Wojska gen. Graziani zajęły Harrar
PANIKA W ADDIS ABEBIE

RAiRYŻ, 18.4. (tel. wł.) Wczorajsze de
P^ze z frontu abisyńskięgo przyniosły
Wł®domość o zdobyciu miasta Harrar
hwsez wojska gen. Graziani.
Zdobycie tego miasta poprzedziła krwa
i zaciekła bi/wav stoczona pod Ganda-A)b>jihi, miejscowością położoną na po
ludnie od Har.rairu. Abisyńczycy stawili
^ciekły opór, walcząc bóhotersko, mimo
fcwałtowinego ognia tiirtylerji włoskiej i
bombardowania ich pozycy/j z samolo
tów.
Bohaterski o-pór wojsk albisyńskieh zaJanialła dopiero akcja kawalerji włoskiej
•któro atakiem flankowym zmusiła nieiBrzyj ucieka do odwrotu w kierunku pól
fcoono- zachodnim,
•W chwili. gdy wojska ab-syńskie ruj2yly do odwrotu, włoski dówódca sil
^°tniczyćh na froncie południowym gen.
♦^eig.ri Ranza, poyawił się nad Hąrrarem
Mmelotęim i zrzuicił na miasto olbrzymią
-!agę o barwach włoskich. W 20 minuit
Biotem do Har.ra._ru wjechał pułk kaiwa*erji i stanął biwakiem na ryinku.
Pod wieczór weszły do miasta, pierwsze
MfeaJy pechoty włoskiej, złożone, z as
karysów i czarnych koszul. Przedstawi
ciele władz miejskich zgłosili .się w do^ódiatwie sił włoeflćdh, oświadczając ąle*d°sć wobec Włoch. Przybyli także mikonarze francuscy, którzy odda!i się
Pod1 opiekę szt-abu włoskiego.
Część wojsk włoskich ruszyła nipz^łoezjnic w dabzą drogę do odległego o
km. m:<asta Dired-aua, ważnej stacji
ba liibji kolejowej, łączącej Addis Abebę
2 Dżiibutti. Prawdopodobnie d’ziś Dircdaua zostanie zufjęta przez Włochów i
w ton sposób stolica Abisynji będzie p°

W pierwszą bolesną rocznicę
śmierci mojego ukochanego i nigdy
niezapomnianego męża
ś. p.

zbawiona jedynego połączenia kolejowe
go. i kontaktu ze światem.
Dowódca, sił albisyńskieh na tym fron
cie ras Nesibu, cofnął się daleko ze swemi wojskami poza Diredaua, koncentru
jąc swe siły w okolicach góry loma.
W stolicy nikt nie wierzy w możliwość
powstrzymania ataku włoskiego, który
trzema drogami dląiży do Addfe Abeby,
-a t<> od północnego zachodu, od' północy
i od1 wschodu. Celem opóźnienia pocho
du najbliższej armji, dążącej od północy1
a mianowicie armji fen. Marawigna, sto
jącej najbliżej stolicy, dowództwo abisyńgkie nakazało znWCzenie szosy, wio
dącąj z Addis Abeby do Deesie.
Wiadomość o zajęciu Har.rąru wywo
łała panikę w stolicy. Postanowiono prze
nieść siedzibę rządu do Gambęla, miasta
położonego w pobliżu granicy Suidauu i
to już na terenie t. zw. koncesji angiel
skiej. Wszystkie mtóter&twą przystąpi-

ły do pakowania ak'tów, które będą prze
wiezione samochodami ciężeTOwemi d'o
Gaubeli, położonej o 500 km. na zachód
od Addis Abeby.
Wczoraj ramo nad Addis Albebą po
jawiła. się eskadra samolotów włoskich
i zasypała miasto ulotkami. Nastęjpnie
lotnicy nad: pałacem cesarskim blisko pół
godziny wykonywali akrobacje powie
trzne. Po tym popisie eskadra odleciała
w' kierunku Dessie.

ADDIS ABEBA
NTE BĘDZIE SIĘ BRONIĆ
ADDIS ABEBA, 18.4. — Z Adldfe Abe
by donoszą wt sobotę rano, iż Abisymją
jest u kresu swych sił. Jeżeli w ostatniej
chwili mię nadejdteie pomoc z zewątrz
to los Abisynii będzie przypieczętowany
Po zajęciu Dessie pozostała yulż tyliko
kwe&tja Addie Abeby, a .rząd abisyńslki
nie pogiadia jnuż dositaifecanie silnych od-

Sensacyjne oświadczenie Włoch
RZYM, 18.4. (PAT) W ministerstwie
prasy i propagandy złożono dziś nastę
pującą deklarację półurzędówą: Mimo, iż
Włochy są //ajz-u pełniej pewne swego
zwycięstwu nad Abisymją nie omieszka
ły podjąć rozmów pokojowych, zainicjo
wanych przez Ligę Narodów i sformuło
wały w sposób realistyczny istotne wa
runki pojedtaani-a.
Ze strony Absynji warunki te zostały
odrzucone. Niewiadomo, czy p. WoMe
Mariam lub prof. Joze reprezentują w
Genewie własne zapatrywania-, czy też
pogilądy rządu aibisyniskiego. Naszem
zdaniem należy rokować poza Ge//ewą
gdyż jest to jedyny sposób wyjścia z
obecnej dwuznacznej sytuacji. Włochy
wezmą udział w posiedzeniu Rady Ligi
Narodów, zachowując całkowity spokój
i pewność siebie.
Biorąc udział w pracach Rady Ligi

-Na-rodów nie będziemy moigli jedinak
ipójść na rękę tym, którzy zmierzają do
przedłużenia wojny. Procedhra gsnew£kas która prowadzi do tego właśnie ceiu nie •wywirg© tna stanowisko Wioch ża
dnego wpływu. Włochy mają obowiązek
.wobec ludów Abisyinji, które oddały się
pod' opiekę sztabu włoskiego. Ludy te
nie bumitoiwały się dotychczas przeciwko
negusowi jedynie w olbawie olkrutnych
represyj. Faktu tego nie może ignorować
tani rząd włoski, ani też Liga Narodów.
Włochy faszystowskie są państwem
itotalnem, co tanowi dziś o grainitówej
/twardhści i siły, dlatego też zwycięstwo
włoskie będzie całkowite. Wynaża się ono
we wszystkich dziedzinach, dyiplomatycz
*,
inej
wojsikoweji, politycznej i ekonomicz
nej. Chodzi więc o znalezienie rozwią
zania realistycznego i liczącego sie z
irzeczy-wistym faktem.

Edmunda Zieleńca
odprawione zostanie nabożeństwo
Żałobne w kościele parafjalnym w
Sosnowcu w dniu 20 bm. o godz. 9
rano na które zaprasza rodzinę
oraz wszystkich życzliwych pamię
ci zmarłego
2415
ŻONA

ZAWIADOMIENIE:
Mamy zaszczyt zawiadomić naszych Szanownych Klijantów oraz wszyst
kich, popierających naszą placówkę handlową, że apowodu przeprowadzanej przeróbki dotychczasowego lokalu, sprzedaż towarów aptecznych,
drogęryjnych, kosmetycziprch, oraz przedmiotów używanych w gospodar
stwie domowem odbywać się będzie w tymże domu, czasowo w lokalu
już obniżonym.

SKŁAD MATERJAŁOW APTECZNYCH 1 FARB

Wypadek naczelnego wodza
ARMJI NIElMIEOKIEJ
.®LRLIN, 184. ('PAT) Komunikują o*fi■Jttlule; naczelny wódz armji niemieckielj
^enaral airitylerji baron vo»n. Frit&ch,
•P^dł z konia na placu ćwiczeń w Ber
yli. Naskudók wypadku generał Friotch
?*• zgniecioną klatkę piersiową i wylew
.^yi. Jakkolwiek obrażenia te nie są
^tężkie. to jednak gen. Frigtęh uie może
POfWirócić do Berlina.
Firisteha na paradzie wojskowej
diniu urodzin kamclerza zastępować bę
Z:£' generał piechoty von RundModt.

M. JAGIEŁŁOWICZ i S-KA
SOSNOWIEC, 3-GO MAJA 7 TELEFON 1-71

Kredyty na prace inwestycyjne
17 miljonów miesięcznie

WARSZAWA. 18.4. (tal. wł.) Pomimo
rozpoczęcia- już sezonu budowlanego,
Bank Gospodarstwa Krajowego n,\e przy
stąpił jeszcze do rozprowadzania kredy
tów budowlanych. Wynika to z braku od
powiednich dótacyj, które Min-słerstwo
skarbu winno przekazać Bankowi na po
pieranie ruchu budowlanego.
BGK. nie udziela bowiem pożyczek na
cele ibudoiwlane z własnych fundtas-zów,
a jedynie załatwia techniczną stronę ope
acyj pożyczkowych i rozpro,w«dlza kre
dyty w terenie.
choroby skórne i weneryczne
Suma ok. 40 milj. zł. jaka według pla
Sosnowiec. Małachowskiego 5 I p.
nu inwestycyjnego na r. 1956 ma być
Teł. 1-48. ’
2320 przeznaczona a popie-ramie budownictwa
PRZYJMUJE: od 8.30 do 9.30
w formie ipożyczek- będzie przekazana
i od 5 do 8 wiecz.
przez Min. skarbu BGK., który kwotę
tę rozprowadzi na pods-tawie zaaikcepito

Dr. med.

k.tropauer

wainych przez Bank wniosków poiżyezko
wych, lokalnych komitetów rozbudowy.
Jak nas informują z miarodajnego źró
dła, kwoty asyignow-aine przez Min. skair
bu na cele iiHw-e&tycyjine wynoszą prze
ciętnie około 17 miljonów zł. miesięcznie
Z sum, jakie dotychczas Ministerst-wo
>karbu wyasygnowało no realizowanie
planu inwestycyjnego — największe kwo
ty poszły na zatrudnienie bezrobotnych
przez samorządy oraz na prace Min- ko
mun ilkobj i jak budowa kolei, dróg, turzą
d-zeń u’odlnych itp.
Obeonio, eumy jakie w najbliższych
dniach zostaną wyasygnowane na prace
inwiestycyjne będą w główinej mierze
przeznaczone na kredyty huidiawUane i
BGK. otrzyma, odpowiednie k woty. do
dyspozycji.

działów -wojska, aby skutecznie bronie
dostępu do stolicy. Albie ynja liczy jesz
cze zawsze na Genewę, i potrochu też
na Anglję. Od Ligi Narodów domaga się
aby niezwłocznie zerwała z dótychcziaso
wą metodą przewlekenia sprawy, o ile
chcę raltować resztki swego autorytetu
wobec małych państw.
ZAPRZECZENIE
PARYŻ, 18.4. (PAT) Hav<as donosi z
Rzymu: W tutejszych kolach zaprzecza
ją wiadomości, iż negus wyra-ził goto
*
wość abdykowa-nia na rzecz swego syna,
który skłonny jest do rokowań pokojo
wych bez stawiania ze swej ©trony jakich
kol'wiek warunków .
■Koła te zaprzeczają również, jakoby
Mussolini przesłał marszałkowi Badogflio
jnsftrukcje w sprawie warunków zawie
szenia broni.

[ Msoi Sw-Wi ]
I pięcioosobowa limuzyna,Jośmiocy- !
lindrowa 80 K. M., w stanie pra- 9
■
wie nowym

!

Łanio do sprzedania.

| Zgłosienia do Adm, K.Z. pod „Hudion".

liow-in

..... -lun

Akcja doraźna
NIE BĘDZIE WSTRZYMANA
WARSZAWA, 18.4. (tal. wł.) W nie
‘których dziennikach ukazała się wiado
mość. jakoby akcja doraźna dla bezrobot
nych mielą być wstrzymana.
Pogłoski te są bezpodstawno, bowiem
akcja doraźna, prowadzona przez Fun
dusz Pracy będzie nadial utrzymana, w
rozmiarach //ic ni/iiejszych n’ż w ub r.

Uroczystości

rzemieślnicze

W WARSZAWIE
WARSZAWfAt 18.4. (tel. wł.) Dziś o
godz. 10 rano iw kościele OO. Kapucyn
nów przy Ul. Miodowej odbyła się w obeciności przcdstąjwócieili włada, państwo
wych i samo rządowych oraz s amorządu
'rzemieślniczego, uroczystość poświęcenia
sztandaru cechu szewców im. Jena Kiliń
skiego. O godz. 12 na cmentarzu na Po
wązkach, odbyło się pobranie ziemi do
specjalnej urny z mogiły Jana Kiliuskiego, która znajduje się w podziemiach
kościoła- św. Bor-omeu&aa.
Jutro ztana urna przeniesiona zostanie
na plac Krasińskich i ustawiona u stóp
pomnika Kilińskiego. Po uroczystościach
kongresu rzemiosłui chrześcijtańskiego. ur
na przewieziona zostanie na Sowiniec.

Wojska tureckie
NIE OBSADZIŁY DARDANELJ
ANiKARA, 18.4. Anutolijska agencja
telegraficzna upoważniona jest do etwięr
dzenia^ że wiadomości, opublikowane
przez agencje zagraniczne odnośnie nad
zwyczajnego posiedzenia tureckiej rady
miniet-rów, pod przewodnictwem prezyden
ta At-aturlka w sprawie pon-owney oku
pacji strefy zdcmiJ.itaryzowanej w cie
śninach, oraz odnośne wkroczenia wojsk
tureckich do wspomnianej strefy — po
zbawione są wszelkich podstaw’.
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Co nam mówią krwawe zajścia dni ostatnich
■Tragiczne w skutkach zajście lwow wtrów wiosennych komunistycznych, me, dać zarobek masom bezrobotnym?
skie, w napięciu swem najsilniejsze manewrów agitatorów- komunistycz Tylko przez uruchomienie na wielką
spośród ostatnio mających miejsce nych, próbujących rozpłomienić w ma skalę robót publicznych, przez ożywie
(Częstochowa, Kraków), zaniepokoiły sach nędzarzy, pozbawionych pracy ża nie całego życia gospodarczego. Nie opoważnie opinję, zmuszając do poważ giew rewolucyjną, żagiew walki bra siągnie się jednak tego bez programu
nego zanalizowania sytuacji. Nie byl tobójczej. Tylko, że do przeprowadze opartego na potężnej idei narodowej,
toi bowiem sporadyczny wypadek, w nia tych manewrów inną taktykę za konsolidującej naród w imię budowa
wyniku jakiegoś chwilowego podnie stosowano.
nia potężnej, Wielkiej Polski. Nie ocenia, Toć przecie demonstracyj w oJak tej wybitnie destrukcyjnej, siągnie się togo naklejaniem plaster
siatntoh ’t ach było sporo, a jednak zbrodniczej akcji należałoby się prze ków charytatywnych, czy fragmenta
policja nie była zmuszona używać ciwstawić? Oto pytanie, na które od rycznych ustaw gospodarczych i spo
broni palnej. Zajścia lwowskie to już powiedź należy znaleźć nie w słowach łecznych, nie obejmujących całokształ
nie pojedyncze ogniwo, a jedno z og a w czynach.
tu zagadnienia budowy państwa naro
niw łańcucha postępujących po sobie
Przeciwstawić się można tylko w je dowego.
wydarzeń, niewątpliwie świadomie re den sposób: przez zatrudnienie, przez
Przeżywamy chwile poważne. Tra
żyserowanych, na tle panującego bez danie zarobku tym, którzy z głodu giczne zajścia — to alarmowe sygna
robocia, rosnącej uędzy i wynikającej puchną i giną. W Polsce niema podło ły, zwracające uwagę na wzmagające
stąd determinacji.
ża naturalnego dla rozwoju komuniz się niebezpieczeństwo
wewnętrzne,
Pasaliśmy już kilka miesięcy temu mu, Ale podłoże zaistniało w przejścio przez destruktorów przygotowywane,
o nowej taktyce zastosowanej przez wo trwającej biedzie, w wyczerpaniu a osłabiające nasze siły narodowe, pań
kominiern, polegającej na formowa się z wszelkich zasobów uwipżliwjają- stwowe. Tymczasem właśnie obecnie
niu „Frontu ludowego1, na nie uzew oych egzystencję. Rozgoryczenie, wi trzeba konsolidować siły spajające w
nętrznianiu wyraźnego działania ko dok głodujących dzieci — oto podłoże, monolit wspólnej obrony państwa, w wego. Nję będziemy się wówczas oba
munistycznego, a na popieraniu legal ua którem łatwo rodzą się wszelkie obliczu groźp.ej sytuacji na całym wiać ani niebezpieczeństw wewnętrz
nych, ani niebezpieczeństw zewnętrz
nych, radykalizujących jednak orga- akty rozpaczy, wszelkie odruchy emo-i świeęie.
nizacyj, ma przenikaniu do tych orga- ojonalne, wbrew zdrowemu rozsąd Z inercji gospodarczej, moralnej i nych i ulic naszych nie będą znaczyć
kowi.
,
psychicznej, już najwyższy czas wyjść krwawe plamy ofiar determinacji, zro
nizacyj zarówno w miastach, jak i : a
wsi. O zręczności tej taktyki świad W jaki.sposób jednak dać zatrudnię-! ua bitą drogę pełni rozwoju narodo- dzonej z nędzy.
czą jnż pewne fakty. Oto strajki ini
cjowane przez PPS czy ZZZ, pewnego
*
dni
wymykają się z rąk inicjatorów
i przechodzą w ręce „niewiadome1*.
Oto demonstracja organizowana przez
PPS,, z caikowitem zapewnieniem or
ganizatorów, iż odbędzie się spokoj
LWÓW, 18.4. (Tel. wł.) Przęz cały
nie, a w pewnym momencie kierowni.- dzień wczorajszy panował we Lwowie ły obławę. Ulicami przejeżdżały sa Liczba ofiar podniosła się z 8 na 15,
mochody ciężarowe, do którycji łado bowiem w ciągu dnia wczorajszego
two demonstracji przechodzi w ,®ią- spokój.
Jedynie w godzinach wieczor wano wszystkich podejrzanych męż zmarło spośród rannych dalszych 5
odnowiedziałne ręce1* i., padają trupy
(Kraków). Oto związki zawodowe nych grupy podejrzanych osobników czyzn, wałęsających się po ubcach. osób. Liczba rannych wynosi ponad
!20 osób.
prgyjmują na siebie odpowiedzialność usiłowały podjąć próby wzniecenia Noe minęła w zupełnym spokoju.
Dziś we wczesnych godzinach ran O tragicznych chwilach, jakie przed
za porządek podczas pogrzebu Kozaka nowjch zamieszek, jednak policja, pa
we Lwowie, a w momencie ruszania trolująca ulice miasta, w zarodku nych odbył się pogrzeb ofiar czwartko dwoma dniami Lwów przeżył, świądwyeh zajść na cmentarzu Janowskim ; zą jeszcze dość gęste oddziałki policji,
konduktu — ^Hoś inny
*
1 bierze kierów- wszelkie próby likwidowała
Wobec tego, że z peryferyj miasta w asyście księdza i przy udziale ro patrolujące ulice.
nietwo w swe ręce.
Fakty te są wielomówiące i dosta poczęły ściągać do śródmieścia rozmai dzin zmarłych. Pogrzeb odbył żię w
ARESZTOWANIA
to ciemne elementy, władze zarządzi uipejnym spokojutecznie jasne.
LWÓW, 18.4. (Tel. wł.) WJadw proNikt zapewne piema złudzeń co do
kuratorskie, przeprowadzają nadal
„personalnych11 zasług w doprowadze
śledztwo. Liczba aresztowanych wyno
niu do krwawych zajść. Każdy zapew
si 661 osób. Ogółem przekazano do tej
ne orientuje się. że te potyczki ulicz
pory władzom sądowym 506 osób
ne, to chęć zorientowania się w sile
MADRYT, 18.4. (PAT) Strajk generał, rzadkich pjzeichodmiów. Wojsko znajctuUSIŁOWANIA NOWYCH
państwowej, to chęć zorjentowąnia ny został oficjalnie zakończony o półno się w koszarach w stanie ostrego pogoto
EKSCESÓW
sie w nastrojach mas.
cy. Poróo to rząd postanowił przedłu wia. Wczoraijsze wieczorne dzienniki inka
LWÓW, 18.4 .(Tel. wł.) IV ciągu
Jasno i wyraźnie definiując, można żyć o dni 30 stan wyjątkowy. Na ulicach zaly sio, lecz ni® były sprzedane spowopowiedzieć: trupy w Częstochowie, i panuje zupełny spokój. Patrole rewidują du strajku sprzedawców. We wszystkich przedpołudnia usiłowały rozmaite mę
Krakowie i Lwowie to rezultat manę- *
miastach dokonano licznych aresztowań ty wywołać w dalszym ciągu ekscesy
wśród' członlków faszystowskiej „falangi na ulicach miasta, dzięki jednak ener
gicznej postawie policji, która nie do
*
hiszpańskiej
1.
W Madrycie policja dokonała licznych puszczała do żadnych skupień, do eks
rewizyj w domach prywatnych, aresztu cesów nie doszło.
jąc
szereg członków organizacyj faszysto Obecnie panuje na ulicach miasta
nerek.
Dwudziestoletnie
doświadcze

