych wskazań i liświadamiiiś
sobie konieczność konkretnych prze
C|wdziałań.
Tą iteż kierując się zasadą, pra.gnieW dziś skierować wzrok na objaw,
2goła niepożądany i niepokojący, a
mianowicie na wzmagającą się w za
straszających rozmiarach pauperyzat-

lewicz — trzeba dostarczyć dla Pole
sia: zboża, mąki, kaszy, tłuszczów, c.u
kru, mleka kondensowanego dla dzie
ci, również i obuwia i odzieży, gdyż
jest około 25.0(10 dzieci, które — do
słownie — są nagie...
Tak brzmi apel działacza społeczne
go z terenu.
Bez kwestii. Doraźna pomoc jeet ko
niecznością. Jest obowiązkiem zarów
no władz, jak i instytucyj filaniropij
nych.
(
Ale na tej doraźnej pomocy nie wol
no poprzestać. Półśrodkami, palj®tywami, dobroczynnością nie sposób za
łatwiać zasadniczo poważnej i donio
słej sprawy — sprawy zaradzenia dal
szej pauperyzacji nizin simlecz.iiych.
Gdy ostatnio w szeregu artykułów
zwracaliśmy uwagę i podkreślaliśmy
doniosłość wzmocnienia sił obronnych
kraju — nie mieliśmy na myśli jedy
nie strony technicznej naszego pogo
towia obronnego. Kładliśmy wyraźnie

naciek na dwa niemniej ważne czyn
niki: hurt duchowy i siłę fizyczną.
Koniecznem dopełnieniem naszego .te
chnicznego aparatu, wzmagającego
nasz stopień odporności na wszelkie
ewentualności — musi być człowiek
fizycznie zdrów}-, dokarmiony należy
cie, rozporządzający pełnią sił wital
nych, a zarazem człowiek mocny du
chowo, psychicznie zrównoważony...
To też zaprzepaszczenie wysokich
walorów, tkwiących w ludności kreso
wej, przez załamanie fizyczne i ducho

Zaradzenie — i to nie doraźnemi.
chwilowetni aktami pomocy, ale zasa
dnicze i gruntowne — tym niepokoją
cym objawom, (które na Polesiu
stwierdził prezes tamtejszego oddzia
łu Czerwonego Krzyża, jest więc jed
ną z konieczności państwowych.

Obraz Ukrzyżowanego Chrystusa madowiamy przez Paula Rubensa,

A

Trzeba więc śpieszyć Poleszukom z
Pomocą. Są ju:ż tej pomocy zaczątki,

Żale Maryi Panny

Odzielną grupę — zaznacza prezes
Poleskiego Czerwonego Krzyża — u'.'zielająeą pomocy, stanowi, jak zwyiknigdy niezaw-odzący KOIP. W Pożałuj mię stary, młody,
6brych garnizonach i na swych pla Boć mi przyszły krwawe gody:
cówkach ustawia własne kuchnie po- Jednegociem syna miała

Rabini litewscy
BĘDĄ EGZAMINOWANI.
^edłuig wiadonnoiści obraymanycih z Ko
nia mocy
litewskiego
istna oświiaity, w&zy&cy raibiirii na tere
1,1 Litwy, zostaną poddam
*
egzaminowi
^ed urzędową komisją z geografj.: i
Mstorji. EgizaJniui odbywał się będzie w
^yku btewslk»m.

25.4

proc., na

jąc w 9 proc. w ogólnej dostawie, (pra
wie tyle, co St. Zjednoczone). Dostaw
ca broni jest również Bełgja, jak też
i Niemcy, jakkolwiek oba ostatnie są
zarazem poważnymi odbiorcami.
■Wspomniana statystyka wykazuje,
że faja zbrojenia powszechnego rośnie
ostatnio od r. 1952 i wyraża 6ię sumą
45 miljonów złotych dolarów, uzyska
nych w eksporcie broni i amunicji w
ostatnim roku.
Najcharakterystyczniejsze jest jed'
nak, że handel bronią odbywa, się po
Iinji jaskrawo sprzecznej z wszelkicm
pojęciem potrjotyzunu.Oto bowiem naj
większym odbiorcą Francji w dziedzi
nie uzbrojenia była do niedawna...
Trzecia Rzesza, która ponadto kryje
swe zapotrzebowania również w Belgji. Czechosłowacji. Hisztpanji. Fin
landii, jest natomiast głównym dosta
wcą broni dla...Albanji (czy to przy
padkiem nie dla Italji tą drogą?) Oto
co odkryły suche dane Ligi Narodów.
Zrozumiałe więc jest wrażenie, ja
kie wywołały one w kolach politycz
nych.

o najwytwor.
niejszych
/
zapachach

^'ychudłego bydła, przyszedł pomór,

Poza paszą — domaga się dr. Macu-

Francja, uzyskawszy

WODY KWIATOWE

żywności... Są wioski, gdzie niema
Mraz ani jednej krowy, an' konia, ani
"leprza. Tam, gdzie ocalały resztki

wO.000 głodujących Pdeszuków ma
"Otrzymać przednówek.

krafjów eksportujących broń i amuni
cję stoi Anglja z 28 proc, udziału w
pokryciu światowego „zapotrzehowania“ w tej dziedzinie. Za nią idzie

Węgierska Agencja Telegraficzna
donosi: Naskutek uwagi
rzuconej
przez premjera Gómbósa na jednem z
posiedzeń 'komisji sejmu poseł Eckhardt poczuł się dotknięty na honorze
i posłał świadków premjerowii.
Sekundanci wyznaczyli pojedym k
na pistolety, który odbył się dziś zrana o godz. 10 Nikt- nie jest raniony.
Przeciwnicy rozstali się bez pojedna
nia.
Jak widać z powyższego, ministrów
węgierskich, cechuje prawdziwy temperamet... węgierski. Co najciekawsze
w tem wszystkiem to to, że tna Wę
grzech pojedynki są... zabronione.

®<erpi głód. Ilość ludzi w tym rejonie,
którzy dosłownie są .pozbawieni wszel
MW środków do życia, oblicza prezes
czerwonego Krzyża na 150.000.• Ale
‘’
przed
nietylko ludzie tam stoją
... __
jgiłodu. Również
Ponurem widmem
1 bydło, tak ważną rolę w fycli
Pastwiskowych terenach odgrywające.
°raik mrozów podczas ostatniej zimy
sprawił, że przepadły ostatki siana.
Ludność — powiada dr. Maculewciz
w celu ratowania inwentarza, sipuMą to, co było przeznaczone dla czło
wieka. Dzisiaj niema nic. Ani paszy,

Ale jest to wszystko ledwo część
co musi być zrobione, jeśli tych

W Genewie opublikowano dane Ko
misji rozbrojeniowej Ligi Narodów,
dotyczące udziału poszczególnych kra
jów, produkujących broń w świato
wym handlu tym artykułem, które
stanowią niesłychaną rewelację i obu
dziły powszechną uwagę.
Okazuje się mianowicie, że na czele

GóMBoSEM i ECKI1ARDTEM

Są na Polesiu całe powiaty, w których
dosłownie poważny odsetek ludności

°We dla głodnych, lekarze wojskowi
Mtasali rękawy i każdą chwilę wolną
Poświęcają ludności cywilnej.

O KRAJACH HANDLUJĄCYCH
BRONIĄ

Pojedynek między

Mające już znamiona wyjątkowej nę
dzy. Mamy przed sobą relację prezesa
Poleskiego oddziału Czerwonego Krzy
58, dr. Maculewieza, stwierdzającą, że

nząd wyasygnował doraźnie 60 tys.
ZL, Czerwony Krzyż 30 tys. zł.

Rewelacje Ligi Narodów

trzecieni zać miejscu znajduje się Cze
we byłoby wielką stratą, nietylko z chosłowacja z 25 proc.
Stosunkowo duży .udział bierze rów
punktu widzenia społecznego, ale 'ów
nież i wojskowego.
nież malutka Szwajearja, partycypu

f'.ję ludności kresowej — na zubożenie

strzechy chłopskie, przerabiane na
s>eczkę, nie okazały się paszą zbyt
odrową...

3

prątek, 10 kwietnia 1036 roku

.
\

i bardzo silnej
k o n e e ntracji

%ZSKŁAD
■
Z/APTECZNY \\

1. JACKOWSKI
/^/ Dąbrowa, 3-go Maja 6. \
/ '
T.L 2-49.

(Wiek XV)

B. szef Mussoliniego

Synku bych cię nisko miała,
Niecoś bych ci wspomagala;
UMARŁ.
Twoja główka krzywo wisa, toć bych ją
W Lozannie .umarł w tych dniach
I tegociem ożelała.
podparła,
w wieku 67 lat, niejaki Charles DeKrew po tobie płynie, toć bych ją utarła;
.paulis, wędliniarz z zawodu, u które
Zaanęł ciężki dostał się mnie ubogiej żenie, Picia wołasz, piciać bych ci dała,
go przed 30 laty, w r. 1905 zatrudnio
Widząc rozkrwaw‘one me miłe narodzenie;
Ale nielza dostać twego świętego ciała.
ny był obecny dyktator Italji, Benito
Ciężka moja obwiła, krwawa godzina,
Mussolini.
Widząc niewiernego żydowina,
0 anjgiele Gabryjelłe,
Warunki pracy, jak na przyszłego
Iż on bije, męczy mego miłego syna.
Gdzie jest ono twe wesele,
dyktatora
państwa, były dość skromne
Cóżeś mi go obiecywał tako barzo wiels.
otrzymywał
on mianowicie 30 fr. szw.
Synku miły i wybrany,
A rzekący: panno! pełna jest miloścH
(ok. 50 zł.) .miesięcznie i mieszkanie
Rozdziel z matką swoją rany,
A ja. pełna smutku i żałości;
wraz z utrzymaniem. Warunki te w
A wszakom cię synku miły w swem .sercu
Spróchniało we mnie ciało i moje wszytki
nosiła,
kości... czasach obecnego bezrobocia wyda
dzą się oczywiście niejednemu ideal
A takież tobie wiernie ehiżyła.
ne, na ówczesne jednak czasy nie by
Przemów k‘matce, bych się ucieszyła,
Nie mam aif będę mieć innego,
ły nadzwyczajne.
Bo już idziesz odemnie, moja nadzieja miła. Jedno ciebie, synu, na krzyżu rozbitego.

