Dewaluację i inflację we Francji

Epilog antyżydowskich zajść
W ODRZYWOLE

przewiduje giełda londyńska
PARYŻ, 9.5. W dniu dzisiejszym od
było się posiedzenie rady ministrów,
na którem postanowiono wnieść na ple
num szereg 'ustaw, które będą miały
b. ważne znaczenie w życiu społeczuem i gospodarczem Francji.
M. in, opracowano projekt ustawy o
40-godzinnym tygodniu pracy, zawarciu umów zbiorowych, płatnych urlo
pów itd.
i
PARYŻ, 9.5. ,W dniu dzisiejszym
■związek właścicieli kopalń francuskich
podpisał umowę zbiorową ze Związ
kiem górników.
Sytuacja strajkowa jest bardzo nierednolita. Gdy w niektórych okręgach
strajk wygada, w innych powstaja. no
we ogniska strajkowe. Wczoraj wy
buchł strajk w porcie Dunkierki, obej
mując kilkadziesiąt tysięcy (pracowni
ków. Miasto może być pozbawione świa
tła, bowiem do strajkujących przyłą
czyć eię mają pracownicy elektrowni.

KURS FRANKA
LONDYN, 9.5. Poprawa kursu fran
ka na tutejszej giełdzie uważana jest
tylko za czasową, gdyż zdaniem City
ndyńskiej, program rządowy Bluma.
przedstawiony w izbie, nie da się prze
pi owadzie bez inflacji kredytów i de
precjacji waluty. Wobec kategorycz
nego oświadczenia nowego 6zefa rzą
du francuskiego, że nie zamierza prze
prowadzić dewaluacji, w niektórych
kołach finansowych Londynu przrpusztczaja- że zastrzeżenia Bluma doty
czą tylko t. zw. uporządkowanej de
waluacji, co nie wyklucza wydania

Podkopywali figury święte
ABY ZNALEŹĆ RZEKOMY SKARB
KIELCE, 9.5 (tel, wł.). Przedmio
tem dochodzeń władz sądowo-śledczych
były tajemnicze wypadki podkopywa
nia figur świętych na drogach w gmi
nach wiejskich w okolicach Gór świę
tokrzyskich. Od pewnego czasu niezna
ni sprawcy rozkopywali fundamenty fi
gur, a przyczyna tych czynów święto
kradczych przedstawiała się w sposób
nader tajemniczy.
W ostatnich dniach ustaliły władze
śledcze, że, powodem tych podkopów
stała się fantastyczną wersja, która
obiega w Kieleckiem, jakoby w czasie
wielkiej wojny w r. 1914 wojska ro
syjskie, cofając się przed natarciem
Legionów, zakopać miały pod jedną z
figur przydrożnych kasę pułkową, za
wierającą 100.000 rubli w złocie. Po
szukiwacze ukrytych skarbów podjęli
nróby znalezienia tej kasy i na chybił
trafił podkopywali wszystkie figury
przydrożne.
Wydano zarządzenia dla uniemożli
wienia tego rodzaju świętokradczych
poszukiwań.

ADMIRA - REPREZENTACJA
POLSKI 3.1 (2:0)
Wczoraj odbył eię w Krakowie
!uecz piłki nożnej pomiędzy Admirą a
reprezentacją Polski. Mecz wygra
ła drużyna austrjacka
w stosun
ku 3:1. Honorową bramkę strzeli! Woiarz w 20 minucie. Sędziował ip. Arzyński. Widzów około 9 tysięcy.

zakazu wywozu złota, a tem samem po
zostawienia frankowi swobody w zna
lezieniu sobie nowego naturalnego pa
rytetu. Co do tego, że .przy dzisiejszej
nadmiernej wartości franka, program
rządowy jest niewykonalny, panuje w
Londynie zupełna jednomyślność.

400.000 STRAJKUJE
PARYŻ, 9.6. O ile w Paryżu główna
<ala strajkowa minęła, o tyle na pół
nocy ruch stra jkowy rozszerza się. Oba
zagłębia węglowe ogarnięte, są akcją
trajkrwą. Ogólna ilość strajkujących
rbliczana jest na 400.000 osób.

Zajścia w Gdyni
Starcie policji z strajkującymi
. GDYNIA. 9.6. (Tel. wł.) W dniu dzi
siejszym w związku ze strajkiem pra
cowników budowlanych doszło do
zajść. Strajkujący, podburzeni przez
Agitatorów. zaatakowali policję. Wśród

OPOCZNO, 9.5 (tel. wł.). W dniu
dzisiejszym Sąd okręgowy z Radomia
na sesji wyjazdowej w Opocznie ogło
sił wyrok w procesie 20 oskarżonych
o zajścia antyżydowskie w Odrzywole
i okolicy
Sąd skazał głównych oskarżonych
Niewierskiego i Waśkiewicza na pół
tora roku więzienia, pozostałych oskar
żonych od sześciu mieś, do roku wię
zienia.
Obrona zapowiedziała apelację.

demonstrantów jest kilku rannych, Polieja aresztowała kilkunastu podże
gaczy.
MOSKWA, 9.6. Biuletyn lekarski c.
W godzinach popołudniowych w mie
śc-ie panował ' okój
zdrowiu Maksyma Gorkiego stwier
dza, że w nocy z 8 na 9 czerwca dało
się zauważyć znaczne osłabienie dzia
łalności serca. Puls dochodził do 135
uderzeń na minutę, a tr........nLiri wy
nosiła 37,2.
terwenjował u rządu o zwolnienie i
wypuszczenie Wekslem na wolność.
Naturalnie pr.kuratorj- na to się nic 24 osoby zabite, 650 rat-nycb
zgodziła i sprzeciwiła się.
Jak z tego widać, rząd aiustirjadki in
W CZASIE DEFILADY
terweniował już tamtego roku, twier
W BUKARESZCIE
dząc, że Towarzystwo Feniks z drem
Berlinem na czele jest .jedną najpo
BUKARESZT. 9.5. (el. wł.) Jak już
ważniejszą ; najbogatszą instytucją w donosiliśmy w dniu wczorajszym, w
Austrji i brała za dra Berlin era Fe
Bukareszcie podczas defilady związ
niks pełną odpowiedzialność.
W Krakowie aresztowani zostali: dr ków młodzieży, rumuńskiej przed króIgnacy Basler. dyr. Herman Stieł, dyr- cm Karieru wydarzyła się siraszna
Adolf Hirschłtaut i Adolf Bryndza.
laiaetrófa. Dwie wielkie trybuny, na
Prokurataor zgodził się na dostar których znajdowało się 5000 osób, za
czanie aresztowanym żywności i gazet. waliły kie.
Aresztowania te wywołały zrozu
Według ostatnich wiadomości, zasta
miałe wrażenie.
ło zabitych ‘'4 osoby i 650 osób idnjo
to rany.

Gorkij w agonji

Sensacyjne aresztowania
w Warszawie i Krakowie
warszawa. 9.8. (Tel. wł.) Wsku
tek skargi, złożonej przez Minister
stwo skarbu do prokuraitorji okręgo
wej w Warszawie na Towarzystwo ,>Feuiks“ w sprawie nadużyć pieniężnych
na szkodę obywateli polskich, odbędzie
się szereg nowych rewizyj.
Sprawy Feniksa prowadzi jeden z
najdzielniejszych prokuratorów do
praw szczególnej wagi. Jan Korkuć.
Aresztowani w Warszawie z’stali
wczoraj: Weksler Wilhelm, obywatel
rustriacki. Rukojemski Zenon. Sołloinb Apolonjusz, dr. Gutman Feliks,
Grybler Adolf, Gutman Jakób.
Co do Wekslera Wilhelma, poddane
go austrjackiego, austrjackj minister
■ełnomocny przy rządzie polskim >n-

Zmiany w rządzie włoskim
Dymisja ministra Suvicha
RZYM, 9.8. Dzisiaj nastąpiły dość
tnaczne zmiany w rządzie włoskim.
Król na wniosek Mussoliniego miano
wał zięcia Mussoliniego lir. Ćiano milistrem spraw zagranicznych. Jak wia
domo, hr. Ciano. juko lotnik brał uIział w wojnie ttbisyuskiej, odznacza
jąc się nadzwyczajną odwagą j bra
wurą na czele swojej eksadry. Mini
itrem prepagandy na miejsce hr. Cia
no mianowany został Latnpini. a mi

Iłłauze jąclowe przystąpiły do zba
dania- co było przyczyną katastrofy
budowlanej. Dotychczasowe śledztwo
wykazało.
e powodem zawalenia się
trybuny był nieodpowiedni materiał i
niedostateczna staranność przy bud waniu trybun.

nistrem korporacji AlchierM.
Król udzielił dymisji dotychczaso
wemu ministrowi spraw zagranicznych
Suvichowi, n Mussolini wystosował
list do min. Suvicha z podziękowaniem
za dotychczasową pracę na trudnym
odcinku zagranicznym.
Wszy-stkie' szpitale bukareszteńskie
Wiceministrem spraw zagranicz ą przepełnione rannymi.
nych mianawanv został ambasador w
Najwięcej v kata-.- , - r rrtaly
Warszawie p. Bastionini, uchodzący
ra jednego z najzręczniejszych dyplo kobiety i dzieci.
natów.

PARTYZANTKA W

PALESTYNIE

TRWA NADAL PRZECIW ŻYDOM
JEROZOLIMA, 9.5. Akty sabotażu
w Palestynie nie ustają. W dniu dzi
siejszym na drodze z Jerycha do Je
rozolimy na karawanę samochodową
żydowską rzucili się. Arabi, zasypując,
ją strzałami karabinowemu
Ofiar w ludziach nie było.
Na jedną z kolonji żydowskich pod
Jerozolimą dokonano wczorajszej no
cy zamachu bombowego w wyniku
którego trzech żydów zostało zabi
tych.
W związku z partyzantką uprawia
ną przez oddziały arabskie przeciwko

kolonjom żydowskim i posterunkom
wojsk angielskich skierowano do Pa
lestyny jeszcze jeden bataljon wojsk
brytyjskich. W tej chwili w Palesty
nie stacjonuje ogółem 7 bataljonów
angielskich.
I W SYRJI RÓWNIEŻ
DAMASZEK, 9.6. Nastrój przeciwżydówski w całej Syrji wzrasta. W
Damaszku doszło do awantur.
Policja aresztowała licznych agita
torów, których tłum usiłował uwolnić
z więzienia. Doszło do utarczki z po
licją. Dwu policjantów jest rannych,

kilkunastu żydów kontuzjowanych od
kamieni. Wypadki wywołały panikę w
dzielnicy żydowskiej.
Zamknięto sklepy, mieszkańcy zaś
zabarykadowali się w swoich domach.
DAMASZEK, 9.6. Studenci postano
wili ogłosić bojkot produktów pale
styńskich. Grupy studentów obchodzą
bazary i miasto, skłaniając kupców do
bojkotowania żydowskich towarów z
napisem „Madę in Palestine".
Specjalny apel, wzywający do bojko
tu, wystosowano do ludności.

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania
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„Dostaliśmy 500 rewolwerów, albo wy albo my”
Dramatyczne zeznania św. Wieśniaka
RADOM 9.6.
Podczas poniedziałkowej rozprawy w
procesie przytyckim nastąpił niezwy
kle dramatyczny moment.
Na salę wchodzi Jan Wieśniak, syn
zabitego Stanisława Wieśniaka. Prze
bywa on obecnie w więzieniu pod za
rzutem pobicia żyda. Razem z nim
wchodzi 14-letni Stanisław Kornafeld,
który na rogu rynku i Warszawskiej
znalazł łuskę z naboju rewolwerowego
i oddał ją kierownikowi szkoły.
Obaj świadkowie zostają zaprzysię
żeni.
W tragicznym dniu szedł w towa
rzystwie swego ojca ś. p. Stanisława,
przez ul. Warszawską. Kiedy znaleźli
się koło domu świeczki, padł strzał i
ojciec zachwiał się, przykląkł, a potem
runął na twarz.
Przerażony tem, co się stało, syn
rzucił się ojcu na pomoc, a kiedy przekonał się, że ojciec nie żyje, zemdlał
z bólu i żalu. Nie wie, co się potem
działo.
Strzał od którego zginął jego oj
ciec, padł z wysoka z tyłu i prawej
strony.
Na stosowne pytania, dawane przez
strony i członków trybunału, mówi, że
razem z ojcem odeszli z targu, a potem
wrócili. Kiedy wybuchły zajścia, po
częli Obaj uciekać w stronę ul. War
szawskiej.
Kiedy przyjechała policja z Radomia
ojciec jeszcze żyŁ świadek policji nie
■widział, ale dyszał, że taka policja je'dzie.
Świadek z widocznem wzruszeniem
mówi o stracie ojca. W domu jest bie
da, mają tylko mórg gruntu, a na tym
kawałku pola siedzi ich czworo rodzeń
stwa. Mieszkają u babki. Ojciec trud
nił się sprzedażą bydła. Krytycznego
dnia sprzedał krowę.
Na ul. Warszawskiej było bardzo du
żo ludzi. Przeważnie byli żydzi, aczkol
wiek byli także i chrześcjanie; Przed
strzałami, które ugodziły jego ojca,
świadek nie słyszał żadnych strzałów.
W pobliżu ojca nie widział żadnego po
licjanta. Policjanci szli z tyłu. Było
ich może pięciu.
Zeeznaje następnie Józef Wieśniak,
stryj poprzedniego świadka, a brat za
bitego.
Oświadcza, że szedł ul. Warszawską
z bratem, który w pewnej chwili po
wiedział mu, iż zawróci i poszuka sy
na. Jana Wieśniaka nie było w pobliżu
ich. Kiedy znaleźli się koło rynku, na-

Dodatkowe wybory
DO IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDL.
W dniu 9 bm. odbyło się pod prze
wodnictwem wiceprezesa Izby dr. A.
lakiernika, posiedzenie Głównej komi
sji wyborczej do Izby przemysłowohandlowej w Sosnowcu. Przedmiotem
obrad była sprawa dodatkowych wybo
rów na radców Izby, dokonanych przez
zrzeszenia uprawnione przez Min.
przemysłu i handlu dó wyboru radców
do Izby przemysło - handlowej w So
snowcu.
Na podstawie złożonych protókułów
z walnych zebrań, odbytych w Unji
polskiego przemysłu górniczo - hutni
czego, Związku polskich hut żelaznych
oraz polskiego Związku przemysłow
ców garbarzy, Główna Komsija wy
borcza Stwierdziła, iż na radców Izby
w Sosnowcu zóśtały wybrane niżej wy
mienione osoby, Odpowiadające wyma
ganiom Statutu Izby:
inż. Jankowski Władysław, dyr. zarz.
f-trty TóW. Francusko - Włoskie, Dą
browskich kopalń węgla S. A. w Dą
browie G.,
inż. Landau Aleksander, nacz. dyr.
firmy „Modrzejów - Hantke" w Sos
nowcu,
inż. Skarbińśki Stanisław - Marjan,
czł zan. firmy Grodzieckie Tow. ko
palń węgla i zakł. przemysł. S. A. w
GrodźćU,
żak Stanisław, dyr. firmy Zakłady
garbarskie „Nowość.'' S- o -v Radomiu.

tknęli się na Jana Wieśniaka i wracali
przez ul. Warszawską.
Koło mostu padły strzały i wtedy
poczęto krzyczeć: Wieśniak zabity!
Policja szła za nimi mniej więcej 30
kroków.
Żydzi stali po obu stronach ulicy i
rzucali kamieniami. Po strzałach usły
szał, że strzelano z domu krawca Leski
Do tego domu weszli zaraz policjanci.
Świadek słyszał okrzyki „hurra", a
w pewnejKchwili dojrzał, jak Frydman
włożył rękę do kieszeni i Wyjmował
rewolwer.
W dalszym ciągu świadek podaje,

że na dwa tygodnie przed zajściami
jeden z rzeźników żydowskich mó
wił mu:
— Dostaliśmy 500 rewolwerów. Za
dwa tygodnie będzie tak, że albo my,
albo wy.
Podczas wczorajszej rozprawy ze
znawali wyłącznie świadkowie-żydzi.
M. in. zeznaje św. Chana Frydman,
która mówi, że zaczęli ją bić, waląc
kłonicą po głowie. Uciekła wobec tego
do sąsiada Borenstaina, ale tam rów
nież wpadli i bili.
— Czy świadek poznała kogo?
— Tak.