Zanieczyszczona krew może powo
cplkowity spokój.
dować szereg rozmaitych dolegliwo nie wykazało, że w chorobach, na tle wskich pod zarzutem nieprawnego posia
dania
broni.
Wszyscy
aiesztoweuni
stapą
PRZEDŁUŻONE FERJE
złej
przemiany
materji,
chronicznego
ści, bóle artretyczne, wzdęcia, odbi
N A POLITECHNICE
jania, bóle w wątrobie, niesmak w u- zaparcia, kamieniach żółciowych, żój- prged sądem darjjpytn. W iq,:ejBcq<wości
LWÓW, 18.4. (Tel. wj.) Rektorat Po
staeh, brak apetytu, skłonność do ty taezce, otyłości, artretyźmie mają za Puertp dę Sala Maria podczas rozruchów
litechniki lwowskiej. ogłasza, że ferje
cia, plamy i wyrzuty na skórze. Cho stosowanie zioła „Cholekinaza’1 H. podlpalono kościół.
Premjer Azama oświadczył, że w Ma przedłuża się o tydzień, Że zatem wy
roby złej przemiany materji niszczą Niemojewskiego. Broszury bezpłatne
organizm i przyspieszają starość. Ra wysyła labor. łiz.-chem. Cbcdekittaza drycie aresztowano trzech pnlikotwnilków kłady rozpoczpą się dopiero 27 kwiet
cjonalną, zgodną z naturą kuracją H. Niemojewskiego, Warszawa, No dowódców oddziałów. Udzielono dyffljaji nia. Zarządzenie to pozostoje w zwjąz
ku z tyiuwją w Bieście.
jąpf normowanie czynności wątroby i wy Świat 5 oraz apteki i sW aipt. 257^ fiO-cjp efieęitoffl giwaadjj cywilnej.

i treściwy^

Pogrzeb ofiar zajść lwowskich
Liczba zabitych wzrosła do 13

Aresztowania w Hiszpanji

Wątroba jest filtrem dla krwi

RENE JEANNE

„Okręt śmierci”
Adaptacją Karola Forda,
jT”'

„Święty Elm“
wA więc, mój gtany Stani, „gając" uciekł! —
wykrzyknął wesoła Jean Cripon
— Panna Sonia Sarkowa poprostu spóźniła się
Łfochę.
. — Trochę? Tylko półtorej godziny!...
'— To przecież Rosjanka! — wtrącił Marcel
de Kergaria. —r To jest Rosjanka — a to wyjaśnia
wszystko, bo Rosjanie nie są w zgodzie z zegar
kiem, jak zresztą z calem mnóstwem innych rze
czy, kfóre nąm wydają się naturalne.
Stąpi nie odpowiedział i uczynił ruch, tak cha
rakterystyczny u niego, ilekroć znajdował się
w obliczu jakiejkolwiek nieprzyjemności: wzru
szył ramionami. To, co jego francuscy koledzy wy
powiedzieli głośno, myślał już dawno pocichn.
Djabli go teraz poprostu brali, gdyż doskonale
zdawał sobie sprawę, że to spóźnienie jasno i do

bitnie stawiąlo problem jego późniejszych gtotom
ków z młodą Rosjanką': albo Sonia, wcale sję nie
zjawi — albo też ma wszystkie wady swej naro
dowości, podniesione do wielokrotnej po-tęgi, a to
mogło mu przysporzyć niejednej takiej rozkoszy.
Stani nie widział narazie rozwiązania dylematu.
psiakrew! Dlwwje wMsiwin ona mę spóź
nia! Czy naprawdę punktualność jest tak niessiąralną rzeezą dla kobiety, pąwęt dla Rosjanki?
Ponieważ Stanisław Hyczewski nie był zdolny
w żaden sposób odpowiedzieć sobie na takie pyta
nie, ipuęjął się zadowolić spoglądaniem melaneholijnem po suto zastawionym stoję, który ozdobił
z taką starannością, w samym środku sąji jadalnej
kasyna.
Czyżby doprawdy te hu-tęlki o srebrnych i zło
tych etykietkach, te owoce, ciastka i 'kiwiaty, dla
których zdobycia musiał wyczerpać całkowity za
pas słów niemieckich, znalazły się tutaj jedynie
poto. by zwiększyć jogo żal i tęsknotę, a Francu
zom dawać pole do łatwych docinków?
Jakby odniechcenia, Stani spojrzał na zegarek
— Dziewiąta!
Nie mogąc już dłużej panować nad zdenerwo
waniem, począł krążyć dokoła stołu, niczenj zwie
rzę w klatce. Sonia z pewnością nie przyjdzie!
Nagle zatrzymał się w swej wędrówce. Klak
son samochodu rozdarł cisze nocną ponurym ry-i

kl«B- Stani rzucił kolegom triumfalne spojrzenie
i wybiegł z kasyna, a ra nim poszczekujący we
soło Bob.
Dwa potężne reflektory przeszyły ciemnści
alei lipowej, dwa reflektory, które zgasły w tej
samej chwili, kiedy samochód zątrrymał się przed
Hyefpwskitn i wysiadła z nięgo mh?da Rosjanką.
W perywję wjęjklsj wd?ie?gseŹ6! młody ęrfewięfc
?swl się w strenę pięknej kobiety, ais w ęhwilj,
gdy nachylał gig, by złożyć pocałunek na jęj dłoni,
wyprostował się nagle, niezmiernie zdziwiony.
Sonia nje była sama. Pan, który dotąd siedział
przy 'kierownicy, dwoma susami znalazł się obok
towarzyszki.
Ryl tp chudy i wysoki jegomość, o prostokąt
nyeh fliemąl ramionach. Sztywnym ruchem zdjął
kapelusz, odsłaniając zupełnie łysą czaszkę- Skło
nił się nisko Hyczewskiemu, ale również automa
tycznie, jakby poruszał się zapomoeą niewidzial
nej sprężyny,
Z wielką naturalnością, Jakby nie widząc zdzi
wienia lotnika, Sonia wyjaśniła pa francusku melo
dyjnym głosem:
— Przepraszam pana bardzo... Mam wrażenie,
że się nieco spóźniłam. Czekałam tak długo na me
go krewnego, pana Sergj.usza Politojewia, którego
koniecznie pragnęłam ipanu Jirzędetawić. Sergjusz
niezmiernie interesuję się lotnictwem.
(D. e. *.)

niedziela 19 kwietnia 1936 roku.
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Zdziczenie seksualne w szkołach
Głos Katolickiej Agencji Prasowej
Katolicka Agencja Prasowa zabrała
Od siebie możemy dodać — czyta
glos w sprawie zdziczenia seksualnego my w komunikacie — że oddawna
wśród młodzieży. Komunikat podaje:
Episkopat Polska, jak i prasa katolicka
Szereg pieni ostatnio uderza na a- zwracały uwagę na szereg momentów'arm, podając cyfry i fakty, świad i przyczyn, które musiały doprowa
czące o demoralizacji i wzroście prze dzić do rozluźnienia obyczajów.
stępczośei wśród młodzieży. Zdzicze Przedewszystkiem nauka religji i
nie seksualne jest wynikiem propagan etyki katolickiej jest traktowana w
dy „życia ułatwionego" na terenie szkolnictwie naszem po macoszemu,
szkół średnich, propagandy, szerzo o czem nieraz mamy sposobność pisać,
nej przez pewną kategorję pi6tn lite podając fakty i cyfry. Sprawa wycho
rackich. pseudo-medycznych, a nawet wania religijno - moralnego, która
specjalnie
wydawanych dla mło jest naczelną zasadą w- .ustawie o udzieży.
stroju szkolnictwa, oczekuje na pra
W szeregu ostatnich numerów dwu ktyczne ujęcie i stosowanie.
Dopóki w szkolnictwie średniem ’
tygodnika „Zet'1, jak również w tygodnikn „Prosie z mostu" i w „Wie wyższych klasach szkół powszechnych
czorze Warszawskim
*
1
znajdujemy będzie panował system koedukacyj
artykuły malujące w niezwykle czar ny, niema mowy o podniesieniu pozio
nych barwach spustoszenia etyczne mu moralnego młodzieży.
Jak to zgodnie podkreśla prasa,
wśród młodzieży. „Zet‘‘ podaje, że na
terenie jednego tylko kuratorjum mamy bardzo surową cenzurę o de
szkolnego w ciągu roku zanotowano chodzi o sprawy polityczne. .Cenzura
wśród młodzieży szkolnej 700 wypad ta jednak jest dość wyrozumiała o ile
ków chorób wenerycznych i około 400 chodzi o moralność publiczną.
wypadków spędzania iplodu. Homo Z racji wprowadzenia w życie no
seksualizm „grasuje nagminnie w wego Kodeksu Karnego zwracamy uśredniem pokoleniu literatów, w młod- wagę na liberalizm tego kodeksu w od
szenl pokoleniu aktorskiem, w kołach niesieniu do moralności, na pogorsze
sportowych, ostatnio zaś okazało się nie dotychczasowego stanu, na niekarz dyskusji prasowej, iż oddaje mu się ność niektórych występków, np. ho
w Warszawie par-uset uczniów gimna moseksualizmu. Niestety, nie posłu
zjalnych i to częściowo w celach za chano głosów ostrzegawczych, a na
stępstwa nie dały na siebie czekać.
robkowych".

Cera jest bardzo wrażliwa f nie
odpowiednie mydło łatwo może
jej zaszkodzić.
Tylko dobre mydło — Elida 7
Kwiatów — stanowi podstawę ra
cjonalnej pielęgnacji cery. Obfita
piana usuwa z porów wszelkie
zanieczyszczenia. Posiada wybitne
własności kosmetyczne, jest nad
zwyczaj łagodna i dzięki temu
czyni cerę miękką i delikatną.

MYDŁO

KWIATÓW iWiri

BADANE DERMATOLOGICZNIE

JAN KILIŃSKI - SZEWC BOHATER
Rzemiosło polskie wiąże przeszłość z przyszłością
ropokku rubaszny, w gorącej wodzie
kąpany, miał nawet sprawę o pobicie
terminatora.
„Postawa Kilińskiego — tak go chara
kteryzuje -współczesny — była okazała,
uderzająca, ujmująca. Mało urodziwszych
nad niego mężczyzn liczyła stolica. Nosił
się po pois-ku i zawsze był czysto, wy
kwintnie nawet ubrany. Uroda jego była
wyższą nad pomieraą, tusza ciała, czare-twość, siłę i zdrowie oznaczająca. Rysy
twarzy bynajmniej nie oznaczająca ordynaryjnego i zrodzonego między pospól
stwem człowieka. Wąs piękny krasił je
go lice. W chodzeniu, w gestach, w całym
składzie jego postawy była jakaś powaga,
która mu względy, poważanie jednała.
Umiał się tłumaczyć trafnie, dowcipnie
a nawet często w rzeczach, która znał, w
sposób przeknywiu jąoy. Zgoła miał -ninę
dawnego polskiego magnata... grzeczniej
szym był przecież, nie dumnym, nie zaro
zumiałym, wyjąwszy w kochaniu...'1
Kiliński rósł w powagę i znaczenie,
coraz bardziej wchodząc w koła patrjotów, w szczególności po upadku
Ustawy Majowej i zwycięstwie Tar
gowicy.
I
Chodziły wieści, że Rosjanie za
mierzają dokonać masowych areszto
wań w dniu 19 kwietnia 1794 r. nr
Wielką Sobotę, po nabożeństwach re
zurekcyjnych, -które naskutek zarzą
dzenia biskupa Kossakowskiego, mia
ły odbyć się o jednej godzinie we
wszytkach kościołach warszawskich.
Kiliński krzątał się wśród starszyz
Zjazd rzemiosł? polskiego w stoli ny cechowej. „Bez niej, pisze prof. To
cy związany został z uroczystością od karz, nie mogło być mowy o porusze
słonięcia pomnika Jana Kilińskiego, niu całej Warszawy'1
mistrza szewskiego i pułkownika
wojsk polskich.
Kim był Jan Kiliński?
Urodził się w r. 1760 w Przewosznie.
Na gruncie warszawskim pojawił się
w roku 1780. Wrodzony spryit i gład
kość obejścia, dowcip i znajomość rze
Pewne hasła propagandowe zyskują
miosła sprawiły, że młody szewc ro
zległe, u samego nawet dworu królew jeśli przedstawi je 6ię w świetle cyfr.
skiego pozyskał wzięcie. Pełen za Inne — tracą. Poprawa bytu warst' •
wsze humoru, zręcznym lubiący popi robotniczej jest niewątpliwie celem,
sywać się wierszykiem lub swawolną do -którego zmierzają dziś wszystkie
anegdotą „przy braniu miary na trze społeczeństwa cywilizowane we wła
wiki powiedzieć coś pochlebnego, snym zresztą interesie, Czynnik spo
chwaląc małą nóżkę, jej tok i zgralb- łeczny gra coraz większą rolę w .poli
neść, nieraz pokazywał zadziwienie tyce gospodarczej.
Jest rzeczą wysoce ciekawą stwier
na widok nogi jakiej magnatki, cho
ciaż grubej i dużej, wynajdując w dzić, jak problem ten rozwiązują r
niej jakieś przymioty godne jego po kraju, który kwestję robotniczą wy
chwały". Wkrótce niemałego dorobił suwa jako hasło propagandy... na ze
się majątku, kupuj.-" za gotowy grosz wnątrz, rzucając pod adresem
dwie kamieniczki przy szerokim Du łego Zachodu" oskarżenia o ucisk war
naju. W -tym czas>e poślubił urodziwą stwy robotniczej. Jakaż jest stopa ży
Marjannę Ruoipaką. Kfcwki
sta- ciowa robotnika sowieckiego? Paryski
iW dniu dzisiejszym w Warszawie
odbywa się zjazd kilkunastu tysięcy
rzemieślników z całej Polski w związ
i. u z uroczystością odsłonięcia pomni
ka Kilińskiego. Odbędą się z tej oka
zji- Kongresy rzemiosła i handlu po
łączone z wystawą wzorów, wielkim
kiermaszem i historyczną rewją war
sztatów rzemiosła polskiego.
Zjazd rzemiosła .polskiego w stolicy
poza uroczystością wynikającą na tle
wspomnień historycznych.
nabiera
specjalnego znaczenia pod kątem akWualnych problemów związanych z
żywiołowym pędem do spolszczenia
handlu i rzemiosła, do tworzenia na
prawdę polskich warsztatów pracy.
Po tej linji rozwijać się powinna na
sza gospodarczość, doprowadzając w
konsekwencji do powstawania polskie
go przemysłu.
Mamy na terenie Polski 529722 le
galnych warsztatów i z 60 tysięcy nie
legalnych warsztatów rzemieślniczych
obejmujących 62 rodzaje rzemiosła.
Najliczniejsze jesi szewstwo, liczące
w całej Polsce 53500 warsztatów.
Rzemiosło polskie skutkiem kryzys'.’,
podupadłe mocno. Niemniej jednak,
ciekawem zjawiskiem jest .fo, iż sto
sunkowo rzemieślnicy najodporniej
reagowali na skutki kryzysowe. Z tego
zjawiska już można wysnuć pewne
wnioski, które powinny być orjentacyjnemi w układaniu państwowego i
narodowego programu gospodarczego.

