W „RAJU” SOWIECKIM
BRUD, NIECHLUJSTWO I DROŻYZNA
MOSKWA 11.7 „Raboczaja Moskwa"
podaje cały szerek faktów, ilustrują
cych handel na wsi Tak więc w rejo
nach bolszekorodyńskim i zarajskim
sprzedawany jest z reguły niewyp-eczo
ny chleb.
Sanitarne ware*aki w sklepach są
ale. Sprzedawcy pracują bez fartuchów
Gdy kierownik sklepu wyjeżdża, zamy
ka. sklep na cały dzień, nie uprzedza
jąc nikogo.
Uprawiane jest samowolne podwyż
szanie cen, np. mydło sprzedawane jest
o 35 proc, wyżej niż w Moskwie.
Częste są wypadki oszukiwania klien
tów na wadze. Jeżeli np. chłopi nie do
starczają jaj do sklepów, wówczas kie
równik grozi, że im nie sprzeda żadne
go towaru.
W kazimowskim rejonie w sklepach
niema ani chleba, ani mąki, i chłopi

LEKARZ

’ J. MALAWSKI

i ...........
'

specjalista chorób skórnych
i wenerycznych
PRZYJMUJE
4058

zmuszeni są udawać się po zakupy do
innych rejonów. Brak jest również ma
nufaktury, nici itp. Odczuwa się rów
nież biak mydła i cukru.
W Kuncewie pod Moskwą brak jest
chleba i mieszkańcy tej miejscowości
muszą jeździć po chleb do Moskwy.
Pozatem w piekarniach panuje brud
i nieład. W innych sklepach warunki

Wiceminister Siembek
PRZYJĄŁ JANA KIEPURĘ

Trumna udekorowana złotym krzyżem zasługi
WARSZAWA, 11.7. (tel. wł.) Dziś
c dbył się pogrzeb ś]. dr. Gosiewskiego.
W uroczystościach żałobnych wzięli
udział przedstawiciele Rządu, Sejmu,
Senatu, samorządów, wojska oraz tłu
my pracowników Ubezpieczalni społe
cznej.
Przed nabożeństwem wicemin. Ja-

strzębski udekorował trumnę, w któ
rej spoczywały zwłoki tragicznie zmar
ł?go „Złotym Krzyżem Zasługi".
W pogrzebie śp. dr. Gosiewskiego
wzięły udział z Sosnowca delegacja le
karzy, pracowników Ubezpieczalni, Zw.
legionistów i Związku strzeleckiego.

Premjer Skladkowski
w Zwardoniu, Żywcu i Bielsku

Obawy Francji
wobec zbrojeń niemieckich
PARYŻ. 11-7. Na łamach prasy fran
cuskiej można zauważyć wskutek po
stępów zbrojeń niemieckich pewne
zaniepokojenie, czy system fortyfika
cyjny na granicy wschodniej
w
stanie w zupełności zabezpieczyć Frań
cię przed ewentualnym atakiem. Jak
twierdzi semafor Lemery w .^Le Pet i;
Bleu”. Rzesza posiada w chwili obec
nej -feo>k 80 dywizji linjowycli, rów
nież eona jmniej 13 zmotoryzowanych
dywizji, w tem 3 dywizje pancerne
które same rozporządzają, większą -si
łą ar rlerji. niż cała armja niemiecka
u roku 1914. W związku z tym faktem
r.i-kży sobie zadać dwa pytania: 1) czy
. lin ja Maginota*1 jest w stanie oprzeć
s-e atakowi ncwoczeinero sprzętu woeńneffo. a w szczególności ciężkich
zołgów i 2) czy wyłom, uczyniony w
-ej limij i nie mógłby oikazać się równonarznym z otwarciem dla armji niejaeiekkiej drogi dc reszfy kraju.

PARYŻ, Prezydent Leorun przyjął
na audjencji ambasadora R. P. Łukasiewicza, który mu wręczył listy uwie
rzytelniające w obecności
ministra
spraw zagranicznych Delbosa.
Prezydent Lebrun i ambasador Łu
kasiewicz wymienili przemówienia, w
których podkreśili trwałość sojuszu
polsko-francuskiego.