— Czy oni są tutaj?
— Są.
To mówiąc świadek w pierwszej
chwili ma ochotę pokazać na jednego
z adwokatów żydów, poczem chodzi bar
dżó długo, oglądając kolejno trzy rzę
dy oskarżonych, którzy wstają. Dopie
ro po kilku minutach oświadcza, że ni
kogo poznać nie może. W dochodzeniu
świadek wskazała na Kacprzaka, któ
ry Siedzi na ławie oskarżonych. Gdy
Kacprzak na rozkaz sądu wstaje i sąd
pyta świadka, czy poznaje Kacprzaka,
Frydman odpowiada:
— Nie.

„TÓZ TRZYM PYSEK..."
Charakterystyczne zeznania w procesie katowickim
Proces katowicki, pomimo iż narazie
przesłuchiwani są tylko oskarżeni, Co
raz bardziej uwidacznia, jalk mało wy
robionymi są politycznie śląscy robot
nicy z okręgu przemysłowego i jak
wśród ,,wasserpolaków‘‘ decydującą
rolę odgrywają względy manerjalne.
Wreszcie jeszcze jedna' rzecz, jak umiejętnie wykorzystują agitatorzy nie
mieccy fakt wygasania konwencji W r.
1937.
Na wtorkowej rozprawie zeznania
Pawła Białasa, Gerharda Steńzela, Eryika Goldmanna, Pawła Patalonga,
Huberta Steinke — nic ciekawego nie
wniosły. .Jedni twierdzili, że nie wie
dzieli do jakiej organizacji należą, in
ni znowu, że spodziewali się otrzymać
pracę. Oskarżony Alojzy Wolńik, o*
świadiczając, iż jest Niemcem, wstąpił
do organizacji, ponieważ sądził, że
tak dobrze będzie",
Osk. Karol Lindner zapytany przez
przewodniczącego sądu, dlaczego skła
dał przysięgę na wierność Hitlerowi,
odpowiedział:

— Przysięgałem Hitlerowi, bo myślatem, że dostanę pracę j nie będę po
trzebował oglądać się na wsparcie.
Talk samo odpowiedział Maksymi
lian Leńcer.
Ó«k. Jan Pijas pracował we „Wspól
nocie Interesów". Do Organizacji wstą
pił z namowy szwagra. Oskarżony
przyznaje, iż Maniura mówił że trze
ba tak robić, by Śląsk wrócił do Nie
miec.
Przewodniczący w tem miejscu przy
pómina mu, że i oskarżony na ten te
mat zabierał głos.
Osk..- Tó tak śię mówiło, że Jakby
Poldka się bardzo upierała, to mogłyby
przy D/ej pozostać.powiaty rolnicze, a
ponieważ Maniura mówił o flagach w
Mysłowicach, więc myśłałem, że temsamem cały rewir przemysłowy po
szedłby do Niemców.
Przew..- Dlaczego oskarżony wogóle
Wstąpił?
Osk.: Bo czuję się Niemcem.
Na dalsze pytania stwierdzające, że
jednak jeszcze dla tego nie potrzebo-

wał wstępować, cświadcZa oskarżony:
— Jak przestaną obowiązywać na
Śląsku niemieckie paragrafy, kiedy uplynie konwencja genewska, gdyby na
Śląsku nie przyszło do plebiscytu. :o
ehciałem emigrować do Niemiec i tam,
Jako członek NŚ-DAB otrzymać pracę.
Oskarżony Wilhelm Paluch, który
miał pracę, przyznaje wprawdzie, że
należał, ale nie myśli, by przez to mm1
być winny, a to dlatego, że nie znal
tiazwy organizacji.
Przew..- Ó nazwę mniejsza, ale ce
le rzeczą główną.
Osk. Już nie wiem, bo jestem slsbj
na głowa.
Przew. A oóście przysięgali?
0®k.: Nie pamiętam, bo miałem wy
■>adek ną kopalni.
Osk. Karol Jarezyk bezrobotny kel
ner ,ale pracujący prywatnie, na Za
pytanie, czy .poczuwa się do winy, od
powiada:
'
r~ Poczuwam się i nie poczuwam.
Oskarżony ten podaje, że jest chory
uą. głowę, „przypomina sobie to' co sam
chcę". Do organizacji wstąpił.- aby zaewnić sobie pracę po roku 1937.
Przykre wrażenie wywarło przesłuŁąnie Edwarda Wawrą. tokarza huty
,Po'kój‘‘. który podaje, że jest narodo
wości polskiej i dziecko posyła dó szko
ły pilskiej, a wstąpił i przrsięeę zlw
karę sześć i siedem miesięcy więzienia :-ł jedynie ia skutek nieświadomości
oraz oskarżonego Fischera za targnię olitycznej.
cie się na posterunkowego na dwa i
Oskarżony (plącząc): Już nie wiem,
pół roku więzienia.
'•ak do te?o doszło. Jestem balaftutliDwom skazanym sąd zawiesił wy- wy na głowa, bo byłem zraniony.
kónanie kary.
Oskarżmy ten nić nie pamięta, a w
i iktaeh śledztwa znajduje się adnotaja sędziego śledczego, że nie chce on
-eznawać prawdy.
Oskarżony i łącząc żnflwu i podają'
że jest członkiem w polskich Organiza
cjach. mówi dosłownie:
—• Dziennie proszę Pana Boga, żeby
wyborcza ułożona została W ten Sposób, wysłuchał
mfije.j niewinności, bo jeże ńiep rzewiduje ona żadnych party;
politycznych, przez co Polonja litewska tem ćhrZeścjańinem.
Na pytanie przewodniczącego, czy
licząca 250 tysięcy Polaków nie będzie
miała swej reprezentuj! w parla mń W Czasie przysięgi zakładano
-oś na rękę, odpowiada, że miał
mencie.
na ręcę jakąś szmatę- ale nie wiedział,
mk tnu ją założyli.
W dwa tygodnie po przysiędze spę
kał ManiUrę i Oświadczył mu, że nie
hce należeć, wobec czego ten mu udwwiedział:
— Toż trzym pysek...
nie może występować w tym charakte W podobny sposób zeznawało resztę
rze w Londynie. Grandi domagał śię oskarżonych. Wszyscy zgodnie okre
też, aby rząd angielski cofnął wszyst ślają śp. Maniurę jako oszusta i kłam
kie przywileje dyplomatyczne pośłówl cę, to też po. stwierdzeniu tego wyztęabisyńskiemu w Londynie, który jest powali z NSDAB.
Reszta 33 oskarżonych przesłucha
tylko prywatną osobą.
Haile Selassie mimo tego protestu nych zostanie dzisiaj.
dla pozyskania sobie ópinji angielskiej
urządza dziś w swoim pałacu gardenGIEŁDA PIENIĘŻNA
party, na które poselstwo abisyńskie
rozesłało^ 800 zaproszeń do wybitnych Dewizy: Holandja 339.30, firuksela 89.05,
26.65, Nówy Jork 5.52, Oslo 133.ŚO,
osobistości ze świata politycznego i nau Londyn
Paryż 35.01, Praga 21.98, Sztokholm 137.30.
kowego. Jak słychać przed wyjazdem Zurych 172.00.
do Szwajćarji negus przyjęty ma być Papiery procentowe: 7 próc. poż. stabiliza
na audjencji przez króla Edwarda VIII. cyjna 57.25, 3 proc. poż. prem. inweśt. I em.
II em. 69.50, 4 proc, państw, póż. prśm.
Angielskie koła dworskie głowią się 69.50,
dblarowa 50.50, 6 proc. póż. dolarowa 67.75.
obecnie nad wynalezieniem takiego ce- Akcje: Bank Polski 106.00, Wam. Tow.
remonjału, któryby nie uraził ani fabr. cukru 29.75, Węgiel 15.50, Lilpop 13.50.
Ostrowiec 3S.Ó0, Stariżhowics 56.25—56.00.
Włoch, ani cesarza.'

Skazanie sprawców
krwawych zajść we Lwowie

LWÓW, 9.5 (tel. wł.). W dniu dzisiej szym Sąd okręgowy we Lwowie
ogłosił wyrok w sprawie 9 oskarżonych
o bezpośredni udział w znanych wy
padkach lwowskich w dmu 9 kwiet
nia b.r.
Sąd skazał ośmiu oskarżonych na

Wybory do parlamentu na Litwie
Złośliwość litewska w stosunku do Polaków
KOWNO, 9.5 (tel. wł.). Dziś i jutro
odbywają się wybóry do parlamentu
litewskiego.
Wybory te odbywają się po raz pier
wszy ód 10 lat, gdyż przez ten Okres
Litwa rządzona była bez parlamentu.
Dodać należy, że nowa ordynacja

Protest ambasadora włoskiego
u min. Edena
LONDYN, £.6 (tel. wŁ). Entuzjazm
Anglji dla negusa nie trwał długo, bo
wiem już. w kilka dni po przyj eździe
Haile Selaśsiego do Londynu zaczęły
się z jego powodu kłopoty dla rządu
angielskiego i dziś już mówił się, że w
przyszłym tygodniu Cesarz odjedzie do
Szwajćarji, aby Osiedlić się na stałe
w swej willi vz Vevey.
Okazuje się, źe Włosi nie zamierza
ją tolerować honorów, z jakiemi przyj
mówany jest Haile Selassie, bowiem
wczoraj zjawił się w Foreign Office
ambasador Italji Grandi i złożył pro
test przeciwko oficjalnej wizycie min.
Edena u cesarza, oraz przeciw przyję
ciu dyplomatów u cesarza Etjopji.
Ambasador oświadczył, źe jedynym
prawowitym cesarzem Etljopji jest
król włoski a wiec Haile Selassie

Tendencja dla pożyczek państwowych nrzeważnai utrzymana, dla akćyj słabsza.
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„ZAGUBILIŚMY

NARÓD”1

Rewelacyjny artykuł po zjeździe zarzewiaków
Wielce znamienny, rewelacyjny ar
tyknil pojawił się w krakowskim „KC
pod tytułem: ..Zagubiliśmy ,Naród'.
Rewelacyjny dlatego, że właśnie poja
wił się w ..łKC’’.
/r
Autor omawia zjazd ,.zarzewiaków ‘
w Kiraikowie. który był niejako rachun
kiem. sumienia, narodowych działaczy
niepodległościowych w
organizacji
zarzewiadkiej zrzeszonych.
Czytamy tedy w „IKC":
Dyskusja obracała się. zasadniczo dokoła
sprawy Narodu, który jak wszyscy mówcy,
zgodnie stwierdzili, gdzieś się zapodział, za
gubił na drodze nowych państwowo-twórczych wysiłków.

'Dai&ze wywody na tle wspomnień z
przeszłości, które cechowała praca dla
Narodu i przez Naród -zamykają się ta
kiem stwierdzeniem:
i
Dziś stosunki się zmieniły. Naród został
zepchnięty w ciemny kąt. Zapomniano o nim
Poczęto eię bać słowa Naród. Poczęto to sło
wo uważać za synonim partyjnictwa.
W miejsce tego słowa wprowadzano na
miastki, jak społeczeństwo, obywatele, itd.
Starano się wytłumaczyć, że myślenie kategórją Narodu jest obskurantyzmem, jc x re
akcją niegodną ludzi postępu, kultury i cy
wilizacji.
Zmarnowano dorobek pokoleń. W miejsce
wielkich i szczytnych ideałów wprowadzono
hasła, które nie mogły zastąpić tego, co by
ło motorem wszystkich czynów Narodu, któ
re ten Naród zniewalały do największych
ofiar.

Niemożna fyim słowom zaprzeczyć
słuszności. Możnaby jednaik skorygo
wać, iż nie wszyscy wypierali się... Na
rodu- Mniejsza z tem jednak, bowiem
nić o słowną polemikę chodzi w tej
chwili ,a o zw rócenie uwagi na głębo
kie przeobrażenia dokonywujące się w
społeczeństwie, odnajdująceigo w so
bie — Naród.
O czem tedy jeszcze mówiono na
zjeździe zarzewiaków- Czytamy w tym
że artykule, iż wiele uwagi młodzieży
poświęcono.
O te młodzież chodzi.
Młodzież ratować trzeba przed «ynarodowieniem, przed zatraceniem ducha, narodo
wego. Kiedyś tę młodzież uczono żyć i my
śleć po polsku! Uczono tę młodzież narodo
wego katechizmu, mówiono jej na każdym
kroku, że dla Narodu i dla jego wielkości ma
poświęcić wszystko!
Dziś nieprzemyślane eksperymenty, szko
dliwa polityka, doprowadziły do tego, iż w
dusze młode wsącza się jad obcej i wrogiej
propagandy. Najtragiczniejsze jest to, że
polska szkoła nie daje tej młodzieży narodo
wego wychowania, zdrowych i wielkich wska
zań narodowych, a co więcej, na terenie pol
skiego szkolnictwa zanotować możemy fak
ty wsączania prawd i haseł, będących za
przeczeniem wszystkiego, o co lała się krew
polska!

Zastanawiano się dalej na zjeździe
co to jest elita. Znaleziono odpowiedź.
— elita — to naród polski! Wspomnia
no o Mussolinim i zastanawiano się
skąd zdobył tyle zaufania, iż, 10 miljai
dów lirów w zlocie społeczeństwo dało
mu do dyspozycji? Padła odpowiedź,
że Mussolini zwrócił się z wołaniem
do narodu. Zreasumowano dyskusję
ustalając definicję, iż
.,elitą w państwie może być tylko jeden
największy ofiarnik. a tym jest Naród
polski*1.
• Mówiono -wreszcie dalej, iż i „na
polu gospodarczęm zaguibił się Naród".
Jakiemi wnioskami kończy sprawoz
dawca zjazdu ..zarzewiaków"'? Cytuiemy 'kilka, zdań, tem ciekawszych i
właśnie na lamach 'krakowskiego »Ilu'
irowanego Kuriera Codziennego’’ za
mieszczonych, tego dziennika, który ró
wnie jest niepopularny jak i popularny
jednocześnie jednak najwięcej odczu
w-ający z wszystkich dzienników w Pol
sce prądy panujące w społeczeństwie
trywialnie mów-iąc, posiadający ,.do
bry węch" sytuacyjny.
Wnioski tedy brzmią:
...W całym Narodzie polskim dokonuje
się dziś dziwna psychiczna przemiana. Ze
wszystkich stron płyną . ważkie ostrzeżenia,
że czas zawrócić z dotychczasowej błędnej
drogi. Czas najwyższy na to, ażeby sięgnąć
do nigdy niezawodzącego twórczego źródła,
jakiem jest Naród. Nowy okres naszego nie
Podległego życia musi się stać wyłączną słu
żbą dla Narodu i Państwa. W miejsce mgli

stych programów i haseł, trzeba postawić
programy i hasła zdrowe, które mają za so
bą wiekową tradycję i w najcięższych chwi
lach naszego życia nigdy nas nie zawiodły...