Kiliński agitował i wśród szerego
wych. Na zebraniach związkowych
urasta do roli przywódcy mieszczań
stwa.
W Wielki Czwartek, 17 kwietnia,
„najgłośniejszy z dzwonów warszaw
skich, bernardyński", dał hasła do
powstania. Kiliński rozstawił po do
mach mieszczan i na .ulicy francisz
kańskiej wystrzelał z nimi cały batałjon rosyjski, następnie wałczył na
Miodowej i Podwalu, gdzie podobno
zdobył siedem armat. Po trzydziestu
kilku godzinach walki Warszawa by
ła wolna.
Po usunięciu Rosjan ze stolicy, Ko
ściuszko mianował Kilińskiego człon
kiem Rady Najwyższej Narodowej,
a następnie powołał go do wojska w
stopniu pułkownika. Po upadku po
wstania Kiliński więziony był przez
dwa lata w twierdzy Petropawłowskiej
(wówczas napisał pamiętnik), a po po
wrocie jakiś czas mieszkał w Wilnie,
poczem znowu powrócił do Warszawy.
Dnia 28 stycznia 1819 r. w skromnym
domku na Szerokim Dunaju przestało
bić serce bohatera „Świętej Insurek
cji". Ciało spoczęło na Powązkach.
Niestety, czas i nieżyczliwe ręce za
tarły ślady mogiły. Nie zatarły jed
nak wspomnień o Janie Kilińskim,
który przeszedł do następnych poko
leń, jako symbol szczerego .patriotyz
mu, obywatela o sercu gorejącem
szczerą miłością ojczyzny, stanowiąc,
jak gdyby drogowskaz dla współcze
sności, iż rzemieślnik polski — to je
den z fundamentów mocy narodowej
nawewnątrz i nazewnątrz./

Stopa życiowa robotnika
w Europie i w Sowietach
tygodnik „Je suis partout
*
1, w- nume
rze, poświęconym ZSRR, podaje inte
resujące cyfry, które pozwalają po
równać sytuację robotników w b wietach i w siedmiu krajach najbar
dziej „burżuazyjnych".
Oto co może zakupić za swój zaro
bek dzienny robotnik w tych krajach
i w ZSRR (w kilogramach).
Chleb Mai&Io Wotowina Ziemniaki
Francja
Niemcy
Be ligja
Anglja
Czechosłowacja
Luxeimiburg
Holand ja
Roąi? Sow.

24 lub 22-7 luib 4.32 diub 68
3.85
58
2.25
1925
2.80
57
1.90
30.20
5.70
57
14.25
4j08
4.27
26.80
2.41
38
2.05
4.09
22.50
90
54tl
25
328
57
O3B
081
1M&

Cyfry, dotyczące ZSRR oparte są
na wziętych z prasy sowieckiej. Przy
jęto, że zgodnie z tem co niszą „Izwiestja" przeciętny zarobek robotnika
przemysłowego wynosi około 145 rb.
Z podanego powyżej zestawienia
wynika, że stopa życiowa robotnika
w „proletarjackim raju" jest pię„ ra
zy niższa niż na „zgniłym Zachodzie".
Należy przytem zaznaczyć, iż przed
wojną robotnik w Moskwie zarabiali
od 20 do 25 proc, mniej niż w Paryżu
Dziś ta różnica wynosi około 80 proc.

ZrasDNIA
WSPÓLNY FROKT MASONÓW
I KOMUNISTÓW

Półurzędowa agencja prasowa cze
chosłowacka „Cetps" w jednem z ostat
nich biuletynów,
rozsyłanych do
wszystkich pism w Polsce, podała ob
szerne sprawozdanie z przebiegu 24
Międzynarodowego Kongresu Wolno
myślicieli w Pradze.
Okazuje się, że w zjeździe wzięli
udział przedstawiciele 12 (państw. Z
Rosji Sowieckiej przybyła specialna
delegacja „bezbożników wojujących
*
1
z prof. Łukaczewskim na czele. De
legat czechosłowacki dr. J. Klima wy
głosił referat o „moralności czechosto
wackiej", nauczyciel J. Korejs z Pra
gi o reformie szkolnictwa, i ustawach
■szkolnych, J. Hovin>g z Haagi o prze
śladowaniach żydów, dr. Milja z Pra
gi, Jansen i Hałperin z Paryża o
wspólnej akcji przeciw faszyzmowi i
wojnie, dr. Schacherl z Berna o nau
kach przyrodniczych i religji, wresz
cie prof. Łukaczewski z Moskwy o
działalności „wojujących bezbożni
ków" w ZSRR. Przewodniczący kon
gresil Belgijczyk dr. M. Termagne, po
łożył w- swem końcowem przemówie
niu w ielki nacisk na opanowanie szko
ły przez wpływy wolnomyślicieli i ujęcie wychowania w tym duchu.
Głownem zagadnieniem zjazdu była
kwestja złączenia dwóch międzynaro
dówek wolnomyślicieli.- międzynaro
dówki „demokratycznej" (masońskiej)
z międzynarodówką „proletesrjiaefcą'1
(komunistyczną). Projekt ten popierali
gorąco przedstawiciele sowieccy.
A nie tak dawno jeszcze nasi „kra
jowi" wolnomyśliciele kategorycznie
zaprzeczali, jakoby łączyło ich coś
wspólnego z komunizmem...

Pamiętaj o Funduszu
Obrony Morskiej
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„Chałupnicy w Zagłębiu

93

12 gr. za uszycie koszuli..!

Przy jednej z ul£c na przedmieściu
Sosnowca znajduje się mały damek
drewniany, parterowy, pokryty czę
ściowo słomą i blachą. Wokoło niego
rozrzuconych kilka bud drewnianych,
które zamieszkane są przez ludzi.
Na podwórku porozrzucane jakieś
kawałki żelaza, stare wiadra i jakieś
buty podarte...
Między płotami przewiązane sznur
ki, a na nich wisi podarta, o pstro
katych kolorach bielizna.
Obok szeroką strugą płynie brud
na woda, w której bawią 6ię dzieci...
Dzieci ubrane w łachmany, przez któ
re prześwieca gołe ciało, mają twarze
blade, prawie żółte. Z prawdziwą uciechą wyciągają z wody jakieś śmier
dzące odpadki i podrzucają .je do gó
ry z ochotą... Na mój widok przerwa
ły na chwilę zabawę i na pytanie
gdzie mieszka krawiec B. wskazali mi
małe drzwi, które prowadziły do dom
kn parterowego.
CHAŁUPNIK-KRAWIEC
Wchodzę do środka. Jedna izba
przedzielona kotarą. Pod ścianą ma
szyna do szycia. Siedzi koło niej zgar
błony człowiek i intensywnie pracuje.
Troehę dalej przy niewielkim stole
dwóch ludzi o przeraźliwie chudych,
spoconych twarzach, szyje marynarkę.
Pod ścianą jedno łóżko, obok siennik
rozłożony na podłodze. W izbie po
wietrze duszne, przesiąknięte wyzie
wami go-tującej się kapusty. To war
sztat pracy i mieszkanie chałupników
krawieckich. Pracuje ich trzech —
wszyscy na własny rachunek.
Z rozmowy z jednym z nich dowia
duję się, że pracują od 7 rano do 10
wieczór. Tylko w sezonie, bo wtedy,
[est robota. Sezon trwa w miesiącach
letnich. Szyją ubrania od nakładcówżydów. Ubrania sprzedawane są w
sklepach na ul. Modrzejewskiej. Od
uszycia marynarki z własnemi dodat
kami, której wykonanie wymaga od
40 godzin do 42 dostają 15 zł. Od
szycia spodni, które trzeba szyć conajmniej 10—12 godzin otrzymują 4 zl.
Ubrania te sprzedawane są po 60—80
zł. przez kupców żydowskich.
Czy panowie są ubezpieczeni ?
' — Ale gdzież tam. Kiedy się mówi
o ubezpieczeniu, nie chcą dać roboty
więcej. Dawniej to byli kontrolerzy z
Kasy chorych, którzy sprawdzali, czy
nakładcy ubezpieczają chałupników,
a teraz jakoś wcale nie przychodzą, to
też niema mowy o ubezpieczeniu.
Wiele pan ma dzieci?
Pięcioro. To też właśnie te... dzie
ci. Człowiek to się jeszcze trzyma jajako tako, ale kiedyś mój 7-letni syn
zachorował na zapalenie płuc, to myślałem, że nie wiem co zrobię z roz
paczy. Musialem iść .i żebrać litości u
jednego z lekarzy, a że byt porządny
człowiek, .to przyszedł i zaczął leczyć
mojego Stasia.
— I te dz’eci tu śpią w tej izbie?
— No, a gdzie? Tu na tem sienni
ku razem śpią, a w dzień to się bawią
o w tej gnojówce — mówi smutnie
krawiec, pokazując, przez okno swe
pociechy.
— A ile pan zarabia na miesiąc?
— Jak jest sezon, no to ze 130 zł., a
w zimie to z głodu przymieram, tyle
co ktoś do zreperowania przyniesie i
z tego się żyje. 1
W PIWNICZNEJ IZBIE...
Ulica Kaliska na Sielon

NACZYNIA KUCHENNE
aluminjowe, emaljowane.
Wielki wybór przedmiotów
niezbędnych w gospodarstwie.

NAKRYCIA STOŁOWE
alpakowe i platerowane
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poleca:

,,METALURGJA“
Skład Towarów Żelaznych

wł. St. Klimaszewski
SOSNOWIEC,
Warszawska 8,
Tel. 7«90.

Idę po krętych, wąskich schodach w
zupełnej ciemności. Wilgoć i stęohliz
na okropna. To już nie sutćryny, a ra
czej piwnice, w których przechowuje
się węgiel. Wchodzę do jpdnej z nich.
Półmrok zupełny. Słaba, ledwo tląca
się lampa naftowa. Na tle czarnej
ściany, po której kapie woda, zaryso
wują się sylwetki ludzkie; pochylona
nad jedną maszyną do szycia. Na zie
mi sienniki, na których śpi troje
dzieci. Jest godzina 11 w nocy. Praca
wre.
Przy maszynie siedzi troje ludzi.
Dwie kobiety i mężczyzna. Szyją ko
szule i bieliznę.
— Ile pani zarabia za uszycie takiej
koszuli ?
— Od 12 do 15 ghoszyU)
— To ileż koszul musi pani uszyć,
aby wagóle egzystować?
i— Dziennie 35 koszul.
— Komu pani szyje te koszule?

— Żydom na ul. Modrzejowską. Mu
szę jeszcze dodać, że wszystkie dodat
ki muszę kupić Sama ze swych pie
niędzy.
Kobieta jest chuda przeraźliwie. Je
szcze młoda, lecz okropnie wytrze
szczone oczy i sterczące kości policz
kowe, czynią niesamowite wrażenie.
— Myśli pan, że żydzi płacą regu
larnie? Dają po kilkadziesiąt groszy,
a za tę norę płacę 10 zł. miesięcznie.
Mąż już od roku nie pracuje. Nauczy
łam go szyć koszule i pomaga mi. A
jest troje dzieci i to w wieku od 4 do
8 lat. Ciężka dola, proszę pana!
Z oczu kobiety łzy spływać poczęły
na koszulę, którą trzymała w rękach.
— Sypiam po cztery godziny na do
bę — mówi, szlochając — a tak to
ciągle pracuję, 'żeby tylko dzieciom
dać coś zjeść. Ale gorzej jest, jak nie
ma sezonu. Wtedy się z głodu już zu
pełnie przymiera. Człowiek; szyje t..-

WYSTAWA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

WROCŁAW
od 7 do 10 maja 1936 r.
WAzNY OŚRODEK HANDLU MIĘDZY
POLSKĄ A NIEMCAMI.
PRZEMYSŁ NIEMIECKI WYSTAWIA: maszyny rolnicze i narzędzia, rolniczo-przemy
słowe urządzenia, nawozy, ogólna budowa maszyn, urządzenia przeniesienia siły, na
rzędzia i urządzenia warsztatowe, środki transportowe, samochody osobowe i ciężaro
we, zaopatrywanie w wodę, urządzenia sanitarne i dla zwalczania pożarów, eilektrotechnika, radjo, materjały budowlane, budownictwo osiedli, urządzenia biurowe.
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Dziś Tymeona m.
Jutro Agnieszki
Wschód słońca 4 m. 43.
Zachód
„
18 m. 46.

Gna w Sosnowcu grają dziś
ZAGŁĘBIE: „Pieśń miłości" z Janem Kie
purą.
EDEN: „świat idzie naprzód
.
*
PAŁACE: „Róża".

X ZJAZD DYREKTORÓW SZKÓŁ ŚRE
DNICH W KRAKOWIE. W czasie od 20
do 24 hm. odbędzie się 4-rodniowy zjazd
dyrektorów szkół średnich i eeminarjów
nauczycielskich województwa Kielec
kiego i Krakowskiego. W tym czasie
nie będzie w zakładzie żadnego dyrek
tora.
X LICEA PEDAGOGICZNE. Minister,
stmp WR. i OP. pismem z dnia. 28 bm.
zarządziło na obszarze kuratorium kra
kowskiego tj. województwa. Kieleckiego
i Krakowskiego organizację nauczyciel;
slkich liceów pedagogicznych w następu
jących miejscowościach: na terenie we,
Ijewódżtwa- Kieleckiego w Kielcach, Ra
domiu, Sandomierzu i .Sosnowcu; na te
renie województwa Krakowskiego w Kra
kowie, Białej i Nowym Sączu. Od róku
1936-57 w miejscowościach powyżej wy
mienionych zostają 6-klagowe wzorowe
szkoły ćwiczeń już jaiko szkoły licealne.
Ilość uczniów w szkole ćwiczeń w każ
dej kiesie nie może przekraczać 40.
X WPISY DO SZKOŁY ĆWICZEŃ. W
klasie I szkoły ćwiczeń przy liceum pcdeigogicznem w Sosnowcu ul. Wawel 1,
trwają w dalszym ciągu wpisy na rok
szkolny 1936-37. Do klasy I przyjmuje
się dzieci od lat 6. Miejsc d'o klasy I
jest jeszcze 19. Pierwszeństwo mają dzie
ci wcześniej zgłoszone. Po wakacjach
.wpisów bezwarunkowo nie będzie,

■
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Oczekujcie z napięciem
następnego rewelacyjnego filmu

w nowootwartem kinie

■------------------------------------Z posiedzenia wydziału
2423

POWIATOWEGO W BĘDZINIE

W ub. piątek odbyło się pod przewod
nictwem p. starosty Bosy posiedzenie
Wydziału powiatowego. Na posiedzeniu
tem roąpaitrzono szereg bieżących spraw-,
a m. in. zatwierdzono budżety gmin Za
górze i Niwfce.
Delaigałpm na zjazd Związku powiatów
wybrano z ramienia Wydziału inż. Cza
plickiego. na zastępcę dr. RajSe. Dele
Teatr Miejski w Sosnowcu gatem Rady powiatowej na Zjaizd1, jak
Dziś dnia 19 bm. o godz. 4.50 popoł. poiaz już donosiliśmy, jest p. starosta Boxa,
9 piękna i melodyjna otperetka G. Jarno pt. zastępcą zaś p. Wolff.
„KRYSIA LEŚNICZANKA', która dzięki
świetnej' grze artystów z pp. M. Gołaszew X KURS
PRZODOWNIKÓW
TE
ską, M. Stróżyńską, I. Erwanem, St. Iwań ATRALNYCH. Związek teatrów, chórów
skim, T. Krotkem w otoczeniu całego zespo
łu draż nowozaangażowanych chórów, pię i orkiestr ludowych pow. Będzińskiego w
knym meiodjom, barwnym dekoracjom i Dąbrowie zamierza zorganizować w ter
kostjumom, zdobyła sobie uznania publicz minie jesiennym kurs przeszkolenia przo
ności, Oklaskującej gorąco wykonawców za downików teetosłtnych (amatorów-reżysekażdą piosenką. Reżyseria dyr. J. Gołarów.) Ponieważ nie można liczyć na żad
rzewśkiegó.
Wieczorem o godiz. 8.30 poraź 10 piękna e subsydia, Zariąd przewiduje że 'ko
G.
Jarno
pt.
„KRYSIA
LEŚN1CZAN
szta wyniosą 10 (dziesięć) złotych od ooperetka
KA1'.
stżty przy 40 zgłoszonych kandydatach.
Jutro dnia 20 bm. o godz. 7 wiecz. przed Wszystkie zainteresowane
organizacje
stawienie zakupione dla zespołów robotni proszone są o zgłoszenie nazwisk kandy
czych, świetna operetka G. Jarno pt. „KRY
datów iw terminie do dnia 15 czerwca
SIA LEŚNICZANKA”.
rb. Jedlna organizacja może zgłosić kilku
-------XX------kandydatów. Gdyby nio zgłosiło się 40
X SEKCJA DŁUŻNIKÓW CHRZEŚCI kandydatów, kurs nie będzie zorganizo
JAN Piotrkowskiego Towarzystwa Kre wany.
dytowego Miejskiego przy Zjednoczonem Stowarzyszeniu właścicieli n-erwcho X RADA MIEJSKA W BĘDZINIE. W
mości w Sosnowcu zawiadamia zaintere diniu 22 hm. o godiz. 19 odbędzie się po
sowanych, że w dniu 21 hm. rb. o godz. siedzenie Rady miejskiej z następując'®
18 w lokalu Stowarzyszenia' przy ul. Pił •porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu
sudskiego 16 odbędzie się sprawozdaw z poprzedniego posiedzenia wybór przed
cze zebranie ze zjazdu pełnomocników stawiciela i zastępcy do Rady Związku
Międzykomunalnego dla. spraw opieki
w Piotrkowie.
społecznej i zdrowia w Kielcach. przy
X SZKOŁA ZDROWIA — POPULAR jęcie zapomogi z Funduszu pożyczfkowoNE POGADANKI HIGIENICZNE. W zaipomogowego w kwocie zł. 9.495, spra
Miejskm OśrOalku zdrowia i opieki spo wa konwersji miejskiej pożyczki obli
łecznej w Sosnowcu przy ul. Temtrafaej gacyjnej z 1918 r., sprawa pTzępisów o
udzielaniu, Członkom organu zarządzają
4, odlbędą się następując? pogadanki:
dn. 19 Łm. o godz. 11: dr. med. D. cego oraz pracownikom miejskim zaliczek
Mayer wygłosi pogadankę: „O szczu na uposażenie, sprawa umarzania należ
rach. jako szkodnikach. Choroby prze mości z tytułów prywatnonprawnych,
noszone przez szczuty na ludzi. Jalkie ko sprawa statutu oipłait drogowych tyt. urzyści osiągamy przez tępienie szczurów11 d’źału w kosztach budowy i Utrzymania
idln>a 26 bm. o godz. 11 dr. med'. A. Bi- dróg na 1936-47 r., wnioslki i interpela
lik i kontroler sanitarlno?±ywnościowy A. cje.
Cieślik wygł-oszą pogadankę: „Obowtąz X PORANEK, Dz:ś w kinie Eden od
ki właścicieli nieruchomości oraz dozor będą się 2 porumki I o godz. 10.80, II o
ców nieruchomości w świetle nowych -godz. 12.50 z filmu Zapomniany człowiek
przepisów jesMlamilnu san iltarno-roorząd- w roi. gł. WaWaCe Beery i Jeekie Cooper
kowego“.
Ceny- miejsc dla dzieci 25gł. dla dóro
słych od 54 gr.