WARSZAWA, 11.7. (tel. wł) W dniu
Pogrzeb ś. p. dr. W. Gosiewskiego wczorajszym
Jan Kiepura złożył wizy

KATOWICE, 11.7. W dniu 10 Iipca
br. o godz. 12-ej Premjer Skladkowski
w BĘDZINIE
przybył samochodem do nadgranicznej
UL. SĄCZEWSKA 27
miejscowości Zwardoń pow. żywieckie
go w woj. krakowskiem.
W Zwardoniu Premjer objechał od
cinek graniczny, udając się następnie
Dr. Biłyk
na posterunek straży granicznej i PP.
WOJEWODĄ TARNOPOLSKIM
Od komendantów tych posterunków
WARSZAWA, 11.7. (tel. wt) P. Pre Premjer zażądał informacyj o ruchu
zydent Rzplitej podpisał dekret mianu granicznym, frekwencji turystycznej,
jący dr. Alfreda Michała Biłyka wo oraz stosunkach, panujących w tym
punkcie granicy.
jewodą tarnopolskim.
;

sanitarne pozostawiają również wiele
do życzenia. Artykuły spożywcze leżą
bez przykrycia i są zakurzone.
Mięsa w Kuncewie prawie nigdy nie
można otrzymać i trzeba udawać się
po nie do Moskwy. Owoce i jarzyny
sprzedawane są w najgorszych gatun
kach po wysokich cenach. Np. kilogram
zgniłych brzoskwiń kosztuje 5 rubli.

Ambasador Łukasiewicz
ZŁOŻYŁ LISTY UWIERZYTELNIA.
JĄCE

y usiłowali zmusić kupców do zam
knięcia sklepów. Wywiązały się star
cia. Strajkujący pracownicy zorigani•.owali pochód demonstracyjny, który
irzeszeal głównemi ulicami miasta i
.udał się ped gmach
prefektury.
Podczas starć z policją kilka osób od
niosło rany, a strajkujący splądrowali
eden ze sklepów
Pairtja komunistyczna zdaje się oyc
-^niepokojona wrzeniem wśród rob tliików na południu Francji i w tym
ełu ogłosiła deklarację potępiającą
■ęydiarzenia w Avignon. Odezwa ko
ni unistów nawołuje robwtniików do za
chowania spokoju i niedopuszczania do
tozlamu wśród stronnictw Fronit-u lu
dowego.

Następnie Premjer odbył krótką roz
mowę z -sekretarzem zarządu gminy w
Zwardoniu, inż. Klimondą interesując
cię sprawami samorządu oraz asygnując pewną kwotę na najpilniejsze po
trzeby gminy.
O godz. 13.30 Premjer Skladkowski
przybył do żywca, dokonując inspekcji
miejscowego starostwa, poczem dłuższy
czas rozmawiał ze starostą dr. Dóllingerem w sprawach dotyczących powia
tu. O godz. 15.30 Pan Prezes Rady
Ministrów opuścił żywiec, udając się
na dalszą inspekcję do Bielska i Białej
W miastach tych Premjer odbył kon
ferencje ze starostami pow. Bocheń
skim i Albertim. żadając sprawozdania
o przyczynach i przebiegu strajku w
przemyśle włókienniczym, metalurgicz
nym i budowlanym na terenie obu po
wiatów. Omawiana była również spra
wa robót, prowadzonych
staraniem
Funduszu Pracy, oraz budżetu miast i
powiatów.
Po zakończeniu konferencji Premjer
w towarzystwie starosty z Bielska Bo
wileńskiego i prezydenta miasta dr.
Przybyły zwiedził zaporę wodną na rze
ce Wapieniczce. poczem zatrzymał się
pod Bielskiem na lotnisku i dokonał
przeglądu szkoły pilotów cywilnych, ufundowanej staraniem LOPP. przypa
trując się lotom ćwiczebnym.
O godz. 21.30 Prezes Rady Ministrów
opuścił Bielsko, udając się do Warsza
wy.

tę p. wiceministrowi Szembekowi.
W godzinach wieczornych Kiepura
udał się do Łazienek na przedstawie
nie, zorganizowane dla gości przyby
łych na VI Międzynarodowy Kongres
Ńauk Administracyjnych.
W teatrze łazienkowskim na wyspie
siłami baletu opery warszawskiej zo
stało odtworzone widowisko ludowe oparte na motywach góralskich.