Drugi wniosek:
...Należy skończyć zasadniczo z wszelkie
go rodzaju wspomnieniami, obchodami, cere
moniami, a imać się realnego życia i realnej
pracy.
Musi się wyplenić z naszego zbiorowego
życia ludzi, niszczących życie, szerzących

deraoralizację i nietworzących niczego kon
struktywnego. Naród nie może żyć i rozwi
jać się wedle strychulca, nakreślonego przez
administrację i wedle „widzi mi się“ lokal
nych kacyków, czy też ludzi mających „sze
rokie plecy".
A przedewszystkiem należy się przeciwsta
wić zdecydowanie wszelkim próbom wpro
wadzenia w naród czerwonych międzynaro
dowych haseł pod jakąkolwiek postacią!

Trzeci wniosek:

Gen. Rydz - Śmigły
przybędzie na poświęcenie kopca M. Pyrza
Generalny inspektor sił zbrojnych
gen. Rydz-Śmirły przyjął dziś delega
cję chłopskiego komitetu budowy kop
ca Michała Pyrza w Nowosielcach- W
skład delegacji nowosiek-zan wcho
dzili: inż. J. Z. CurzyHek, Teofil■ Hencli-k. Franciszek Słysz, Tadeusz OpiołaPrzyjęcie trwało prawie godzinę. Ge
neral Rydz-Śinigly dał wyraz swemu
głębokiemu zainteresowaniu sprawaimi włościaństwa i wsi a szczególnie in
teresował się chłopską tradycją żoł
nierską, która w kopcu Michała Pyrza
znalazła swe symboliczne -udoikumentowanieGen. RydzAmigły przyrzekł przybyć
osobiście na uroczystość poświęcenia
kopca, która odbędzie się 29 czerwca
i wydać odnośne zarządzenia w spra
wie udziału wojśka.
Uroczystość poświęcenia kopca Mi
chała Pyrza zapowiada się wspaniale.
Przewidywany jest udział w niej kilku
dziesięcin tysięcy osób- w 'tem tłumny
udział włościan z powiatu przeworskie
go i dalszych okolicOsoby chcące przybyć koleją w dniu
29 czerwca do Nowosielce (stacja kole
jowa Przeworsk) z dalszych stron, win

ny odebrać w kc mitecie budowy kopca
w Nowosielcach (poczta Przeworsk),
'karty uprawniające do zniżek kolejo
wych.
Wójt Michał Pyrz w r- 1624 za pano
wania króla Zygmunta III wsławił się
bohaterską obroną Nowosielce przed
najazdem tatarskim.
Na czele gromady chłopskiej wójt
Miichał Pyrz wytrzymał 4-dniowe oblę
żenie hord tatarskich pod wodzą Gha
no Budzaka Kantyimira, poczem zmu
sił Tatarów do odwrotuWłościanie okoliczni dla. ■upamiętnię
nia. czynu wójtą-bohatera usypali na
w zgórzu 9-metrowy kopiec. Na uroczy
stość poświęcenia przewidziany, jesi
duży zjazd okolicznej ludności wło
ścią ńskiej.
(W delegacji u gen. Rydzrśmigłego
wziął udział red. Tadeusz Opioła. b.
redaktor naczelny ..Kurjera Zachodnie
go‘‘- Zaznaczyć trzeba, iż red. T. Opio
ła talkże pochodzi z Nowosielec i był
jednym z inicjatorów i propagatorów
uczczenia Micha*a Pyrza. o którym na
pisał monogirafję- — Red.)

Bez entuzjazmu powitały
Włochy i Niemcy nowy rząd francuski
Cała prasa włoska z wielką uwagą
śledzi rozwój sytuacji wewnętrznej
we Francji, podkreślając, że strajki ,pa
raliżują życie wewnętrzne oraz, że
masy podniecane przez propagandę
komunistyczną wymykają się spod kon
troli nowych władz rządowych.
Paryski korespondent „Tribuny" pisze: „Nikt nie wie. dokąd Hksperyment
rządów fronitu ludowego może dopro
wadzić Francję. W każdym razie kon
sekwencje te mogą być bardzo poważne‘‘.
Berliński korespondent
.Giornale
d‘Italia‘ zwraca uwagę- że —- zdaniem
opinji niemieckiej — Francja zbiera

dziś owoc® swego zbliżenia z Rosją so
wiecką. Tę samą opinję sygnalizuje
„Tribuina".
.,Lavoro Fascista'1 podkreśla, że Pro
gram społeczny, frontu ludowego, prze
widujący .40-godzinny tydzień pracy.
jobo‘y publiczne, nacjonalizascję ban
ków itd. został już dawno .przeprowa
dzony we Włoszech faszystowskich.
Jest więc rzeczą jasną, że nie fa
szyzm może uczyć się cizegośkołwiek
od syindykalistów francuskich, ale gło
siciele walki klas, powinni zgłosić się
do faszyzmu, aby naulczyć się jak
wprowadzać w życie postulały mas ro
botniczych-

Rozgoryczony Negus
zamierza wyjechać do Szwajcarji
Po niepowodzeniu. jakiem się zalkoń
ożył wydany na cześć Haile Selassie
bankiet w .poselstwie abisyńskiem (na
stórem zjawili się głównie tylko dy
plomaci azjatyccy i południowo-ame
rykańscy- a z europejskich członków
ciała dyplomatycznego przybył tylko
poseł finlandzki), negus postanowił
Skrócić swój pobyt w Londynie.
Korespondent dyplomatyczny ,,Da-

iły Telegraph'1 donosząc, że Haile Selassie opuści Londyn w przyszłym ty
godniu. twierdzi- że cesarz uda się do
Szwajcarji, do Vevey koło Montreux
nad jeziorem Lemańskiem. gdzie po
siada willę.
Negus nie zjawi się osobiście w Ge
newie, lecz będzie znajdować się w
poibliźu, aby ‘kierować akcją delegacji
abisyńskiej -w Lidze. Narodów-

Obóz obrońców ojczyzny
stworzyć zamierza płk. Koc
W kołach politycznych Warszaw y
mówi się, iż przygotowywana przez
płk- Koca nowa polityczna organizacja
otrzymać ma nazwę „Obóz obrońców
ojczyzny'1Planowane jest m. in. tworzenie w
całym kraju kół pułkowych, do których
mieliby należeć wysłużeni żołnierze
Poszczególnych pułków ainmj.i polskiej.
.Dla uinzymania bezpośredniego kotr

talki u z odnośnym pułkiem- przy każde-m kole pułkowym miałby być czyn
ny jako łącznik specjalny delegat puł
ku.
Prace nad ustaleniem form organiza
cyjnych „Obozu obrońców ojczyzny''
są poważnie zaawansowane i mają
być zakończone jeszcze przed ferjami
iletmiemi.

.„Wyjście i impasu gospodarczego leży
również w oparciu się o Naród. Trzeba na
tem polu pozwolić na swobodne rozwijanie
się indywidualnych, zdrowych poczynań, nie
należy krępować życia gospodarczego bez
dusznym formalizmem i biurokratycznemi
pociągnięciami.
Jeżeli oprzemy się o Naród, jeżeli z niego
czerpać będziemy żywotne siły do pracy, to
wówczas ożywi się każda dziedzina życia
zbiorowego, a więc i gospodarcza. Powrócą
znowu do kas pieniądze, wzmoże się inicja
tywa prywatna i zniknie bezduszna formalistyka — bo wówczas dopiero nastąpi uobywatelnienie biurokracji.

Dziennik, z którego cytujemy uwagii wnioski na temat zjazdu zarzewiaków
niejednokrotnie występował w roli
„próbnego balonu '- Zamieszczony ar
tykuł może mieć taki charakter lub mo
że być wynikiem odczucia przez redak
cję sytuacji panującej w kraju.Tak czy
owak świadczyłoby to istotnie o dokonywującyeh się przeobrażeniach, cho
ciażby z tego względni, iż tego rodzaju
myśli opublikowane zostały na latna h
„1KC‘Przeobrażenia te następują w kie
runku niewątpliwie dodatnim.
Przyznanie się przez tych, którzy w
ostatnich latach stali na czele zbiorowe
go życia Potoki, i-ź „zagubili Naród1’
jest dowodem, iż wszedłszy na właści
wą drogę po długiem błądzeniu, trafia
ją wreszcie na tę, która powinna zapro
wadzić do celuO ile znowiu nie pobłądzą.
Sł. Ar.

Z DNIA
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Omawiając przemówienie Ministra
komunikacji płk. Uirycha — „Popka
Zbrojna" zamieszcza takie uwag'
To rosproszkowanie świata pracy w for
mie konkurujących ze sobą związków zawo
dowych — jest zresztą jednym z przejawów
które nietylko wśród pracowników kolej nictwa ujemnie oddziaływa na żywotne intere
sy świata pracy. To też kwestja rewizji p^d
staw, na których u nas opierają się zrzesze
nia społeczne, jest jednem z bardzo doniosłych
zagadnień naszego życia zbiorowego.

1 dalej:
Mowa min. Uirycha uświadamia uietylko
samych kolejarzy, ale i całe społeczeństwo
o tym silnym związku przyczynowym, jaki
istnieje między pracą zawodową a koni^cz' nościami państwowemi, między posterun
kiem w t. zw. zawodzie cywilnym a ideą obrony państwa. Specjalnie ścisły jest ten
związek przyczynowy w kilku zawodach, np.
kolejarzy, poczciarzy, itd. Ale niema wogóle
żadnego zav.edu, któryby obywatel państwa
mógł uprawiać, me będąc zarazem związa
ny z ideą „racji Polski", z jej siłą obronną.
Jest nim każdy robotnik w fabryce, każdy
hodowca na wsi, każdy rzemieślnik w war
sztacie, każdy członek inteligencji pracują?
cej. To też zrzeszając się, każdy musi prze
dewszystkiem czynić to z punktu widzenia
„racji Polski", z tego głębokiego przeświad
czenia, iż głównym celem łączenia się ludzi
w Polsce, głównem zadaniem każdej komór
ki zbiorowego życia musi być — jak to nam
wszystkim powiedział Wódz Naczelny —
„podciągnięcie Polski •wyżej", by „dorówna
ła kroku obcym".
Ruch zawodowy w Polsce oprzeć się musi
o te właśnie fundamenty.

Pisząe w< zoraj w aritykule wstępnym
iż mowa Min. komunikacji wylkraczała poza ramy uroczystości kolejowego
przysposobienia wojskowego, a była
pewną orjcntacyjna wskazówką co do’
zamierzeń
Rządu odnośnie cał-ości
zw-iązków zawodowych, znajdujemy
potwierdzenie w enuncjacji „Polski
Zbrojnej".

11 miljonów bezrobotnych
POSIADAJĄ STANY ZJEDNOCZ.
Przewodniczący amerykańskich zwią
zków zawodowych William Green w pi
śmie skierowanem do dziennika „NewYork Sun“ oświadczył, że liczba bez
robotnych w Stanach . Zjednoczonych
wynosiła w kwietniu br. według obli
czeń amerykańskich związków zawodo
wych 11.506.000.
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ZACHODNI*'

Większość nauczycielstwa polskiego
stoi twardo na gruncie katolickim

Poruszona przez „Kurjer Zachodni'1 bią jednostki, dla pozyskania sobie sła
Sprawa deklaracji przeciw duchowień wy (w każdym razie nie u Polaków!)
stwu katolickiemu,, opracowanej przez wolnomyślicieli i rzekomo ludzi... po
zarząd okręgowy Związku nauczyciel stępowych.
stwa polskiego w Kielcach wywołała Oczywiście ^rzekomo postępowych11,
ogromne poruszenie w sferach rodzi bowiem to co uważają za postęp jest
cielskich i nauczycielskich.
Znamiennem i wielce dodatni em zja
wiskom jest ustosunkowanie się
znacznej ilości nauczycieli, pocępiających zdecydowanie afocic podję
tą przez zanząd okręgowy ZNP. Kto
Gdy spotka nas coś niespodziewane
zresztą czytał wzmianki w ostatnich
go, powtarzamy chętnie popularne
dniach z podziękowanie® dla kierow przysłowie: „Wypadki chodzą po lunictw szlkół powszechnych, z całą życz dziach11. Ale nie zaStanawiaiiny się nad
liwością i ofiarnością współdziałaią- tem, że jednak najbardziej niepraw
cych w przygotowaniu dzieci do I ko- dopodobny wypadek musi mieć swoją
munji św., ten łatwo orjenltować się przyczynę, a nawet — cały splot przy
m.tże. iż znakomita większość nauczy czyn i że — z drugiej strony — naj
cielstwa polskiego stoi szczerze i praw prostszy wypadek poprzedzony być
dziwie na gruncie wiary katolickiej.
mu6i mnóstwem wydarzeń, nie mają
Interesującą jednak rzeczą jest, w
pozornie nic z nim wspólnego.
jaki sposób i jakiernj metodami pewne cych
Pomyślmy tylko: ile skomplikowa
jednostki w Związku nauczycielstwa nych okoliczności złożyć się musialo
polskiego starają się narzucie swą wo na to, by ktoś, przechodzący niezamielę, aby nadać Związkowi charakter cioną ulicą Warszawy, mógł się po
organizacji antykatolickiej. Oto prze ślizgnąć o leżącą na chodniku skórkę
bieg wydarzeń, związanych z omawia pomarańczową... Wielu ludzi musialo
ną przez nas deklaracją w numerze wziąć udział w tym, tak Częstym nie
niedzielnym, wedle relacji jednego z ■jtety, wypadku, bezpośredni lub ponauczycieli, który ją nam osobiście óreani udział. Gdybysmy chcieli wgłę
przedstawił:
biać się w bisiorję tego wydarzenia
„W dniu 8 kwietnia rb. na zjeździe w
lotairlibyśmy do czasów Noego.

zatęchłą doktryną —■ rozkładem tru
pim cuchnącą — przez narody napraw
dę postępowe dawno pogrzebaną.
Dziwić się tylko trzeba, iż ci ludzie
wybierani są do władz Związku i re
prezentują go nazewnątrz.