=== ZAGŁĘBIA
KALENDARZYK

Czy do tego wszystkiego co wyżej
zostało opisane potrzebne są jakieś
komentarze? Nie. Potrzeba natomiast
ludzi dobrej woli i czynu, ludzi z po
czuciem odpowiedzialności społecznej
i sumieniem polakiem, którzy ude
rzywszy w „czynów stal” umożliwili
by w straszliwy sposób wyzyskiwa
nym chałupnikom wydostanie się z oplatających ich lichwiarskich macek.
Uski.

„R I ALTO“

SILNY UDZIAŁ PAŃSTW POŁUDMOWO-WSCHODMEJ EUROPY.

Eksport produktów rolniczych do Niemiec.
Legitymacje i zniżone bilety kolejowe we wszystkich biurach podróży.
Główny przydział: Polskie Biuro Podróży „Orbis
,
**
Warszawa, Ossolińskich S.
Dalsze informacje: Bre siane r Messe und AuisstelłuntgiSgesedllschaft, Breslau 16.

ką tandetę dla żydów, a oni’ sprzedają
tą koszulę za 5 lub 6 zł.!
— To ile pani zarobi miesięcznie?
— 90 zł. — pada odpowiedź.
W tej chwili przebudziło się jedno
dziecko.
— Mamo, daj mleka! — krzyknęło.
Kobieta wstała ze stołka i .po chwi
li dziecko trzymało już w ustach ka
wał Chleba, jedząc go łapczywie.
— Dopiero dziś wieczorem dali m’
trochę pieniędzy. A że nic nie .jadł
Antoś, to widocznie z głodu spać nie
może — tłumaczy matka. — A niech
pan napisze, żeby może coś pomogli,
bo już żyć ciężko — rzuca uwagę ko
bieta, obcierająic zaczerwienione oczy
— Ile was jest w Sosnowcu? — rzu
cam ostatnie pytanie.
— A jest nas, jest — takich ofiar —
mówi chałupniczka.
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„K U R J E R

Z A CHO D N T
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niedziela 19 kwietnia 1956 roku.

ŚWIATŁO

„OKRUTNA ZBRODNIA

Jj

w cwaa2a/7iZue

smutnej i posępnej sławy niećzności spotęgowania tężyzny na zauważył Massolini w przemówieniu
.. rzeszebkiego w- pierwszej in- rodowej, najohydniejsze wydawnictwa do wydawców włoskich, nie jest wol
pfuciw
.zakończony. Echa tego kolportowane są w sposób masowy, w nością. Taka rzekoma „wolność-- b
ły
jednak będą długo niepokoi- sposób, powodujący .przerażające skuł wiem jest niewolą w służbie najniż
Doj P^eezeństwo. Z całą pewnością ki. Ta wolność druku, jak słusznie szych, zwyrodniałych instynktów. Ta
s^ę powieści na ten temat, w
ka rzekoma „wolność" prowadzi do
I
ŻUl-Kac]i 'kolportowane, a opatrzozabijania naprawdę wolnego ducha,
I
jensacyjnemi tytułami, co możnado uciemiężania zdrowej myśli, ucz
WjJ>tzypuszczać choćby z takiego zjaciwego poglądu.
z iprzemówień, wygłoZ takiej wolności rodzi się niewola.
MAG.
A.
BUKOWSKIEGO
s^yeb w sądzie podczas rozprawy
Niewola ducha, myśli i czynu, dopro
*iefL* ei> drukowane było w sosnoZWIĘKSZA WACE .WZMACNIA OC0LNIE
wadzając czasami do niewoli pań
ku ■ '.ej „pięeiogroszówce"1 w odcinstwowej i narodowej.
STOSOWANY JEST
zajmująca lektura.
I kolportowanie „Okrutnej zbrodni1
liLl2!' przed nami na czterech stroZAMIAST
jest niemniej „okrutną zbrodnią" od
'broszurka, zatytułowana:
zbrodni Grzeszołskiego. Z kolportowa
T R A N U
'ł?...,'"11’"" zbrodnia otrucia dwojga
nia bowiem tego rodzaju „naukowych
Grzeszolsfciego przez własnego
broszurek"4 powstałą „okrutne zbrod
Niesłychana różnorodno^ kramów
■ Okazuje się, iż jest to... pieśń,
smaczny; skuteczny
w dobie obecnej wymaga specjalne)
nie'.
ej 'Pelodję „w Amlbrozach żył zbójW UŻYCIU PRAWIE QD PQę WIEKU
crjenłacii
co do jakości używanych
T*
„°?romnie krwi chciwy11.
kosmetyków. Znany na Całym kwiecie
krem CAZIMI METAMORPHOSA. jesl
> jtt>z to wydał tę wspaniałą pieśń,
rzeczywiście kremem godnym polece
k . ’ku ..opatentowaną11, bowiem
nia. Specjalne badania biologiczne
czytamy „przedruk surowo
wykazały zawarte w nim odżywcze
roniony, zastrz. Nr. 1059-56"? Na
składniki „zmieniające
*
*
(metamorpho
sa), które przenikając do tkanek, po«
Dię^zej 6łronie widnieje okrągła
siadają
zbawienną
moc
przemiany,
O cyfrach mówi się często, że są 104.796, będący w posiadaniu pp.: W.,
H..CzĄtka: „wydawnictwo broszurek
usuwając piegi, wągry, plamy, prysz
*
„suche11. A jednak nieraz wyrazić E., P., i N., zamieszkałych we Lwowie
ly owych i sensacyjnych1'.
» >nne wady cery. Po krótkim
,
|i$ °"ychczas w Sosnowcu nie wadzie- niemi można bardzo dużo — znacznie Kołomyi i Krzeszowicach.
tuż użyciu t najbardziej zniszczono
warz przybiera zdrowy I młodzieA
*
Trzy wygrane po pięćdziesiąt tysię
"'vd5 „naukowych11 broszurek11 tego więcej, niż słowami.
czy wygląd.
(flawnictwa. Co to jest jednak za
Wymowę taką posiadają właśnie cy zł. przypadły numerom: 182.097 w
^,awnictwo, zorjentować się już cyfry, dotyczące wyników ciągnienia Sosnowcu, 64.051 na Pradze i 28.798 w
trzeciej klasy trzydziestej piątej Lo- Warszawie.
zUa ze wspomnianej broszurki.
Z podstudja
Po dwadzieścia tysięcy złotych ot(j9e. wahamy się twierdzić, iż tego terji Państwowej. Zwłaszcza dzień oW SOSNOWCU
Jo^ju wydawnictwo byłoby nic do statni, 17 bm., obfitował w wielkie wy trzymali posiadacze losów: 94.526 i
uję.yślenia w dzisiejszej Italji i dzi- grane, zasilając obficie kasy licznych 145.821 w Warszawie, 86.619 w Rado Począwszy od dziś przez cały tydzień
miu i Warszawie, 15.540 w Krakowie
^■•^ych Niemczech, nastawionych na nosiadaczów losów.
W dniu tym padły trzy wygrane po i 190.650 w Jarosławiu, Gorlicach, Polskie Radjo obchodzić będzie lOdecie
; .’"-yższe aspiracje ducha ludzkiego
s«wego istnienia. W związku z tein PólPodobne wydawnictwa zlikwido- sto tysięcy złotych, dwie po pięćdzie Cieszynie i Puławach.
Wreszcie wygrane dzienne po 25.000( Bikie Radjo dawać będzie specjalne prol)r, ? zostałyby w kilka godzin. Tam siąt tysięcy zł., cztery po dwadzieścia
*
■gramy
jubileuszowe. W tym też ityigodniir
gdzie panuje zdrowy duch tysięcy zł., oraz oczywista — jedna zł. przypadły numerom: 166.798 (pp.. środowa „Godzina Zflgłęibia Dąbrowskie-"
C^dow-y, nie mioże być miejsca dla dzienna wygrana — dwadzieścia pięć Dzięgielewski, J. M. i S. G. z Warsza, go’4 nie odbędzie się. Program terj ,,Go
żerujących na niskich tysięcy złotych, nie licząc wielu setek wy, oraz p. A. Łepski z Łochowa) oraz dziny", przypadającej w wjgi-lję św. Je
20.688 i 76.288 w Warszawie.
i^tynktach, nic może być miejsca dla pomniejszych wygranych.
Po sto tysięcy wygrały numery:
Niedługo, bo siódmego maja rJb. rzego, pMi-uma harcerzy, przewidywał
wszystkiego, co zwraca myśl ku
161.477, własność pp.: P. J„ M. W„ rozpoczyna się ciągnienie czwartej •kocice rf- chóru i orkiestry harcerskiej.
■Jjdom, zgniliznom.
, Wobe-c tego, że „Godzina4i zostaje odęTzy sposobności warto zaznaczyć, Z. S., i N. J., zamieszkałych w Wielko- klasy z główną wygraną miljona zło. wołam-ai, konceut ten odbędzie się w din.
le
prasie włoskiej nie wolno wogó- polsce. 192.588, którego poszczególne tych. Należy więc pośpieszyć eię z od. 27 maja, w okresie uroczystości 25-decia
rozpisywać 6ię na temat morderstw, ćwiartki znalazły się w rękach pp.: nowieniem losów do tej klasy, by -ur, harcerstwa w Zagłębiu.
t^°dni, zabójstw, samobójstw, gwał G„ K. J., P. A. i W. Sr, miezkańców niknąć jakichkolwiek trudności w roz
Najbliższa piętnasta „Godzina Zagłę
i
Chojnic; grywce o mil jon.
itd. Nie wolno jednem słowem Warszawy. Krakowa
bia Dąlbrows'kie,go“ odbędzie eię dlni-a 29
la.^Oić czytelnika niezdrową, clioro■bm. Ponieważ jest to ostatnie
środa
sensacją.
i
przed Trzecim Maja i zbiórką na Dar
ul" nas, niestety, jakikolwiek wiele
Ąfarodowy, andyieja poświęcona będzie
*< mówi o odrodzeniu ducha, o koteę zbiórce. Podczas tej godziny kon-ce.
toiwać będzie orkietsti1^- dęrta Sosnowe'kiich Faibrylk Rwr i Żelaza pod' dyr. F.
^Izyłlera, a red- K. Ówierk wygłosi od
*
FARBUJE
czyt pod tytułem ..Dar Zagłębia‘‘. Tre
ścią tego odlczyłu będzie praca, oświato
CZYŚCI
wa w szkóle w O[pt<xwej po-w. Kowal
rozpocznie się w najbliższym czasie
skiego. utrzymywanej przez Zarząd pkrę
PIERZE WSZYSTKO
gowy PMiS. w Zagłębiu.
W związku z budową osiedla ro niu budynku, co nastąpi jeszcze w
nowemi środkami chemicznemi,
----- XX----botniczego
przy
ul.
Suchej
w
Sosnow

bieżącym
roku
jesionią,
stają
się
odnieszkodliwemi dla włókien
cu, pod adresem zarządu miejskiego razu prawomocnymi właścicielami nie X PRZEDŁUŻENIE WYSTAWY OBRA
materjałów
napływają liczne zapytania i życze ruchomości z tern, że dług zaciągnię ZÓW W SOSNOWCU. Wielkanocna *wy
nia. Uzupełniamy przeto podaną, po ty na fcuipno parceli j na budowę, ob stawa obrazów krakowskiego SadOntf
Pralnia Chemiczna i Farbiarnia
przednio przez nas wiadomość.
ciąży hipotekę realności, i że Bank sztuki Alfreda Waiw.rzeckiegOi, oraz wy
*
Wieln spośród pragnących nabyć Gospodarstwa Krajowego zgodził się stawa mailarzy Zagłębia i Górnego Ślą
dom,ki, posiada, wprawdzie niewiel na udzielenie kredytu na kupno te- ske wobec licznej frekwencji gości- du
Sosnowice, ul. Piłsudskiego 70
kie, zaoszczędzone kwoty,
którzy r, nu potrzebnego pod budowę osiedla żego 'Łainteresorworaia się szkół, będzie
ehcieliby przy rozpoczęciu budowy na warunkach dla osiedla bardzo ko przcdłniźoma. jeszcze o trzy dni tj. do śro
zamortyzować większą część kosztów rzystnych, a odbiegających dość zna d'y, dnia 22 bm. włącznie. Zakupione obudowy, aniżeliby to z progromu a- cznie od norm przyjętych dla naby brazy mogą zainteresowani zabrać w
Roboty publiczne
niedzielę pomiędzy godziną 17 a 18.
mortyzacyjneigto wynikało.
za cia terenów dla innych osiedli.
W DĄBROWIE
biegom zarządu miejskiego, będzie
Oprocentowanie pożyczki na budo X Z ŻYCIA KLUBU MŁODZIEŻY. W
i,
juiż donosiliśmy, Magistrat D^bro- możliwe, ale tylko odnośnie spłaty wę wynosi 2°/o, okres amortyzacji — poniedziałek dn. 15 bm. w sałi „Domu
*7) podobnie jak z»airządy innych minet parceli, stanowiącej zresztą główne 50 lat, oprocentowanie pożyczki na kat-olickiego w Sosnowcu I Klub młodzie
T Zagłęlbiu, rozpoczął z dn:em 1 bm. obciążenie ratalne. Ponadto zarząd parcelę 3.75%, okres amortyzacji 9 ży im. marsz. Piłsudskiego odegrał we
^boty publiczni, zaitrudiniając przy nieh budowy będzie mógł uwzględnić czę lat. Projekt rozmieszczenia osiedla zo sołą humoreskę pt. „Dz-ieAny Wojak
r^Zfobotnych. Obecnie pracuje 312 bez- ściowo spłaty w materjałach i robo- stał już opracowany i wysłany do za Symchie Smi.1 na froncie44, B. Rydla. Na
twierdzenia tak, że w najbliższym cza
o,boitnych w kamieniołomach oraz przy ciźnie.
Przy sposobności. zaznaczyć należy, sie, po załatwieniu formalności zwią wyróżnieni? w grze zasługują z pan.:
^zóbudoiwie ułic: Orzeszkowej, Kościuzanych z nabyciem terenu, zarząd Euig. Byszewjgika w roli Zosi- Eg. Lfeorwże
reflekllanci
na
budynki
po
wpłace

^i; Łukasińskiego i Legionów.
ska w ioji Kasi i jako m-artlka Euig. Wiś
, W miarę rozszerzania robót liczba ze- niu kwoty 585 zł. oraz po wykończe miejski przystąpi do budowy osiedla. niewska; z panów w roli ojca i majora,
^tidnionych przy nich robotników bęWiśniewski, jako Andrzej R- Paźniewstopniowo wizna&tać.
ski, Staszka Z. Tarkowski, legjonisty J.
Płobam, jako Symche I- Radoms-ki, resz
►jOnegdaj inłerwenjowtała u prezyidenia
ta amaitorów grała dobrze, to też całość
""^ęsimiecha delegacja kobiet Ibezrobotdzięki starannej reżyserj i p. I. Rad em
,w sprawie załrudłnienia większej.
przy robotach publicznych w Zagłębiu
skiego wypadła bardzo ładnie.
J^21by bezrobotnych. Prez. Trzęsimicdh
^komunikował delegacji, że beztobotJak się dowiadujemy, dzisiaj rano trudnienia większej liczby bezrobot X LOTERJA FANTOWA REZERWI
ł>ędą z^itrudniaini stopniowo, jak Za- odbędzie się w Ratuszu sosnowieckim nych .itp.
STÓW. Rada poiwiaitowa Rodzimy rezer
^^zyłiiśmy powyżej.
Wczoraj delegacje bezrobotnych wistów pragnąc zdobyć pewne fundusze
konferencja, w której weźmie udział
------- XX-------kierownik wojewódzkiego biura Fun interwenjowały w starostwie grodz- na dożywianie dzieci i przedszkola, urzą
PORANEK w KUNIE RIALTO. Dziś duszu Pracy p. Piwowońsfci, prezyden kiem i biurze Funduszu Pracy w So dza w diniu 3 maja loferję fantową Tą
11 godz. 11.30 odlbę^żie się w nowooltwar ci miast zagłębiowskich oraz kierow snowcu w 'sprawie zatrudnienia wię drogą zwirąca się do epołeczeńisittw.a zagłękinie ,,RLlto" pr®y uil. Wailszaiw- nik biura Funduszu Pracy w Sosnow kszej liczby bezrobotnych. Przed biu biowskiego o l^slkawe zaofiarowanie fan
rem Funduszu Pracy zebrało się oko tów na ten cel. Uipowąiżnione przez Ra
. Lj pienwszy inąuigiwraicyjuy poranełk cu p. Majer.
4 fMmu Byli soibie dlwaj huStaje z FliNa konferencji omawiana będzie ło 500 osób, przed starostwem zaś <r dę powiatową osoby roąpoezną żbióifcę
"
fantów od dn’a 20 bm.
p'?u i Flaipemr. roli g-'. Bilety u -typu sprawa ikiredyitów z Funduszu Pracy ■koło 150 osób.
nu roboty publiczne oraz sprawa «rl Sj>otoojHi nigdzie ide zaJdkócw
,
**
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GŁOSY PUBLICZNE

SWÓJ DO SWEGO, ALE PO CO?

Nr. W”.