P. Reichman redaktorem
„GAZETY POLSKIEJ"

WARSZAWA, 11.7. (teł. wł.) Krążą
pogłoski, że wobec urlopu płk. Matu
szewskiego, który wyjeżdża 15 bm. na
parę miesięcy zagranicę, kierownictwo
polityki gospodarczej w „Gazecie Pol
skiej" przejdzie w ręce b. min. maj
FIoyara-Reichmana.
P. Reichman obecnie niema nic do
roboty, a ponieważ jest człowiekiem
dowcipnym, przeto zamierza spróbować
swoich sił w publicystyce.

Badanie gospodarki
PRZEDSIĘBIORSTW
PAŃSTWOWYCH
WARSZAWA, 11.7. (tel. wł.) Prem
ier Skłodkowski mianował b. ministra
Antoniego Olszewskiego prezesem koriisji do badania gospodarki przedsię
biorstw państwowych, które to stanowisko zajmował poprzednio p. Byrką

OKULISTA

Dr. T. Sokołowski
b. starszy asystent
Kliniki Okulistycznej U. J.

PRZEPROWADZIŁ SIĘ
do SOSNOWCA Warszawska 10
tel. ^-01 ord. od 5—7.

600 OFIAR W AMERYCE
skutkiem straszliwych upałów

W związku z tem. należy -uważać
ntezbędne nbiud'cwanie za „liują
Maginot a - nowej, jeszcze silniejszej
NOWY JORK, 11.7. Upały, jakich I ba ofiar skutkiem porażenia słonecz wylana na nią momentalnie paruje
nie pamiętają najstarsi ludzie trwają I nego przekroczyła 600.
!. nji fortyfikacyjnej.
Wraz z upałami pojawiła się nowa
Kredyty na budowę tych fortyfika w Stanach Zjednoczonych nadal. LiczZiemia jest tak rozpalona, że woda klęska — pożarów. Płoną lasy i zboża.
cji. zdaniem sen. Lemery, winny być
Do akcji ratowniczej użyte zostały
wstawione do programu wielikich ro
bót publicznych, do którego realizacji
techniczne oddziały wojska.
rząd ma przystąpić w najbliższym
Miljony ludzi gromadzi się wieczo
czasie.
rami nad brzegami morza, szukając oZAJŚCIA w AVIGNONIE
PARYŻ, 11.7. W związku z orzecze strajku okupacyjnego w fabryce przez chłody. W urzędach i biurach zawie
PARYŻ. 11.7. „Matm' i inne dzienni niem uznającym strajki okupacyjne za 28 dni.
Przeciwko strajkom okupacyjnym szono urzędowanie na czas, trwania
ki ogałszaja dłuższe spraw zdanie z czyny karygodne w dniu dzisiejszym
zajść pomiędzy swajtkiująoyimi a kup- sąd w Bordeaux ukarał 13 robotników podnoszą się coraz liczniejsze orotestv upałów.
nawet
wśród skrajnej lewicy.
grzywna
no
25
franków
za
stosowanie
camj w Avrm<xn. Str®-ifcwT»»*rv robotni-

Kary we Francji
za strajki okupacyjne

..KURIER ZACHODNI1’

2

dedsioła 12 lipca 1956 rolom.