„Żale Maryi Panny“ — to najpięk
niejsza pieśń polska, jaką wydał wiek
XV. Ten mało zany, prawdziwy klej
not naszej liryki, pełen głębokiego ucztuctia i serdecznego żalu, wydaje się

U wymienionego szefa .pracować
Mussolini zaledwie rok, zmienił na~
*
stępnie posadę, lecz wkrótce został wy
Objaśnień pieśń ta sprzed pięciu dalony ze Szwajcarii za zbytnią ak
wieków nieomal nie w ymaga, z wx jat tywność polityczną. Jak wiadomo, Mus
kiem wyraau.
co znaczy po- solini znajdował się wówczas w sze
Airadiała,
regach skrajnych socjalistów.
I ra gmen tem zaigi n io u ego
wi el'kopi ątko \v ego.

m wer j uin
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ipfąfefi, fO łswiefnla 1936 rofei

KURZ i BRUD NA ULICACH

M

W BARZE TEATRALNYM

oto bolączki mieszkańców Zagłębia
Zagłębie ma już t» do siebie, że im
piętnie jeża pogoda i jaśniej słońce
świeci, tem więcej pochmurno na du
szy się czyni, a raczej tem ciemniej...
w .płucach się czyni. I wydawać się .to
może paradoksem, ale mieszkańcy
miast zagłębi o wskitsh pokilku dniach
pogody poczynają tęsknić za deszczem.
Za deszczem, .któryby wyręczył Magi
straty w polewaniu ulic i choć trochę
oczyścił po-wietrze przesycone kurzem.
Ulice miast zaglętóowskich, niemal
wszystkie, to przerażający obraz. Za
ledwie kilka jezdni wyłożono kostką
granitową lub klinkierem. Ale i te
jezdnie nie są utrzymywane w nale
żytym porządku.
i
Jedną z ulic, stanowiącą ruchliwą
arterję" komunikacyjną, a ogromnie
zaniedbaną jest ulica Małachowskiego
w Sosnowcu. Słynna to ulica. W roku
1927 robiono na niej kosztowne do
świadczenie ze smołowcowaniem. Zro
biono tak pięknie, iż w następnym ro
ku zrywano całą jezdnię, przerabia
jąc wszystko na nowo. Miało to być
doświadczenie z „tanią a praktyczną
jezdnią1. Okazuje się, iż doświadcze
nie to znacznie drożej kosztowało od
kostki granitowej. Co rolkiu łatana, co
■roku reparowana, stała się przekleń
stwem ludzi mieszkających przy tej ulicy.
iW dnie słotne z dołów wypełnionych
wodą tryskają fontanny pod kołami
samochodów i oblewają orzechodniów.
W dnie pogodne, spod kół samochodo
wych wzbijają się takie tumany ku
rzu, iż przez chwilę nic nie widać.
A przecież ul. Małachowskiego to
jedna z pryncypalnych ulic! Reprezen
tacyjnych!
Czyż niema na to rady? Czy istotnie
odpowiednie władze miejskie nie mo
gą znaleźć jakiegoś środka zarad
czego?
Nie chce sie w to wierzyć. Boć prze
cie: jeżeli stale polewanie zbyt drogo
kosztuje, to można spowodować ogra
niczenie ruchu, nakazać wolniejszą
jazdę itp. Jakieś jednak wyjście mu
si się znaleźć.
Pisząc o ulicy Małachowskiego cy
tujemy przykład dotyczący „pryncypalnej“ ulicy. A teraz, proszę sobie
wyobrazić, co się dzieje na bocznych
ulicach, coraz bardziej się zabudowyw.ujących? Na bocznicach ul. Piłsud
skiego, Orlej, Rybnej, Okrzei w So
snowcu, na bocznych ulicach Będzina,
Dąbrowy, Czeladzi. Jest to problem b.
ważny, • szczególniej obecnie, w prze
dedniu rozpoczynających 6ię robót
miejskich. Jest to problem, który mię-

I1 Śimgusówki
róiango

rodzaju.

;
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najtaniej poleca:
Skład Apteczny i Perfcmerja

MAURYCY REINER

Sosnowiec. Modrzeiowska Nr. 3

I

Jarmark bez żydów
W Lubawie, ne Pomorzu, cdbył się
wiek: jainmark wiosenny, poruz pierwszy
zupełnie bez udziału żydów. Kupcy
miejscowi, 'wsparci przez rzęmieśtaików
i społeczeństwo, już wcześniej wykupili
w zarządzie miejskim wszystkie stojaka
na targu, które odstępowano następnie
tylko ohrześcjainom.
Nauczeni doświadczeniem L/idzbairtka
(gdzie odbył 6>ę już raz jwrmattk bez ży
dów), żydzi nie przybyli na jarmark,
jak dawniej tłummde; kiiku jednak zja
wiło s'ę z wozami.
Na rynku mie mogli oni rozłożyć swei«h straganów, a próby hamdHoiwauia z
wozów w bocznych uilicakach udaremniła
policja. Znamieniem jest, że dużo było
nzemieśloików chrześjan nawet z dal
szych stron (Grudziądza i Bydgoszczy).
Nie maijąc konkurencji żydowskiej epnze
dalii oni sporo swoich wyrobów i zarólbili
trochę grosza, co dawniej było nie do po
myślenia.
Mimo braku żydów, jarmark był bardizO
nżywwmy, obroty zmacaąe

SOSNOWIEC,

Piłsudskiego 2. tel. 7-92

szpitali <Ma gruźlików i z roku na rok
wysyłanie coraz to większej liczby ■ codziennie przedświąteczna
dzieci zagrożonych gruźlicą na kóloRYBKA M72
nje letnie? Przecież skutki oszczędno
ści, czynionych na czystości, znacznie
fi
więcej będą kosztować, atniżeli obecne
wydatki na polewanie i czyszczenie
Porządek nabożeństw
miasta.
Jest to sprawa paląca, coraz bar W KOŚCIÓŁKU SERCA JEZUSOWEGO
W SOSNOWCU
dziej paląca i domagająca się rychłe
go załatwienia.
Wielki piątek: godz. 10 rano — na.bożeń&tiwo, adoracja Krzyżas procesja do
Grobu; godz. 3 popoł.: Droga Krzyżowa;
godz. 6 Ciemna Jutrznia, Lamentacje,
Gorzkie Żale z kazaniem.
Wielka Sobota: goidlz. 8 rano — świę
poleca na ś«,OT
cenie ognia, pascha&i, odczytanie Pro
roctw, uroczysta n>za św.; o god'z. 7
w wielkim wyborze w sklepach własnych w Sosnowcu
wiecz. uroczyste nabożeństwo Rezurek
cyjne.
ul. 3 Maja 10
ul. Prez. Mościckiego 8
ul. 1 Maja 14
ul. „
Narutowicza 19
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Z posiedzenia Rady powiatowej
Uchwalenie budżetu na r. 1936-7
W ub. środę odbyło się w Będzinie
pod przewodnictwem p. starosty Boxy
posiedzenie członków Rady powiato
wej powiatu Będzińskiego. Na posie
dzeniu tem omawiano j uchwalono bu
dżet na r. 1956-37. Budżet referowali
pp.: inż. Czaplicki, dr. Rajs i Wolff.
Budżet po stronie dochodów j wydat
ków zamyka się kwotą 1.180.775 zł.
Wydatki zwyczajne wynoszą ogó
łem 828.971 zł.; składają się na nie
następujące pozycje: zarząd ogólny
1O5.CW82 zł.; majątek komunalny —
12.147 zł.; spłata długów — 500.996 zł.;
drogi i place publiczne — 204.800 zł.;
oświata — 22.596 zł.; kultura i sztuka
—2100 zł.; zdrowie publiczne—61.565
pieronie rolnictwa — 28.546 zł.- pozł.; opieka społeczna — 16.885 zł.; po
pieranie przemysłu i handlu — 900
zł.; bezpieczeństwo publiczne—14.895
zł.; świadczenia na rzecz innych Zwią
zków samorządowych — 50.000 zł.;
różne •—8657 zł.
Wydatki nadzwyczajne: przedsię
biorstwa komunalne — 50.000 zł., dro
gi i place publiczne — 201.800 zł., oświata — 5000 zł., pokrycie niedoboru
budżetowego z uh. okresu rocznego—

115.000 zł.; razem 546.800 zł.
Dochody zwyczajne 845.771 zł. ma
jątek komunalny — 58.504 zł., przed
siębiorstwa komunalne — 109.997 zł.,
subwencje i dotacje — 2005 zł., zwro
ty — 140.530 zł., opłaty administracyj
ne — 2000 zł., opłaty za korzystanie z
urządzeń i zakładów dobra publiczne
go — 5690 zł., dopłaty — 14.000 zł., udział w podatku dochodowym—55.000
zł., dodatek do podarków państwowych
227.200 zł., podatki samoistne—228.501
zł., różne —4544 zł.
Dochody nadzwyczajne 535.002 zł.:
subwencje — 175.001 zł., podatki in
westycyjne — 160.001 zł.
Budżet Rady układany był pod ką
tem jaknajdalej idących oszczędności;
zwiększeniu uległa jedynie o około
70 tys. zł. pozycja przeznaczona na
spłatę długów.
Po uchwaleniu budżetu wybrano de
legatem na walny zjazd głównych
związków powiatowych p. starostę Boxę, na zastępcę zaś p. St. Wolffa- dele
gatem do Rady Związku międzykomu
nalnego dla spraw opieki i zdrowia
publicznego, został dr. Rajs, zastępcą
p. Ostrowski.

== ZAGŁĘBIA
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dzy innemi zainteresować powinien
Towarzystwo higjenicztne i Towarzy
stwo przeciwgruźlicze. Jakiż sens bo
wiem mają akcje podejmowane przez
te Towarzystwa, jakiż sens ma zbiera
nie pieniędzy, gdy wszystko to niwe
czone jest straszliwym stanem pod
względem higjeny ulic?
Zapewne! Polewanie ulic jest kosz
towne. Ale czy nie drożej będzie ko
sztowało magistraty
utrzymywanie

KALENDARZYK

w wielkim wyborze
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Dziś Ezechiela
Jutro Leona
Wschód słońca Sm. 1.
Zachód
„
18 m. 30.

Kina w Sosnowcu grają dziś

Teatr Miejski w Sosnowcu
Przez cały WieJlki Tydzień teatr nieczynny
Bilety na świąteczne przedstawienia naby
wać można wcześniej w firmie W. Czechow
ski, 5 Maja 8.
Dnia 12 bm. (I dzień świąt) kasa teatru
czynna od godz. 2.30 popo-I.
Dnia 13 bm. kasa teatru czynna od godz.
11 rano do 1 popoi. i od godz. 3 popoł. do
końca przedstawień.

-----xx-----

X ZABAWA ŚMIGUSOWA. Kolo rodziZAGŁĘBIE: „Marzące usta
Ciekkie pnzy 4 iagłębowskiej drużynie
EDEN i„Zapomniany człowiek
.
*
PAŁACE: Wkrótce „Róża“ Żeromskiego. harcerzy
j.m. ks. J. Poniatowskiego w

X KONFERENCJA. Dzisiaj o godz. 10
ra.no odbędzie się w inspektoracie pracy
w Sosnowcu konferencja w sprawie ostątecznego zfliikwudowainia zatargu w fir
mie „Mayweg“ w Będizinie.
X ŻYWNOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH
CZELADZI. Wczoraj rozpoczęto w Cze
ladzi wydawanie kuponów żywnościo
wych dla bezróbotnych ora-z specjalne
go dodatku świątecznego w postaci kieł
basy i jajek. Akcja roizd-awm-ictwa żyw
ności odbywać się będzie rówinież w cią
gu dzisiejszego dróa-

ć_ABa.<HfcM.>ARM..AP.KOWALSKI- WARSZAWA

Sosnowcu, urządza w drugi dzień świąt
Wielkiejnocy w sak szkoły powszechnej
nr. 19 przy uilćcy Nowej, tradycyjną
śmigusówkę. Do tańca przygrywać bę
*
cizie pi e>r wszarz ędiny zespół jazz-ibaindowy.
Tani bufet; confetti; serpent iiny; stroje
skromne. Początek o godiz. 17. Ceny
wejść bard'00 niskie- Ewentualny dochód
przeznacz-a się na obozy niezamożnych
haircerzy. Komitet d'ołoży wszelkich sta
rań, aby zaperwić uczestnikom wesołą
i miłą zaibaiwę.
X PODRZUCONE NIEMOWLĘ. W uib.
środę wieczorem znalez-Oino przed szpita
lem miejekim na Pekinie w Sosnowcu
kwilące niemowlę, pici męskiej, liczące
około pół roku, D^ecko umieszczono w
miejskim domu dla niemowląt. Policja
wszczęła dochodzenie, celem odls z utkania
matki, która porzuciła dziecko.