NIEMA
PIKÓW
HI€MA4>I£G0W
NIEMA PIEGÓW

Od czasu do cza&us a szczególniej w jący młodsi żydfcowie ostazegah swoich mu podatkowi — trafiło do sfer, mogących
NIEMA PIEGÓW
ok-eeie przedświątecznym pojawiają się cy miłodrai żydkowie oet "zegali swoich coś zdziałać w .tym kierunku .i by kupiecNIEMA PIEGÓW
w prasie artykuły, nawołujące d’o popie- współwyznawców przed wejściom do pol iwo polskie, lubiące chodzić zdawna u)t<ar
NIEMA Pif?GÓW
NIEMA PlfeGOW
ania 'haindhi chaześicjańskieigo, ora»z do skiego kina — to woUeHbyśmy krajowe temi drogami. weszło ną nieco nowsze
NI€MA Pl€G<9W
MI«MA C>ł«CdW
jróbietnia zakupów w sklepach pólśkich. fjilmy, a ■szczególniej dobre — oglądać tory — i si.lią rzeczy przerwało konitaklt,
N|«M« l»t»o0w
Niaiwołyiwan i-om tym trudno odmówić ra •w polskim kinie.
jaki stpohcizeństwo wi-ążę z eftemem-tem
cji bytu, gdyż szerokie masy społeczeń Chciałaibym, by tych pa-rę uwag — nam obcym.
może sobie powiedzieć Pani, nie
stwa od W przyzwyczajane dlo wszel kfóre nastręczają się każdemu myślące-'
— PANI DOMU. dopuszczajqc do występowania
kiego rodlzaj-u kupna < w sklepach żydo
piegów na wiosnę. Zepobieg*
wskich, w dalszymi ciągu zapełniają wy
lej szpecqcej dolegliwości cery
żej wymienione sklepy, gdy tymczasem
i usuwa piegi
firmy polskie przeważnie świecą pust
kami. Jeśli jedln-aik
odpowiedzi aii-ność
całą zjzuicać będziemy na. kupujących
— to musimy- jednocześnie wystąpić z W ub. piątek, w Ratuszu sosnowiec prezydent Kaczkowski (przewodniczą
apelem dó sfer kupieckich, by ciasne kim odbyło się organizacyjne zebra cy), ks. kan. Jankowski, prezes Sądu
granice swej działailiności ana-ciznie roz nie komitetu obchodu 3 Maja. Na ze okr. Kordowski, ppułk. Smelkowsk.i,
branie przybyło około 90 osób. Prze wieestarosta Heynar, wiceprezes Sądu
szerzyły.
Jakże bowiem można kupować
*
a^ty- wodniczył zebraniu prezydent Kacz okr. Saryusz Wolski, wiceprezydent
kuły, których żaden sklep pofeki nic kowski, asesorowali: płk. Smelkowski. H. Almstaedł, insp. Luchowiec, prezes
posiada? Gdzie można dostać ryby, a wiceprezes Sądu okr. Sarjusz-Wolski, inż. Frycz, prezes Zw. legj. Toiba, p. NA SREBRNYM EKRANIE
maiwet mię^a? Czy jest w śródmieściu prezes Siow. kupców polskich P. Ku Choiewicka, p.Almstaedtowa, naczel
Świat idzie naprzód
.choćby jedna jatka, Łtóraby o każdej charski, sekretarzował p. Paczyński. nik Nawrocki, ks. Jung, prezes P. Ku
Kino „Eden' » iśoenowcu wyświeiia ,
porze dnia miała mięso i i-o choć w czę Po zagajeniu zebrań i g przez prezy- charski, dyr. Lewandowska, dyr. Le
*
ści podobne do tego, jakie w każdej d. nta Kaczkjwskiego , po krótkiem wandowski, komisarz Budzyński, kier. atatnio nowe .potężne widow isko fiimo
chwili można dostać w pobliskich Ka- przemówieniu prezesa zarządu okr. Tylman, kier. Barański, por. Ślusar pt. ,^wiat idzie naprzód' reżyserji <
towdoadh? Czy to są rzeczy tak trudne, Polskiej Macierzy Szkolnej inż. Fry czyk, p. Bargiel, mec. Koenig, p. Czaj hua Forda. Fiian ten osn-uuj na tle
'że mafcze Ikupiectwo ich się obawia? cza, dłuższy, w piękną formę ujęty re kowsfci, p. Korzeniowski, dr. Maćkow wielkiej rodziny ma^inaiiaw bawełny
Albo też drób, który w okresie przed ferat wygłosił dyrektor PMS p. Stem- ski, naez. Martin, p. Dąbrowski, prof. sianych po świecić odtwarza, hwtorjc i1*
świątecznym laik bardzo jie&t poszukiwa ler z Warszawy, na temat „Palące po Wyspiański, red. S. Arnold, red. K. życia, miioec.i i cieąpi^nia ua przestrz^^
ny. 'Wiemy, że wyprodukowała go poi trzeby kulturalno-oświatowe kresów Ćwierlk, red. Fabrycy, red. Kozubski. kilku pokoleń. Akcja toczy się części
Spowodu spóźnionej pory nie wy wo w Nowym Orleanie w Stanach
fika, wieś, my jednak kupujemy ,go nie wschodnich'1. Referat utrzymany ha
b. wysokim poziomie, obfitujący w da bierano pełnego składu poszczególnych noezonycihl, w siedzibie protoplasty te?
z polskich rąk •
Jeśli daiej przejdziemy do artyku ne cpfrowe, a jednocześnie wypowie sekcyj, tylko przewodniczących, któ wielkiego rodu, częściowo zaś w Nief
łów z naszej garderoby, to gdzie można dziany ze wspaniałym talentem ora- rzy zaproszą osoby do współpracy. ezech, we Francji i w Aingsji, gdzie ®1_
kupić bak często i ciągile noszone Mira, torskim. wysłuchany został z olbrzy- Przewodniczącym sekcji Zbiórkowej szlkają jego europejscy przedstawicie1!6’
Treścią tego, na ołibr.ęimią miatę zak1^
gotową suknię lub płaszcz, albo też u- rniem zainteresowaniem. Przy sposob wybrano prezesa inż. Frycza, sekcji
eaniowski mundurek? Gdy na jesieni ności warto zaznaczyć, iż PMS Zagłę technicznej por. Ślusarczyka, sekcji joinego filmu, jest zagu , menie bytu i ep1’^
bia
Dąbrowskiego
opiekuje
eię,
a
wła
imprezowe
propagandowej
dyr.
Chowszystkie matki zaopatrują synów w umi rodzinnej, on Ue których poprzez
łość tego filmu snuje się wielka rreóai6'
hrania ileż setek, a pewniej tysięcy — śeiwie utrzymuje szkołę w Optowej. lewicką.
(Lisi
kierowniczki
tej
szkoły
druko

Zebranie
komitetu
wykonawczego
teina miłość. Poza genjainą kreacją, jak
*
przejdzie iw obc-c ręce ze owe mundurk
naznaczone
zostało
na
wtorek
o
godz.
waliśmy
niedawno).
gtiworzyla para znakomitych aktorć'''
--i-wSZynęl-'’, o których ma się głębokie
Po
referacie
dyr.
Stemlera
przystą

19
w
gmachu
Ratusza.
Omówiony
zo

jdk Madciekne i Fcamchot Tonę, roz01'1’
^przekonanie, że materjial na nie zoeiał
zrobiony w żydowskich fabrykach, u- piono do wyboru komitetu wykonaw stanie szczegółowo program uroczy &hem reżyserskim, rzadko nawet w nd
czego.
Wybrano
następujące
osoby:.
stości
w
dniu
3
Ma
ja.
większych filmach spotykanych, wyroź
szyte były w rówinie żydowskich praco
nia cię scenar jiusz.
wniach nosi aaś je polskie dżiecko.
Tutaj więc na tym potu kupiectwo
Madc-ieine CarroW, piękna i wióśo;alia
W
,w chwilach radości i szczęścia, a powec'
polskie ma wiele do zrobienia i może
ma i porywająca w ueelkieh momcnitad’’
liczyć na pdine poparcie uświadomione
go społeczeństwa, które daje gwarancje
dała fenomenalną kreację godmą tej
wkrótce zaelektryzuje Sosnowiec
korni:ej aktorki. Franchot Tome w r. R'utrzymania, racjonalnie i po kupiecku
prowadzonym placówkom.
r-zarda Girard, potomka potężnego rod'1'
stworzył postać moftną, serową i odpoTf®
. Trudno też nie wspomnieć o prpgrajmj.ch w mszy.ch .kinematofgraifciehj gzezze
iw obliczu walących się na jego głc
*^
gólmiej, gdy się po temu trafia wyjątko
przeciwności, w momeurtach szczęścia M
pełnym wczucia amantem.
wa okazja- Dlaczego kino, będące w po'Si.adiwlii pol
*akó|W ’ wystarwia „KoeniglsX OMP. DLA BIEDNYCH N»A
tóank“ a żydowskie „Różę“. Czy dlate
WEJ GÓRZE.. Z Mnqj<aityiwy’ opiekun^1
go żaden Pplak w Sosnowcu nie obej
Jak już donieśliśm. wczoraj, w ub. eveh, jak o tem donosiliśmy, interwe ogjnJeika OM‘P. im. g»n- Br. Pieradkie^
rzy tego dbraizu', czy też sztuka stoi po
nad nerodowością? Gdy jednak przy- piątek zastrajkowali robotnicy, za niowała w Inspektoracie pracy, wczo- oby wielki Litdlji Stainfciewicwwej,
*
pomnimy eobe artykuł >w tejże gazecie, trudnieni przy regulacji Brynicy i raz zaś u kierownika biura Funduszu sko zorganizowała wśród symipatyftcó'
Czarnej Przemszy w Sosnowcu. Robo Pracy w Sosnowcu.
OMF zbiórkę ofiair
święcone dlia
Kierownik biura p. Majer oświad ci z cOreinai Dębowej Góry. Zbiórka
ty te są finansowane, jak wiadomo,
przez Fundusz Piraey, przyczem wyso czył delegacja, że w sprawie tej inter listy potwierdzone przez Daczeónilka
kość dniówki określono na 5 zł. Kie weniować będzie u dyrektora woje wyóziailu ołk ręgoweglo Zaigłęftńf. DąjbrO'
*
rownictwo robót, znajdujące się w wódzkiego biura Funduszu Pracy.
takiego przyniosą w goftówice 135 A.
Inspektor! pracy przeprowadzi roz gr., w natuirze kiełbasę, jajka., cuŁie^1
wydało zarządzenie, że
WYTWORNE MUNDURY Katowicach
każdy robotnik musi na dniówkę wy mowy z kierownictwem robót w po cukier i td. Ognisko w diniu 10 bm.
i czapki nowego typu poleca:
wieźć 70 taczek ziemi, w przeciwnym niedziałek.
poświęceniu darów pi^zez kfr wikar^
Zaznaczyć należy, że roboty przy parafji Sielec, rozdało w lokaiu świe^1'
bowiem razie wysokość dniówki bę
regulacji rzek prowadzone są na dwie cy Ogniska przy w. Strzeleckiej
dzie zmniejszona.
Strajkujący zażądali 3 zł. 30 gir. za zmiany, przyczem każda partja pra city dzieci 120 stanioli i 128 paczek,
Dojazdowa 5.
2396
dniówkę. Strajk objął około 180 ro cuje kolejno po dwa tygodnie. Straj wierajęicydh po 3 jeja
*'
kólorowa-n
botników. W dniu wczorajszym robot kujący należą do partji, której dwu 'ćwierć kg- kiedlbasys ćwierć kg. 00^^
nicy przybyli na teren robót, jednakże tygodniowy okres pracy skończył się etruicle irtó. Po skonłtTolowaniu raóhu1’1
wczoraj.
pracy nie podjęli.
ków i zamk nięic-iui akcji, ustalono iż P0
W ZAGŁĘBIU
W ub. piątek delegacja etrajkujązoetajie nie wyd
*aftkowacna
FiRmn zł. 23 ?r
Podczas osWtn-iegO ciągnietnia tóterji
16, którą Ognisko pwłató w całości o3
państiwoiwej w drujgLm dhiii wie
*lika
wy
cele kuJturailno-aświatow? OMP. Podają
gnana 50.000 padła w kolekturze St. Hlao tem do wiadomości społeczeństwa O'
wskiej w Sosnowcu. Tym razem szozęMjP. okłada wEzygftkim ofiarodawcom
śrcie uśmiechnęło' eię 'ludziom biednym.
dęcznrie „Bóg zetpktó
*.
Jedirut z ćwiartek; los a znajdowała się
X PROCESJA W DNIU ŚW. MARKA
w rękach dwóch szoferów pp. Uranio wW solbotę din. 35 bm, o godz. 7 reno
skiSfgo i Skóry, z>a&rwd’nk>nych w Tow.
■ruszy z kościoła parafialnego w D-ąbr^'
Czeladź.
■wie procesja tna SrtaTą Dąferowęi. gdf€
Posiadaczką druigiiej ówi-atr.tlki była żo
iw kaipPey odprawiona zOstamie uroczy^3
Otieirlaj wydarzyły się dwa niesz znając okaleczeń głowy.
na śiusaraM. z Pogoni, Idtóra grała na loDraczyńskieeo przewieziono na ku m®za św. t nemką.
częśliwe wypadki podczas pracy w za
terji po ra<z pierwszy w życiu.
X REKOLEKCJE W STRZEMIESZ'
Saczęśiliw posiadaczka losu miała ci© kładach przemysłowych w Sosnowcu. rację do szpitala.
W Kucie „Katarzyna'" Jóil-etni ro
CACH. Z okazji przeniesienia RePlk1^1
kawę ■adatrzenie. Kilka miesięcy temu by
św. Winicen^egio a Paulo odbędą się /'
la w Kafowkedh i chciąia nabyć los w botnik Henryk Szwanke z Sosnowca
inicjatywy Pani Wincenfek w Strze®01^
jedynej z tamtejszy
*
1!) kolektur. Prawie w (Żeromskiego 2) zatrudniony przy czy
Szycach rekolekcje: we czwartek dn.
tym samym momencie spotkała braita, szczeniw walców na oddziale walcow
SOSNOWIEC
3
Maja
11
który por^dte® jej, alby kupiła los w ko- ni doznał zmiażdżenia prawej ręki. Zamieniamy stare odbiorniki na nowocies- hm. i piąttók 24 bm. wyjąjcfflnje dna. pa^‘
lełfcurze HlaiWskiej w Sosnowcu. Siostra Ofiarę wyipadfcu przewieziono do szpi ne typy. Największy wybór Radioodbior iw sobotę zaś 35 bm. współne rekólekcJc
dta pań i biednych. Togoż dnia odh<'
nie mogiła się zdecydować, ale na usilne tala.
ników w Zagłębiu.
dWe się spowiada: W niedzielę dn.
Drugi nieszczęśliwy wypadek wy
naleganie biM-a. -nabyła los w kolekturze
łim. uinoiczyfeda mb za św. i wspóŁna ko^u'
HŁaiWskiej. i jak się oka-aaibo rada brata, darzył się na kopalni hr. Renard. Mia
uje ś^’. Stów. j>ań miłos^ndtzia św. W-i'"'
była skutecza.
nowicie podczas zakładania rur spadł
*tego
a Paullo zf^praeza do wzięcie ’’
Pozowała .polówlka“ nabyta została na z rusztowania jeden z robotników, ZŁ 30 na bezrobotnych składa Zalkiad <-en
prowincji. Szczęśliwcy narazić posiano- '3-letni Juijaai Draczyński, zamieszka Rzcźbiarsko-Kamicniarshi J-ane Mitełi przy d-Matłu w rekólekojaóh wszystkie
jBztonkiwie
opaz in®e parne.
ły w Somweeu pasy tri. Koźlej 31, do- ni. Rudnej,
wife umieścić pieniądze w PKO.

Przed 3-im Maja w Sosnowcu

| „CAŁE MIASTO 0 TEM MÓWI
I

2447 NIEBYWAŁA SENSACJA

Strajk robotników przy regulacji
Brynicy i Czarnej Przemszy

WOJSKOWE

L.FLAK

BĘDZIN

Uśmiech fortuny

Nieszczęśliwe wypadki
podczas pracy

„OPTOFOT“

OFIARY aaaarai

Nr. 107.
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.KURTEK ZACHODNI”

SAMOCHODY ANGIELSKIE

1
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Modele

cena od zł. 4.650
b. dogodnych warunkach
sląska reprezentacja

doitarcza

„MOTORYZACJA"
Katowice, Raciborska 48
tel. 313-49

2321
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i nauka dzieci do i spowiedzi
>. Poni?cfeiatók i wtorek odbędą się w
■ ąbrowie zapisy dzieci do I spowiedzi
‘ Jcoffljmnj.i św., które nie uczęszczają do
oraz tych dzieci, których kałe>\ki nie zdążą przygotować w szkoło
'apisy w fe d*ni odbywać się będą od
^odz. 15 <w katncęlanji kg. dyżurnego.
PORANKI „POWSZECHNIAKA" W
“ĄEROWIE. We Wtorek do. 21 bm. odMaie się w kinie „Bajka“ w Dąbrowie
Pekiny poranek filmowy „Powszechniea ’ z filmem pt. „Pan Twardow<ski“. Cebiletów 20 gr. dla dziatwy szkół poz&chnych. I seans o godz. 10. W razie
^‘l'vnej ^ohwemcji następnie seanse roz
^tzną się o 12 i o 14.
£ koło gospodyń wiejskich w
AGISZY. Ppzectetawjcnie eeikcji scenicz
j j przy Kole gospodyń wiejskidh w
/Agiszy-ditoreacŁ. Ruchliwa sekcj, sceprzy Kole gospodyń wiejslkich w
^Sjszy-Ólinicaidh,
pozostające
pod
|*lerigic0nem
przewodnictwem p. Ireny
^Sztiunioiwej, urządziła w długim dniu
'"'iąt Wielkiej nocy, już Czwarte w tym
®eWr,ie przedstawienie. Program zaiwiekoncert- zespołu mandolinistów przy
?GW. oraz drama
*
w 3 aktach J. KoipCniowskiego pt. „Korpiaccy górate“.
("2dha podkreślić, że ryżyser i dek Ora.
I?1' sekcji aiłtywta-mailarz I>. Zbigniew
^w&clki z trudnego zadania wywiązał
znakomicie. Aktorzy trudne swe ro6 Wykonali z dużą dozą taJenltui i starań
’9ścj. Udział wzjęj pp; Henryk PałuS®a, — Antoś, Służałoweka Sabina —
‘'tarta, Symańsika Zofja — Prakseda-, Se"tóryin Kazimierz — Maksym, Kwieciń7° Józef — Prokop, Halaczelk — ManJJ.ttarjiłsz oraz pp. Łaszczyik, M-ajówna
^dolska. Kwiec-tAi, No-żainka, Kleszcz
piętak i mała Danusiu Zyigmuniówina.
jtarwne stroje, tańce i śpiewy, a w
i2tzegćlności pięikiny solowy śpiew opry
ska urozmaiciły całość. To też publiicz,T)ść przepełniająca salę po brzegi rzęs idklaskami wynagradzała aiklprów.
(-.^cja sceniczna przy KGW. Łagiszay“'nice cieszy się ogromnem powodże,’tetn i rozwija się stałe. Sądzić najeży,
6* Przy dalszej pracy rezultaty 'będlą je
f c*e lepsze. Na żądaiai-e publiczności po
> * drugi dramat zostanie wystawiony w
^■'O 17 maja- br.

harcerskie
Mundurki, oraz wszelkie artykuły obozowe

„S T A D J O N“
SOSNOWIEC, 3 Maja 29
( bok Ubezpieczalni)

1950

Z

Małżonkowie Kornowie z Wolbromia
pod zarzutem podpalenia własnego domu
■W dniu 17 bm. nad ranem -wybuchł
gwałtowny pożar na strychu domu Joska Koma iprzy ul. Legjonów 15 w
Wolbromiu.
Pastwą ognia padła cześć domu oraz garderoba, pościel i naczynia ku
chenne. Straty poszkodowany oblicza
na 9000 zł.