Jak się broni adw. HofmokbOstrowski
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1500 dzieci z Niemiec
PRZYBĘDZIE DO POIBKI
W BIBWIU

przeciwko zarzutom o obrazę rządu
WĄMZĄWĄ, U.T. (tel. H) Frted Hdem
grodzkim ptanął łd”. Zygmunt He>fme>k|’Qstrowski (ojcjec), osHąr?ony o obrazę mduWedług aktu oskarżenia przestępstwa 'brą
zy depużeił sie adw. HefmoW w prsemdwieniu
obręńczem podczą? rozprawy senatora Jiereszewjióage przeciwko redaktorowi pisma „Pre
sto z mo?tu" — p. Piaseckiemu.
Red. Piasecki był wówczas oskarżony o słeśliwy fotomontaż, obracający Sieroszewskiego.
Podczas tego procesu adw. Wąssęrberger,
wygtępujjący imieniem p- Sieroszewskiego, ośwjadaiył, je osobiście nie j«t fwolenmLptm
Berwy, ale mógł pjm byś J>- Sieroszewski, ją.
ko bojownik i żołnierz marszałka Piłsudskiego
' jeżeli uważa ?ą konieczne poruszyć tę kwa.
stję w Senacie, musial usnąć ra dobre to, ?o
zarządził bohater narodowy polski, który zre
sztą w Brześciu osądził ludzi bardziej zaałużo.
nych, aniżeli ci, którzy dziś siedzą w Peresie
Po tem oświadczeniu adw. H°f<n°kl’Ostrow.
ski zabrał głos i powiedział, że słyszał z ust
swego przeciwnika zlewa potępienia dla jego
klijenta. Czyni jednak zastrzeżenie, gdyż rwa,
ża za rzeęj nie4opufzc?ą!r;ą aby ze sprawą
Ceresy Iwyć imię marszałka, albowiem gcrezę mógł wymyślić tylko tchórz, a marszałek
w tym czasie był już ciężko ehery i prawdo
podobnie o Berezie nie pje wiedsialSławą adw. Hofmoki - Ostrow^ego (ojca i
zaprotofcułowano i na jch podstąwje wieepr---kurator żeleński sporządził akt eękarżenją.
W obronie adw. gofmokl » Ostrowskiego
(ojeą) występuje przed fądea; gf-®d?kim ł»r»«
jeg», Wilhelm orąz syn, Zygmunt.
Ną rajprftwę wejwane świadków; sędżieg^
Skirgajłę, adw. Wasjerbergerą, Szcjygięlskm.
go i Martina.
Obrppą powołała 3 świadków w ofebąeh ad
wakatów f.e&go i Polak® era? p. Piaseckie" .
Sąd grodzki dopuścił tych świrów poczem
przystąpiono do -.■/yjjuchama wyjafoje& o§ka?=
tonągo, który odpewjad; z wjęfjema.
,

DLACZEGO TAK POWIEDZIAŁ
Na wstępie adw. Hefmękl (ajęiee) jaznae??
że w sprawię przeciwko p. Sierogzewtłdemu
stale zastrzegał się przeciwko nadużywaniu
autorytetu marsz. Piłsudskiego, co czyniła
strona przeciwna, która w końcu samej roz
prawy płożyła sądowi broszury marsz. Piłsud
skiego o powstaniu 1863 p> ofiarowaną Siero
szewskiemu, z dedykacją autora. Tendencja i
rola tego czynu Jest jasna: chodziło o wywar
cie naęjgku na wd- „Nie można w sprawie
drobnej, wprost błahej 0 jłkąś tam karykatu
rę nadużywać imienia marszałka".
Ądw. Jiofmokl - Ostrowski uwaja, że miał
tytuł 4o żąleżenią fwegfi prptęgtą S®W beżpośrednie na rozprawie, gdy? „był żdnięrse;.;
marszałka, D36 f. podczas prytwrotą BWty,
wego ?g|oeii ?i« d» jego 4yspo*ró> w kemer.,
dzie miasta,
r- jako Żołniwr marż?alk.?.
kandydował da Sejmu j Senatu".