Pamiętaj o Funduszu
Obrony Morskiej

Święta w urzędach
PAŃSTWOWYCH I KOMUNALNYCH
Wszystkie urzędy państwowe i sam rządowe czynne będą dzisiaj w Wielki
Piątek dó godziny 13, w Wieśiką Sobotę
zaś do godziny 12.
W sądach urzędowanie odbywać się bę
dzie jedynie w Wielki Piątek do godzi
ny 13.
W Magistracie Sosnowca pnąca. w biu
rąch trwać będzie dzisiaj do goji. 12.
jutro zaś od godiz. 10.30 do 11.30 iano;
w Będzinie podobnie jak w urzędach
*pa ńs uwow ych;
w- Dąbrowie dzisiaj do południa-, jutro
biuna nieczynne;
w Czeladni: dzisiaj i jutro do godz. 12
w południe.
NA POCZCIE

Min. poczt i tęl. zarządziło, iż w Wiel
ką Sobofę urzędy pocztowe czyinme bę
dą do godz. 17. W p:ei'wgzy dzień Świąt
przewidziane jest całkowite zawńesize<nic
pracy, natomiast w drugi dzień (ponie
działek) czynne będą od godiz. 9 do 11
główno urzędy pocztowe. Rozmówm
*ice
te
lefonów międzymiastowych czynne będą
w święta normalnie jiak również telęgraf
będzie pracował bez pnzetwy.
-----xx----X LWOWSKI CHÓR TECHNICKT W
PRZEJEŻDZIE Z WĘGIER I AUSTRJI
Z KONCERTEM W KATOWICACH.
W niedzielę, dnia 19 bm. o god-z. 12 w
s-atLi Śląskich Zakładów techniczno-nau
kowych odbędzie się gościnny występ
lwowskiego Chóru Technickiego- W pro
gramie koncertu uwzględnione zostaną
pieśni L. Tomaszewskiego, A. Hanasow*kiegos M. Świcrzymkiego. W. Laehma.ua.
F. Hegata, St. Rączki. B. W. Walew
skiego, F. Nowowiejskiego i innychW związku z pnzyja z i om Lwowskiego
Chóru T-echniokiego do Katowjc daiwni
wychowankowie lwowskiej Politechniki
pracujący obecnie w Zagłębiu węgflowem
organjzują zebranie koleżoństkje w cel”
nawiązania kontaktu ze studiującą mło
dzieżą. Informacje dot. koncertu i zebra
nia moama otrzymać telefonicznie nr. tek
329-57.
X SOSNOWIECKI OBWÓD MIEJSKI
LOPP podaje do wiadomości, iż w biu
rze Obwodu w Domu społecznym. u*l.
Żytnia 10, otrzymać można program szko
ły szybowcowej w Polichnie oraz warun
ki przyjęcia do szkoły podoficerskiej d'1'a
małolerfniicb w Bydgoszczy.
X ŻEBRAK - ZŁODZIEJEM W Katuwicach aresztowano żebraka, niejakiego
Marcina Niatziemca z Czeladzi (Bytomska
9) który slkradł Annńe IIo.nowej pienią
*
d'ze. Żebraka - złodzeja osadzono w a'
reszcie policyjnym do czasu ukończeniadochodźcie policyjego.

Fałszywe banknoty franc.
W MUZEUM POLICYJNEM

We wtorek, jak wiad-omo zapad!
Sądzie okręgowym w Sosnowcu wyrok
na SŁajtkę fałszerzy banknotów franc«'
skich, ne czele k/tórej etal Izajasz No
*
wiakowski.
Fałszerze potrafili tak znakomicie po'
drabiać 'banknoty, że przybyli specjał®^
eksperci z B-amku Francji z trudem roZ'
pozwali je jako fełszyiwe.
Po ogłoszeniu wyroku banknoty, jaik^
dowody niezwykłej zręczności fałsze1-'
e>kiej, przesłano do muzeum póEuyjncg'0
tiy Warszawie,
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PRZEMYSŁ WĘGLOWY
O SWEJ CIĘŻKIEJ SYTUACJI
PrzamTOł węglowy jest od dłuższego cza'u przedmiotem licznych ataków w prasie
i w ciałach -ustawodawczych. Celem odpar
cia tych ataków Prezydjum Unji Polskiego
Przemysłu Górniczo-Hutniczego, reprezen
tującej cały polek i przemysł węglowy ża
rneściło w prasie warszawskiej obszerne
oświadczenie, z którem oheamy — przynaj
mniej w streszczeniu — zazna jomić ua->zych czytelników. Nadmienić uaHeży. iż
oświadczenie to wywołało b krwv od
dźwięk. — Red.

Pod wpływem rozbudowy zastęp
czych źródeł energiji, jak ropy nafto
wej i siły wodnej, oraz pod wpływem
innych niepomyślnych
okoliczności
Przemysł, węglowy wykazuje po woj
nie tendencje kiu zmniejszeniu wydo
bycia. Odbija się to oczywiście także
' na polskim przemyśle -węglowym,
który ponadto skutkiem przyłączenia
G. Śląska do Polski i wojny celnej z
Niemcami, musiał podjąć walkę z tak
Potężnymi konkurentami, jak angiel
ski i niemiecki przemysł węglowe o
zdobycie nowych rynków eksporto
wych. Walka ta wymagała i wymaga
w dalszym ciągu ogromnych ofiar fi
nansowych ze strony przemysłu.
SPADEK EKSPORTU
■Skutkiem trwającego od 6 lat kry
zysu wydobycie węgla w Polsce sta
dło z 46 milj. ton w 1929 r. na 29 milj.
fon w 1955 r., a więc o przeszło 58%.
W tym 6amym mniejwięoej stosunku
sPadf również i zbyt, przyczem udział
eksportu w zbycie ogólnym w porów
naniu z 1929 r. nawet jeszcze wzrósł,
a mianowicie z 54.6 na 35.3%.
Ten wysoki udział przeważnie defieytąwego eksportu w zbycie ogólnym
Przy równoczesnej 5-krotne.j obniżce
den węgla w kraju i spadku cen eks
portowych o około 40%. postawił prze
mysi węglowy w bardzo trudnej sy
tuacji, a to tembardziej, że polityka
deflacyjna, stosowana w czasie kryz su z taką energją na odcinku cen a-rtykółów skartelizowa-nych. nie znalazła
Zastosowania w kierunku obniżenia
kosztów własnych produkcji orzemysłowej. Tak np. płaoe robotnicze zosta
ły w przemyśle węglowym w ciągu
całego kryzysu obniżone zaledwie o
15.5%, a udział świadczeń społecz
nych w ogólnych kosztach własnych
Wzrósł nawet poważnie.
Mimo wszystko przemysł zdołał ob
niżyć swe koszty własne na jedną tonę
wydobycia! w porównaniu z 1929 r. na
Śląsku o 33%, a w Zagłębiu Dąbrow&kiem o około 27%, lecz w tym samym
czasie utarg netto zmniejszył się dla
kopalń śląskich o 45%, a dla kopalń
Zagłębia Dąbr. o 37%.
ZNIŻKA CEN WĘGLA
Cena węgla w Polsce, którą część oPinji uważa jeszcze wciąż za zbyt wy
soką, jest w rzeczywistości, jak wyni
ka z danych Głównego Urzędu Siatytycznego, o */ —% niższa niż w jakim
kolwiek innym kraju europejskim,
Produkującym węgiel.
Po ostatniej obniżce cen węgla, poPtimo, że powiększa ona dotychczaso
we straty przemysłu węglowego o dalsze 20 milj. złotych w stosunku rooznym, nie pozwolono -przemysłowi temu
'■zyskać żadnych rekompensat. Nie
^zięto pod uw gę, że ze względów spo
■tóznych zatrudnia on kosztem znaczOych ofiar 22 tys. robotników ponad
rzeczywiste potrzeby ruchu, a oonadto
Ponosi duże straty skutkiem polityki
oddłużeniowej, oraz skutkiem koniecz
ności szukania możliwości .zbytu w co%z dalszych kraj.,eh zamorskich.
^OLA PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO
W POLSCE
Rolę przemysłu węglowego w życiu
?°spodarozem Polski charakteryzują
najlepiej następuja.ee cyfry. W oatatniem 10-leciu polski przemysł węgłowy
*9 wypłaci! robotnikom i urządnifltem tytułem pł^c blisko 5
zapłacił tytułem ustawowych
świadczeń społecznych dla
r<
*boitników j urzędników
C '^płacił tytułem pozaustawo^ych świadczeń społecznych
^a robotników i urzędników
Opłacił Pańptwiu j sa morzą dom tvA«.kw wszNliL;ego ro-

daaj-u podatków i opia-t
424 milj. ł.
e) dostarczył Bankowi Polskie
mu za wywieziony węgiel
dewiz wartości
2.871 milj. zl.
co stanowiło przeszło 15% wartości całego
naszego eksportu w tym okresie.

szych rozmiarów. To też kopalnie na- ni przy skasowaniu świętówek i turnusze, które jeszcze przed kilku laty pod ’ sów — dajsze kilkanaście tysięcy robot
względem stanu i nowoczesności urzą ników straciłoby pratcę. Należy 6ię. ppdzeń technicznych mogły się mierzyć ważnie obawiać, czy nasza struktura
z górnictwem państw zachodnich, społeczna wytrzymałaby próbę tak
przedstawiają dziś obraz zużycia i za gwałtownej redukcji robotników i dla
cofania.
Niemożność dokonywania tego wszelkie projekty przywrócenia
STRATY
Począwszy od 1950 r. przemysł wę realnej amortyzacji, niemożność za konkurencji kopalń należy naszem
glowy jako całość jest stale deficyto stępowania zużywających się urządzeń zdaniem, które pokrywa się zresztą
wy, a suma jego strat (bez Zagłębia technicznych nowemi i nowoczesnemi, zupełnie z opinją najbardziej -miaro
Krakowskiego) wyniosła po dzień 50 niemożność dokonywania potrzebnych dajnych czynników, uważać w tej
czerwca 1955 r. ponad 500 milj. zł. robót przygotowawczych w właści chwili za zupełnie nierealne, a z pun
Straty te wyrażają się, poza stratami wych rozmiarach doprowadziła do tak ktu widzenia utrzymania pokoju spo
-gotówkowemi, przedewszystkiem jako daleko już posuniętej dewastacji ko łecznego w państwie — za wprost
palń, że staje się ona w najwyższym szkodliwe.
zniszczenie urządzeń, jako zmniejsze stopniu
groźna dla całej naszej przy
W PEŁNEM POCZUCIU
nie się wartości instalacji na irutek
ODPOWIEDZIALNOŚCI
niemożności czynienia renowacyj, in> szłości gospodarczej.
Ale niezależnie od -tych projektów.
westycyj iitd. Straty z tego tytułu po W związku z ostatniemi wypadkami
niesione wynoszą po dzień 50 czerwca poliitycznemi mówi i pisze się wiele o powstaje w obecnej chwili ważne za
'konieczności
zwiększenia
naszego
po