Trzeba dopomóc wypadkowi

Kielcach, prezesi Ognisk ZNP podpisali de
klaracje -wypowiadająca walkę duchowień
stwu (ma się rozumień tylko katolickiemu).
Mówię prezesi, bo nie byli delegatami 0gnisk, gdyż wszystko robiło się w tajemnicy
pr^ed członkami Związku.
Na dzień 7 maja w Sosnowcu zwołali wal
ne zebranie i łaskawie pozwolili przedysku
tować i przyjąć podpisaną przez prezesów
deklarację. Niestety, przeliczyli się. Człon
kowie nie dali się steroryzować, zażądali
głosowania. Wtedy prezes Ogniska p. 'Wy
spiański oświadczył, iż zwoła drugie zebra
nie, na którem po przedyskutowaniu podda
pod głosowanie, a rezolucję prześle do Okręgu.
- I
'
Drugie walne zebranie zwołał ni 24 maja,
tylko niestety prezes słowa nie dotrzy—al.
Po bardzo długiem wałkowaniu tej sprawy
przez delegata z Kielc, gdy wyczuli, iż prze
ciwnicy stanowią większość, pod głosowa
nie deklaracji nie dali".

Ze stanowiska tedy większości łatwo
mogli się przekonać p. Wyspiański i
delegat kielecki, iż 95 proc, (jak za
znaczył jeden z kierowników szkół na
■zebraniu w dniu 7 maja) stoi twardo
na gruncie katolickim, a za nimi całe
społeczeństwo. Jak wynika tedy z prze
glądu ogólnej sytuacji, agitację prze
ciwko duchowieństwu katolickiemu rc

PROGRAM RADJOWY
ŚRODA, 10 CZERWCA
6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze*'. 6.03
Różne tempo (płyty). 6.33 Gimnastyka 6.50
muzyka- 11.57 Sygnał czasu i hejnał- 12.03
Muzyka lekka z Basenu w Ciechocinku. 12.50
Chwilka gospodarstwa domowego. 12.55 Chwil
ka społeczna. 13.15 Muzyka lekka i taneczna.
14.13 Wiadomości giełdowe. 15.30 Lekcja ją*
zyka polskiego. 15.45 „Wesoła audycja dla
dzieci**. 16.15 Zespół salonowy Pawła Rynasa.
17.00 Koncert w wyk. reprezentacyjnego ze*
społu kolejowego przysposobienia wojskowego
(Wilno). 17.30 Recital śpiewaczy Tatjany Nol;er*Mazurkiewiczowej. 17.50 „Anegdoty z ży
cia Grottgera" — pogadanka — wygł. dr. Ja
dwiga Puciata-Pawłowska. 18.00 „Auto i nie
boszczyk" — nowela mgr. M. Tobiasza. 18.15
„Z piosenką za miasto" — śpiewa chór mie
szany Związku polskiej młodzieży ewangelic
kiej - Koło w Katowicach, pod dyr. prof. Ja
na Rykały. 18.35 Koncert reklamowy. 18.50
Pogadanka aktualna. 19.00 Koncert w wyk.
orkiestry P.R. pod dyr. Feliksa Rybickiego.
20.00 „Zagłębie Dąbrowskie ma głos". —
audycja poświęcona szkołom zagłębiowskim.
20.30 „Wędrówka mikrofonu po prowincji":
„Pracujemy świątek i piątek" — reportaż z
Wilna. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 Pier
wsza audycja z cyklu „Utwory Chopina w
wykonaniu słynnych pianistów" — Ignacy Pa
derewski (płyty). 21.30 „Uśmiech przez łzy"
— audycja muzyczna pióra Ludwikowskiego,
Halskiego, Karpińskiego i Budzyńskiego. 22.00
Wiadomości sportowe. 22.15 Muzyka taneczna.

Za drobne 3 zlotowe składki człon
kowskie, Polski Czerwony Krzyż pro
wadzi około 200 instytucji własnych
w całym kraju, szkoli pielęgniarki i
drużyny ratownicze, organizuie doraźB3k jpon*oc sanitarna.

lub w oddziałach:

Porządek nabożeństw

Dziś Małgorzaty
Jutro Boże Ciało
Wschód słońca 3 m. 34.
Zachód
B
19 m. 56.

Kina w Sosnowcu grają dziś
ZAGŁĘBIE: „Samochód *tr. 99".
------XX------

„Tairigi ŁaltowjCikie" cieszą się nada',
wielką frekwencją. UŁdegiej niedziel„Targi" zwiedziły tysiączne tłumy mi
mo niepewnej pogody.
WezysOy z zaiuteresowaniem Oglądają
stoiska,, ua których posi.zegó ae firffifwystawały ewe ckspoasty. Powsżechnem powodzeniem cieszą się stoiska samoęhodowe i motocyklowe. Pulslkiie Fia
ty, Meticediesy, Fordy, Adllery, Skoda i
im. 0,1'aiz motocykle Państwowych Zakładów Inżynierii, Ooitcraili motocykli,
DJŁW. etic.
Poważny diział ireprezeUtuje prizem-j-eł
meitaEawy i żełauniy, ffltfród których zo,ajdffljemy stoiska, firmy „Ham.ts.sh", Zakła
dów- Óstaowieekich i iaWcih, róźmeigo ro
dzaju masZymy do pisania, pięfkmie uraąfece stoiska fabryki gazomierzy z
Tatunia,, Polskiego wodomierze z Pozna
nia ocaz wsjps.niale dzwooy Braci FeTczyńśkićh z Pazamyśla i Sełuwabeigo z
BielslkarBiolej etc.
Dział elektóciteohinioztayi. iw którym
dcmi,‘jućą Polskie Zakładly ^kody",
Łąskie Zakłady Eleiktryez®e i *4>. z ca
łą penmością przykują uwiatgę facihOwtór.\ i gospodyń domu.

ST. MŁAWSKIEJ

KALENDARZYK

Środa

Z przeglądu
TARGÓW KATOWICKICH

Ale poślizgnięcie się je»t wypadkiem
nieprzyjemnym, słusznie też starajmy
się go, za wszelką cenę, uniknąć. By
wają jednak wypadki miłe, nawet bar
dzo miłe, które obcięlibyśmy — o ile
jest w naszej mocy — sami wywołać.
Naprzykład: któżby się nie chciał stać
..ofiarą1 takiego wypadku, że na po
siadany przez nas los Loterji Państwo
wej pada teraz w ciągnienia pierw
szej klasy, które rozpoczyna się 18 bm.,
jedna z wielkich wygranych? Napewno każdy się na to zgodzi i to bardzo
skwapliwie...
Tylko, jak io zaznaczyliśmy, wypa
dek sam przez eię wydarzyć się nie
Kup już los do I-ej klasy
może. Kto nie posiada losu loteryjne
go, ten żadnym cudem wygrać nie zdo
w szczęśliwej kolekturze
ła; itrzeba więc koniecznie wypadkowi
dopomóc — drogą zaopatrzenia się w
los. I należy się spieszyć, bo czasu po
w SOSNOWCU, 3-go Maja 23'
zostało już niewiele.

SS ZAGŁĘBIA
10

Nr. 15}

1

W KOŚCIELE WNIEB. N. M. PANNY
W SOSNOWCU.
środa dnia 11 bm. uroczyste nieszpory o gódżlnie 16.30.
Boże Ciało (czwartek 11 bm.) 6 — Prymarja z nauką — ks. Jan Kiwacz, 8 — Msza św.
z nauką — ks. St. Łopaciński. 9.30 — Msza św.
dla szkół — ks. Marjan Jung. 10.15 — Suma
z wystawieniem Najśw. Sakr. ks. pref. Giebar
towski. 11 — Procesja z Najśw. Sakr, do oł
tarzy przez miasto ks. kan. Raczyński. 17 —
Nieszpory z wystawieniem Najśw. Sakr. ks. J.
Kiwacz.
II-ga niedziela po Zielonych świątkach dnia
14.6 1936 r. 6 — Prymarja z nauką — ks. St.
Łopaciński, 8 — Msza św. z nauką — ks. St.
Łopaciński, 9.30 — Msza św. z nauką — ks.
J. Kiwacz, 11 — Suma z wystawieniem Najśw.
Sakramentu i procesją —r ks. prof. Giebartowjki; kazania — ks. Jan Kiwacz. 12.30 ■— Msza
św. z nauką — ks. prof. Giebartowski. 16 —Nieszpory z wystawieniem Najśw. Sakr, i pro*
cesją — ks. St. Łopaciński.
Od 13.6 do 21.6 dyż. ks M -Jung, wicedyt.
ks. St. Łopaciński.

X REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE: w Do
mu Rekolelkicyjnym w Częstochowie,
przy od. św. Bantbary 43, odlbędą się:
dla maturzystów od 15 do 19 bm.; dla
członkiń III zakonu: od 5 do 11 Idpoa
(pżęciodtado,we); dla członkiń III Zakonu:
od 19 do 23 lipca (trzydniowe); dla pad
aauozycieiek: od 26 od 30 sierpnia. Po
Doroczna procesja parafjalna wyruszy z ko
czątek pierwszego dnia. twieczOrem o
do ołtarzy: ulicami Piłsudskiego —
godz. 7, zakończenie ostatniego dnia ra ścioła
ołtarz Stów, właścicieli nieruchomości, 5 Ma
no. Całkowite koszta od 8—12 zł.
ja — kupców trzody chlewnej, Małachowskie
go— Sodalicji Marjańskiej pań, Prez. Mościc
X Z ŻYCIA KOŁA MŁODZIEŻY PRA kiego — parafjalnej Akcji Katolickiej
Organizacje i cechy z terenu naszej parafji
SOWNICZEJ PRZY ODDZIALE P. Z.
są o wzięcie udziału ze sztandarami
Z, P. P. i H. Rz. P. W SOSNOWCU. proszone
w nabożeństwie i procesji Bożego Ciała.
Referat pośrednictwa ptapy zawiadamia
Uprasza się gorąco wszystkich parafjan, by
wszystkich niepracujących
ozlomkó" ulicami wyżej wymienionemi si$ zaopiekowali,
Koła, że w piątek, dnia 12 bm. o godz. dekorując okna i balkony, paląc świece i stro
o ile można domy zielenią.
19 odbędzie się ogólne zebranie tych jącNiech
Chrystus Pan, który dnia tego choć
członków, mająC-e na ce-u omówienie ukryty, w maleńkiej Hostji, a przecież praw
środków, umożliwiających zatmudiaietnie dziwy i żywy, iść będzie koło domów naszych
bezrobotnych czlcuków. jako też obsa i aby znalazł godne przyjęcie i odebrał należ
ną część.
dzenie >wakujących obecnie posad i
wz. Proboszcza ks. Marjan Jung.
praktyk.
Sekcja Klubu l-pleżeńskiego zawiada PIELGRZYMKA PIESZA DO PANEWNIK
Dnia 14 czerwca 1936 roku pod przewodnic
mia ozlonków Kola o przesunięciu termi twem ks. Marjana Junga wyruszy pielgrzym
nu najbliższego koleżeńskiego wieOzOru ka piesza o godz. 5 rano do klasztoru w Paklubowego, który spowod.u przypada newnikach na G. Śląsku.
Zapisy przyjmuje na tę pielgrzymkę sekre
jącego w iniadlchodzący czwartek, święta
tariat parafjalny Akcji Katolickiej, ul. Prez.
Bożego Ciała, odbędzie się w środę dnia Mościckiego 15, Dom Katolicki od godz. 9—14
10 bm., jalk zwykle o godz. 19.
i od 1$—19. Opłata 50 gr. od osoby.
Kierowniczo zapowiada nader urozZwiązek rzemieślników chrześcjan w Sosnow
maioony program.
cu wzywa członków wszystkich cechów do
X MODA 1936. Państwowa szkoła za wzięcia.udziału w uroczystościach Bożego Cia
Zbiórka cechów ze sztandarami w lokalu
wodowa żeńsfka (Sosnowiec-, ul. Karpac ła.
Związku, ul. Piłsudskiego 16 o godz. 9 rano.
ka 2) w dinlach od 15 — 18 czerwca
NAJWYŻSZĄ WYGRANĄ dla każdego jest
włącznie, od godz. 12—18 ranządiza wy
zdrowie. Utrzymać je na pewnym poziomie,
stawę prac uczelnie „Modlą 1936“. Wy gdy je posiadamy, względnie zdobyć je z po
stawa obejmuje eksponaty z działów: wrotem, gdy go braknie, jest obowiązkiem
krawieckiego, iblełiźn-iarskiegioi, tirykotar- względem bliźniego, obowiązkiem względem
samych. W okresie pełnego zdrowia twostkiego ocaz modnej galamltepji. Przy wy nas
rzyĆ zapasy na przyszłość, jest nakazem mą
stawie umządizoiny jest kiermasz, nu któ drości. Ovomaltine zawiera wszystkie dla or
rym po cenach przystępnych nabywać ganizmu niezbędne substancje odżywcze. Użymożna eksponaty. Wętęp wolny. Dojazd ,var.a stale lub przez dłuższy okres czasu na
śniadanie względnie dó podwieczorku zapew*
tramwajem linją Milówce — CMcrzeja,
nia dobre ft-imopoczucie i zdolność do pracy.

w
w
w
w

SĘDZINIE, Małachowskiego 1
DĄBROWIE G., 3-go Maja 2
ZAWIERCIU, 3-go Maja 3
GRODŻCU, Kościuszki 3
bo ciągnienie rozpoczyna

3405

się 18 czerwca b. r.

Tramwaj najechał
NA WÓZ
W ub. poniedziałek około godzinj
5 popołudniu wydarzyła się na ulicy
Narutowicza w Sosnowcu katastrofa
tramwajowa.
Mianowicie tramwaj
zdążający w
kierunku Milowic, prowadzony przej
motorniczego Jana Popiołka z Dąbro
wy (Krzywa 4) najechał na jednokon
ną furmankę 20-letniego Bolesława
Forysia z Sosnowca (Narutowicza 15).
Wskutek zderzenia koń został za
bity, Foryś zaś doznał poważnych
wewnętrznych obrażeń.
Forysia przewieziono na kurację do
szpitala na Pekinie.
Winę za spowodowanie wypadku po
nosi Foryś, który wyjechał z podwó
rza domu wprost na tramwaj/
X KALENDARZYK* ŁOWIECKI NA
LIPIEC. Na zaisadaie przepisów ła»»«ckich, obowiązujądyćih ca terenie caieigo
kraju( oprócz wojewódatiwia, Śląskiego),
w lipcu przypada cża« ochirowny na n«stępsjąćą zwierzynę i ptąctwo: łó^i-e—Ły
ki, łosię-eauiice i cielęta, jdemie-łbyki,
danieió-rogaczę, jąknie i damięfle-ła®:e
i cielęta, ćaa.-.y-kożły w «<oj. Pczmań
skiem i Pomorskiem (od 16 lipce), 4ar«y
kozy i koźlęta, niedźwiedzie, niedźwie
dzice z małemi, nysie, żbiki, kumy iefce
(tuimeiki), notki, bóreuki, wiewióJki, zające-Szairaiki, zciące-itieiliikli, giłwtó-kojjuty, gliuezće-kury, cietrzew.e-kiti.y, ja- ząbki, pardwy, baiiiaty-kinguty, btiźaioty-kury, kuropatwy, pnzepió.lki, dzikie
indiyiki-eemce, dzikie jndyki-samice. sion
ki. bataliony (do 10 lipw), dzikie ka
czory (do 15 lópca), dzikie kacźki-samiee
i młode, oraz inne ptactwo 'wodloc i
błotne (do 15 lipea), czarne boGeiny,
dzikie Wbędzie,
dlzikie gęći, dropie,
dropie-kamioeki (stirępęty), dzikie gołę
bie, dlrozdy, kwiczoły, pashkotiy, .pnhacz*
ptaki krukowata i itapieżne (z wyjąt
kiem jastrzębi-go! ębiatzy,
krogiufirów.
wron i srok), żiubry, bobry, kozice i
świstaki.