Przechodząc do analizy słową tchórz
adw. Ho&noJ?J - Ortrow^j przyznaje
że jest ono w jąggdgję obrażljwe, i acz
kęjwifk nie jest komple®ent^ia, jedmąk -Tsehą fwr&id uwą-ę e;
zabasowania teęo wyrazu w sąli sądo
wej. Tchórzliwo 8M>Ś$ być osobiste i
polityczne, a tp ostatnie pioże być po
dyktowane rozumem politycznym i na
wet patriotyzmem- W parlameneie ar,
gięlsjłi® Edeną pą?wąijo , tchórzom'
i wcale się za. ta nie okrasił, gdy? /y'
stępując o uchylenie ąankcyi przęęiwwfortieh, dzięki w internie p&jUtwą,
jako mwńnv polityk.
ZNAMIENNE ZDANIE.
Po przeszło SOO-godiinnem jamknię
ciu w więzieniu
mówił ądw. Hofrpekl
Ostrowski — i rozmyślaniach w celi
więziennej o Berezie, zmieniam o njej
swe zdanie.
Akt oskarżenia w- mówjł adw. j?ofmokl-Ostrowski
nie podaj e, który
sąd obraziłem, a tego cheiaibyjn się ko
nieęznie dowiedzieć, jak również pan
prokurator nie wskazał głów obrąźljwych. Musi ten rząd oorażony przezeinnie być wskazany, bo jęjeli za obrazę każdego byłego rządu należy ści
gać, ileby w takim fazie pan prokura
tor musiał wytoezyć spraw za obrazę
Wszystkich rządów przedmajowych, a
szczególnie rządów Witosa, którego po

Na fcołonje werpiuewę cwęęinjjefwace
dla dzieci polskich z Niemiec przez
przewrocie niejednokrotnie obsypywa
Rząd dymisjonowany nie jest już Towarzystwo pomocy d-zaedom j. mło
no obraźliwemi epitetami ?
"sądemdzieży polsfkaej w Niemczech oraz dla
Obecnie — wywodzi} adw. Hofntokl*
Nie mow odpowiadać za obrazę rzą dzięoi z ziem wschodnich przez Pohk:
Ostrowski — dlaczego pan prokurator du pana premjera Kozłowskiego.
Związęk Zachodni, przyjdzie okcl«
Po przerwie adw. Hofmołd-Ostrowski 4000 dzieci, w tem około 1500 dłzioci
nie wytacza spraw o obrazę b- jnin. Mi*
chałowskiego, na którego eała prasa składał wyjaśnienia w dalszym ciągu.
j Niemiec (z WestfaJjj i
j-i).
1500 dzieci j Góroago ilyku., rwsM
Proces ma potrwać kilka dni.
rzuca gromy?
zaś z Pomorza, Gdapśka intd.
Na kolonjąch w bieżącym miesiącu
jBiajduje się blifilkia 6000 dzieci polWszystkim, którzy okazali pam tyle szczerego współczucia i po»
sfcidb « Niemiec i liem zachodnich,
mocy w naszem wielkięm pieszczęśeiu, a w szczególności Zarządowi
ł^ęznie więc tegoroczną afccja kolo
Towarzystwa Saturn, Inżynierom, kolegom sztygarom i górnikom ko»
ni jiną Towarzystwa pomocy dzieciom
palń: Saturn, Jowisz i Mars oraz Urzędnikom Biura Głównego, a tak
i młodzieży poM?«ti ? Niemi«c j Pol
że orkiestrze Towarzystwa Saturn za wzięcie udziału w pogrzebie
skiego Związku rachódtaiege obei«a.’.«
naszego męża i ojca
eópo|e 10.000 d?ie*i.

ś. p. Jana Gąsowskiego
Składamy z głębi zbolałego serca: Bóg Zapłać!
ł 73
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Inż. Doboszyńskiego będzie broniło
77 adwokatów?
WARSZAWA. U-? C-ęJ. wl.). Jak
jow lądujemy, w^ pajbhżągyeh dnjącl!
wyjeżdżą d« Krakowa z wągą^w-y
14'woka’ S<vPuikow£ki. btófy odjbę*
d’ie weępój j dręm Pozowakinj konfe;&neję w’ spra-wje ustaleni® definityw
nej listy obrońców w zbliżającym się
trpcesie inż. Doboszyńskiego i tow
Do tej pory zgłosiło się bairdzę wieh:
brońców z różnych stron kraju. Zgłflr
zenia napływają w dalszym eiajg'4,
■ąk, że liczyć sję n«-l®ży ? tem, iż ką?1
ly z podsądmyeh będzie miął dla sie?!& osobnego obrońcę, ca jak dętych’
raj, dałoby'ąg
adwokatów. Tęgo
.mdąąjiu wypadek '^'k znąCfnej ilość
ibrońeów w preeesie. byłby pęwijięgo
sodraii) sensacja w dziejach są down,
ctwa.
Narązip sprawa, nip zóstąłą ustąjopą
. fl&fi'nitvwńie jej zalaitwienie zajeży
Ł8 równe od wypiką konferencji /bu
wspomnianych ną wstępie obrońców,
jaik również konferencji'zarówno-? o-