gadnienie, ozy polskie górnictwo wę
1955 r. okrągło 261 milj. zł., a w rze
czywistości są znacznie wyższe, jeżeli tencjału militarnego przez szybiki po glowe na wypadek jakichkolwiek zastęp
uprzemysłowienia
kraju.
Podsta

wikłań, na wypadek mobilizacji prze
się zważy, że stosowane od szeregu
lat odpisy amortyzacyjne, które stano wą jednak uprzemysłowienia a teiu- mysłowej kraju będzie w stanie speł
samem
i
osiągnięcia
odpowiedniego
po
nić czekające je zadania. W pelnem
wić winny równoważnik pieniężny zu
naszej odpowiedzialności
życia instalacyj, są niedostateczne; tencjału militarnego jest wysoka spra poczuciu
wność
techniczna
przemysłów
surow

stwierdzamy już dziś, póki istnieje je
fakt ten stwierdzony został wielokrot
cowych,
a
więc
w
pierwszym
rzędzie
szcze możliwość zaradzenia złemu, że
nie przez różne Komisje Ankietowe
działające z 'ramienia czynników rzą przemysłu węglowego i odpowiednio polskie górnictwo węglowe, jeżeli stan
wielka
rezerwa
produkcyjna.
Tyimcza
rzeczy nie ulegnie zmianie, już w nie
dowych.
Sem skutkiem dewastacji kopalń spra dalekiej przyszłości nie będzie przygo
„WYDZIERANIE SIĘ...“
wność techniczna naszego górnictwa towanie do wypełnienia czekających
Tak więc w ciągu ostatnich sześciu węglowego znajduje się .już obecnie je zadań. Spośród 80 dużych kopalń 4
lat. przemysł węglowy spowodu pono na bardzo niskim poziomie, a jego re uległy zupełnej likwidacji, 20 kopalń
szonych strat i niemożności pokrywa zerwa produkcyjna -z zroku na rok unieruchomiono, przyczem przygoto
nia ich z jakichkolwiek źródeł musiał maleje.
wanie tych kopalń do podjęcia na no
żyć z substancji,. przez co wydzierał SKUTKI WOLNEJ KONKURENCJI wo produkcji wymagałoby oonajmniej
się stale, zjadaijąc swe urządzenia i
kilku, a w niektórych wypadkach na
doprowadzając swe warsztaty pracy
Wzajemna konkurencja kopalń, któ wet kilkunastu miesięcy intensywnych'
do ruiny, bez żadnych widoków i żad rej tak energicznie domagają się zwo wysiłków i znacznych k-osztów, .z 56
nej możliwości odnowienia ich we wła lennicy pełnego liberalizmu ekonomi będących w ruchu kopalń Większość
śc-iwym czasie, co całą przyszłość na cznego, pogorszyłaby znacznie tę sy- posiada przeważnie urządzenia tech
szego przemysłu węglowego stawia tucję. Nie ulega bowiem wątpliwości, niczne tak przestarzałe i zużyte, ora-z
pod bardzo poważnym znakiem zapy że konkurencja taka doprowadziłaby takie zaległości w kapitalnych robo
w niedługim czasie do skoncentrowa tach przygotowawczych, że o szybtania.
Objawem tęgo groźnego stanu rze nia się całego wydobycia na najlepiej kiem wydatnem zwiększeniu wydoby
czy są wzrastające coraz bardziej ko wyposażonych i najtaniej pracujących cia nie m-oże być wo-góle mowy.
szty remontu urządzeń technicznych na kopalniach, a spowodowana konkuren
„GŁĘBOKA PRZEPAŚĆ11
kopalniach; jest to najlepszym dowo cją dalsza zniżka cen węgla na rynku
dem, że urządzenia te są już w naj wewnętrznym zmusiłaby przedsiębior
..Polska Zbrojna w artykule p. t.
wyższym stopniu zużyte i powinny bvć stwa węglowe do ograniczenia deficy ..Modernizacja przemysłu'' (nr. 86 z
bezzwłocznie zastąpione nowemi. Ró towego eksportu; w rezultateie szereg dnia 27.3 rb.) pisze:
:,Lata ostatnie wyźlolbify między poziownież i roboty przygotowawcze w ko kopalń uległoby zamknięciu lub co gor
palniach, a zwłaszcza roboty w kamie sza zatopieniu, przyczem poza tymi ro me-in technicznym naszego przemysłu i po
niu, ograniczone są do najskromniej botnikami, którzy okazaliby się zbęd- ziom ?m technicznym przemysłu w krajach,

K'

“^KONIAKI
I UlINKELHflUSENA

•leżących od naf na zachód — i być może
nietyllko na zachód — głęboką przepaść, z
którą trudno się pogodzić. Sprawia moder
nizacji przemysłu nie jest już tylko pro
blematem gospodarczym; urosła ona do roz
-miaro w jednego z najważniejszych zatgadoień polityki polskiej".

Słowa te mają w całej pełni i prze
dewszystkiem zastosowanie do polskie
go przemysłu węglowego. Ale problem
modernizacji tęgo przemysłu musi po
zostać nierozwiązany i nierozwiązalny,
dopóki pracuje on deficytowo, dopóki
pod kołami samochodu
odpisy amortyzacyjne pozostaną bilan
sowią, fikcją, dopóki jego wyniki finan
W ub. środę liczni przechodnie na samochodu.
sowę nie polepszą się przynajmniej na
ulicy Perła w Sosnowcu byli świadka Dzięki przytomności umysłu szofera, tyle, by starczyło na ..wyposażenie go
mi wypadku, który omal nie zakoń który gwałtownie
zatrzymał auto, w najbardziej sprawne instalacje1*
czył sję śmiercią dwóch małych dziew dziewczynki
uniknęły
niechybnej
(Polska Zbrojna) i na podjęcie na
śmierci łub kalectwa, a jedynie wsku większą
czynek.
skalę niezbędnych, a wciąż od
Mianowicie dwie dziewczynki, sio tek upadku i potrącenia ich przez kładanych robót przygotowawczych.
stry, siedmioletnia Krystyna i starsza auto doznały ogólnych lekkich obra
OSTRZEŻENIE
od niej o rok Danuta Filipkowskie, za żeń.
mieszkałe z rodzicami przy ul. Perlą
Po udzieleniu siostrom pomocy le Kończąc nasze uwagi o obecnej sy
17, trzymając się za ręce, usiłowały karskiej pozostawiono je na kuracji tuacji przemysłu węglowego, czujemy
przebiec jezdnię.
w domu.
się w obowiązku ostrzec opinję -publi
Dziewczynki, nie spostrzegłszy nad Ponieważ dość często zdarza się, 2e czną i wszystkich, 'którym „zdolność
jeżdżającego samochodu osobowego, dzieci biegające po ulicach bez opieki aparatu wytwórczego do przeobraże
prowadzonego przez szofera Mairjana ulegają wpadkom, rodzice 'powinni nia się w sprawny instrument o-brc-ny
Grądka (Konopnickiej 16), znalazły zwracać baczniejszą uwagę na swe po Państwa" (Polska Zbrojna) leży na
się w jednej chwili tuż przed kołaim
*
sercu, że stan naszego górnictwa wę
ciechy.
glowego przedstawia się już dziś
groźnie. Dalsze trwanie obecnej sy
tuacji. luniemożli wiającej przemysło
wi podjęcie jakichkolwiek inwestycyj,
a choćby tylko odnowienie zużytych
okradł nauczycielkę w Pilicy
urządzeń technicznych i wykonanie
Kilka dni t Jnu do mięsakami^ .nau- Isfoitaie przybył on nazajutrz, leoz aku
koniecznych robót przygotowawczych,
pzyciellki, p. Mairj-i Krzak owsie ej w Pi rat w tym c-zasie, kiedy nauczycielka może mieć nieobliczalne następstwa
licy zgłosił się dość starannie ubrany była w szkole.
dla naszej zdolności obronnej, za któ
•nieznany osobnik, około lat 40 i, przed
Służąica p. K- sądząc, że przybyły jest re -kierownicy lego przemysłu nie mo
miljardy zł. stawiwszy się, jako „przyjaciel
*
4 rodzi conajmniej fcuizytnean pani, wpuściła go gą w obecnym stanie rzeczy przyjąć
ny nauczycielki (podał nazwisko Zabo ohęlt,nie do mieszkania.
żadnej odpowiedzialności. Dziś nie
rowski), potrafił sobie zdobyć zaufanie
jjBrzyjaciei" tymczasem splądrował idzie już o jakiekolwiek zyski, o naj
400 milj. zł. gospodymi, temlbardlzieji, że jego opo mieszkalnie, zabierając: 60 zł. gotówifcą,
skromniejszą choćby rentowność przed
wiada,nie nie wzbudzało podejrzeń co d>o sygnet złoty z •napisem: „Józef’, obrącz siębaoretw węglowych, a tylko o raznajomości stosunków rodzinnych p. kę ślubną, 15 stf. dolleirówek i 2 oblagaoje ■''"'■anic jednego z najważniejszych
narli. zł. Kr akowskiej.
Pożyczki Narodowej.
dla naszej przyszłości gosDodarczej
Odszuka.nicm pomysłowego złodzieja
Po herbatce gość zapowiedział jeszcze
przemysłów przed ostateczna kata-'
jednę wizytę przed wyjazdem z Pilicy. zajęła sie policja.
strofą.

Dwie małe dziewczynki

Jak „przyjaciel” rodziny
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Frolewicz, inż. W. Josephy; wszystikieh
wymienionych wybrano ponownie: gen.
dyw. inż. Tadeusz Stadnik-iewdz — wy
brano .w miejsce jednego z wstępujących
■członków zarządu. Wysokość składek
Ciriionlkowsfcicih i ceny dokumentów sauno

„S T A D J O N“
SOSNOWIEC, 3 Maja 29
(obok Ubezpieczała!)