X

WYCIECZKA DO MURCEK.

Za

rząd Związku podoficerów rezerwy Koła
środula W Sosnowcu,
oi^aaiznje dla
swych członków' i sympaitylków wyciecz
kę’ krajoznawczą do Mrareek w dm. 14
bm. Zapisy przejmuje eekretaejat Związ
ku w tókein własnym przy uj. Okrzei ->6
(budynek stazei s«Łały na środudi) od
dpia 10 VI b- r. w jod?, od 16 do 20
Kosta! ix»»ja»asi do Mroroek i ape#wt-<>

,

t A0

]i. od osoby.

Nr. Uff.

„KURIER ZACHODwr*

środa, 10 czerwca i£/6 roku
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Tealr
iW i tan
zamknął swoje podwoje

tysięcy kupców i miljony gospodyń w Polsce znają,
Teatr msejsso w Sosnowcu zamknął
rozpowszechniają, używają i cenią wyroby Schichta:
swoje podwoje po pracowicie, fcu zadowoleniu powszechnemu społeczeństwa
zamłęłńowekego. odbytym sezonie.
Ubiegły rok przebrnął teatr miejski
w Sosnowca, pomimo ciężkiej sytuacji
aospodeTczej.
prowadzony jednak
przez eciereaczneso i pełnego inwencji
dyr. J. Gołaszewskiego, mającego do
pomoc/ dzielnego administratora p. J.
PeŁszyfca, nie+yOko w ,4>ełnej formie”
mówiąc Myłem sportowym, ale odniósł
szereg seteeesów artystycznych j spoecznych.
j.
Do pierwszej fcewgwji sukcesów za
liczyć trzeba wystawienie 19 premjer,
w tem 9 polskich. Wśród premjer pol
skich przedewszysrkiem wybiła się na
Niewszyscy jednak zdają sobie sprawę z ogromu zakładów
czoło „Nieboska komedja** (pierwszy
raz w Polsce z okazji jej rtulecia) w
nowej inscenizacji i oryginalnej opra
SCHICHT-LEVER S. A. WARSZAWA
wie dekoracyjnej. Z obcych sztuk najw
których
wszystkie te produkty są wyrabiane. Mała ilustracje
większem powodzeniem cieszyły się:
,,Trafika pani generałowej" Bus-Fekr
ma dać pojęcie o imponującej wielkości zakładów Fabrycznych.
tego, ..Towariszcz" Devala „Nitouche"
H’rvego i ,,Muzyka na ulicy*1 Stokuręka.
Sukcesem społecznym były przedsta
wienia robotnicze, cieszące się olbrzy
mią popularnością, przyczem bilety by
ły wyprzedawane nieraz na 2 tygo
dnie naprzód. Ceny miejsc tna te przed
stawienia wynosiły od 15 do 50 groszy.
W ŁUKOWICACH
Podobnie, jak w latach 'ubiegłych
Jak jniż niejedooknomie donosrSśmy.
tylko bardziej planowo, kontynuowane
były objazdy, przyczem teatir grał w
w Ząbkowicach aastraj'ko"sii -robotnic?
następujących miastach: Będzinie, Dą W ub. niedzielę w eali przy kościół ■ta 193Ó-57 zreferował p. Antoni Szyma- sezonowi, zatrudnieni przy budowie <kogi
i w kamieniołomach, finansowane?
browie, Strzemieszycach, Olkuszu, Za ku kolejowym w Sosnowcu odbyło się cha.
wierciu, Niemcach i Satumieinformacyjne zebrani© członków cen Następnie prezes p. Skrzypiec omó przez Fundtasz Proay.
Strajkujący domagali się między mGharakterystyczną cechą dla uib. se
tralnego Związku detalicznego kupiec- wił obszernie sprawę utworzenia bez
zonu był wzrost zainteresowania spo twa chrześcjańskiego w Sosnowcu. procentowej kaśy zapomogowej przy uemi podwyżki pilaę, S-taogodmnego drts
pffladyi
łeczeństwa zagłębiowąkim teatrem.
zebraniu prezes Związ Związku.
Już w pierwszym dniu rtraSkiu oświaA
Gzytełników naszych zapewne inte Przewodniczył
Wniosek o utworzenie kasy zapomo ezono relbotmikom, że otrzymają placu
ku p. Stefan Skrzypiec, protolkułowal
resuje, jak się zapowiada przyszły se sekretarz zarządu p. Józef Sir-ki. Ze gowej został przyjęty, przyczem za
zon i czy zajdą jakieś zmiany w zespo branie zaszczycił swą obecnością ks. rząd ma się w najbliższym czasie za obowjązrające na terenie powiaitu Bę
dzińskiego, ®j. 2.80 zł. na dniówkę. Ro
le artystów?
;
kanonik Raczyński. Przy zapełnionej jąć jego realizacją.
botnicy strajku jednak nie przerwali.
Częściowo możemy już udzielić od sali przystąpiono do obrad według uSprawozdanie ze zjazdu mieszczań Dopiero obecnie strajkujący wybazfi
powiedzi. Dzięki temu, że zarząd m. ualonego porządku dziennego.
stwa i kupiectwa odbytego w Warsza zgodę nS1 proponowaną wysokość płac i
Sosnowca przedłużył dyr. J. Goła
Po odczytaniu i przyjęciu protofcułu wie złożył p. Wł. Maczka, poczem prze
szewskiemu umowę dzierżawną na z ostatniego zebrania, p. Władysław mawiał do zebranych ks. kan. Raczyń wszyscy przystąpili 'do pracy.
dalsze dwa lata, mógł dyr. Gołaszew Strojny poinformował zebranych o ski.
----- XX----ski wcześniej podpisać konwencję z za najważniejszych zagadnieniach kupiec
W wolnych wnioskach zarząd zako
rządem głównym artystów scen pol kich (podatkowych), jakie były rozpa- munikował członkom Związku, że w X TRADYCYJNA CZARNA KAWA
W nadchodzącą niedzielę eteuomiem
skich, co pozwoli mu na wcześniejsze *rywane w Izbie przem.-handlowej.
dniu 14 bm. urządzona zostanie wy Koła opieki przy giznn. im. Staszica wt
zwganiz iwanie zespołu artystycznego
Skolei złożył sprawozdanie z dzia cieczka do Sączowa- a w czwartek dnia Sosnowcu w gmachu tego gimnazjum
<yaz umożliwi pozyskanie odpowied łalności zarządu p. St. Skrzypiec, a 11 bm. wycieczka kupiectwa do Kato
odbędzie się mająca, swoją dobrą w Zanich sił.
następnie sprawę o zryczałtowaniu p wic w celu zwiedzenia Targów Kato głęlbiu tradycję „Oanna Keiwa”, z której
Pertraktacje takie już się rozpoczę latku przemysłowego od obrotu na la- wickich.
dochód pizeanaozoniy będz-e na kolacje
ły i częściowo zostały jttż zakończone,
etnie. Początek zabaiwy, podczas której
ójąngażowane więc zostały następują
do tańców przygrywać będzie doboro
cą Osoby: Jan Kochanowicz, znakomi
wa Onkieetra — o godz. 4 popoł. Bufet
ty artysta i reżyser scen warszawskich
obficie zaopątraony specjałami, własno
i łódzkich, a ostatnio główny reżyser
ręcznie
priygotowauemi przez gospody
Teatru Polskiego w Katowicach, uraz
nie „Czarnej Kawy". Sądząc ze staniu
członek nowopowstałej naczelnej Ra
pogody, wyjątdtp w niedzielę poza Za
dy artystycznej; Wanda Marwicz, ar
tystsa teatrów' warszawskich i łódz Straż graniczna zatrzymała na szo- skim. Pozatem aresztowano wspólni głębie nie udadzą się, zetem wszyscy grąkich, ostatnio teatru w Katowicach; de Bytom-Katowice niemieckie auto ków przemytników: Hilera, Róbszyca mjatoie stawimy się ca „Czernej Kawie"
Halina Zawadzka, artystka teatrów przemytnicze I. K. 34045. XV aucie zna z Węgrzyna i Frideryka Grossa z Ka w gimnazjum Staszica.
..Reduta'1 Bilskiej i Narodowego w leziono zamaskowane skrytki, w któ- towic.
X POBIOE. 29-letćie Mamjpartąą OWarszawie.
Hersztem szajki przemytników był żóg, zamieszkała w Sosnowcu, przy uli•yoh przemycano towary.
Z dawnego zespołu pozostałą: W,
Rewizja ujawniła, że w skrytce sa Jerzy Bohn z Bytomia. Przemycone to
■Arciszewska, M. Gołaszewska, T. Krot mochodu znajdowało się: 50 kg Sacha wary przewoził szofer Stiebler do Za qy Stauej 10, została dóiklUiie pobita
kę, I. Erwan oraz J. Nawrocki. Reżyse ryny. Aresztowano przemytników, o wiercia. gdzie odbiorcami byli Rop- przez mieznańyah osobników w Mysło
rami będą: Jan Kochanowicz, T. Kroi bywateli niemieckich: Jerzego Bohna zyc i Gross.
wicach. Pobitą przewieziono na Icunację
ke i J. Gołaszewski. Administracja Huberta Stieblera i Leonarda Rein Przemytnicy co drugi dzień w -ygo- do sipibtóa c<a reikiorie -w: So^nowjcu.
spoczywa nadal w rękach Józefa ?el- holda. zamieszkałych na G. Śląsku Pol* dniu przewozili towary.
szyka. Do współpracy dekoratortkie’
zaproszony został świetny artysta ma
larz J. Wrzesiński.
W sprawie dalszych angażować dyr.
J Gołaszewski udają eię w dn u 15
bm. do Warszawy na popie absolwen
tów państwowego Instytutu sztuki tea
tralnej.
Narazie termin i tytuł sztuki inau
W numerze 145 „Kuriera Zachodniego"
Walką z -.łapaczami’1 prowadzona ey tak, że istnienie szkodliwego handlu
guracyjnej nie są ustalone, w każdym zamieściliśmy list p. J. Wojdy, opisującego jest dotychczas środkami niewystar- żydowskiego jest już naprawdę zby
obrzydliwy
typ „łapacza" żydowskiego i
rat ę premjera odbędzie się w pierw
Ograniczała się bowiem teczne.
wskazującego na niebezpieczeństwo, Jakie czającemi.
szych dniach września.
stanowi bezczelność i rozwydrzenie „łapa tylko do interwencji organizacyj ku
Musi to jednak zrozumieć szeroka
Tak więc przyszły sezon teatru miej
czy" z ul. Modrzejewskiej w Sosnowcu dla pieckich, a następnie Izb przemysłowo- rze*za klijenr.eli .polskiej, zakochana
skiego w Sosnowcu, sądząc z poczynio mniej uległych klijentćw ze Śląska, a nawet handlowych, w kierunku wydania jeszcze dziś w ulicy Modrzęjorwskiej, a
dla miejzcowych przechodniów.
nych przygotowań, zapowiada Się bar
W związku z tym listem Stowarzyszenie przez władze odpowiednich przepisów uwłaszcza klijenteli starszej. Młodzież
dźo dobrze.
kupców polzklch w Sosnowcu pros! nas o za prawnych, które umożliwiłyby usta bowiem w przeważającej swej więk
Oczekujemy tedy inauguracji.
mieszczenie następujących uwag:
wowe ściganie „łapaczy11, jako prze szości wolna jest od staroświeckiego
Plagą „łapaczy’1 istnieje,. rzecz pro stępców. Akcja ta jeszcze nie znalazła przesądu, że najtaniej u żyda.
>' SAMOBÓJSTWO. Mieszkaniec Soe- sta, tylko w tych miejscowościach, któ u władz należytego zrozumienia.
Dla całkowitego uwolnienia klijen
cewiCą Oheitn ŚrCtlniach (Karpacka 5) re nie mogą obejść się bez najgorsze Pozostaje więc kupieotwu polskiemu teli polskiej od ul. Modrzejewskiej
popełnił wczoraj samobójstwo ■wieszając go gatunku handlu żydowskiego. Han droga propazandy wśród klijenteli koniecznem jest jaknajrychlejsze zor
<ę ,we wiasnem mieenksańiu. średniak del taki istnieje, niestety, ‘akże w So ehcześcjańsikiei, stanowiącej jedyny ganizowanie placówek handlowych w
nosił eię z zamiarem popełnienia samo snowcu i innych miastach Zagłębia. żer dla ,,łapaczy11 i to w kierunku u- ych gałęziach, w których polscy kupcy
bójstwa od kilku dlńi. WiCiziorej Siedlisk, Do utrzymania tej ohydy przyczynia świadoimienia jej o niebezpieczeństwie nie są jeszcze _na naszym terenie repre
będąc w mieszkaniu z Wku£«tni«n synem, się nietyliko zupełnie niewybredna kupowania tam, gdzie ją „łapacz” pro zentowami. Stowarzyszenie kupców
■wysil? go do sklepu, a sam w między część publiczności Zagłębia, lecz w wadzi. Prócz tego kupieccwo polskie polskich rozpoczyna właśnie enengicz
zasilane młodym, ideowym elementem ną akcję w tym kierunku.
czasie powiesił »ię. Co był° przyczyną większym może stopniu bi-dotc ■ m
‘ w ni a s tale swoje warsztaty pranv klijent z ncU i.’
samobójzową, niewiadomo.

Mydło Jeleń, Radion, Ceres, Lux, Vim
a także oleje jadalne Nelson i Minerwa.