S! Wlfi

■-ókami pozbywające®} w śMw*w,
jak i tęmi, które edpiiwjądad będą i
wolnej stopy.
W stanie jtArewią eięńk® &h*rftl ma*-’
ięż.
Debeęzyś^kiego
znaezną poprawa, o czern zawiadomi:1
no syna Sta-n chorej jes| jeszcze iednafe tego rodzaju. ze będzie musizła
pęfftrtać w łóżfcu eo®ęij®Ęaej 5 ryigodnjg.
Pfąwdopedehnie najbliższą kepfere-neją inż- D&boaryńfki^go ? obrońcąmj i ewentuąlne widzenie sję jego z
rodsi'84- nastąpi dopi-eje po pewyjęte
f urlopu sędzieąe drą £aeharakięjm
<’órv prowadzi śledztwo. Sprawą ter
minu wprawy. jaketej sp-eobu fej
'■rewadzenią.. nie zestalą jeszcze ąs-ąinną.’ani w tej chwili nie jey jeszcze1
w szczegółach dyskutowana, gdyż
wszystko zależy od u-lepńezepiia śledź
twa i kwaliftkaeyif o?ynów p®szezeg>!nveh 'uczestników najazdu na Myś|fnieć.

SIE HIEZNiffiliE

przeciwko hitleryzmowi

P»Fjł
prgążyw* obeeąje okras niżpcmyśln-’t!
jją fiehis kęnjuelrun'. Nflitrajp jjeroi-ich warstw Judnośc-j kieruję «ę
;r»eejw hitjeryrmow} i jego przywód
com.
Lokalni ,fuhr«rzv- hirlorowsey • rrymmją listy anoiniipowe. pełna op«ia
: pugróżak. W południowych Niem’
rzęch logeiwatęwafle w wi4u
Jtąeb piłbliewje pą:pzai«nja pr?ęd
mmmi Ludność katoheku występuje
zdecydowanie w obronie ducgowień
stwa, prześladowanego prze? hitierow’

gów, a zarzuty stąwjąn® dwhewyn!
p;ę znajdują wiary wśród wręrayeh
którzy’walkę . ksiejfflj uw^rają ?ą
orzejąw fcąiąpaflji pelityetnej.
.Caulejter' w M:nącbjum^ Wąjner
3-gJeffil, iż każdy, ktćręmu poraź dru?’
udowodniony będzie udział w wąlee
przęciw hitlęj-yzm°w-i, zamknięty co
stanie na resztę gwego iyęia w obozie
•loncęnlracyjnyiy, Drah-Ó;ką groźb-i
ta uważana jest ?a dow^d, że jw=ła
szęza w pr&wifltjąęh katolię-kich Nlę•niae hitlerowcy epotyMą się K wgrąsta.łflgym o-.erę,-n ludnpfei
CTEłSf

Reksiści podejmują walkę
Z NADUŻYCIAMI W BĘLGJJ
Po-deząs obrad se©ąiŁu be^ijskiege
refs?ifej sgjęęiłi w?«ree interpeleeyj w
sprawie różnych skandalów ffnsnso.
wyeh. Głównym mówcą był !«M0r
h'f. de Grurapę. Interpelant zazwezylże ruch, raksjetowstej chee pr?ęę wv
krywąiniię skandalów fenąnąowwh
ęęyśeić życie politycanę.
Hr- de Grunna dowodził- ?« pchtycy z rójnyeh partyj u<prąwiąli nwn«wry finaiwwo ną Mfkedę pańf*»a t
.v|ąśeieieii e^zejądnośc-i. Od roku 193?
'ęlęrowąły rządy teq sta®. Tsjeranejy
«;n;*trów sprawiedliwość- węjs o pom
•się de niębą. Reżim Półityemy wągy.
stką tuszował i stał się pamocuikiem
politycznych szkodników narodu. Tak
że j obecny r?a-<l n,i« i«*t !wp«?y od ponrzednięhCzytania intarptkojj trwają dwi■ledziny. Obw-ny był premjer -an
Zeę-ląnd i
tpra>wfedl’weśc'
Bsyesje.