Wszelkie artyksly aportowe: Teais, piłka
nożna, lekkoatletyka — wybór!!!
1949

O SPORT

|

Ćwiczenia na stadjonie
MIEJSKIM W SOSNOWCU
KŁulby, orgaiaizacje z teremu Sosnowca
(będą m-ogly korzystać z miejskiego st»adjoinu przy ud. Aleja według następują
cej kclejmości, uwtatanej przez miejski
komitet PW i WF.:
Strzeleckie KS: wjt-ohki i piątki od
godz. 18—20;
PPW. kotbdety: środy od godz. 18—20;
PPW. mężczyźni: witoclki i piątki od
godz. 18—20;
KPW.: pouicdzio-iki i cawa-rtki od
godz. 18—20;
OMP.: środy i piąitiki godz. 17—19;
Makaki: środy od godz. 18—20, soboty
godz. 8.30—11.30;
Nordija: soboty godz. 6—8; poniedział
ki godz- 18-—20;
Związek strzelecki: Stary .Sosnowiec
i Soscnowiec miia®to: piąitiki godz. 18—20;
Uczniowski klub aportowy: sekcja gier
tjparitowycfh: środy i soboty g. 16—18.
KS Dąb — Hakoach 3:0
W uib. środę ligowy Dąjb bawił w Będlziinie, gdzie rozegrał t-oiwrzyski mecz
z miejscowym Halkoachem. Zwyciężyli
gracze w stosunku 3:0 (1:0).
W przed meczu jwdoTzy CKS pokona
li juniorów goepodarizy w stosunku 4:0.
TS Dąbrowa — KS Brygada
W dniu 13 bm. o godzinie lo na boi
sku KS Brygady w Straemie? zycaeb od
będzie się męcz koleżeński pomiędzy
kfljńbami: TS Dąbrowa w Dąbrowie a KS
Brygada w Strzemieszycach.
KS Brygada wy&tąpi już w składzie,
który będzie grał majstrzoetwa. Pierwszy
mecz rozegra Brygada z RKS Czanni w
Sosnowcu w dniu 19 bm.
Harcerz olkuski mistrzem
jesiennym OS.
Pierwsze miejsce i tytuł mietrza je6icninego ZHP kil. III OS zdobył harcerz
Anatol Kora iłów z 21 d*rużymy hufca ol
kuskiego chorągwi zagłębiowi&kiej (uczeń
państw, szkoły rzem.-pnzem. w Olkuszu)
osiągając 99 punkt, na 100 możliwych.
KS Zagłębianka — KS Ligocianka
Dn. 13 bm. o godz. 16 „Z-agłębie.nka:‘
rozegra u glebie w Będzinie towarzyski
mecz piłkarski z KS Ligocianką z Ka»to!wfc-Ligoty. O godlz. 14 przedmeoz: Zagłębiauka II — TKS Cynkowinią.
Wałuc zgromadzenie Automobilklubu
Śląskiego w Katowicach
Odbyło się przy b. licznej findkwemejj
wiaine zgromadzenie Auitomobi^klulbu Ślą
skiego w Katowicach.
Na zgromadzeniu tem uębwiadono sze
reg ważnych ąpraiw, związanych z diziałalłnością Klubu. i potrzebami naszego
amtomobiiizmu m. i»n. uchwalono nastę
pującą rezolucję; „P>o wysłuchaniu rocz
nego sprawozdania Au-tomobiillkltubu —
w części dotyczącej sprawy motoryzaicji
kraju, walne zgromadżonie stwierdza, że
stan motoryzacji w PoJece przedstawia
się rozpaczlirwie. Walne zgiromadizenie
stwierdza, że poprawa w tym kierunku
— i to popraiwa na«t ychmiastowa i radykafliua — jest koniecznością państwową;
w pierwszym rzędzie dla obiOny kraju
i prosi zarząd Klubu o przedłożenie re
zolucji odlpowiednim czynnikom, mają
cym wpływ .na rozwój motoryzacji k*riaju “
W wyniku uskMfccWnionych wyborów
w skład zarządu Klubu weszli: Jako pre
zes Konst.naty Wc4ny>( kom. sport- nia-cz.
dyr. Jan Rzymelka,
jako członkowie
Fryderyk Paweł, ks. Sapieha, d*yr. dr.
Jufljan Zagórowski, gem. dyr. Dr. Stafltfsłtuw Wachowiak, dyr. Donatł Cfrrólll-

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

Z -A r TT r> D N I*

piątek, 10 kwietni* 1936 roku

ebodołwy-ch, jak tryptyki, camety i międzym a rodowe świadectwa pozostają nie
zmienione. Potnedito uchiwiaiono również
poidtajieść «w b.r. ilość imprez sportowych
i wycieczek orgamizowamych przez Au
*tomób-iillkllub Śląski.

Po przepiciu pieniędzy
symulował napad bandycki
■Przybyły niedawno z Francji reemi
grant Jan Żyliński, zamieszkał u swej
siostry Rozalji przy ul. Krakowskiej
w Będzinie.
Żyliński, będąc bez pracy, przesia
dywał często w mieszkaniu. W ub.
środę siostra jego zajęta robieniem
przedświątecznych porządków poleci
ła mu załatwienie sprawunków w
mieście, a mianowicie kupno szynki i
innych smakołyków. Na sprawunki te
Żyliński otrzymał od1 siostry 30 zł.
■Po wyjściu z mieszkania Żyliński
spotkał na jednej z ulic trzech swych
przyjaciół, z 'którymi nie widział się
od dłuższego czasu. Spotkanie to po
stanowiono odpowiednio uczcić, to też
wszyscy udali się do jednej z restau
racji.
Na miłej pogawędce czas szybko upływał. zwłaszcza, że raczono się przy
tem obficie wódką. Pod wieczór, gdy
towarzystwo było już nieźle podchmie
lone, postanowiono opuścić lokal. Przy
płaceniu rachunku, który pochłonął
prawie całą kwotę, którą Żyliński o-

trzymał od siostry na sprawunki świą
teczne, reemigrant nagle otrzeźwiał.
•Pożegnawszy się z przyjaciółmi Ź.
zaczął przemyśliwać jalk wytłumaczyć
się przed siostrą ze straty pieniędzy.
Nadzwyczajnego nic jednak nie wy my
ślił, bowiem wipadł na stary koncept,
aby zmyślić historyjkę o napadzie
bandyckim.
Nie zastanawiając się długo, Żyliń
ski udał się do komisarjatu policji,
gdzie opowiedział o napadnięciu go
przez nieznanych osobników, którzy
mieli mu rzekomo zrabować 520 fran
ków francuskich, oraz pieniądze prze
znaczone na zakupy.
Policja nie dając wiary opowiada
niu reemigranta, wzięła go w krzyżo
wy ogień pytań, co doprowadziło do
tego, że Żyliński przyznał się do svmulacji napadu, tłumacząc się obawą
przed gniewem siostry.
Żylińskiego, oprócz przykrej prze
prawy z siostrą, cz^ka sprawa sądowa
za rozmyślne wprowadzenie w błąd
policji.

8 Z SALI SĄDOWEJ 8
Nożem w serce
Ulica. Modrz&jówśka, olbok hal ..RozJwo
ju“ w Sosnowcu byłe widów,nią krwa
wej bójki, w której postradał życie Sta
nisław' Suchoń z Sosnowca.
Przed- r oikięm do tstottika, gdzie gram o
w t. ziw. kostki podszedł m. i«n. 35-letni
Stamisłaiw Ballbierz (Soenowiec, Pańska)
i zaczął grać.
W pewjneó .chwili międtey nimi, a wła
ścicielem stoiska, Suebotniem doszło do
■aiwantiiry, w czasie której Suchoń schwy
cił laskę i zaczął nią bić Balbierza po
głowie.
Napadnięty począł uieickać, loez wikrót
ce zatrzymał się. wyciągnął z kieszeni
nóż sprężynowy, poezom podbiegł do Su-

Oślepł na jedno oko
Przed- Sądem okręgowym w Sos.now<u
stanął mieszkaniec Zawiercia,, Piotr Ku
rzeja, oskarżony o nieumyślne oślepie
nie kolegi, Antoniego Pawelczyka.
Kurzeja, wywijając kiedyś kawę likiem
meitaflu., uiwi-ązamego na aznwrfcii, Uid'e-

dbania i pchnął go nim w pierś. Ciężko
ranny, zalewając się 'krwią, ruiną! na
chodnik, a w pół godziny potem, zmarł.
Epilog tego krwawego dlramaitu roze
grał się przed Sądem okręgowym w Sos
nowcu.
Na róapnawie oskarżony Balibierc do
wiiny się przyznał, tłumacząc siwój postę
pek obroną konieczną.
Ponieważ przewód sądowy wykazał,
że istotnie został on meipadnięty przez
Suchonia, Sąd skaizał go na rok więzie
nia- Karę, -na zasadlzie amineshjŁ, i^nuiejszono skazanemu do połowy.
*
OskaTżonegr
bronił adiw. Rajzmn-n z
Sosnowca..

Ne. 100
z dwu części, a miajiowicie z ceny świadectw
i z poda-tku od obrotu. Wysokość opłaty za
świadectwa uzależniona jert od ilości praco
wników. zatrudnionych w danem przedsię
biorstwie i ten właśnie przepis po-wetrzymuje zakłady przemysłowe i handlowe od za
trudnienia większej ilości pracowników.
Związek Izb Przemysłowo - Handlowych
ma jiuż w najbliższym czasie wystąpić z kon
ikretnvm projektem zniesienia świadectw
przemysłowych i zastąpienia tej formy po
datku bądź przez podwyższenie skałi podat
ku obrotowego, bądź przez inaczej sŁionstruowane opłaty. Po przedys-kutowanśu projek
tu na terenie somorząd-u gospodarczego bę
dzie on przedłożony czynnikom rządowym.
WABTOść DfEPOZYTWA 3 PROC. PO
ŻYCZKI INWESTYCYJNEJ. - Ministeretwo
Skarbu wydało rozporządzenie w sprawie
dopuetzezenia obligacyj 3 proc. Premjowej
Pożyczki Inwestycyjnej do depozytów u- urzędach państwowych. 3 proc. Pożyczka In
westycyjna. która korzysta z praw (oapkrów pupilarnych może być składana jako
kaucją w instytucjach pańs-twowych cywil
nych i wojskowych. Będzie ona przyjmowa
na, jak inne tdgo rodzaju walory przy prze
targach. dostawach państwowych, na zabez
pieczenie należności celnych i tp. Wartość
depozytowa Pożyczki Inwestycyjne określił,,
Ministerstwo Skarbu na 65 zł. za 100 zł. war
tości itmicinnej.

OFIARY mw
Zł. 5 (pięć) przesyłam na święcone dla naj
biedniejszych, zamiast życzeń świątecznych
Dyirektotka zimnazjum Janina Strączyńska.
Zł. 2 (dwa) dla biednych do dyspozycji kr,
Raczyńskiego składa H. Wiltoójński.
Zł. 5 (ipięć) na święcone diła bezrobotn ych
parafji Sbary-Sielcc do dyspozycji Pań Wincenitek parafii Stary-Sicłec składa K. Stnzeleoki.
Zamiast życzeń świąteczny-ch dla biednych
na święcone na ręce p. Kaczkowski .go skła
da Ks. T. Jankowiski zł. 20.
Do Kasy Chrzęść. T-wa Dobroczyn. h So
snowcu na święcone dla najbiedniejszych
złożyili: pp. Bekkerowie zl. 10, Stan. Kowal
scy zł. 10, Janotowa Wiktorja zł. 5, Hoffman
Tadeusz zł. 4: na święcone dla dzieci Wiesia
i Włodzio Jędryczkowie zł. 5.
Na święcone dla najbiedn-iejjszych do dy
spozycji Stów. Pań św. Wincentego a Pauw
w Dąbrowie pp. Stolarscy składają zł, 3i