&akaz pracy nocnej
DLA KELNEREK.
fcwiiąziku z roziporzą^zeniem iiiiini»tra.
społeczne# iw spuawie spisu robót
.'^broniomycih młodocianym i kobietom.
Q,re msys temat yzo'wało i uzupełniło doA^czagowe przepisy w tej mierze po■ ^iiy
pogłoski, jakdby wykonanie
rozporządzenia poeiągiać miało za
"C!bą redukcje icrnych pracownic w za
jadach giastron-om i czmycha
,
myiine informacje wynikają t błę
r‘e-i interpretacji przepisów; dotycząrobót wzbronionych kobietom. Noe rozporządzenie, utrzymując w całej
'^ciągłości obowiązującą dotąd zasadę
zabrania kobietom tylko bezpośreril;/j obsługi konsumentów w pOrze noc
w zakładach, w których sprzedawar)f> 6ą napoje alkoholowe do spożycia
j a; miejscu, z wyjątkiem re&tauraCyj koe'Jotwy,ch i t. zw. automiaitów, w których
raca kobiet w nocy nie jest zakazana.
£aka-z ten dotyczy nocnej -pracy ke'lerek, zajmujących się w wymienionych :
Mdadaeh obsługą na sa-Ij — nie dotynatomiast pracy innych pracownic
.<8astronomicznych, jak np. kasjerek,
Pobiel pracujących przy burze itp.

niedziela 19 kwietnia 1936 rofcu.

W czasie przeprowadzonego docho
dzenia wyszło na jaw, że pożar wy
nikł z podpalenia, którego miała się
dopuścić żona poszkodowanego, Frandla w porozumieniu z mężem.
Małżonkowie Kora zostali zaiinzymani przez policję i oddani do dyspozy
cji sądni grodzkiego w Wolbromiu.

Sport
Narodowy bieg
W DNIU 3 MAJA
Miejski komitet WF i PW w So
snowcu, podobnie jak w roku ubie
głym, organizuje w dniu 3 Mają bieg
naprzełaj: 1) dla zrzeszonych w P. Z.
L. A. na trasie 7 km.; 2) dla organizacyj i niestowarzyszonych na trasie 5
km.; 3) dla młodzieży na trasie 2 km.
Zgłoszenia należy kierować do miej
skiej komendy PW, Sosnowiec, Aleja
4, do dnia 30 bm., załączając świadec
ctwa badania lekarskiego i miejskiej
poradni sportowej.
Trasa biegu na poszczególnych od
cinkach zostanie podana w swoim
czasie,
----- xx-----

Bieg sztafetowy Z. S.
NAOKOŁO ZAGŁĘBIA
W związku z biegiejn sztafetowym
naokoło Zagłębia, Związek strzelecki
Będzin miasto komunikuje, że zmiana
sztafety na terenie Będzina odbędzie
się między godz. 12.30 a 13 przed
świetlicą Zw. S. (Hale Targowe). Wi
dzowie będą mieli sposobność zoba
czyć zawodników wysokiej klasy, jak
Rodkę, Górskiego, Rocha, Kołodzieja,
którzy na zawodach przedolimpij
skich w Warszawie tak godnie bronili
barw Zagłębie

. WYCHOWANI
1
FIZYCZN
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Zawody piłkarskie w Sosnowcu

Dzisiaj odbędą się na stadjonie Po
licyjnego Klubu sportowego w Sosnow
cu następujące zawody piłkarskie:
o godz- 11.15 mecz o mistrzostwo ki.
B pomiędzy „Samsonem'- j T-wem sp.
.,Sosnowiec;
o godz. 9.15 przedmecz — rozgryw
ka o mistrzostwo kl. C .pomiędzy „Ma!tabi‘‘ Sosnowiec i Strzeleckim Klubem
Sportowym, Sosnowiec.
Bokserska reprezentacja okręgu
śląskiego.

(Pto przeprowadzonych eliminacyj
nych zawodach bokserskich okręgu
śląskiego, ustalony został następujący
skład reprezentacji, która wyjedzie
na mistrzostwa Polski: Jasiński (Ruch
W. Hajduki), Jarząbek (IKB Święto
chłowice, Matuszczyk (Pol. KS Kato
wice), Manecki (Ruch W. Hajduki),
Bieniek (Ruch W. Hajduki), Wiedemann (Ruch W. Hajduki), Mcszkowicz (Makabi Sosnowiec), Wrazidło
(Ruch W. Hajduki). Pozatem ‘z repre
zentacją Śląska wyjeżdża Piłat (Pol.
KS Katowice), który bronił będzie swe
go tytułu mistrza Polski.
W eliminacyjnych zawodach, we
czwartek Lejzorgen i(Pol. KS Sosno
wiec) znokautowany został w I run
dzie przez Fojta, a Jarząbek (IKB)
pokonał na punkty Welgrina (Makabi
Sosnowiec).

ZfóftrwrG.

Aspirina, która jest obecnie
preparatem krajowym.

ASPIRINA
Do nabycia wa wszystkich aptekachCena za < fabl. obacnla Jui
ftrlko t>za 20 fabl. Zl. 2.25

normowaniem zagadnienia amortyzacji, za
zwolnieniem od opodatkowania sum, powsta
łych wskutek umorzen.a przez wierzycieli
czięści lub całości należności, za wydatnem
obniżeniem akcyzy na krajowe wina owoco
we oraz a<kcyzv i specjalnych opłat na rzecz
państwowego funduszu drogowego od ben
zyny, które hamują rozwój motoryzacji
kraju.

Odszczurzanie Sosnowca
I OCZYSZCZANIE POSESYJ
NaskuteŁ zarządzenia. -władż zarząd
miejski
Sosnowcu wydał polecenie ogólnęgo oczyszczenia posesyj, ulic, pie
ców ma terenie całego miasta iw termi
nie dó dn. 23 bm.
Pozatem w najlbliższycŁ d'niacb za^ta
dzone zostanie na terenie miasta przy
musowe trucie szczurów. Trutki na szczu
ry nabywać można w ośrodku adrowia,
przy uli. Teatralnej 4 w dniach od 21 do
2? 'bm.
Osoby, zakupujące trutkę będlą rejestaowane.
Sprzedawana trutka, zabójcza jest tył
ko dla szezuirów, nięszlkodliwa zaś dla
Ittdzi, zwierząt domowych i drobiu.
Trutka powinna leżeć przez 3 dii:, a
mianowicie, 28. 29 i 30 bm.
Bóść trutki na posesję małą wynosi
pół kg., większa 1 kg. w zależności od
zaszczuczenie. Na place fabryczne i te
reny niezabudowane 1 kg. na 400 mtr.
kw. Dla 06Ób, które przeprowadzą tru
cie i przyniosą na punkt kontrolny w
dlniu 30 km. ul. Dańdowska 64. najw ię
kszą ilość szczurów — zarząd miejski
wyznacza 5 premji w wysokości 30 zł.,
20 zł.. 15 zł., i dwie po 10 zł. Wysokość
i wypłacenie premji uzależnia się od.
przędłożenia potwierdzenia z zakupu tru
tki i jej ilości.
Osoby, które nie zastosują się do po
wyższych zarządlzeń -ulegną karze.
---- KX-----

Przewlekła choroba
PRZYCZYNĄ ZAMACHU^
SAMOBÓJCZEGO
43-letnta Cecyflje Sochowa. zamieszkała,
w Dąlbrotwie przy ufl. Legionów 167 -ue-ło
wała popełnić on&gidaj samobójstwo-, po
*d
rzyn-ająic sobie żyły u lewej ręki.
D-emaitkę- prtzewaeoioino w stanie groź'
nym do sapitafla.
PrzyiCizyną tairgfióęęia się na życie rprz&wileflcła choroba.

PROGRAM RADJOWY
WALKA O CISZĘ W WARSZAWIE
Dwie firmy, między innemi browary warszawskie wprowadziły wozy z kołami ogumowanami, aby tylko mieszkańcom stolicy zapewnić ciszę

Kronika gospodarcza
SPOŻYWAMY WIĘCEJ CUKRU. Cukrow
nie polskie sprzedały w małeu r.-b. na ryn
ku wewnętrznym otfóleon 51.729 ton cukru w
wartości cu.kru białego wobec 24.960 t. w
marcu 1935 r. Oznacza to wzrost konsumeji
o 27.1%, Eksport cukru w mareu r.b. byl
mniejszy niż w roku 1935, wynoail bowiem
13.316 ton wobec 19.099 t. w marcu ub. r,
W pierw&zem półroczu bieżącej kampanii
cukrowniczej t.j, od 1 padzie mika 1935 r.
do 51 marca 1936 r. spożycie krajowe wy
niosło 157.495 ton wobec 140.458 t. w odpo■wiednirn okresie kamipanji 1954-35, wzrosło
więc o 12.1%. Eksport w pierwszych 6 mie
siącach kamipanji 1935-36 wyrażał się cyfrą
32.170 ton wobec 63.649 t. w a<nało.gicznym
okresie poprzedniej katnjpanji.
BUDOWA

ŚPICHRZÓW

ZBOŻOWYCH.

Zainicjowana przez Rząd akcja budowy spi
chrzów zbożowych, rozwija się bardzo po
myślnie a zwłaszcza na kresach wschod
nich. W całym szeretgu powiatów przystąp
.pio-no już do budowy przy bardzo wydatnej

pomocy finauuowoj Państwowego Bamk-u
Rolnego. Budowane są nietylko śpiohrze
zbożowe, w znaczeniu ści&lam, ale również
i spichrze przeznaczone do składania lnu,
konopi i t^p.
O ZASADY OPODATKOWANIA OSÓB
PRAWNYCH. Odbyło się zebranie międzyizbowej komisji
skarbowej Związkiu izb
przemysłowo - handlowych, która obrado^-ala nad sprawami podatko-wemi. W dyskusji
nad ustawą o podatku dochodowym nastąpi
ła wymiana poglądów co do konieczności ogilędneigo opodatkowania dochodu osób praw
nych. Komisja wypowiedziała się za uchyle
niem podwójnego opodatkowania, jakie jest
przy systemie obecnym. Nowe zasady opo;
datkowania dochodu osób prawnych ustali
niebawem Związek i ząpropon-uje minist.
■skarbu po dokonaniu badań nad tym przed
miotem również w zakresie ustawodawstwa
i praktyki zagranicznej. Komisja wypowie
działa się za wprowadzeniem uilig dla no w vch
inwestycji przemysłowych, za należytem u-

NIEDZIELA 19 KWIETNTLA. 1936 R.
8.30 Pieśń „Pod Twoją obro-nę“. 8.35 Ga
zetka rolnicza, 8.45 Koncert orkiestry dętej
31 PP. 9.30 Transmisja nabożeństwa z kate
dry św. Jana w Warszawie. Po nabożeństwie
koncert popularny (płyty). 11.00 „Na pol
skim transatlantyku14 — fełjeton wygł. Je
rzy Podoski. 11.15 Transmisja uroczystości
odsłonięcia pomnika Jana Kilińskiego. 11.57
Sygnał czaisu, hejnał. 12j03 Poranek muzycz
ny z sal teatru .,Roma“ w Warszawie. 14.15
D. c. tranemieji uroczystości odsłonięcia
pomnika ku czci Jana Kiilińskiego. 14.45
„Chiwlka pytań
*
1 — w red. W. Fremkla —
pogadanka dla dzieci. 15.00 „Bery i bojki
śląskiB44. 15.15 Orkiestra Edith Lorand (pły
ty). 15.30 Powszechny Teatr Wyobraźni: słu
chowisko p.it. „Świeczka zgasła14 — kornedja Aleksandra Fredry. 16.00 „Bieg na prze
łaj o nagródę 10-lecia P. R. 16.45 Wielki
Koncert życzeń. 18.45 Słuchowisko z warjacjami na temat „Pan kotek był chory“. 19.40
Koncert reklamowy. 20.00 Karol Szymanow
ski: I koncert skrzypcowy w wyk Ireny Dubiekisj i ork. symf. P. R. 20,30 „Co czvtać
**
nowości literackie omówi Stanisław Adam
czewski. 20.45 „Wyjątki z pism Józefa Piłs-udetkiegó. 20.59 „Co myślą o Radjo“. 21.00
..iNa, wesołej lwowskiej fali4* p.t. „Król Eter
skończył dziesięć lat". 21.35 Koncert repre
zentacyjny Rozgłośni Pomorskiej w Toru
niu. 22.45 Wiadomości sportowe. 23.05 Muzy
ka tax
&aaia
**
(płyty).

KUBTFR
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ZE SPORTU
KIELECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK
PIŁKI NOŻNEJ - CZĘSTOCHOWA

AUTONOMICZNY PODOKRĘG
ZAGŁĘBIA DĄBR. BĘDZIN
Adres sekretariatu:

"7 A

TT n D N T1"

zgodę na wyjazd od rodziców lub opiek u
nów. Zainteresowani w tej sprawie zgła
szać się winni do biura ekspozytury w
Zawierciu (u'l. Min. Pieractkiefgo 18) wraz
z dokumentami. Termin wyjazdu do oho
zów pracy -nastąpi w dniach 23, 24 i 25
bm.

niedziela

Kwietnia 193b

toku

p. F. Skięlcowat, referent wychowania
fizycznego prof. K. Biliński, referent
„orłąt1* prof. St. Kwarciak.
X ZEBRANIE STRONNICTWA NARO
DOWEGO. W. ub. piątek odbyło się mie
sięczne zebranie Stronnictwa Narodowe
go w Zawierciu przy licznym udziale
członków w lokalu własnym pod przewód
nictwem prezesa <P- A. Bieleckiego. Na
zebraniu został wygłoszony referat p.t.
,-Obecna syltuacja polityczna” przez stu
denta p. Zdz:s-lawa Czernickiego. Po re
feracie odbyła się ożywiona ' dyskusja.
Pod koniec załatwiono szereg spr^iw or
ganizacyjnych.
X KRÓTKOTRWAŁY STRAJK. Onegdaj około godz. 11 rano zastrajkawali ro
Lotnicy fabryki Krawczyka. j Ski, w li
czbie 186. Po przeprowadzeniu rozmów
między delegacją robolniików a. dyrek
cją fabryki, strajk przerwano i około
godziny 3 popol. robotnicy przystąpili db
pracy.

Nr. 10?.

POLSKI
OLBRZYMLk LICYTACJA MAJĄTKÓW

Wileński Bank Ziemek i wystawia "

H, Gwóźdź, Będzin, u.1. Cynkowa 15
m. maju r. bież. 50 domów w Wiłikc 1
KOMUNIKAT ZARZĄDU NR. 11.
około 60 majątków na Wileńezczyźn^
Kino STELLA wyświetla Jego Wielka
1. Wzywa się ŻTGS „Nordja11 Sosnowiec, Miłość.
na licytację, spoiw-od-u inieuTegulo^any’^
do spowodowania przybycia na posiedzenie
pożyczek i uprocenr-o" ań dłuigó^' przcZ
Zarządu Podokręgu w czwartek dnia 23 bm. X NOWE WŁADZE ZW. STRZELEC
właścicieli tych nieruchomości.
o godz. 19 ich członka zarządu w celu wy
jaśnienia sprawy
nierozegrania zawodów KIEGO. W tych dniach odbyło się konZazmczyć nałoży, iż inieruchomo£ex
styit-wcyjiDe
zebranie
nowówybranego
po
koleżeńskich z RKS „Jedność1* Kochio wice
_____eą_ w 95 proc, -w Tękąch właści'
miejtekie
w dniu 12 bm.
wi-aitowego zarządu Zw. Strzeleckiego w
cidLi chrześcjaii, zaś majątki zicm^kif
2. Podaje się do wiadomości, że w dniu Zawierciu, w składzie następującym: pre
wyłąpzme zicmiain narodowości po-skic^
15 bm. ukazał się komunikat zarządu nr. 10,
który obowiązuje wszystkie kluby. Dalsze zes mgr. St. Malamowicz, wiceprezes —
POMNIK DŁUGOSZA
wiceprezydent
m.
Zawiercia
p.
W.
Gó