Międzynarodowy Kongres
NAUK ADMINISTRACYJNYCH
W WARSZAWIE
W sal-j Rady miejskiej w Warsza wie
udekorowanej sztandarami 24 państw
nastąpi-Jo anegdaj urdezyste otwarcie
VI międzynarodowego kongresu nau'*
rdininistirącyinych.
Uroczysfśd zagaił p. Josp Gaseon\farin. b. minister Hiszpanji. następ
nie zabrał głos sędzia NTA Jan Kep--zvńs.kj. przewedniczący kópgreeu.
W imjeniu rządu witał kongres mi
nistętr WR i OP ppóF- dr. W. świętn•ląwski. V' imieniu miasta serdecznie
w;t«J Brtybyłyeh na kongres prezylent Wąpspawy p. 5-arzyński.
Nąr^pnie jabraJj jaazeje jł«t; de
< gą Stanów Zjedneeienyclj Ą P. Wfa ■
•e ‘raz Prje«ed-n’eiąęy delegacji ąy
•trjasklej ccreth w imioniu zagraniez
łych uczestników kemgr«.ru.

Pamiętaj o Funduszu
Obrony Morskiej

Pacyfikacja kraju napotyka na trudności
FARYż, jl 7- Z Dżibuti donosząWedług otrzymanych tu doniesień,
wojska włoskie stoczyły w pobjiżu Har
raru zaciętą walkę ze zbrojnymi od
działami ąbisyńskiemi.
Abisyńczyey
zastali odparci, pozostawiając na pla
cu boju licznych rannych i zabitych.
Straty włoskie są niezr.ąne.
Według tych samych wiadomości,
bandy abjsj^skie zdołał'/ przerwać w
kilku miejscach linją kolejową AddlPAbeba — Diredaua. KomunikP-eja ko
lejowa na odcinku Dżibuti — Diredaua
odbywa się normalnie. Natomiast po
między Addis Abeba a Dessie tor he
lejowy został przerwany w kilku miej
scach przez partyzantów abisyńskięh.
LONDYN, 11-7. Prasa angielska eęrąz czyściej podwe wiadomości e nie-

spokojnej sytuacji w Ąbisyajj. Prasa
tą twjerdsj mianowicie na podstawie
Sgtatpich doniesień korespondentów z
Dżibuti, że w Abisynji istnieją dotych
3zag znaczne siły zbrojne, zdolne prowadzić wojnę podjazdową, zakrojoną
na szeroką skalę, i pragnące wykorzy
sta/- w tym celu nadchodzącą porę wiel
kich deszczów. Ośrodkiem oporu abj5’jó sWego pozostaje Gore.
Według komunikatów korespondenta
„DaiJy Herald", partyzantka będzie pro
y/adzona jednocześnie w 5 różnych
punktachGłównym objektem wojskowych operacji abisyńskich będzie IjnJa kolejo
wa Addis Abeba -™ Dżibuti, słabo bro
niona przez oddziały włoskie. Pozatęm
Abisyńczycy mają zamiar atakować
,w nocy pomniejsze garnizony włoskie

w' ważnych punktaeh sWttńwnyęh.
jak napnykład w Gępdarje, Dessie j
Hąrrąrje Również ©rtewidgjąnę ?a na
pady j na Ąddią Ąbebę
Ras imru, mianowany prje: nagus;
na głównego dowódcę, ma dokonać
większej operacji w kierunku Desąjc
l Gondaru, aby odciąć Włochów od ich
bazy w Erytrei.
Wreszcie na zachodzie Abisynii orgamzować się me liczną armja, któr
będzie miała za zadania dokonać atak
na Addis Abebę
Abisyńczyęy spodziewają się, że po
bliskiem już nadejściu pory deszcze
wej Włosi nie potrafią szybko edbu
dowywać zniszczone mosty. Prócz ta*deszcze tropikalne utrudnią nadywyc," ■
akcję samolotów włoskich-

>r. iee
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niedziela 12 lipca. J95b rofea.