SJSi OLKUSZA
Porządek nabożeństw

W KOŚCIELE OLKUSKIM
Dzisiaj o godz. 8 rano nabożeństwo,
o 4 popoł. Gorźkic ŻaSe z kazamięm, o*
koło godz. 7 wiec®.;
W sobotę od goefr. 7 ra.no święcenie
ognia', wody i pas-chala, o godz. 10 mszeuroczysta- pocz-cm święcenie darów co
pół godziny, o godz. 10 wlecz- Resureikcja.
Przy grobie OhTyistufca, jak wykie zostamie zaciągnięta warte, honorowa z
człomków straży poż. i inn, Arganizacyj
rzył nim przez niieOstiroźnóść kolegę w pół wojskowyc-h.
------- XX—"
oko talk nieszczęśliwie, że Pawelczyk
X REDUKCJA. Spowoduj zakończetnia
oślepł.
róbót sezonowych, fabryka naczyń e*
Sąd skazał Kurzeję tna półtora Tdk-u maljow. .,Oiikusz“, aredńkowsiła 20 robot
więizd-enie z tem jedlnak, że kara, na za ników sezo-nowych.
sadnie am;ne®t|ji, została mu zmniejszona
X ZALICZKA PRZEDŚWIĄTECZNA
do 9 miesięcy.
DLA BEZROBOTNYCH. W awiąziku z
(Utrzymań it-m pi^zez zarząd m. O&lku^a
*ty
na
miesięcznej na zatrudnienie bezro
botnych z wojewódzłkiego Komitetu Fum
duszu Puacy, beizrobótni otlkut-cy Oitraymaili wczoraj zaliczkę świąteczną w wy
sokości 15, wizjgfl. 20 zł. na poczet zarob
ków przy robotach publicznych. Zalfc2'
ka objęła wszystkich zarejestrowamych
bozjrobotinych w liczbie 300 z Olkusza
zauważyć, że wzrastająca akumulacja oraz 160 z Bolesławia, ■zatnudinionyc-h
z_agranicą kapitałów pochodzących z przy buidowic OciedUa w Bukownie.
Francji, stwarza zainteresowanie tych X POŻAR W WOLBROMIU. W nocy
kapitałów w dewaluacji franka".
na 8 bm. wybuchł pożar przy ufi. Kaliń
W interesie państw, należących do skiego w Wolbromiu. Pastwą ognić pad?
„bloku złotego" a więc i Połski leży dom i chflew Jana Buchlty. Pożar powtał
by udało się rządowi francuskiemu wskuitełk wadiiwęgo komina.
opanować ucieczkę od franka i utrzy
mać jego kurs na dotychciza6owyim po X USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA W
ziomie. Niezależnie od tego dewalu OJCOWIE. Przedw czo-raó usiłowała po
samobójstwo -w pensjonacie P*
acja pieniądza francuskiego byłaby pełnić
szkodliwa i z tego względu, że zwięk Herczłkii w Ojcowie, pTzez wypicie ługu.
szyłaby ona chaos w międzynarodo 174e»-twa Marja Piotrowska. ur. w Pawej wymianie towarowej, a dla prottnn, pow. Rawskiego, przybyła do
państw eksportujących da Francji swe Ojcowa z Warszawy. Po udzieleniu pier
produkty (np. Polska) stworzyłoby po wszej pomocy przez dlna Kościuszkę, de
natkę odwi^Jono do s^ipitaia św. Łaza
ważne trudności w wywozie.
rza do Krakowa. Przyczyna targinięci
*
się na życie ni^anaina-

ŻYC1E GOSPODARCZE

■—■——I■
Sytuacja franka wciąż niepewna
Notowana od kilku tygodni uciecz
ka złota z piwnic Banku Fnanoji itrwa
nadal. W ostatnim okresie sprawozda
wczym zapasy złota zmniejtezyły się o
dalszy miłjard franków i doszły do
stanu z roku 1931.
Złoto odpływa głównie do Anglji i
do Belgji, która ustabilizowała kurs
Londyński „Times" przedstawia sy
tuację franka w następujących słowach
„Czy ostateczna dewaluacja franka
da się uniknąć, to jest inna sprawa.
Chociaż technicznie rzeczy biorąc, po
zycja franka jest nadzwyczaj mocna,
dopóki trwa deficyt budżetowy nie na
leży się spodziewać poprawy w stanie
Francuskiego Skarbu. Należy przyiem

Kronika gospodarcza
NA ( FATRALNs\ TARGOWICĘ W MY
SŁOWICACH snedizono od dnia 31 marca do
6 kwietnia br. wołów 6, buhaj 40, krów 236,
jałówek 65, świń 14^5, cieląt 82. ra-zean 1880
szt. żwierząt. Płacono w dniu 6 ban. za 1 kg.
żywej wa«i ’ (Ceny loco Targowica łącznie
z kosztami handlowe mi) od 0.70 do 0.95 zł.

OBCOJĘZYCZNE NIEMO-WŁĘ
akcja za zniesieniem ŚWIADECTW
PRZEMYSŁOWYCH. Sfery gosipodaroze od
— Dlaczego ci Ma Janowscy tak gwałtownie
dhirższego caasu prowadzą kampanie przeci zaczęli się uczyć francuskiego?
wko świadectwom przemysłowym, uważając
— Bo, widizi pani. oi>i adoptowali inieB
*
0'
!je zći jeden z hamulców, powstrzymujących włę pewnego robotnika z Francji i chcieloib?
aktywizację życia gospodarczego. Jak wia jc rozumieć, kiedy zacznie mówić
domo, nasz podatek przemysłowy siktada się

■Nr. łOO

„SORTER ZACHODNI*

dwijek AWssse — Wisła w Krakowie
■Midlulżycia n® szkodę skaulbu państwa.
Nadńiżycią te polegia ły na nieprawiidłowem prowadzę,nim księgowości i na ob
ciążaniu fabryki fikcyjnęmi kosz# a.mi
OSTATNI LOT MŁODEGO PILOTA na spłlaiiy wysokich procentów od nieist
Oiiegdąj rano w Waiwtrae pod Wareża- niejących pożyczek. Wysokość strait,
4 stpaidł samiołm szkolny typu ..RWD-S kie poniósł skarb państwu, ustalają wła
'*
Pi8<jibO'Watny przez. młodego pilota, 214«t- dze prowadzące obecm.ie śledztwo.
■lie.go' .Wiktora Modtzele wskiego. Jaik
KOLPORTER FAŁSZYWYCH
sfrniendiziło przeprowadzone dochockaeaiie
MONET
y czasie wykonywania itTiudinydh lotów
We wsi Ktianicżka, gm .Krzepice, pod
1 ofitryicŁ skrętów .nad domem **
ej
rod®it)y, pilot prreeiąginąl maszynę, a Częstochową, zjawił się jakiiś osobnik,
Wa-dlszy równocześnie w ailpy w®r P°- kltóry sprzediawa! wieśniakom różną le
wietrany — mtlnacił stzyhflcosć. Wysokość karstwa na porost włosów, środki prze
lotni była- Jutś żbytt mała, 'by m»ieć czas ciwko odciskom i łp. M. in. zakuipił u
na wyrówmfitnie maszyny. Samoildt opadł niego szereg tego rodzaju ,;lekar®tiw“
n& ziemię j uderzy1! o pień drzewa. właściciel kołoinji Edmund Comlbig.
Skrzydła zostały strzaskane, a pod gru Kupiec wydał mu resztę samemi 50 giuozami giaimolotJiT pilot znalazł śmierć. Tna- sssóiwkaimi. Wszystkie były fałszywo. Ten
giijan śmie^tetoego wypadku potęguje sam osóbmik grasowął również w okofcakrt. że śg). Modzelewski agiiaiął na o- licznyoh wsiach, kolportując fatazywe
monety. Policja rozesłała zawiadlęmle.nia
Cz&ch swej rodziny.
o fałszerzu dlo wszystkich posterunków
tajemnicza profanacja zwłok w całęj Polsce.
w rozkopanym grobie
Zarząd cmentarza w Zawadach, gtm.
Łazy, pow. Sochaszewski e go, powiadoMi policję w Sochaczewie o różkopaniu
&-rabu Stefa/na Domagały, Na miejsce
do Zawad delegowano wywiadowcę. U«
ŁMiftno, że Domagała padł ofiarą zabój
stwa na jaidafiku i pochowany był ■ na
e*uenjta r w dniu 7 stycznia rjb. W nócy
2 2 tna 3 bm. na cmenretrz dostał się ja
kiś mieasnamy sprawcą, który po rożk-pImaniu mogiły Domagały i wyrwa-nim
lr^ech desek'z tinumny, wyciągnął do
l oLywy trupa.

POLSKI

A PÓŹNIEJ SIĘ SJCARŻĄ..

W jednym i tygodników praemyslk.oh
ukazał się wykaz lekeiazy pracujących w
Ubezpieczalni Społecznej. Na 14 lekarzy,
aż 9 (dasięwięoŁaJ <o żydzi. Lekarzem na
czelnym j.eet nadto neofita dr. Jan.
Frewndl.ieh i dyrekltorem neofita Hen
ryk Zims. Wśród raiiz.dhików jest rów
nież b. wiielu żydów.
Czy można, się dziwić, że w tych waru.tikiaoh cora.z głośniej rozbrzmiewa po
Polsce hasło: ,Eolska dla Polaików'- oraz
że usiłujemy odzyskać miejsca w han
dlu i zrąrodach wotaych, fcltórę zajęli
nam żydsi?
BRAT ZABIŁ BRATA

W zabudoiwiauttadh pod Lubawą dwaj
synkowie .nolnika p. Dąbrowskiego 12
i 11-letmi znaleźni w wozowni w saniach
rewolwer ,(Nagan", ukryty tam przez pa
robka i zaczęli się n.itu bawić. W pewniej
chwili padł strzał i młodszy z chłopców
został ugodzony kulą w brzuloh. która
piizeezla nawylot. Po godzinie chłopak
zmarł.

A JEDNAK DOPIĄŁ SWEGO

Cięe-tochowieiiiin, Roman Majewski,
t5ał
*
z poe-zątlkiem bież, roku zwolnio
ny z więzienia ma mocy amnestii. Chcąc
lzc:ć tę radosną chwilę udat się z kom
Jtaaanj na libację. Czesami alllkołuń
. / , a roatlkliwi-ająco — doświadczył na
(abie wito Majewski. Opuściwszy miłe
'v>aiitzys!two udał eię on. pod mirry wję^ejtaie i pukając wytewate a ddnośnie,
°łał rzewliwie:
, »Oi
*uwdrzcie
! Kochane sfreżnilki, ulisię nademną. Przywiązany do was
tatełtl. jak m powrozie i nie odejdę,
“m mi nie otworzyła11.
(| Kiedy kilka Zaiutryigowinnych osób ze^yiuało się ma chodniku .przed bramą
!?zi®aną, przyąłuebująic eię ze zdatnieem otyginalned prośbie ohiwiejąoego
na nogach mężczyzny, ten rozgory„na nieotwarcie a>u drzwi więaient cb rzucił się na ptlzechodniów-, pfzvziI1T pobił ich kilku dotkliwie.
„..^aybylym z oćhieczą poliejenłotu sta
je'1. ^żynny opór, wołając, ii jego prawo
siedzieć w więzieniu, skoro amne1 Uznać nic chce.
j ??ed' sądem oskarżony tłumaczył się
2’ ~ył tak pijamy, iż nie wiedział, ćo się
•tim dzieje. Sąd' elkazal go na. 7 mieś ę‘ y Pesztu.
siedzenia" odzyska.!...
NADUŻYCIA skarbowe
W ŻYDOWSKIEJ FABRYCE
"adze skadbowe -wykryły W laibrycę

Ziemia okrążona
w jedną sekundę

obiektywu teleskopu,
Nowoodkryta mgławica należy do
grupy 200 podobnych jej mgławic,
które są oddalone każda od siebie o
cyfrę 6 ż 18 zerami mil. Astronomi
czne dosłownie cyfry dają pojęcie o
n-ieograniczoności przestrzeni kosmicz
nych, wśród których krążą ciała nie
bieskie, a wraz z nimi i nasz glob
ziemski.