dyrektywy w tej sprawie wydano zostaną
Sjpołeczeństiwo miasta Kłobuckanastępnym
komunikatem.
Równocześnie ralczyk, sekretarz G. Palmę, skarbnik
przypominamy, że legitymacje sędziowskie Bauer. Członkowie zarządu: pp. Józef
etąpiło z inicijatylwą wysfawiemia pcmni'
b. PKS utraciły swą wożność i nie uprawniaka głyminamu diziejopieoiwi J^no-wi Dl’1'
ią do wolnego wstępu na zawody. Wyzna Cza mota, M. Faljero-wa, referent wy
goszOiwh który był przez wielo l^t pr^
czeni sędziowie przez Podokręg, zaopatrzeni chowania obyąyalteJskiego d'r. prof. W.
boszczem w Kłobucku. Gotowy- projefc1
będą w odpowiednie pisma.
Lipowski, komendant powiatowy L. swi
3. Podaje się do wiadomości RKS ..Za- d'eraki, komendantka oddziałów żeńskich
pomnika Diługos-za-, wykonał już artyst
*
głębie“ Dąbrowa Górn., że gracze b. RKS
rzeźbiairz Antoni Janik z WaTsaawy.
„Orlęta11 zgłoszeni do Ich klubu przed dniem
MILJON DZIECI PODDANYCH BA
14.3.36 r., mają prawo brania udziału w za
wodach.
DZIE SZCZEPIENIU PRZECIWIBLON1
4. Podaje się do wiadomości klubom, że
CZNEMU.
zarząd okręgu na posiedzeniu w dniu 1.4.36
Departamemt Służby Zdrowia- Min^t^1'
r. skreślił z listy członków RKS „Orlęta11
Dąbrowa Górnicza. Gracze RKS „Orlęta
**
są
stwa Qpięki Społecznej wydał przepić?
automatycznie zwolnień i.
o przeprowadzeniu przymusowych
5. Podaje się do wiadomości, że PZPN za
pień (Hrzeciw dyflte-ryltowi, dzieci w wie'
łatwiając wniesione odwołanie b. ciłonków
ku od lat 10 do 15 w tych miejscowoś
WG i D. Podokręgu Zagł. Dąbrowskiego po
stanowił:
1) p. Horzelskiego Zygmunta
ciach, które eą zagrożone epidęmją.
uznać winnym i ukarać go naganą' za złe i
Sizczeplcnia przeprow adzone będą
niezgodne z ogólnie przyjętemi zwyczajami
czasie od 1 maja! do 30 wrześmie.
prowadzenia protokułow, 2) p. Lorka Jana
uznać winnym i ukarać go 1-no roczną dy
Od dizieci szczepionych poraź pie.r''
*
skwalifikacją za wykorzystanie swego staezy pdbienama będlzie opłata w wysoko'
■ noiwiska, jako przewodniczącego WGiD i wi
ścl 10 gr. oraz 5 gr. za rejestrację.
ceprezesa CKS w celu dopomożeuia swemu
Akcja szczepień oehromnych' przed"'
klubowi.
6. Podaje się do wiadomości KS „Strzelec”
dyfterytowi poprz-edzona będzie propa
Łagisza, że pismo Ich z dnia 8.4-36 r. L. 4-36
gandą w’ drodze obwieszczenia-, odczl'
w sprawie przelania należnej Im eumy zl. 11
tólw, filmów itp. Państwowy Zakład Hy'
od SDS Victorja Będzin, na poczet składek
gieny przygotował już dla szczepień:*
załatwiono ze względów zasadniczych od
dzieci przeciw dyfterytowi blisko 1 mil’
mownie.
7. Podaje się do wiadomości KS „Strzelec"
jon szczepionek.
Łagisza, że piistmo Ich z dnia 14.4-36 r. L.
CUDEM UMKNĘŁY ŚMIERCI.
12-36 załatwiono przychylnie.
8. Podaje się do wiadomości KS „Cyklon1’,
Na 15 kitomet-rze szosy za Ożarowetn
że pismo Ich z dnia 10.4-36 r. L. 16-36 za
pod Warszaiwą zdarzył się wypadek e^'
łatwiono przychylnie.
mochodowy, w którym na szczęście nikt
9. Podaje się do wiadomości KS „Bryga
nio poniósł najmniejszego szwanku. Ja'
da" Strzemieszyce, że pismo Ich z dnia
W ogrodzie zoologicznym w Berlinie urodziło się małe słoniątko.
15.4- 36 r. L. 99-36 — załatwiono przychylnie.
dący autem prywattnem, oznaczonem nu'
10. Podaje się do wiadomości ŹKS „Sarn
merem W 24715, Józef Rosenberg, za
in11 Modrzejów, ż© pismo Ich z dnia 16.4.36
mieszkały Aleje Jerozolimskie 15, w o
r. — załatwiono przychylnie.
stfeattiniej cłhiwiłi spostrzegł przęd auiten3
11. Podaje się do wiadomości RKS .Za
głębie1* Dąbrowa G., że pismo Ich z dnia
wybiegającą ZM- mijającej go furmsD'
16.4- 56 r. L. 41-36 — załatwiono przychylnie.
ki, kiiilkuletnią dziewiczyokę.
12. Podaje się do wiadomości, że wszystkie
Olkuszem. Sośnierz .odpowiadał z więzie
Rosenberg, j-adący -z dużą szybkością
kluby, które nie wpłaciły w myśl Komuninią, czeka go bowiem sprawa w sądzie gwałtownie okręcił wtbok, wskutek cze
tkatu zarządu nr. 10 pkt. 11 z dnia 7.4.36 r.
W CEMENTOWNI „WIEK“
okręgowym
w
Sosnowcu
za
współudział
zaileglości i obowiązującej I raty składki
W Warszawie podpisana została umo w okradzeniu współwłaściciela fabryki go atulto wipadło do rowu, przygn:aitąjąc
członkowskiej, są z unicim 16 bm. automa
zderzakiem batwiącą się tam Alicję Zic'
tycznie zawieszone w prawach członka i nie wa zbiorowa pomiędzy delegatami fabry Szajna w Sławkowie (fuit-ra^ garderoba,
lińską, lat 7, z Ożarowa. Okazało się,
mogą rozgrywać żadnych zawodów pod ry ki Cementu „Wiek
*
1 w Ogrodzi enem, a nakrycia) na sumę około 10 tys, zł.
gorem grzywny i weryfikowania zawodów zarządem tej fabryki na r. 1936.
dziecko nie odniosło żadnego obrażeni^
*
walkowerami.
1
X NOWY KURS PCK. W pierwszych
TR AGICZNA ŚMIERĆ
13. Zawiesza się w prawach członka RSWF • Zarobki zasadniczo nie zostały podnie dniach maja rb. PCK. w Olkuszu otwie
LETNIEGO
13ROWERZYSTY
„Gwiazda11 Sosnowiec, za nieuregulowanie sione, natomi-aeit robotnicy uzyskali sze
eumy zł. 30.45 na rzecz TS „Ze-w“ Niemce reg świadczeń, których przedtem byli po ra nowy kum z natownietwia. i obrony
Około godz. 10 rano we wsi Srock. gm
z tytułu poniesionych kosztów urządzenia zbawieni, mianowicie: na pomoce szkol 'przeciwjgaizowej, na który zapisy przyj PodoUn pod’ Piotrkowem wydarzył si<
zawodów w dniu 17.11.35 r., na które Ich
ne dl-a dzieci robotników, fabryka zdbo mufje i udziela araformacyj kancólarja tragicz-ny wypadek, który pociągną!
drużyna nie stawiła się.
14. Zawiesza eię w prawach członka SDS wiązała się płacić ryczałt po 250 zl. mie oddz. PCK. przy ul. 3 miajo (iw godz. od sobą śmierć 134etniego chłopca.
*
„yictorja
4 Będzin, za nieuregulowanie na sięcznie (w ciągu 10 mieś.) udżielić jedno 9 do 13 i od 17 db 18. Na kuirsie wykła
Mianowicie 13-letni Mi-eczy6.ł»a<w La®'
leżności sumy zł. 11 na rzecz KS „Strzelec” razowe zapomogi na zakupy zimowe (w dać będą miejscowi lekairze: pp. dr. Ki- oeder, zamieszkały w Sroc-ku, dosiadł sta
Łagisza z tytułu poniesionych kosztów urzą
clarski,
dr.
Gorczyca,
dr.
Kałlista,
d'r.
lowego rumaka i ruszył na przejażdżkę
*
dzenia zawodów dnia 3.1(1.35 r., na które jesioni) w wysok. 55 zł. d'La robotnika
z rodzimą i 30 zł. dla kawalera, oraz 500 AnerhalinA ona-z hiiigjen^ki. pp. Kęszyc- Za wioską chłopeic rozwinął duiżą szyb
drużyna Ioh nie stawiła 6ię.
/
kai,
Woźniakiewiczówma
i
instruktor
po

Będzin, dnia 16 kwietnia 1936 roku.
kość i w pewnym momencie uit-racił pano
zł. dla- wszystkich robootników <na lecze
Prezes: (-—) Wł. Woteki
wanie wad kierownicą, dkuttkiem czego,
nie prywatne w czasie sezonu martwe wiat. p. L. Juszczyk.
Sekretarz: (—) H. Gwóźdź.

Kronika Olkuska

Podpisanie umowy zbiorowej

go, tlj. w czasie umieruchomienia. fa
bryki.
W cementowni „Wiek“ pracuje obec
nie 240 robotników.

Gmina Kroczyce
NIE MA SZCZĘŚCIA DO WÓJTÓW
FABB. CHEM. FARMMAP.KOWAlSKr WARSZAWA

KHOHjKĄ ZAWIERCIA

Mmliiii nliWoij temWiti
DO OBOZÓW PRACY

Jaik się dowiadujemy, ekspozytura wo
jiewódzkiego biura Funduszu P.racy w
Kielcach za pośrednictw cm miejscowej
ekspozytury w Zawierciu przystąpiła d'o
rekrutacji 150 kandydatów (junaków)
którzy znajdą pracę w obozach pracy.
Do obozów pracy przyjmowana będzie
młodzież bezrobotna z terenu Zawiercia,
na następujących we,runkach: młodzież
(bezrobotna, zupełnie podbarwiona. opieki
rodziców, d'z’“Oei .rodziców, którzy korzy
stają z akcji pomocy doraźnej z samorzą
du miejskiego. Wszyscy kandydaci win
ni mieć ukończony 16 rok życia, a nieprzekraczający 19 lat j posiadać pisemną

•Przeciwko zawieszonemu w urzędo
waniu wójtowi gminy Kroczyce, Pio/rowi Węgrzynowi, wygotowany został akt
oskeTżenia o przywłaszczenie pewnej su
my z nałciżnośoi rdbotnilków.
Niezależnie od' tego, przeciwko wój
towi Węgrzynowi prowadzone jest śledź
two sądowe w spraiwie stwierdzonego w
swoim czasie braku około 1.200 zł. w ka
sic gminnej.
Należy zaznaczyć, że poprzedni wójt,
Józef Surowiec odsiaduje obecnie kilku
letnie więzienie za przywłaszczenie wię
kszej sumy pieniędzy na szkodę gminy
i gminiaków.
----- xx----„ORZEL“ — Piekło.

X

SKAZANIE
NIEBEZPIECZNEGO
ZŁODZIEJA. W dn. 17 ban. sąd grodzki

w Olkuszu skazał mieszkańca wsi Bu
kowno, gm. Bolesław, zawodoiwego i nie
bezpiecznego złodzieja, Franciszka Sośnierzo na dwa lata więzienia z pozba
wieniem praw a lat 5.— za okradzenie
sklepu Kołodziejczyka nia Słowiku uod

W sprawie kierowników
ZESPOŁÓW BALETOWYCH
Polski Związek artystów widowisko
wych wystąpić zamierza do władz o
wydanie przepisów, które uregulowa
łyby sprawę kierowników zespołów
baletowych. Obecnie bowiem kierow
nikami zespołów baletowych, produ
kujących się w dancingach, kabare
tach, varietes i t.p. są bardzo często
osoby, nie mające nic wspólnego z za
wodem baletmistrza. Kierownicv ze
społów dopuszczają się szeregu nadu
żyć w stosunku do cziłoników truip, w
szczególności zaś w stosunku do tan
cerek.
Zdaniem Związku, bozwolenia na
kierowanie zespołami baletowemi po
winny być wydawane tylko baletmistrzom, dzięki czemu podniesiony bę
dzie poziom artystyczny prodńkcyj
tanecznych; ponadto przy wydawaniu
zezwoleń powinno być brane pod uwagę, czy dany kandydat nie 'budzi
zastrzeżeń pod względem etycznym.

Zapisujcie się
na członków K.P.H.

uipaidł na kamienną nawierzchnię szosy’
i pott-łuikł się tak dotkliwie, że stracił przy
tomność.
Nieszczęśliwego chłopca przypadkowo
zmaleźli jacyś przechodnie, którzy za-ałer
mowaJli mieszkańców wioski. Zaiwiado
*
mierna rodzina chłopca przeniosła ofiarę
szybkiej j«a>zdy dó domu. Tu jednak
*lka
ki
minut potem zmarł.
ZATRULI SIĘ OTRZYMANEM
?rśWIĘCONEM“

W Radomsku zdarzył się przed kdlku
dniami wypadek zatrucia rodzimy mię'
sem. Niejaki Edward Rogowski otrzy"
mał z Komitetu Pomocy dla Bezrobot
nych mięso i wędbnę po spożyciu' której
rodzina Rogowskiego śmiertelnie rozcho
rowała się.
W międzyczasie do szpitala św. Alek'
*
Sandra w Radomsku przywiezbny zosta
sym. Rogowskiego l2-1etini Kazimiera
który mimo zabiegów lekarskich zma1^*
W godzinę później również przywiezio
no do szpiiała bieta jego Marjama, kt<r
ręmu jedta-ak nie zagraża niebezjpieczen'
6-ttwo. Natomiast siostra Rogowskich z11'
truta temże mięsem zmarła- w domu. Je^
wynika z orzeczenia Lekarskiego rodzi'
na Rogowskich zofitał^ zatruta po Słp0'
życiu mięsa.
Powiadomiona o powy żeMerri policją
wszczęła
dochodzenie w tei
spcawj-p

bierców zmarłego. Poza tenl dwaj sy
nowie i córka na wydaniu odziedzi
czyli dwie olbrzymie kamienice w
Gdyni, wartości 1 miljona złotych, ol
brzymie .parcele w centrum miasta
oraz majątek ziemski pod Tczewem.
Koleje życia gdyńskiego krezusa
były niezwykłe ciekawe, a majątek
miljonowy zdobył on dzięki rozwojo
wi Gdyni zaledwie w ostatnich 10
latach.
Ś. p. Tutkowski był przed wojną
najbiedniejszym ..gburem’1 na Ka
szubach, który jadał masło raz do IV
kiui i to zazwyczaj podczaskświąt Wiel
kanoonych. Zmarły był bowiem wła
ścicielem połaci nieurodzajnej i pia;
szczystej ziemi, na której ,,rodziły1’
się tylko kamienie, mizerny owies ’
jęczmień. Rozwój Gdyni i biednego
.jabura’1 uczynił miłjonera.

Obchód 30-ej rocznicy
wykradzenia 10-ciu więźniów z Pawiaka
,O»ia 24 bm. o godz. 7 wieczorem
^będzie się uroczysta akademja z
®cji 30 rocznicy wykradzenia 10-ciu
"lęźniów z Pawiaka. Uroczystość ta
■test. organizowana przez Stowarzy/enie }, W1ęźniów p-Ji'jczuych daw■"■J Frakcji rewolucyjnej PPS. Do
v®ęeia udziału w akademji został za
koszony Pan Prezvderp Rzeęzyposgo-tej, p. premjer Kośeiałkowski, Ge^teralny InspeŁ-.or Sił Zbrojnych —
sen. dyw. Rydz Śmigły, ministrowie,
Prezydent miasta Stefan Starzyński,
^jewodowie i szereg innych dygnń

tarzy państwowych.
Spośród tych, którzy dokonali śmia
lego czynu wykradzenia, obecnie żyją: komendant straży granicznej —
płk. Jur-Gorzechowskd, Edward F ąbrowsk-i, urzęd^k gazowni miejskiej
i Franciszek Kruk-Łagowski, pracow
nik warsztatów kolejowych na dwórpu Warszawa-Wschodnia. Spośród wy
kradzionych 10-ciu więźniów więk
szość już nie Żyje, część przebywa
zagranicą, a zaledwie dwóch mieszka
w Polsce,

Zgon najbogatszego Kaszuba
Przed' kilkoma ,dniami t zmaH w
'/dyni, milioner gdrński, Józef TutKow&
'vski.
Kfa’ ' jego
‘
5®
ki. Majątek
oceniany jest
kjonmie ga 5 miljonów zł. Gdynia
Pobudowana została na gruntach Tut-

9

niedziela 19 kwietnia 1956 rokn.

JK.URJEB ZACHODNI'

Nr. 10?.

Zachować młodość,
piękność, usunąć wyryte już zniszczenia jak:
zmarszczki, zwiotczenia skóry i inne defekty,
os;ągnąć możni tylko przez racjonalną pielę
gnację cery.
KOSMETYKA NOWOCZESNA uwzględnia
wszystkie te czynniki j jest bardzo po
mocną.
Przez zabiegi kosmetyczne
odżywiamy skórę, utrwalamy młodość,
udoskonalamy urodę.

GABINET KOSMETYCZNY

„URODA”
WŁADYSŁAWY WNUKOWI7’
DYPLOM. KOSMET.
SOSNOWIEC, 3-GO MAJA 45.
Telefon 12-42.

ZNAKI SZCZEGÓLNE

Wszslkie zabiegi wchodzące w zakres współ
czesnej kosmetyki. -» Porady i wskazówki.

Interesant: — Pan dyrektor jest chyba
przesądny, że obu kasjerów rna garbatych.
Garbus podobno, przynosi szczęście.
Dyrektor łja-nku: — Ależ, to wcale nie o
to chodzi; zależy mi jedynie na tem, alby
nasi kasjerzy wieli wybitne zmaki szcze
gólne.

kowekiego, zakupionych aa olbrzymie
sumy.
Plac, na którym wznosi się gmach
urzędu pocztowego wraz z całą ulicą
10 Lutego, jest wjasnością spadko-

■i Wffllll
■■■■
LOKALE
DO WYNAJĘCIA
w nowym domu miesz
kanie dwupokojowe z
wszelkiemi wygodami
Orla 5. Tramwaj- tuż;
tel. 2'81.

ul. Orła 11. Tal. 4-S8

nierozłqcznq towarzysz
wytworne/ pani

przyjmuje wszelkie roboty w zakres blacharstwa i dekarstwa wchodzące z materjałów własnych i powierzonych
POSIADA NA SKŁADZIE W DUŻYM WYBORZE:
Wanny, nasiadówkf, wanienki dziecinne, latarnie parowozowe do wąskotorowych kolejek i powoiowe, baki na benzy
nę do samochodów, nasady kominowe, bańki na olej oraz oliwiarki

v , W dniu 23 kwietnia
r. (czwartek) P god^. 7rej wiec?,
lokalu R?wy w Dąbrowie Górniczej odbędzie .się

*SPECJALNOŚĆ
Krycie dachów blachą wszelkiego rodsaju dąchówhą
*
gumolitem białym i czarnym
*
ornz papą
bitumiczną i smołowcową. Konserwacja dachów
*
Malo
wanie konstrukcji żelaznych
*
2316

Zwyczajne Ogólne Zebranie
członków

Ceny umiarkowane!