Przerwanie strajku

Projekt utworzenia kasy bezprocentowej

Sacharynę w skrytkach samochodu
przemycano do Zawiercia

„Łapacze
”
w
Sosnowcu
hulają
kontrakcja kupiectwa polskiego w Sosnowcu
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Nie pamięta że zabił żonę
i źe sam usiłował popełnić samobójstwo
Mieszkańcy Zagłębia poruszeni zo
stali ponurym dramatem rodzinnym,
który rozegrał się w mieszkaniu poste
runkowego P. P., Bronisława Rozen
berga z Sosnowca.
Tragicznego dnia, (a było to przed
dwoma laty), sąsiedzi Rozenberga za
alarmowani zostali kilkoma wystrza
łami. Kiedy wtargnęli do mieszkania
oczom przybyłych przedstawił się gro
zą przejmujący widok.
W kuchni, na podłodze, leżała w ka
łuży krwi żona Rozenberga, Leona, a
obok, w drugim pokoju, z przestrze
loną głową jej mąż.
Przybyły na miejsce lekarz stwier
dził zgon Rozenbergowej, męża zaś jej,
który jeszcze żył, polecił niezwłocznie
przewieźć do szpitaal na Pekinie.
Krwaaw zbrodnia wywołała w mie
ście duże wrażenie. Przed domem,
gdzie mieszkali Rozenbergowie, poczęli
gromadzić się ludzie. Komentarzom
nie było końca.
Mówiono, że pożycie Rozenbergów
nie było szczęśliwe, do ezego w dużym
stopniu przyczyniła się Rozenbergowa,
wyjeżdżając często do Dąbrowy i Za
kopanego, gdzie rzekomo miała zdra
dzać męża. Wiedział podobno o tem Rozenberg.
Powróciwszy wieczorem do domu
wszczął z żoną kłótnię, a kiedy ta za
częła mu wyrzucać jego rozrzutność
1 pijaństwo, wyciągnął z kieszeni re
wolwer i wystrzelił kilkakrotnie do
niej, trafiając ją w piersi. Na widok
leżącej w kałuży krwi żony, Rozenberg wpadł dop okoju i tam usiłował
pozbawić się życia strzelając sobie
dwukrotnie w skroń.
Tymczasem ciężko raniony, po bli
sko dwutygodniowym pobycie w szpi
talu, odzyskał wreszcie przytomność.
Dziwne było jego zachowanie. Kiedy
powiedziano mu, że zabił żonę, zdziwił
się, poczem powiedział:
— Nie przypominam sobie zupełnie,
ażebym zabił żonę. Nie przypominam
sobie również, ażebym miał popełnić
samobójstwo I...
Początkowo przypuszszano, że Rozenberg, w obawie przed grożącą mu
karą, symuluje, kiedy jednakże pod
dano go badaniom psychiatrycznym,
okazało się, że na skutek niebezpiecz
nego postrzału w głowę, stracił on pa
mięć.
Na rozprawę, jaka się przeciwko nie
mu odbyła w Sądzie okręgowym w Sos
nowcu, wezwano,
oprócz
licznych
świadków, dwóch biegłych — lekarzy.
Lekarze ci, po zbadaniu oskarżonego,
orzekli, że ma in w znacznym stopniu
ograniczoną poczytalność i że w chwili
dokonania zbrodni, działał pod wpły-

Nieszczęśliwy wypadek

wem silnego wzruszenia psychicznego.
Sąd skazał Rozenberga na 10 miesię
cy więzienia.
. .
Po ogłoszeniu wyroku Rozenberg
opuścił salę rozpraw, gdyż karę 5-mie-

sięcznego więzienia (z uwzględnieniem
amnestji), jaką mu sąd wyznaczył, od
siedział już w więzieniu- Oskarżonego
bronił z wyboru adw. Krzemuski.
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Niesumienny oglądacz mięsa
W Sądzie okręgowym w Sosnowcu
toczyła się rozprawa przeciwko oglą
daczowi mięsa, 67-letniemu Władysła
wowi Krysteckiemu z żychcic (pow.
Będziński), oskarżonemu o popełnie
nie nadużyć.
Krystecki, pełniąc w latach 1933 i 34
czynności oglądacza mięsa w rzeźniach
gmin: Bobrowniki i Wojkowic Ko
mornych, wystawiał niewłaściwe kwity,

skutkiem czego poszkodował te gminy
na sumę około 2.500 złotych.
Na rozprawie oskarżony do winy
się przyznał. Wyjaśnił, że ostatnio
znajdował się w ciężkich warunkach
materialnych, gdyż gmina zalegała z
wypłaceniem należnych mu poborów.
Sąd po przesłuchaniu świadków, ska
zał oskarżonego na 2 lata więzienia,
oraz tysiąc złotych kary pieniężnej.

Dramatyczny przebieg
katastrofy lotniczej w Wilnie
We wczorajszem wydaniu naszego
pisma zamieściliśmy wiadomość o ka
tastrofie samolotu wojskowego w Wil
nie, podczas której dwóch lotników po
niosło śmierć.
Przebieg wypadku według opowia
dań naocznych świadków przedstawiał
się następująco:
Szybujący nad miastem na niewiel
kiej wysokości dwupłatowiec wojsko
wy w pewnej chwili zaczął opadać spo
wodu uszkodzenia motoru. Pilot usiło
wał włączyć motor, lecz daremnie. Sa
molot wpadł w korkociąg i zbłyskawicz
ną szybkością runął na dach czteropię
trowego domu.
Aparat rozpadł się na dwie części.
Jedna jego część z plut. Popczyńskim
spadła na środek ulicy. Pilot poniósł
śmierć na miejscu.
W drugiej części samolotu siedzący
podch. rez. Kiernowicz zawisł na gzym

sie dachu i trzymając się kurczowo
rękami wzywał rozpaczliwie ratunku.
Zanim jednak oniemiali z przeraże
nia świadkowie tragicznego wypadku
zdołali pospieszyć z pomocą lotnikowi,
stracił on siły i runął z wysokości
czwartego piętra na bruk. Pomimo udzielonej pomocy lekarskiej podch.
Kiernowicz, naskutek doznanych obra
żeń wewnętrznych, zmarł w szpitalu
wojskowym.
Oderwany od kadłuba samolotu mo
tor przebił dach domu i wpadł do
kancelarji mieszczącej się tam szkoły
powszechnej. Na szczęście poza woź
nym, który został raniony w tym cza
sie nikogo więcej w kancelarji nie
było.
Dzięki temu, że motor był wyłączo
ny nie doszło do wybuchu zbiornika z
benzyną i pożaru domu.

Wypróbowane przepisy
Lin duszony w sosie ogonowym
Proporcje: 1 kg. lina, włoszczyzna, kilka
ziam pieprzu, 1 kostka MAGGIego zupy
ogonowej.

Lina osforobanego i oczyszczonego
skropić gorącym octem- przez co nabierze Koloru niebieskiego. Następnie ugotować go w krótkim smaku z jarzyn
i korzeni do miękkości. — W między
czasie przygotować 60s w następujący
sposóib: Jedną kostkę MAGGIeigo zupy
ogonowej pokruszyć o rozetrzeć z kil
koma łyżkami zimnej wody na rzadką
papkę- Rozczyn ten wlać do jednej
czwartej 'itra wrzącej wody j gotować
na ’ małym ogniu 25 minut. — W ten
sposób przyrządzonym sosem podać li
na wyjętego ze smaku, w którym się
gotował. — Pozostały smak zużyć .moż
na na bardzo dobrą zupę -rybną.

222H“ OLKUSZA

X TYDZIEŃ PCK. W ciągu óbetanego
„Ty-godmiu.” PCK Ua- feretade po w , Oltkia-sikiego odbywają gię zbiórka oraz sprze
daż n^-epek,
również wjyigła&z-aine od
czyty pnopuigandowe. Niedaie-Łna zbiórka
uilrjaca .w CKikiufim przyniosła z-yfciku z£.
81.76. Na zakończenie ^Tygodnia*1 od
będzie się w OlkuRou wieczór z b. iutcmzmaicocym progra imetm w jwadii dawtn- kin®
„Uciecha*’. Impreza te odbędzie się
dnu 18 ban.
X PRÓBNE LOTY
BTS4
gdaij Jbawńł w Olkuszu kienawinajk fabry
ki loitiHictzej, oddziału koinstróJd cyiwfeyclh’
statków [powietinzin^ch z Krakowa-. zAfe
Rybicki, który dokonał ko-^tirolb i od*
bdoru części składowych szyboiwa „Wiro□e bi6‘’. ■wykonywanego w pańsuwbwefi
szkołę mzemie^niiczo - przemysłowej w
Olkuszu. W^zyfetlkie części okazać
dobre, robottai wykonania solidnie i w sto
sunkowo krótkim Ozjasde. Próbne dbłflrta>
nie szytbpwa maisiąpi prww^opodWbinfte
w końcu bieżącego miesiąca.
X CHÓR DANA. Spowodiu niedyspozy
cji p. Dwa. pożeg^ailny koncert jego Kr
gpołu /naatoaczony a 8 bm. odłożono dn
tj. 10 bm. (początek o 8.50
statkami polskiemi i przez polskie porty diaisiaj,
wiecz.).
Dotychczas jeszcze dość .znaczna i" W2gŁ przemysłowców, ponieważ pono X CHOROBY ZAKAŹNE ma terecśft
lość towairów, sprowadzanych do Pol szą oini koszty obcego pośrednictwa, po^. Olkuskiego w ub. tyig-odniu: 9 jaski oraz niektóre przesyłki eksportowe które ponadto usuwa ich od bezpośred gilóc, 1 błonic®, 1 giruźłic-a i 1 noża
przeznaczone na rynki zamorskie nad niego kontaktu z producerutem luib ofita
chodzą do kraju wzg'1. wysyłane są tecznym nabywcą towaru, co ®twarza
.pnzez porty obce. Przyczyny powyż zależność naszego rynku od dobrej wo
szego zjawiska należy dopatrywać się li wspomnianego wyżej pośrednictwa.
DO ŹRÓDEŁ DUSZY POLSKIEJ — T. MIw tem, że zainteresowane krajowe pla W związku z powyższem samorząd CIŃSKIEGO. Bibljoteka Klejnotów Literatury
cówki gospodarcze w niedostatecznym gospodarczy, doceniając w całej pełni w 9-tym tomie wydała pracę znakomitego po
stopniu zwracają uwagę na sposób do potrzebę wykorzystania polskiego to ety Tadeusza Micińskiego pt. „Do źródeł Du
Polskiej". Jest to książka, wedle słów sa
konywania fanzakcyj, a w szczególno nażu, co równocześnie może przyczy szy
mego poety, spełniającego rolę taranu, który
ści nie zastrzegają sobie wpływu na nić się do zmniejszenia zapotrzebowa wszystko burzy i wszystko buduje, a obecnie
wybór trasy przewozu towarów i w nia walut na nakrycie kosztów przewo jest odzwierciadleniem budzących się haseł
związku z tem niektóre transporty idą zu towarów obcemi statkami, Ewiróci1 „Młodej Polski" w okresie jej powstania. Au
się z apelem do sfer zainteresowanych tor porusza w niej najżywotniejsze problema
stale przez porty obce.
ty przeznaczenia i posłannictwa narodu w dzie
Wynikają stąd stTaty nietylko dla że aby przy zawieraniu tranzakcyj z fir jach ludzkości. Opierając się na tradycji zapo
glugi połsikiej, portów polskiego obsza mami zagraniczne mi uwzględniały po czątkowanej przez Mickiewicza, Słowackiego i
ru celnego i kolei państwowych, lecz trzebę zapewnienia przewozu ładunków innych, tj. dźwignięcia narodu mocą i 'prawem
również dla -zainteresowanych kuipców polskiemi linjami żeglugi towarowej. ducha, rozwija ideę wyzwolenia człowieka —

GOSPODARCZE

O przewóz towarów

PODCZAS BUDOWY DOMU
Podczas pracy przy budowie domu
w Sosnowcu przy ulicy Tatrzańskiej
18 spadł z rusztowania z pierwszego
piętra robotnik Jan Kuc z Sosnowca
śląska 11).
Kronika gospodarcza
Wskutek upadku Kuc doznał we
wnętrznych i zewnętrznych obrażeń.
21/0 TYSIĘCY NIEDOBORU W MAJU. — cukru. Obecnie ogłoszone liczby obrotu cukrem
Po udzieleniu Kucowi pierwszej po Tymczasowe zamknięcia rachunkowe skarbu
m. kwietniu przez Główny Urząd Statysty
mocy przez dr. Nasiłowskiego przewie państwa za miesiąc maj, wykazują wydatki w w
czny wykazują, że również i w tym miesiącu
kwocie J.74.522.000 zł. i dochody w kwocie — daje się zauważyć wzrost konsumcji tego ar
ziono go na dalszą kurację do domu.
X WYJAŚNIENIE. Z zalktadów przemysłowtycŁ p. Henryka. Czeobowsktego
w Sosnowiou otrzyma! iiśmy pismo nastę
pującej treści:
„Nieprawdą jest, żę w fabryce mej
zoetalia wymówiona, prąca wszystkim ro
botnikom, prawdią jeeiŁ watomiast, że
wymówiono pracę tyflŁo tym robotni
kom, któnay są zatrudnieni w oddziale,
gdzie będzie przeprowadzony retmomrti, co
na ogól-ną liczbę za+nudini« yt-li 1^ wyuk 15 osób“.

WZROST KONSUMCJI PIWA. Znaczne ocieplenie, jakie zaznaczyło się w ciągu mie
siąca maja rb., przyczyniło się do silnego
wzrostu konsumcji piwa. Według danych Zwią
zku. Browarów i Słodowni R.P. browary poi
skie sprzedały na rynku krajowym w maju rb
124.000 hl. piwa, gdy w miesiącu poprzednim
80.000 hl., w marcu 67.000, a w lutym rb. —
55.000 hl. Również w stosunku do maja ub. r.
spożycie w maju rb. było znacznie większe,
wzrosło bowiem o 33.000 hl. czyli o 36,2 proc.
W pierwszych 5-ciu miesiącach rb. browary
polskie sprzedały na rynku wewnętrznym 385.
tys. hl. piwa, czyli o 32.000, a więc o 9 proc,
więcej, anieżli w odpowiednim okresie 1935 r.

174.117.000 zł. Przewyżka rozchodów nad do
chodami daje więc niewielki deficyt w kwocie
204.000 zł., pozostający głównie w związku z
tem, że w maju przypadają mniejsze płatno
ści podatkowe w podatkach bezpośrednich.
Wydatki w maju rb. zmniejszyły się w po
równaniu z majem 1935 r. o 12,3 milj. zł., do
chody zaś są większe o 8,4 milj. zł. Wpływy
z danin publicznych i monopolów, po odlicze
niu podatku specjalnego od uposażeń funkcjonarjuszów publicznych, większe są w porów
naniu z majem r. ub. o blisko 2 milj. zł. De
ficyt w maju 1925 r. wynosił około 20 milj. zł.
NASTĘPSTWA OBNIŻKI CEN CUKRU—
Jak wiadomo, w pierwszym kwartale br. dało
się zauw ażyć w Polsce zwiększenie spożyciaj

tykułu. Spożycie cukru w kwietniu rb. wzro
sło w porównaniu do tego samego miesiąca
w r. ub. o 29,6 tys. q. (wartości cukru suro
wego) do 338,5 tys. q. Równocześnie eksport
cukru wyniósł w kwietniu br. 85,5 tys. q. wo
bec 75,3 tys. q. w tym samym czasie r. ub. W
ciągu pierwszych 4-ch miesięcy br. wewnętrz
ne spożycie cukru wynosiło 1.271,5 tys. q. wo
bec 1.040,5 tys. q. w tym samym czasie r. ub.
było więc wyższe o około 231 tys. q. Należy
przypomnieć, że w końcu r. ub. przeprowadzo
na została obniżka ceny cukru, przyczem spo
dziewano się, źe przyczyni się to do wzrostu
spożycia tego artykułu w Polsce. Jak się oka
zuje, przswidy v , ; • i • całkowicie się spraw
dziły-

słowianina, wraz z wyzwoleniem narodu.
Wydawnictwo „Bibljoteki Klejnotów Litera
tury", wznawia te nieznane niemal znpełnie
utwory Tadeusza Micińskiego, pisane w zara
niu jego twórczości, chcąc je udostępnić tym
wszystkim, którym drogie jest umiłowanie
wielkiej poezji i sztuki, jako podłoże miłości
ducha narodu.

OFIARY
Dla T-wa Przyjaciół szpitala dla dzieci w
Sosnowcu: Dr. K. Kruszewski, Dąbrowa Górn.,
składa 6 złotych zamiast biletu wstępu na
przedstawienie w Domu katolickim oraz 6 zło
tych jako roczną składkę członkowską. Razem
zł. 12.