Tajemniczość Grety Garbo

W tyoh dniach w pociągu Warszawa
— Ohtffldk, żydówika, ja-dąca tym pocią
giem’, pod' adresem jadących Pdkków użyła znv‘rotai: ,polskie c-hauiy1’. Na zavtó.cOną uAvąg< pfriez u-Czenindóę Miejskiej
Sdkoły Rękodzueliniczej •* Warszawie, p.
nadała ją ,.polską malpą“, za co »>
stała przez mczenicę spoiiczktfwana.
W tej dhiwółi oheeme w przedziale żydóstfcwo rzuciło się na1 uctzftnicę, ckcąc ją
pobić. W db^Oinóe j-ed stanęła jtedlruaik pu
bliczjrość polska.
Wymulkfez aiwantura między publiczlW
tfc-ią poitską a żydowisiką, pnfzyczęan jaki»
■ydiziak w czasie zamierzamia zat-rżytnia!
pociąg. Sporządzono protokuł, w którego
wymik/u żydówka, Łżąca .naród poifeki- zostianie pociągrai^t-a do odpawi&dzśaŁn^ości
sądowej.

Hiszpauja centralizuje
SPRZEDAŻ WĘGLA.

W tych dniach uUwk-tzod a zostal-a w
BfiŁba-o CentraŁa Sprzedaży W^gia, któ
rej zadaniem jest uregmliowainia nymlku i
cem, przyjunowiaraie zamówdeń na węgieł
i rozdzielanie ich na poszczególne kopiaifoie orai inkaso (naile&aoóci z tyt-ułu
sprzedatnegio węgła. Organizacja ta powstefa bez przymusu n<a skulteflt. wzag-eran ego .poncznimienia, a przystąpiła juiz
do niej dość du^ża-'ilość najpoważniej
szych kopalń. Spodziewano 6ię tu, jż
przyczyni się ona w dużym stopniu do nnormow amia stos uników i Ik-zą się z tem.
że do Centrali tej w krótkim czasie p*zy
stąpią i pozostałe przedte-ięlbicwtiwa.

PROGRAM RADJOWY

WIELKI PIĄTEK 10 KWIETMA
6.50 Pieśń Wielkopostna i gimnastyka. 6.50
Ladwiilka van Beethovena 5-ta
Symfonia,
Gwiazda fotografuje się w swojeni c-molł
w wykonaniu Orkiestry Fillharmonicz
nowem aucie, na motorówce, w sa nej pod dyr. Feliksa Wcingartena (płyt).
11.57 Sygnał czaeu i hejnał, 12.15 Koncert
mochodzie, na rowerze.
Tylko ona jedna fotografuje się za solistów (płyty) 13.10 Chwilka gospodarstwa
domowego; 13.15 Z rynku nracy; 15.20 Frag
wsze sama. Zawsze bez żadnych akce- ment z opery ^Rycerskość Wieśniacza4' —
soirjów.
t
P. Mascagniego w wyk. solistów, chóru i or
1 tylko ona nie udziela nigdy wy kiestry opery ,,La Scala44 (płyty). 15.30 Reci
wiadów. Nie wiemy, jak mieszka, w tal organowy Feliksa Nowo wiejski ago. 16.00
Pogadanka dla chorych; 16.15 Koncert Ork.
kim się kochii, ile waży, oo jada na Tadeusza
Sóredyftistkiefgo; 16.50 „Cud na poi;
śniadanie, jakie, sporty lubi najbar śtynd‘‘ — obrazek słuchowiskowy dla €zieci
dziej, co myśli o Ameryce, radjo. ki starszych w-g legendy Selmy Lagerlof. 17.10
nie, prohibicji, jakie książki czyta i ..Skarby Polski": Drzemiące stkaihy rolnicze
odczyt wygi. prof. Stefan Biedrzycki; 1725
jak wabi się jej pies.
..Minuta poezji
**
wiersz Karola Huberta Ro»
Czasami znika na całe tygodnie. Nic tuorowbkiego MConfiteor1’; 17.30 Audycja pa
wiadomo dokąd jednie, na jak długo syjna ze Lwowa w wyk. chóru alumnów sa
ni i nar j um duchownego. 1SJ20 Poradnik spor
po co i z kim.
18.30 . Marja z Magdali" — nowella
Kiedy wraca nie mówi znowu nic. towy;
Adalfa Fierli. 16.45 G. Pailestrina: Staba-t
Nie usprawiedliwia się, nie biecuje po Mat er — wyk, uoznańskiego chóru katediral
prawy, nie zda je raportów. Poprostu nego pod dyr.’ ks. dr. Wacława Gieburows*
wraca. I uśmiecha się może tylko nie kiegó. (płyty);’ 19.00 Porady rad jole chniczn
19.20 Koncert reklamowa: 19.30 „Jak spędzić
co bardziej tajemniczo.
święta19.35 Wiiadomośśi sraortow'3. 19.45
I kto wie, może w tem właśnie leży Komunikat śniegowy. 19.50 Biuro Studiów
wielka tajemnica powodzenia Grety rozmawia ze słuchaczami PR.; 20.00 HMi*
1 Mikołaja z Wil
Garbo. Może źródło jej powodzenia sterjuim o Męce Pańskiej
ków iecka — fragmenty w oprać. Tymona
leży właśnie w tych niedomówieniach Terleckiego;
20.20 G. Pattman — solo na orw tej atmosferze tajemniczości, jaką ga-nach (płyty). 20.55 „Obrazek z Polski
się ona otacza. I kito wie, czy właśnie wiSjpółcz^Siuej4*; 21.00 Józef Haydn: „Siedem
*
4 — w wyk. or
nie owej tajemniczości należy najbar Słów Chrystusa na Krzyżu
dziej pozazdrościć Grecio Garbo, ko kiestry Smyczkowej P.R. pod dyr. Mieczy
sława Mierzejewskiego. Teksty łączące __
biecie, której zazdroszczą setki tysięcy wygł. Witold Hulewicz. 22.15 Skrzynka tech
kobiet całego świata,
niczna 22.30 Muzyka -Douąiżna (płyty).-

Samotna... gwiazda filmowa
Znamy wszyscy ńotkonale dziwny
uśmiech jej ust. znamy tajemnicay
l^ysk jej, trochę niesamowitych oczu,
znamy zarys jej sylwetki, a jednak
nic bliższego powiedzieć o niej nie umiemy.
Przeżywamy z nią razem i dzięki
niej dziesiątki histoiyj ludzkich, za
wdzięczamy jej dziesiątki wzruszeń, a
jednak nic nic wiemy o jej radościach
i smutkach, .o jej wzruszeniach.
■Podobno była kiedyś małą aktorecz
ką kal>aretową. Inni może lepiej poin
formowani, twierdzą, że była sprzeda
wczynią w sklepie pończoch. Ona sa
ma nie mówi nic. Kto wie. może jed
no i drugie jest kłamstwem, może je
dno i dru.gie jest prawdą.
Każdą gwiazdę filmową zna się tak
jak swoją najbliższą, sąsiadkę. Pisma
‘codzienne i fachowe pisma zasypywa
ne są wciąż fotografjami najruchliw
szych gwiazd srebrnego ekranu.
Gwiazdy fotografuje się w kosili:
lnie kąpielowym, podczas przechadz
ki, podczas spaceru, na dancingu, i w
prywatnem spotkaniu z kimś bliskim.
Gwiazdę fotografuje się z mężem,
z dzieckiem, z ulubioną małpką, z ukochanym kotem, z psem, z tresowa
nym krokodylem i obłaskawionym
lwem.
.

DLA CÓREK
MARSZ. PIŁSUDSKIEGO
W uh. piątek odbyto się na Zamku
królewskim w Warszawie w obecno
ści Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
posiedzenie rady familijnej, sprawu
jącej opiekę nad nieletniemu córkami
marszałka Piłsudskiego, Wandą 'i Jadwira. Przewodniczył sędzia Wiktor
Zawadzkii.
Obecni byli członkowie rady: mat
ka nieletnich i główna opiekunka p.
marszałkowa Aleksandra Piłsudska,
opiekun przydany Kazimierz Piłsud
ski, ponadto Jan Piłsudski, gen. RydzŚmigły. gen. Sosnkowski. płk. Sławek,
gen. Krzemieński, gen. Rouppert era z
prezes Sądu okręgowego Tadeusz Ka
mieński.
.W myśl wniosku p. marszałkowej
Piłsudskiej rada familijna wyraziła
zgodę, aby za kwo<tę uzyskaną z czę
ściowej realizacji praw autorskich
Marszalka, zakupić na rzecz córek
folwark, położony w jednem ze wscho
dnich województw.

NARÓD POLSKI.

W dnl.u wcięta narodowego Grecji odbyła się w Atenach defilada wojskowa przed gro
bem Nieznanego żołnierza, którą odebrał król Jerzy.

Astronom obserwatorium Mount
Wilson w Kalifomji (USA) dr. Milta-n
L. Humason, wykrył na horyzoncie
mgławicę, która okrąża ziemię w cią
gu jednej sekundy. Mgławica porusza
się z. szybkością 94 mil na godzinę.
Odległość mgławicy od ziemi obli
cza dr. Humason 1.404 (24 zera) mil,
co oznacza, że światło tej mgławicy
potrzebuje 254.000 lat, aby dobiec dó
ziemi, aby promienie jego dotarły dc

Kupno folwarku

Żydówka znieważa

DRUGA PODROŻ
POCIĄGU - WYSTAWY

W naibuiższym cw&ie wyruszy
drugą
Podróż po Polsce Pociąg - wysitarwia. Prze
widywany eaa® jej trwania — 4 mie«iąCe» oaae postoju w poszczególinych miej•^•owo-ściaićh od 1—4 dni. Pociąg-w ywta"ą odwiedizi 65 miejscowości woijawódtz1
Wieleckiego. Lwowskiego, TarnoPoiLskiego, Stara is ławowskiego i K'riakWwkiąigo. Na podstawie dortychcżeso,ę,go doświadlezeraiiia' odpowiednio areOrSanizo/wama tfOefała olbsłu|ga infornwyjna wystawy. Przydzieleni do każdego
2 wagonów, specjalnie wyszkoleni infor111 wtórzy, udaielać będą zwiedzającym
^c^egółowych i fachowych objaśnień.
'' ydany zostanie kartafloig wystawy, oł>
S2erraie traktujący każdy dział i zawiehający przewodnik po wystawie.
PRZYGODY Z BAWOŁEM
NA DWORCU KOLEJOWYM
, Na dworcu . w Poznaniu nad'aw«<n<o
*Mkę z wepainiałym okazem baiwołu.,
"yslamego do Hagenbecka, do Hańnbur«*. W czasie. załąd‘owyiwaliiiia. do pociągu,
iatlka rozpaliła się a bawół zbieg. Ob‘■'łdae oigrodd zoólogiezmógo udało się z
''ielhim trudem bawoła skrępować i iaPyowadaić apOwrotem do ogrodu zoolo“lc>nego, skąd po sporządzeniu mowej
paliki bedteie przewieiziniy do Hatn*g».
®

r

pSąt«>k. 10 fcwfefena 1936 roSńr

piąte®, 10 SwJeffiSa 1936 roEn

„KURIER ZATWODW

s

LICYTACJA

Wajd/rtiWM], cbĄkiik(j. 1
lupjCmrumek

Podczas jukiejś licytacji jednemu z obec
nych wyciągnięto portfel. Okradziony z.awia
damńa o leni urzędnika, prowadzącego licy
tację i prosi o ogłoeacaie, ż.r za .zwrot portfe
lu gotów jest dać pięćdziesiąt złotycfc
Urzędnik obwieszcza o tern głośno i pow
tarza:
— Wyraźnię mówię —. .pięćdzieeiąt złotych.
Po królikiem miłczeniu z tłumu licytan
tów rozlega się głos:
— A może sześćdziesiąt!?...