Banku Udziałowego Spółdzielczego
w Dąbrowie Górniczej

glRIKIHimiHIRmillBHiaiBIKimB

jednym terminie. prawomocne bez względu na liczbę przybyłych
•'Mnie z § 56 statutu.
1)
2)

Porządek dizienny zebrania:
Wybór prezydjum.
Odczytanie protokółu Zebrania Ogóilncgo z dąia 11-go kwietnia
1935 r.
•'Sprawozdanie Zarządu za 1935 r. wraz z protokółem Rady Nad
zorczej i-.Komisji Rewizyjnej, delegowanej przez Radę Nadzorczą
Przyjęcie bilansu, rachunku strat i zysków i udzielenie pokwi
towania Radzie i Zarządowi.
Podział zysku za 1935 r.
Budżet wydatków na 1936 p,
Wnioski Rady i Zarządu,
wolne wnioski członków bez •uchwal.
Wybór 5 członków Ęady i l członka Zarządu
i
*
Błł
eę> t|»stęp^xjących spowodu upływu kadencji.
Uprasza się o liczne i punktualne przybycie
2434

ZARZĄD
Banku Udziałowego Spółdiielcjego

Wykonanie punktualne! I

■ Mieszkań wolnych w Sosnowcu jest wiele I
ś
Przeprowadzka uskuteczniona
PRZEZ

2106

K

i

„WYGODĘ” EU-« 3
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 48.
tel. 10-14.

1 o|r- odp.

w Pąbręwie Górniczej
I rzutki

.iiiiwM'il<3WilmiKiaii!Mmw!i
użyuiajac siole
do pjelegnaąji smęj cery
pudru ..§ekrpl pieknoSei

w ni o a

ŚhKRH PłŁKNOŚCP

Do Zarządu T-wa „Hakoach"
w Będzinie.

!W3

IJprzęirnie proszę o zdjęcie płotu z gruntu przy
ul. Kościuszki 34, postawionego w nocy z 15 na 16-go
kwietnia 1936 Ł Jednocześnie proszę zwrócić grunt
jsachedni O wyrn. 24 x 80 mtr. od kilku lat trzyma
ny przymusową, nieprawnie
pierwotnemu pq.
cia rł a rzHWi

CHŁOPIEC
piśmienny,
uczciwy,
otrzyma zajęcie. Kau
cja wymagana. Pisem
ue zgłoszenia do Ad
ministracji pod ,JEMpjienny".
2411

POKÓJ
przy rodzinie lub dwa
KUCHARZ
pokoje na biuro do
wynajęcia. Sosnowiec, poszukuje posady od
ul Czysta Nr. 9 m. 2® zaraz, na samotnego,
2413 zna kuchnie polskofrancuską, pracował w
POKÓJ
pierwszorzędnych do
z kuchnią z wygoda mach prywatnych, go
dobrze,
mi do wynajęcia. Ryb tuje bardzo
na 5 m. 19.
2440 warunki do umowy,
Wiadomość w Admini
POKÓJ
stracji „Kurjera Zaniekrępujący z .wszeb, ehodaiego" w Sosnow
—
2425
kaemj wygodami *z ca cu.
ło dzień nem utrzyma
FREBLANKĘ
niem lub bez do wy
najęcia. Soruowiec •—
wy kwalifikowaną
Prosta la m. 7. 2449 przyjmiemy. Szczegó
łową ofertę z odpisa
POKÓJ
mi śyr|adectw skiero
umeblowany, wygody wać;
Sosnowiec, ul.
do wynajęcia. Sosno Gołębia 1. Janusz No
wiec, Zakręt 7 m. 7. wakowski.
2403
Wiadomość: godz. 16
POSZUKUJĘ
—18.
2457
stróóosiwa lub do szal
4 POKOJE
ni złożę kaucję 700 zł.
z kuchnią ż wygodami Wiadomość
„Kurier
do wynajęcia. Sosno Zachodni'4.
2567
wiec, Piłsudskiego 8.
2442
POTRZEBNY
chłopiec do nauki sto
POKÓJ
larskiej.
Sosnowiec,
umeblowany i oddziel Robotnicza 1, Chmie
nem wejściem do wy lewski.
2414
najęcia. Konrada 4
Na sah>ka.
2444
POTRZEBNA
'BIURO „W¥WIAb" siła fąchowa do szycia
k jawatow, ch m-teezek,
Sosnowiec, 'Machów- Sfali i t. p. Wiadomość
Siki ego 14 przyjmuje pod „Zet“ w - Admini
żgło=ienia‘
mTeyżfcań.' stracji Kurj. Zachodu.
lokaji handlowych do
2430
wynajęcia era? admi
PsfeZEBNY
nistracje dęnióW; |426
zdolny piecowy do pic
POKÓJ
karni ud. _ Cmentarna
umeblowany hjb bez V Dąbrowie Górn.
do Wynajęcia od za
2459
raz z oddziąlneąij wej
ściem. Wiadomość J.
Lidzbarski,
H341?

niBM

Pończochy gumowe
2427
Opaski brzuszne • Pasy rupturowe

POGORZELSKI

Będzin, J8.IV 19.36 r.

POSADY
i PRACE

w najroimęitwyęh formach i gatunkach poleoa:

W Mm - mliii® I Minii
JANA

ZAKŁAD STOLARSKI

ZAGÓRSKIEGO,

SOSNOWIEC, UL. ALEJA 8,

MEBLOWO-BUDO WLANY

|

pomniki, grobowce i wszelkie roboty bu-

I

oraz sztucznych kamieni, roboty betonowe

i

ijnozajlęowe^t^j^schodyj^slup^ogradze;
niowe, dreny studzienne, płyty trotuarowe,

murowanie

grobów i t. p.

Wykonanie solidne i dogodne warunki płatności

Zamków. 1, róg Rynku. Tel. 34283
Fachowa obsług,
Najniższe o«ny
Uwaga: Specjalne opaski dla kobiet ciężarnych.

_____________________________________

TEL. 12-48.

WYKONYWA:

postumenty,

’1

„AGRONĄ“ KATOWICE

i
I

J
i

CICHY

Chcesz mieć
gwarantowany

mistrz stolarski
Pił.nj.bł___ nMr. 52
*n| Piłsudskiego
ul

rower?

.^n^NAWIFr
SOSNOWIEC,

Wykonuje wszelkie roboty
- meblowe
- od
najskromniejszych do
e
najwykwintniejszych według
najnowszych
katalogów
__ __4__________ ,_T<Z__ l____
krajowych i zagranicznych.

kup

w wytwórni
rowerów

wykonanie pierwszorzędne pod gwarancją

KAROL BARAN

Cepy kryzysowe.

Cztsla

Warunki płatności b. dogodne.
oKazyjnj sgnetlal fflli. w

i

Sosnowiec
Mościckiego 1?
Sklep Fabryczny
Modrzejowska 39

Nr. 107.

„KTfRJER ZACHODNI" niedziela 19 kwietnia 1956 roku.

10.

Nic tak nie zdobi Pań, jak piękna i czysta cera —
To potęguje powab i uwydatnia wygląd młodzieńczy.

Tysiące Pań zawdzięcza wyzbycie się piegów, plam, stosując

Krem i mydło „LACTOLIN”

‘fiokoju, to> łcamJjef.

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE.

Każdy

◄ J_________ —--------------------•▼AWAWATAWATAW A ▼AVAVAVATAVATAT»

MASZYNY
do szycia Singera jak
nowe,
mereżka rka.
dziurkarka, plisówka,
okrętka i zwyczajne
do szycia i haftu ta
nio sprzeda Oderberg,
Sosnowiec, 3 Maja (13)
11-a.
967
PIANINO
pierwszorzędne, zagra
niczne sprzedam oka
zyjnie tanio. Będzin,
Małachowskiego 9, Kagan.
2428
PIANINO
ameryik. .
wytwórni
„Grown4* czteropedałowe — sprzedam za
gotówkę lub 3°/o poż.
Inw. Wiadomość: So
snowiec (tel. 5-76.
2324

ZAKŁAD
TAPICERSKI
Piotr Tomczyk — So
snowiec, Nowopogonska 19 Poleca nowo
czesne otomany, tap
czany, fotele kanadyj
-kie. Robota pierwszo
rzędna. Ceny konku
rencyjne,
Warunki
dogodne.

Pokost
farby, lakiery, pendzle
desenie i. najnowsze
wzory po cenach najn i żs zy ch pode ca: Fr.
Pietranek, Sosnowiec,
ul. Mościckiego 15 —
(vis a vis kościoła).
1921
KAFLE
szamotowe ogniotrwa
łe, kolorowe, oiale po
leca Dymecki, Zawier
cie, Limanowskiego 45
2354

DO SPRZEDANIA
plac 240 prętów w Sosn owcu,
K rako weka;
willa murowana z ogrodem
owocowym
trzytmorgowym w Gi
dlach pow. Radomsko;
majątek ziemski 26 ha
ziemi, zabudowania go
r.podarskno w Ostrze
szowie .
Wiadomość:
Bank Zagłębia, Sosno
wiec, Małachowskiego
9, w godz. 16—19
2417

DO SPRZEDANIA
W Sędziszowie obok
Jędrzejowa 8*/s morgi
pszennej ziemi, Vs mor
gi lasu, studnia. Oko
lica
letniskowa, stacja
MASZYNY
kolejowa w miejscu.
do szycia „Singera
**
i Wiadomość: Fil ja Kuinne specjalne mereż- rjera Zach. Będzin.
karki, dziurkarki, pli2402
sówkL okrę-tiki, ROWE
RY poleca okazyjnie
tfapno itrzBmieszycKie
**
„Secondhandmacłiine
Katowice, — Gliwicka
24a.
2112 Homand DBUrzaasKisg
jest najlepsze i naj
KUPIĘ
tańsze. Katowice, Mi
plac w Dąbrowie. Wia ko lo wska 44.
Te!.:
domość w filji Dąbro 304-23, 251-59, Strze
wa.
2421 mieszyce 19,
2120

Dziś wielka premjera

JAN KIEPURA
w swoim pierwszym amerykańskim filmie p. t.

„PIESN MIŁOŚCI”

Mało Zagórze — Ś ro
dnia po 30 i 50 prętów
•sprzedam. Węgich —
Kol. Huty „Staszic4*.
2429
LIMUZYNiKĘ
małą Fiat 509 b. eko
nomiczną
sprzedam.
Wiadomość:
Będzin,
telefon 4-94.
2419

TAPCZANY
otomany,
materace,
budowlane w bryłach, kozetki, garnitury klu
pierwszego
gatunku, bowe, ceny niskie. —
dogodne.
tłuste o dużej wydaj Warunki
ności. — Wapienniki Sosnowiec, 1-go Maja
14,
Tomczyk.
2441
*
„BRYNICA
Sosno
wiec, ul 3-go Maja 5.
JADALNIA
telefon 159.
2196
w orzechu kaukaskim,
wykonanio pierwrs<zoMAGAZYN MÓD
rzędne do sprzedania.
„W I K T O R J A“ Sosnowiec, Wielka 25,
Sosnowiec, uil. 3-go Ma P Wlazłowski.
2450
ja 23 poleca na sezon
wiosenny
MOTOCYKL
350 cm. marki AutoKAPELUSZE DAMSKIE moto
spowodu wyja
w najmodniejszych fa zdu do sprzedania. —
sonach po cenach b. Wiadomość:
Admini
przystępnych.
2185 stracja ,,Kurjera Za
*
chodniego
1 poda adres
JADALNLA
2455
z kaukaskiego orzechu
do sprzedania u stola
SPRZEDAM
rza. Sasnowfiec, Kali dom, 8 ubikacji i plac
ska 31.
2431 do budowy, punkt han
dJowy. Wiadomość: Dą
ROWER
browa Górn. Okrzei 6
prawie nowy
tanio Będkowski.
2457
sprzedam. Sosnowiec,
Ostrogórska 22, Niem
MOTOCYKL
czyk____________ 2416
w dobrym stanie do
sprzedania, Będzin, Ja
DO SPRZEDANIA
sna 5. Rzeźnia.
2461
dom w Częstochowie,
w centrum miasta, do
chód roczny 8.400 zł.,
cena 50.000 zł. Wiad. REKLAMA
Częstochowa, H. Wron
siki ego 44, Tytus Kloc- JEST DŹWIGNIĄ
kin.
2452
HANDLU!

WAPNO

Najlepsza dotychczasowa kreacja Kiepury...

,

.

. .

RF^AKTOR

ZEGARMISTRZOW
SKO - JUBILERSKA
pracownia przyjmuje
r epe racje,
prze róbki.
Reperacja instrumen
tów muzycznych. So
snowiec, 1 Maja 13 —
Rutkowski.
2439
POSZUKUJĘ
mpólnika- z kapitałem 4
—5 tysięcy do założe
nia. korzystnego intere
su, lokal posiadani. —
Zgłoszenia do Admini-,
sUacji pod „Dobry jntere$“.
2445

UNJEWAżNLAM
zgubioną kartę rzeD^J
ślniiczo - kowalską '
daną przez Staroci'
*
Olkusz na nazwi=p
Szota Franciszek
Wierbka,
ZNALAZCA
dokumeaitów
Włodzimierza
Hla”'
e-kiego proszony je®’
zwrot za nagrodą.

LOKALE
SKLEP
do wynajęcia SobH^.
wiec, Piłsudskiego,/^

3 POKOJE
z wygodami do
najęcia. Wiadomo#!
Piłsudski ago 24.

FORTEPIANY
3—2—1 POKOJE
)iani na naprawia, stroi
Dentauz, tel. 8-69, Ma- z kuchnią, z wygo<^
rjacka 9, Sosnowiec.
mi do wynajęcia.
2438 kierta 5.
*
243

E

w Sosnowcu ul.
Warszawska 2.

W. Zacharewicz, Junosza-Stępowski, M. Znicz,
M. Cybulski, B. Samborski, J. Eichlerówna,
St. Jaracz

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Wiersz milimetrowy jednotomowy: na t-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.;$
Po 10 wyrazów w każdem kosztują:
w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz’Jj
30 drobnych ogł. 20 d.
Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm, za tekstem 35 mm.; w niedzielę. I
20 drobnych ogL 13.00 zł.
i święta z»-/«
arozej. Numery
nom
*/o
25
drożej.
dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzega- 10 drobnych ogł. ?.00 zL
nie miejsca ogłoszeń Admin.i. nie odpowiada.
5 drobnych ogl. 4.o« zŁ
|„
| Za każd y wyrazdodatkowy do:1*
--. sJc po 5 P
BĘDZIN, Małachowskiego ?.
CZELADz. J. Dembiński, S
*aszica
16. - DĄBROWA GoRMCZA, Krótka tl — GRODZIEC Kiosk'

.2
S
g
•*
, ©

I

“.

utiiiii jwh uiMiioio ■
..YDAW^A

ZA PRZEPROWADZE
NIE kursu kroju, szy
cia i modelowania- p.
mistrzyni cechowej —
Marji Nowwkównie —
składają serdeczne po
dziękowania Wdzięcz
ne Uczeńice z Dąbro
wy______________2460

ZGUBIONE.
DOKUMENT
*

W„ROZA”

Początek pierwszego seansu o godz. 17.30, w niedziele 15.30.

.

Szpitala św. Łazarza
w Warszawie
H Rudziński przyjmu
je w godzinach od 18
- 20. Dąbrowa Gónm
cza.
uL Kościuszki
Nr. 2.___________

WYUCZAM
bezpłatnie kroju,
cia i Modelowania. 1
cownia sukien A®®;
Szczepańska.
wic?, Wawel 8. 2
*

1W roi. gł. wszystkie
asy polskiego ekranu

»

Nadprogram: TYGODNIK PATA

,

B. Felczer

KURSY
pisania na maszyna^
czynne codziennie. ,
Wpisy i informacje ,
Księgarni
.Jolonj
Sosnowiec, Hale , '*
\c
woju-. Tel.

Największy i najpiękniejszy polski film patriotyczny
Według uicpmicricinego
nieśmiertelnego UIW(
utworu St. Żeromskiego!

W

Najpiękniejsze, najciekawsze gigantyczne widowi
sko filmowe, które olśniło świat.
W roi. gł. MADELEINE CARROLL, FRANCHOT TOUE

Rękopisów redakcja nie zwraca.

PRACOWNIA
kołder przyjmuje za
mówienia z własnych i
po wie rzoin ych mat erja
łów oraz stare kołdry
przerabia Sosnowiec,
3-go Maja 5, w podwó
rzu, Marja Grudniewiczowa.
1086

*!®
J?

Monumentalna epopea rodziny na przestrzeni wieków

SOSNOWIEC. Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4.
Tek 64. Skrytka poczt 62.
Administracja: Piłsudskiego 4. Ted. 73.
Redaktor naczelny przyjmuje
od godz. 11 — 1 i od 6 — 7.

Różne

iwan r etrowicz i Liana Haid
„ORLO W”

Początek I seansu o godz. 3.

„ŚWIAT IDZIE NAPRZÓD

mas-zynowa j dziuraw
ka z pieca Hoffmanów
i-ki ego w dowodnych
ilościach loco cegielnia
lub miejsce budowy.
Dostawa punktualna.
Cegielnia elektryczna
Stanisława Urbańczy
ka w Zagórzu k. Dą
browy Górniczej, tele
fon Nr. 6.
2458

Od czwartku 16 kwietnia I
n i
.
. ■ .
TTTi
i dni następne
w przepięknej muzycznej pełnej werwy humoru i melodyjnych piosenek komedji p.t.
Początek
o godz. 6-ej.
......
NADPROGRAM Dodatki i Pat
jutro blizsze szczegóły o następnym rewelacyjnym filmie

Rei. ALEKSANDER HALL
Wspaniałe melodje...
Imponująca wystawa...

KINO

zdoła

Nowootwartepj Ą J TASosnowiec
kino
IUHL I M Warszawska 18

GLADYS SWARTHOUT

Dziś!

potrzeby

WAPNO
z pieca Hoffmanow«kiego znane ze swej
dobie ci wapno lasowa
ne, polecają Zakłady
Wapienne Józef Palusiński Sosnowiec, środuła, Prusa 8, telefon
12-67. Tamże

KINO „ZAGŁĘBIE”

z udziałem

-azle

tuje bez ognia, czysto i szybko.

DROBNE OGŁOSZENIA
KUPNO
i SPRZEDAŻ

w

przygotować sobie posiłek, jeżeli posiada
elektryczną kuchenkę, która go

1 ACZ. STEFAN A^NOTB

yg

l>>

.„ RA /AC„

<

U .

PIŁSUDSKIEGO 4-

TOR ODP. HENRYK STRljtWSKi