Pamiętaj o Funduszu
Obrony Morskiej
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jffg POLSKI
UROCZYSTOŚCI KU CZCI
STEFANA CZARNIECKIEGO
iWe WłoAacuowie, pod pnzewodlaiot-wem
p. wojewody Dziadosza, obradował komiltet uroczystości hu czci •fcetuiaaa Ste
fania Czarnieckiego. N* posiediz«ciu dókonano pmzegiląidta dotytshoza^omrycih prac
pirzy aingtamizowainiu obchodu, oimz usalono plany pr«o przy przebudowie ko
ścioła i gncbówea Hetmana w Czarńoy.
Przebudowa potowa jesaciz® kilka mie
sięcy. T«u»iu uroczystości osfezw nieu‘dailoimy.
75-LEClE urodzin
KS. BISKUPA LAU0ITZA
Baskrap Antoni Laulbiiita, Sufraigatn djęoeaji gnieźnieńskiej obchodził w niedzielę 75-tecie ewoćch urodban- Ks. bi
skup Lauibitz oięszy się ogólnym szacun
kiem społeczeństwa. Jedną z uajgtótłmejazych jego zasług na stanowisku
Bansąd'ćy airdhidjeicez;i ginieźncenskiej
jest gruntowne, od fuatdiamanltów począ
wszy, odnowienie najstarszej polickiej
świątyni — katedry iw Gnieźnie;
MODŁY O ZNIESIENIE DEKRETÓW
iW kościele OO. RefonnaltóW iw Praam-yśiu odprawione zostało nabożeństwo
błagaAne na prośbę Związku emerytów o
zniesienie dekretów o eineryitwcih zahórewyeh.
BUDOWA FABRYKI KONSERW
MIĘSNYCH I RYBNYCH W GDYNI
Morski Jostyhuit rybaóki, którego wiaspością, jak iwiadomp, są Hale i Chłod
nie rybne ora® magazyny śledziowe iw
porcie gdyńskim, zamierza przystąpić do
budowy fabryki konserw mięsnych i
rubnycl. Obecnie krążą pógłótki, tó »a
Ibiudiowę tej fabryki otozymaili również
koncesję Szwedzi,, którzy mają duże doświaidtegenia aa tem polu.
ILE OSÓB WYJECHAŁO Z POLSKI
Za. pOBiedinatweuu Syndykatu etnigmacytuego 'Wyjechało iw maju z Polski ogó
łem 1.308 emigrantów, w tem dó krajów
europejskich 181 osób i do krajów poząpuropej®kiyb 1-12“ osób. Do Stanów
Zjednoczonych A. P. wyjecmato 374 osób
(Jo krajów Ameryki Południowej 698.
dJ> innych kują"' zamorskich 55 emigrąc
tóiw. Ponadto za, pośr®dnic.twem Cenitualrt®go sjonis-tycznego wydiziata palestyń
skiego- wyjechało do Palestyny 600 ocób
i’ ŚMIERTELNE UKĄSZENIE
PRZEZ MUCHĘ
Przed kilkomai dtoiami została tiką*
-zona prze® muchę 14-lennia cczenlca
sdkoly powszechnej w Wilnie, Helena
Markowska. Od ukąszenia tego powstai
obrzęk i zakażenie krwi. Pomimo opie
ki lekarskiej, diziewczynka zmarła w
-.-pitalu.
RZADKI OKAZ BOCIANA
Na- łąkach pod Bradowęm na Kaszu
bach pojawił się bocian o upierzeniu Zu
pełnie czaruem, budząc wśród mleelksńców zrozumiałą sensację. Bocian O te
go rodzaju upierzeńin je*t ćięgJychMii
rzadki be Fcmonzu i zjawia się raf nu
kilkadziesiąt lat. Zabcbonmi mieszkań
ry Bladćwa, pojawienie się tego iodzaju przcdtr-awicieia todu bocianiego, uwa
żają za pomyślny horoskop.
POWIESIŁ SIĘ DLA TRADYCJI
We ’śi Wielkie Sioło w p“< Fnziaisikm powiesił się Miron Goźdżilk. Goździk wyiwodai-1 się z rodz.siy „wis-ie*ców‘
gdyż taką senną śmiercią samobójczą
zearii z tego świata dziad jego, ojoićć
i stryijęcżńa tiOśŁM.
6-LE1NIE dziecko WYPADŁÓ
z pociągu

Z podiągu osótowego .na liaji Inówoclaiw — Bydgosz-z wypad! 6-l*t>»i
cbiólpaec Hieronim Jakubówśki. Nieszczę
śliwa dz-ieóko - w etanie beznadziej.uym
p. zwieziono dó szpitala w Bydgoszczy.
Chłopiec wyrpadł prawdopodobnie dla
tego., że diżżiwś wągoniu ńje był/r zam
knięte.
PORACHUNEK Z WŁAŚCICIELEM
FABRYKI
Podlczas
niedzielnych uroczystości
EraiOtimai kurkowego w Żonach na Śląsku
zsstugśłóey Meteł przez robotnika, ślu--arka dyr. Sitko, właściciel młynów- w
Żóraieh i Mikołowie i prezes, Bractwa
tu-.kawega. ślusarek bjji zukn-ocry g

pracy i był od dłuższego ęzasu benrOboezyńi i odgrażał się dyr. SiltoĄ domaga
jąc się od! niego odśżk-odiOiw-ainiH 2.000 złCiężlkó gąnMlgó trzema, kulami dyr. Siitkę uiSihWiatiió przewieźć dó śapiitalai, jed
nak w diiodize zańairł. Zabójca popełnił
samobójstwo.

Środa, 10 czerwca 1056 roEtt
ZEMSTA ZA POHAŃBIENIE CÓREK
iWe 'wsj MiJbweinie, pow-. StainiBlawoiwski, zaihity został ikołćmi i laskami Andrizej Hryozaik. Ssłńosądlw tęgo dokonali
rodzice zhańbionych pracz HryćzaŁk
dzie-wit-ząit.

MŚCIWY LOKATOR
Podbzafc eksmisji lokatora Duszyńska*
gó <we Lwowie, w momencie, gdy p zez
podwórze prizedhodził właśrńńei domin,
dlr. Benohardt, Duazyńaki prlebń go
nożem, zabijając go. Sprawcę aireszt«r
w&no.

Według jakiego ceremonjału
odbędzie się koronacja króla Edwarda VIII
Datą koronac ji Edwarda VIII została
już ttśtalóna i obwieszczona światu ca
łemu przez heroldów królewskich: dn.
12 maja 1$37 rók-u. Edward VIII zosta
nie ukó-ronowany jakft^.król t Bożej
laski Zjednoczonego Królestwa Wiel
kiej Brytanji, Irlandji Północnej , Do
miniów rani-rskic-h. óbróńca wiairy i

■cesarz Indyj'1. Ceremonja koronacji
odbędzie się według uświęconej od
wieków tradycji.
Wstępem dó przyszłorocznych uro
czystości jest utworzenie Aądu praw“
który po raz pierwszy obradował w
1377 r. Sąd ten ma za zadanie badanie
praw poszćzególnvch osób do udziału
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3-ci dzień sportowy „Powszechniaka'
DRUŻYNA SZKOŁY NR. 5 MISTRZEM ZAGŁĘBIA W SIATKÓWKĘ
I DWA OGNIE

W id>. niedzielę na stadjónie miej
skim W Dąbrowie odbyły się rozgryw
ki drużyn sportowych szkół pówszech
nych Zagłębia Dąbrowskiego. Do roz
grywek III Dnia sportowego „Powszachniaztt"
Stanęły najsilniejsze
drużyny z Dąbrowy .Będzina, Sosnow
ca i Czeladzi.
Zawody rozpoczęły się o godz. 15. SęIzióWali pp.: Dtlb, Suwała- Bałaży,
Dyja, Bałaziński, Czwartacki, Bara
nowski. Kierownikiem rozgrywek był
5. León Stankiewicz, in«tr. wych. liz.
W Dąbrówie. W imprezie Wzięłó u
dział 14 drużyn, w tem dwie żeńskie,
lak mała liczba drużyn żeńskich
świadczy o slabem zainteresowaniu
śię dziewcząt sportem i nieprzygotcwaniu śię do imprezy.
Siatkówka: Sześć drużyn męskich
walczyło o pierwszeństwo, nagrodę
przechodnią ,»Powszechniaka“ 1 tytuł
mistrza Zagłębia na 1936 r. Wszystkie
Irużyny wykazały, duże przygotowa
nie w tej grze. Do finału stanęły dwie
najsilniejsze drużyny: szkoły nr. 3 w
Dąbrowie i szkoły nr. 3 w Czeladzi.
Szkoła nr. 3 uzyskała znaczną prze
wagę w ogólnej punktacji, zdobywa
iąc (iporaz drugi) zasłużenie, nagrodę
orzechodnią „Powszechniaka‘‘ —- stauetkę hronzówą, przedstawiającą zwy
.-ięzoę z liściem laiurowym oraz rytu!
ni-strza Zagłębia.
Drugie miejsce zdobyła silna druży
na szkoły nr. 3 w Czeladzi. W nagro
dę otrzymuje na własność piłkę. Na
stępne miejsca zajęły drużyny: szkoły

nr. 3 w Będzinie, szkoły nr. 7 i 5 w
Dąbrowie. Szczególnie ładną i dobrą
grą wyróżniła się szkoła nr. 7.
Tylko dwie drużyny żeńskie szkoły
nr. 7 w Dąbrowie Stanęły do zawodów
w siatkówkę. Pierwsza drużyna uzy
skała przewagę nad drugą i zatrzyma
ła dla Szkoły hr. 7 puhar „Pówszechniaka" (iporaz drugi).
Dwa ognie: Do finału stanęły druży
ny: szkoły nr. 5 w Dąbrówie i szkoły
nr. 1 w Sosnowcu. Gry bardzo piękne,
szybkie tempo poruszeń zawodników,
dobra OrjentaCja, estetyka riuichóte.
Pierwsze miejsce zdobywa szkoła ur.
3 w Dąbrowie, drugie — szkoła nr. 1
w Sosnowcu. Drużyny te otrzymują
nagrody w postaci piłek (na wła«nOsej
Następne miejsca zajęły: szkoła nr. 3
W Czeladzi i szkoła nr. 3 i Będzina.
Do kwadranta stanęły tylko lwie
Irużyny szkoły nr. 5 w Dąbrowie,
Wszystkie drużyny otrzymają za u
dział w III Dniu sportowym „Pówszech
niaka11 dyplomy. Zainteresowanie zucodami było znaczne. Świadczy o tent
ik. 1000 dziatwy i młodzieży obecnej
na stadjónie mimo chłodu i bklaskują’ei z zapałem dobrze grające drużyny.
Rozdanie nagród i dyplomów nastą
pi w sobotę 13 bm. o godz. 16.30 w
zkole nr. 3 w Dąbrowie. Po odbiór na
gród zgłosić się z upoważnieniem kie
. owniciiWa szkoły. Można również bę
zie zamówić zdjęcia fotograficzne
których dla upamiętnienia zawodów
dokonano kilkanaście.

KRONIKA SPORTOWA
BIELECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK
PIŁKI NOŻNEJ — CZĘSTOCHOWA

AUTONOMICZNY PODOKRĘG
ZAGŁĘBIA DĄBR. BĘDZIN
Adres sekretariatu:
H. Gwóźdź, Rędzin, ul. Cynkowa 13
KOMUNIKAT ZARZĄDU NR. 18
1) Wzywa śię TS „Dąbrowa11 dó wpłacenia
sumy zł. 11 w terminie do 14 dni na rzecz T.
U. fi. w Góiónógu, tytułem różnicy żwrótu ko
sztów sędziego z WsS śląskiego okręgu na za
wady w dniu 81 maja rb.
2) Wzywa się RSWF „Gwiazda" Będzin do
wpłacenia sumy zł. 35 w terminie do 14 dni
na rzeóż TS „Orzeł" Bobrowniki, tytułem ko
sztów przejazdu na zawody rundy jesiennej w
dniu 20.10.35 r.
3) Przypomina śię klubom, że w dniu 14
Czerwca rb. odbędżie śię nadzwyczajne walne
zgromadzenie Kieł. ÓZPN, która odbędzie śię
w Częstochowie w sali obrony niepodległości,
w pierwszym terminie o godz. 1S, w drugim
ó ijódz. 15.30 Z następującym porządkiem
dzi innym: zagajenie; powołanie komisji'skrutm Żjnej i stwierdzenie listy uprawnionych do
gltsowania Towarzystw i delegatów; wybór
prezydium walnego zgromadzenia; adczytanie
i zatwierdzenie protokołu ż ostatniego walne
go zgromadzenia; wybór prezesa.
4) Donosi się, że zarząd Okręgu w Częstocho
wie listem swym z dnia 2.6 rb. L. 722 podaje,
że kluby winny honorować legitymacje praso
we tylko recenzentów należących do Związku
dziennikarzy sportowych.
5) Podaje się do Wiadomości KS „Brygada"
Strzemieszyce, że pismo Ich z dnia 4.6 rb.
L. 99 załatwiono przychylnie. Termin wpłaty
ustalono na 25.6 rb. pod rygorem automatycz
nego zawieszenia.
a) Podaje się do wiadomości RKS „Zagłękąbrowa Góra*
" z dnia 5,6.

rb. załatwiono przychylnie. Termin wpłaty ustalónó 16.6 rb. pod rygorom automatycznego
:awieszenia.
Z) Podaje się dó wiadomości, że wszystkie
która nie wpłaciły w myśl Komunikatu
Zarządu nr. 17 z dnia 3.6 rb. obowiązującej
kładki członkowskiej II raty, są z dnióm 1.6
-b
automatycznie zawieszone w prawach
członka i nie mogą rozgrywać żadnych zawoiow pod rygorem grzywny i weryfikowania
iśwodów walkowerami.
Będzin, dnia 9 czerwca 1936 roku.
Prezes: (—) Wł. Wolski. .
Sekretarz: we. (—) J. Bronne.
----- óo------

O mistrzostwo Okręgu kieleckiego
WyiJceowazo u<e*y tetmiuianz rozgry
wek o mĄti:'Z0s;wo Okręgu kieleckiego,
stóry przedstawia, się maistępąjąeo:
14i.6 Kielce ■— Zagłębie, 21.6 Często
chowa — Kielce, 28.6 Zeigłębie — CżęMOchomai 6.7 Zagłębie — Kielce, 12.7
Częstochowa — Zaigłębie, 19.7 Kielce —
Częstochowa,1
Z tsaiaga na to, że uństnz-oetwa Zagłę
bia kończą się dopiero 14 brn„ Zaraąd
Podókiręgiu zgłosił wniosek o ziniainę, a
mianowicie 14 bm. Kielce — Częstochowó, a 21 bm. Kielce — Zagłębie.
TUR Gołonóg — RKS Czarui 6:2
W nib. niedzielę TUR rOzeg^ał u sie
bie koleżeński mecz z Czarnoynni, wyglfyiwając go w stosunlk/u 6:2. Bramki dla
gop odurzy $wz«liili: Włodz. Tlyltlko 4.
Przybyła J Kawaiec po jednej.. Sędzio*ą, dottaze p. Grabowski.