3HE Reklama
A
^ąKjest dźwignią^^K
handlu

Sr. IW

flĄAAAAAAAAAAAAAA A A AA AA A AA A A AA Ag

◄

Wesoło spędzisz Święta Wielkiej Nocy

◄
◄
◄
◄
◄

słuchając audycji radjowych

a więc nie zwlekaj
z zakupiłem

na dogodnych warunkach

w sklepie
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tańsze. Katowice, ^Mi- Skład
: kołowska 44,
Teł.:
j TO4-23, 251-59. St rze2120
•nieszyce 19.
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lilia Ifliiriii Eilliira
Sosnowiec, Orla róg Dzikiej
Tel. 11-21.
POLECA

na nadchodzące
Święta
WIELKIE JNOCY
wła.aego wyrobui
TORTY od «l. 2 —
SĘKACZE it. 6.- lcg.
B * B Y il. S.— k«.
PLACKI xt. 2.50 kg.
MAZURKI od zl.
kr.
CUKRY od «l. 3.- kg.
HERBATNIKI od »l. S.—kg.
orax w.i.lkie wyroby w zakr.a cukier
*
nietwa wcbodząee po eonach niakich.
Duży wybór baranków. Pracownia aaaaa
I prowadzona j.st przez zaan.go w calem
1 Zagłębiu fachowca p. Romana Neya.
■ Z poważaniem
ZARZĄD.

SOSNOWIEC.
LINOLEUM
i chodniki, dywany po Piłsudskiego 24
(za tunelem).
leca Biuro Techniczne
i „Meteor”
Sosnowiec,
Warszawską 6.
2273

STOLIK
do kart mahoniowy, 4
okna. błejt ramowe no
we okazyjnie do sprze
dania. Sosnowiec, Ro
botnicza 1, Chmielew
ski.
2266

I
I

ZAKŁAD STOLARSKI
MEBLOWO-BUDOWLANY

CICHY
mistrz stolarski
SOSNOWIEC.
ul. Piłsudskiego Nr. 52
Wykonuje wszelkie roboty meblowe od
najskromniejszych do najwykwintniej
szych według najnowszych katalogów
krajowych i zagranicznych.
wykonanie pierwszorzędne pod gwarancją

I
I

8

Warunki płatności b. dogodne,

tzesia oKazyjna snrzedaz mehli . 1608

w filmie

ZIĘBIE „MARZĄCE USTA“
Nadprogram: Dodatki Pata
Poeaątak picrwaiego seansu o gods. 17.30.

EDEN

I
I

Ceny kryzysowe.

N*lwi'k^X'o'S ELŻBIETY BERGNER

SMIGUSÓWKI

Q

II. OGŁOSZENIE

99

I

Swięteeana zniżka cenił!

n. OGŁOSZENIE

Stal Elekirjcii 11’

zawiadamia nmiejszem pp. Aikcjouarjuszów, że w dniu 23 kwietnia 1936 r. o go
dzinie 13-ej, odbędzie 9ię

IIIEM IMIĘ IIMiMEIIE
w lokalu Sp. Akc. „Siła i Światło
*
1 w War
szawie przy ul. Marszałkowskiej 94, z n-setępującym porządkiem obrad:
1. Wybór przewodniczącego.
2. Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzor
czej i Komisji Rewizyjnej.
3. Zatwierdzenie bilansu i rachunku strat
i zysków za rok operacyjny 1935 oraz
udzielenie absolutorium władzom Spół
ki
4. Wybory do Rady Nadzorczej f Komisji
Rewizyjnej.
6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla
członków Rady Nadzorczej i Komisji
Rewizyjnej na rok 1936.
Akcje na okaziciela dają prawo uczest
nictwa w Walnem Zgromadzeniu, jeżeli zo
staną złożone przynajmniej na siedem dni
przed terminem Zgromadzenia, t. j. naj
później w dniu 16 kwietnia 1936 r. w biu
rze Dyrekcji Spółki w Będzinie przy ul.
Małobądzkiej Nr. 141. lub w biurze warszawskicm Spółki w Warszawie, przy ulicy
Marszałkowskiej 94 i jeżeli nie będą ode
brane przed ukończeniem tegoż Zgroma
dzenia. Zamiast akcvj. mogą być złożone
zaświadczenia. wydane na dowód złożenia
akcyj n notarjwsza, albo w instytucjach
kredytowych.
Zaświadczenia winny wymieniać liczbę
akcyj oraz zawierać oświadczenie, że ak
cje nie będą wydane przed ukończeniem
Walnego Zgromadzenia.
Stosowni© do par. 10 Statutu, ZgromaPowyższe będzie prawomocne, bez
względu
na ilość repre^entowanrch na
mem akcyj.
’ 3^

Zarząd
Spółki Akcyjnej
ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
w Zagłębiu Dąbrowsklem
Spółka Akcyjna
zawiadamia nin.iej.szem pp. AkcjoDarju
szów, że w diniu 23 kwadrna 1936 r. o go
dzinie 12.30 odbędzie się

ZITtZAJNE IALNE Z6HBMABZEIHE
Akcjonarjuszów
w lokalu Sjp. Alce. .,S
*ła
i ŚwieUo w War
szawie przy ul. Ma.re®aŁkow®kiej 94. z na
stępującym porządkiem obrad:
1. Wybór przewodniczącego.
2. Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzor
czej i Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwderdzenie bilameu i rachunku strat
i .zysków za rok operacyjny 1935, pod>ział zysku oraz udzielenie absoluto
rium władzom Spółki.
4. Wybory do Rady Nadzorczej i Komisji
Rewizyjnej.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla
członków Rady Nadzorczej i Komisji
Rewizyjnej na ro-k 1936.
Akcje na okaziciela dają prawo uczest
nictwa w Waluem Zgromadzeniu, jeżeli zo
staną złożone przynajmniej na siedem dni
przed terminem Zgromadzenia, t. j. naj
później w dniu 16 kwietnia 1936 r. w biu
rze Dyrekcji Spółki w Będzinie przy ul.
Małobądzkiej Nr. 141, lub w biurze warsza wekiem Spółki w Warszawie, przy ulicy
Maraza Ilkowskie i 94 i jeżeli nie będą ode
brane przed ukończeniem tegoż Zgroma
dzenia. Zamiast akcyj, mogą być złożone
zaświadczenia, wydane na dowód złożenia
akcyj u notarju&za, albo w instytucjach
kredytowych.
Akcjonar jusze zagraniczni mogą składać
zaświadczenia, wydane na dowód złożenia
akcyj w firmie Trust Metallurrique, E'le<triąue et IndiuMriel S. A. Bnixefies. 168 rue
Royiale,
Zaświadczeń i a w in n y u ym ien iać liczbę
aikcyj oraz zawierać oświadczenie, że ak
cje nde będą wydane przed ukończeniem
Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do par. 10 Statutu, Zgroma
dzenie powyższe będzie prawomocne, bez
względu
na ilość reprezentowanych na
niem akcy j.
2110

6.

spowodu świąt kino nieczynne!

DNIA 12 B.M. PREMJERA!

KINO

TYTUS JAN
Kurzy niski zgubił do
wód osobisty wydany
przez Starostwo w Bę
dżinie,
2271

O A MJVT17rr A Tl nigdsie nie znajdsieas takiego wyboru!!!
rAIMlIJlAJ!
3184
WODY KWIATOWE — PERFUMY
„ M.e nowości
CII A»» HALE
SOSNOWIEC
I
• Piękne kompozycie nOIŁA
ROZWOJU C

Akcjonarjuszów

—

W Piątek i Sobotą

ZGUBIONE
DOKUMENTY

Niklowanie
wszdfkich
przedmio
tów na miedź. Srebrze,
nie nakrycia stołowe
go. Wykonuje 2 gwa
rancją i tanio K. BA
RAN Sosnowiec, Mo
ścickiego 12.
1780

Dziś

KINO

•▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼»

Zarząd
Spółki Akcyjnej

PIEKARNIA
do sprzedania w peł
nym ruchu. Wojkowi
ce Komorne, Sobie
skiego 25.

" I l
Jl

“I—

Apteczny

„UNITAS“

I < I f II
USSWU*«

PERFUMY

wody kwiatowe ikowapno JrzimiESiycKie lońskie, Smigusówki
Rimana flahrzaBsmigu Rozpylacze
poleca najtaniej
jest najlepsze i naj

ELEKTROWNI flnj 11. WIlUI U

Wzruszającego filmu o niebywałym rozmachu

„ZAPOMNIANY CZŁOWIEK"
Wallace Beery i Jackie Cooper .wui^b.hrdror.eh"‘ere
REŻ. RUSZARDA BOLESŁAWSKIEGO

Nadprogram: Kolorowy dodatek p, t.

PAPIEROWY SMOK i TYGODNIK PATA
W I i II święto początek I seansu o godz 2

KINO

„Pałace

7,

w Sosnowcu ul.
Warszawska 2.

Wkrótce największy polski film

”R Ó Ż A„
według St. Żeromskiego

SOSNOWIEC, Redakcja; Piłsudskiego Nr. A
{.S Wiersz milimetrowy jednolamowy: na 1-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.;SI
TeL 64. Skrytka poczt. 62.
Administracja: Piłsudskiego 4. Tel. 73.
5 w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne to — 50 gr. za każdy wyraz. 9
g Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm, za tekstem 35 mm.; w niedziele I
Redaktor naczelny przyjmuje
Iświęta 25’/. drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzega-!
od godz. 11 — 1 i od 6 — 7.
O nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.
|
Rękopisów redhkeja me zwraca.
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SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w kożdem kosztują
*
30 drobnych ogł. 20 zł.
20 drobnych ogL 13.00 ri.
10 drobnych ogł. ?.oo zL
5 drobnych ogł. 4.00 zl.
Za każdy wyraz dodatkówy dophł-'«i .<ę po 5 gBĘDZIN, Małachowskiego ?. — CZELADŹ, J. Dembiński, Staszica 16."^^DABROW^GÓRNICZA^CrńfkTT^,"^Rnn7iF^^^Zr
MwSffi Jjrss

WYDAWCA. I REDAKTOR NACŁ STEFAN A.LNOLD. - DRUK JŁURJERA ZACHODN 1ŁGO- WjgpS^W.GU, PIŁSUDSKIEGO a- putaMTrw onp wFNRyjf

ktpviru.,^|"'