w ceremonji, jatko że niektóre z tych
praw są dziedziczne, inne — zw iązane
z pełnieniem odpowiedniej funkcji.
Tym razem Sąd ten będzie rnusiał roz
strzygnąć kwestję dopuszczenia kobiet
do udziału w cerem-aji. niektóre bo
wiem rody straciły w czasie wojny
wszystkich swych przedstawicieli mę
skich.
Kw-estja ta .jest; o tyle zawikłana że,
aczkolwiek kobiety dopuszczane są do
cereimónji koronacyjnej, tradycja wy
maga, aby uczestnicy nie mieli nakry
cia -na głowie, gdy znów kościelne prze
pisy nie pozwalają zbliżać się. kobie
tom do ołtarzy bez kapeluszy. Tego
roku przewodniczy >,sądowi praw —
książę Yorku. Prócz niego w skład te
go sądu wchodzą książę Norfolk, głó
wny organizator całej ceremonji i
Ramsay Mac Donald.
Przewodniczącym ceremonii keronatyjnej jest z urzędu arcybiskup Cantoirbbry, biskupcwie Dnrham i Bath
mają przywilej „podtrzymywania Je
go Królewskiej Mości" w czasie obrzą
dku, a opat Westmiuitaru poucza króla
podczas różnych faz ceremonji.
Koronacja odbywa się w opactwie
Westminlterekiem, dokąd król przybę
dzie z psrtacu Buckingham. Przed świą
tynią czekają na monarchę: prymas,
treybiskupi, biskupi: opat i wikarjusze
Westmin6teru — wszyscy w uroczy>tyęh szatach oraz książęta i księżnicz
ki krwi, panujący państw obcych i ich'
świty.
Król, poprzedzany przez dygnitarzy
kościelnych i świeckich, niosących em
blematy królewskie, zmierza do świą
tyni przy dźwiękach hymnu.
W świątyni, przed głównym ołta
rzem. stoi wielki fotel gotycki Edwar
da Wyznawcy, na którym byli korono
wani wszyscy królowie Anglji, z wyjął
tiem królowej Marji. Na ołtarzu, —
prócz ampułki ze świętym olejem, znaj
lują się emblematy królewskie: korona
św. Edw-rda, dziedziczna korona cessrska. zawierająca między innemi —<
wielki szafir z korony Karola II, rur
Sin, okupiony śmiercią króla Grenady,
djament — małą ..Gwiazdę Afryki'1;
berło królewskie z wielką „Gwiazdą
Afryki'1 i innemi klejnotami. Ponadto
aa ołtarzu widnieją; ostrogi św. Je
rzego, berło z kości ełoniowe-. berło
z gołębiem, la«ka św. Edwarda, jabłko
cesarskie ze złota, wysadzane klejno
tami, z krzyżem z pereł i gemm u gó
ry oraz pięć mieczów.
Ceremonję koronacyjną otwiera ar
cybiskup. przedstawiarąc króla, kolej
no zwracającego się w kierunku czte
rech stron świata, następujscemi sło
wy: „Panowie, przedstawiam wam oto
utaj króla Edwarda, niezaprzeeżonero monarchę tego królestwa! Wy wszy
scy, którzyście przybyli tu złożyć wasz
hołd i usługi, ozy gotowi jesteście to
uczynić?1'
Po tych słowach, zgodnie z trady
cją, zebrani mają odpowiedzieć: „God
save king Eduard!'1 (Niech Bóg strzeże
króla Edwarda), jednocześnie dygni
tarze składają emblematy królewekie
na ołtarzu. Następuje komunia, św.. —
król składa przysięgę i przyrzeczenie
-ządzenia narodami W. Brytanji zgod
nie z ustawami, prawami i obyczajami.
Przysięgę składa król na Ewangelję.
Po przysiędze następuje najuroczyst
szy moment ceremonji: monarcha, po
zdjęciu szkarłatnych szat, zostaje na
maszczony olejem św. w czoło, piersi
i dłonie obydwu rąk. Król wdziewa
białą_ komżę i Złotą tunikę, poczem
przejmuje kolejno emblematy władzy,
królewskiej: szatę królewską, jabłko
królewskie- pierścień, rękawicę, berła.
Wreszcie siada na fotelu Edwarda I i
wtedy arcybiskup kładzie mu na gło
wę koronę Anglji. Świątynia rozbrzmię
wa okrzykami: „Gód Save the King11,
a dźwięki trąb i wystrzały z dział obwiesz^ąÓĄj> dokonanej koronacji-

„kttrter KACHorwr-
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JASTRZĘBIE ZDRÓJ
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uzdrowisk śląskich
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Zastrzelenie kobiety

J Tylko dobre oświetlenie sklepu
j

I

1
ii

ły lekarz stwierdził zgon. Kula prze
szyła przedramię i zatrzymała się w
płucach.
Tajemnicza kobieta była ubrana je
dynie w szlafrok bez obuwia w pończo
chach i bez kapelusza, wiiolk jej 35 lat.
Żandarmerj.a i policja prowadzą docho
dzenie w celu ustalenia nazwiska ta
jemniczej kobiety, oraz powodów, dla
których znalazła się ona .na lotnisku w
pobliżu hangarów.

PŁONĄCY SAMOLOT
na ulicach miasta Dubrownik
Cztery z nich walczą ze śmiercią. Bu
dynek, na który spad! samolot, spłonął
doszczętnie, a trzy sąsiednie budynki

I

I

MEBLOWO
______________
MEBLOWO-BUDOWLANY

i

—CICHY
Wykonuje wszelkie roboty meblowe od
najskremniejszyeh do
najwykwintniej•xycb według najnowszych katalogów
krajowych i zagranicznych.
wykonanie pierwszorzędne pod gwarancja

Ceny kryzysowe.
Warunki płatności b. dogodne.

ti$3 Błozyjna sjKzeih! mili. 160S

zostały poważnie uszkodzone. Dzięki
natychmiastowej akcji
ratunkowej
straży pożarnej i zupełnej ciszy powie
trza pożar nie przybrał większych roz
miarów. Z pod gruzów zniszczonego
budynku wydobyto zupełnie zwęglone
zwłoki obu lotników.

i

I
§

1564 druga połowa lipca 1937
1957 bęc
będzie
nadzwyczaj dżdżysta, natomiast pi
pierw
’

sza połowa f
sierpnia tegoż roku odzna
czać się będzie prześliczną słoneczną
pogodą.

W „ZEW KRWI
Ceny miejsc od 25 gr.

....................................................................................................................................... HM
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JEST DŹWIGNIĄ
POSZUKUJĘ
dobrego
pianina. Oferty: Telef,
Sosnowiec 2-17, Sekretarjat.
3485

HANDLU1 do wynajęcia
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LETNISKA
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OJCÓW
willa „Zosia" poleca po
koję z utrzymaniem od
15 czerwca.
3273
S'

i wie o.tem, że najnowsza metoda zabudów kosmetycznych stosowanie tylko od
powiedinich gwarantowanych i przystosowanych do właściwości cery kosmetyków
pozwoli Jej zachować młodość, ->i*\ność, usunąć wyryte już zniszczenie, jakzmarszczki, zwiotczenia skóry i inne defekty?
Przez indywidualne stosowanie rccjonalnych (nowoczesmą metodą) zabiegów
kosmetycznych, jak: masaże ręczne i mechaniczne, kąpiele twarzy, natryski, na
świetl. nia, elektryzację prądami d'ArsonvalLa, maseczki i inne pobudzamy zamie
rające już tkanki do życia, odnawiamy skórę, utrwalamy młodość, udoskonalam'
urodę.
Najświeższe sposoby pielęgnacji urody umożliwione ma dzięki urządzaniu
gabinetu wedłuig ostatnich wymogów techniki kosmetycznej

GABINET
KOSMETYCZNY

J TO/^TX A «
„UKUDA

Władysławy Wnukowej
Sosnowiec, 3 Maja 15-

TRWAŁE PRZYCIEMNIANIE BRWI i RZĘS. — DEPILACJA BRWIFRYZOWANIE RZĘS.
MACJILLAGE.

KINO „ZAGŁĘBIE”

Ile mamy
WODY NA ZIEMI
Pytanie bardzo trudne. Uczeni obli
czyli wagę ziemi, trudniej to jednak
zrobić, gdy chodzi o ma6y wody, która
zawarta jest nietylko w oceanach, mo
rzach, rzekach, lecz w jeziorach, stru
mieniach. bagniskach, w okolicach pod
biegunowych, w atmosferzeDlatego też te obliczenia wypadają
rozmaicie. Uczony geograf, Krummel,
oblicza masy wody na 1.330.000.000 ki
lometrów kubicznych, prof. Halbfas
na 1.304.608.000 km. fcub. Różnice w obrachunku pochodzą stąd, iż głębokość
dna oceanów i mórz nie wszędzie jest
jeszcze zbadana, a również i powierz
chnia wód pod biegunami nie jest do
kładnie zmierzona. W każdym razie
miljard 300 tysięcy km. kub. wody za
wierają oceany i morza, resztę — rzeki
jeziora i inne zbiorniki wód słodkich.

KUCHARKA
rutynowana na kolonje
w okolicach Zakopane
go na okres od 2—3
miesięcy poszukiwana.
Zgłoszenia wraz z wa
runkami kierować: Ad
ministracja
„Kurjera
Zachodniego" w So
snowcu.
"497

TELEFON 12 42.
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CENY MIEJSC OD 25 GR.
Który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny...
Który widzi się raz na 10 lat...
Który odsłania tajniki policji amerykańskiej znane dotąd tylko
nielicznym osobom — to —

SAMOCHÓD NR. 99”
w roi. gł. Sir Guy Standing, Fred Mac Murray, Ann
Sheridan, Marina Schubert
W NADPROGRAMIE :

SALVE REGINA

Przepiękne zdjęcia z Wielkich Piekar i uroczystości 10-lecia koronacji Cudownego Obrazu.
Dodatki: PATA i RYSUNKOWE

Specjalne opracowanie
muzyczne.

Początek seansu • godz. 17.30

KINO RIALTO

w pięknym dramaci. według powieści Jacka Londona p. Ł

.-.ónlstracja: Piłsudskiego Ł TeL 73.
Redaktor naczelny przyjmuj.
od godz. 11 — 1 i od 6 — 7.
,
a.,
Rękopisów redukcja me zwraca-
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REKLAMA

RÓŻNE

Czy Pani zna swoją cerę

Ciarkę Gable i Loretta Joung

1
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podczas tegorocznej zimy

Sosnowca uL
ul. * *
w Sosnowcu
Warszawska 2.
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W PŁYNIE „AP. KCWALSKp/uSUWATl^y^l^ljyi
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Drzewa pękać będą

KINO

ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
V ZAGŁĘBIU DĄBROWSKICH, S. A

ZAKŁAD STOLARSKI

•n

W Paryżu ukazała się niedawno
książka napinana przez Józefa Cassicpe‘e, zawierająca nowe teorje dotyczą
ce przewidywania pogody. Podstawą
tych hypotez je6t szczegółowa analiza
ustosunkowania się słońca i księżyca
do naszej ziemi, przyczem autor docho
dzi do wniosku, że pozycje tych dwu
ciał w stosunku do naszego globu po
wtarzają się identycznie w okresach co
372 lata. Cassioipee posługuje ęię naj.-rarszemi kronikami aby dowieść, że
warunki (pogody na naszej ziemi powta
rzają się co 372 lata.
Ażeby zatem wiedzieć jaka zima oczefouje nas w nadchodzącym sezonie
roku 1936-37 należało 6ięgnąć do prze
szłoeci, wyszukując opisów zimy z ro
ku 1564. Okazuje się więc w ten spo
sób, że nadchodząca zima będzie nadz
wyczaj ostra i oczekują nas wielkie
mrozy, mające trwać nieprzerwanie
68 dni .przyczem przewidywać należy
również wielkie opady śnieżne, jakich
dawno nie notowano.
Punkt kulminacyjny mrozów przy
paść ma 7 stycznia. W dniu tym „drze
wa pękać będą a zmarznięte ptactwo
spadać będzie z dirzew i dachów*-.
Stosownie też do zapisków z roku

uwydatnia zalety i piękność towaru, zachęca wa
hających się do kupna, zjednywa klijentelę.

I

na lotnisku w Warszawie

W ub. poniedziałek wydarzyła się w
Dubrowniku (Jugosławja) tragiczna
katastrofa lotnicza. Jeden z dwu sa
molotów wojskowych, jakie krążyły
nad miastem, z nieznanych przyczyn
spadł w centrum miasta i runął na
dach domu. Wskutek uderzenia o dach
pokryty płytami kamiennemi aparat uległ strzaskaniu, przyczem rozbił się
‘zbiornik, a płonąca benzyna zalała
wąską ulicę, na której panował oży
wiony ruch.
Wielu przechodniów stanęło w pło
mieniach. Trzy osoby spaliły się na
miejscu, zaś 14 osób odwieziono z
ciężkiemi poparzeniami do szpitala.

Nr. 157

_

Nadzwyczajne wyniki leczenia: gośćca stawowego i mięśniowego, ischiasu, dny.
artyetyzmu, akrofujozy, ehorób kobiecych i chorób sercowych
Bardzo dostępne kuracje ryczałtowe.
Wszelkich informaeyj udsiela
2972
Dyrekcja Zakładu Kąpielowego.

Wczoraj w nocy, około godz. 2 war
townik na lotnisku na Okęciu, szerego
wiec 1 p. lotniczego, Ignacy Malinow
ski zauważył cień jakiejś osoby w po
bliżu hangaru. Gdy na wezwanie
„stójT oeoba ta nie zatrzymała się i
nie reagowała na następne dwukrotne
wezwania, wartownik wystrzelił z ka
rabinu. Na odgłos StTzału nadbiegła
warta. Przy hangarze znaleziono jakąś
kobietę, leżącą w kałuży krwi. Przyby-

czerwca 195’6 roku

Sro3a,

SOSNOWIEC
Warszawska 18

Pierwszy po „WŁADCZYNI ŚWIATA" najfantastyczniejszy nie
1
samowity film wstrząsający wszystkiemi zmysłami p. t.

„CZAROWNICA”
reżyserji twórcy King Konga wg. słynnej powieści p.t. „ONA“
przetłumaczonej na wszystkie języki europejskie.

i*tcz. ~.45. 7.4.5. 9.45.
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Wiersz milimetrowy jednotomowy: aa I-ej stronie,

względnie przed tekstem

60 gr.i

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.

Po 10 wyrazów w każdem kosztują:
I 5 w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz.
30 drobnych ogl. 20 zl.
I § Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm, za tekstem 35 mm.; w niedziele
20 drobnych ogL 15.00 zl.
10
drobnych ogł. 7.00 zL
»święta 25’/. drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy
drak oraz przestrzega.
5 drobnych ogł. 4.00 zł.
ii © nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.
J _____________________________ ______________________________________________________________________________________________________
|
każdy wyraz dodatkowy d.. -'
pę
BĘDZIN, Małachowskiego 7. — CZELADŹ, J. Dembiński, Staszica 16. — DĄBROWĄ GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC, Kiosk '
p. Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 45. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszewskicgo.
STRZEMIESZYCE, księgarnia W. Bagińskiej. — ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kio«k p. Kropy. — ŻARKI, Fr. Cacoń.
— MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego.

AKTOR NAC2Ł STEFAN ARNOLD.------- - DRUK „KURJERA ZACHODNIEGO'* W SOSNOWCU. '*’•
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