POLEMIKA PYTANIOWA
Czy istnieją warunki do konsolidacji narodu polskiego
.jGazeta Polaka'. omtgiś pói' fiojałnv
'r’an grupy rządzącej w Polsce (dziś
ten przywilej przeszedł na ..Kurjer
Poranny ), polemizuje z .„Gońcem
Warszawskim*1 (repTezenitnującyim kie
runek narodowo - radykalny) na temat
ne jazdtu na Myślenice, dcikonaneg'pi zez- A. Dotboszyńskiego.
W polemice tej m. in. ciekawem jest to
.2-Gazo' Polska** sitara- się rozdzie
lić „obóz narodowy*' na. kilka .^rtup. Z
..Warszawskim' Dziemnikieim Narodo
wym’ nie che© polemizować, jako re
prezentującym . grupę starszych pa
nów. śmiertelnie obrażonych na Pol
skę za to, że nie otrzymali w niej wła
dzy, gdy zaś do niej dochodzili — nie
potrafili utrzymać , Nat .miast z „Goń
cem Warszawskim chętnie polemizu
ję, nie szczędząc nawet komplemen
tów.
Czytamy więc pod adresem czołowe
go publicysty z „Gońca Warszawskie
go” p. „Polityka*1:
Gdy p „Polityk"-, na tle sprawy myślenic
kiej i oświadczenia premjera Składkowskicgo w Sejmie mówi ,że zmobilizowanie „wiel
kiego ruchu odrodzeniowego,
zwróconego
frontem ku przyszłości, a przekreślającego
absurd walk przeszłościowych — to najwaź
niejsze dziś zadania, dla tych wszystkie1:
czynników, które ponoszę odpowiedzialnej':
dziejową ża losy Polski" — słowom ty -i
szczerze i gorąco przyklaskujemy. Gdy mó
wi „to co dziś rwnui". się w nieskoordy
nowanych wysiłkach, lub w bezpłodnych i
nisze zących nas walkach wewnętrznych,
można jako zorganizowaną wolę narodu za
prząc bez zwłoki do celowej i planowej pra
cy dla norodu i państwa" — to są złote
słowa

ca widzi niekonsekwencje w tern, że
gdy Naczelny Wódz gem. Rydź-Śmigly
w przemówieniu swem do lęgjotaslów
24 maja wezwał do konsolidacji na
rodowej. a legj^niści „wyfeazali goto
wość do wykonania Jego rońkaeań * —
„Goniec*1 oświetlał to „jafloo słowa, sio
wa, za któremi stoi pustka, lub chęć
utrzymania się na posadach; jedinem
słowem starał się obniżyć walory tego
wystąpienia*'.
W zakończeniu swegio potemicznzł.-o
artykułu „Gazeta Pofeka** rztaca py
tanie:
A teraz — gdy p. „Polityk" ze swojej
strony nawołuje do konsolidacji i skupienia
Bię przy naczelnych zadaniach polityki pol
skiej — czy doprawdy sądzi, że jego we
zwanie zabrzmi potężniej i może mieć zna
czenie donioślejsze niż wystąpienie Naczel
nego Wodza?
Prosimy o chwilę zastanowienia. ‘Albo
wiem my niełatwo z obranej drogi ustępu
jemy — i ze swej strony apel Naczelnego
Wodza wykonamy napewno.

Na odpowiedź „Goniec**

nie kazał

czekać dłutgo. Ukazała aę we wczoraj
szym wydtańu. I nadal na pytatae. od
powiedź -brzmi ipytaniami. Przypomina
to pierwsze, lekkie uderzenie fech.mistrzów, chcących się zorientować, ja
ką taktykę zamierza stosować przeciw
nik. Tedy „Polityk” w „Gońcu1*' za
pytuje:
Jakto, więc publicysta „Gazety Polskiej"
sądzi naprawdę, że ostatnie wystąpienie
gen. Rydza . śmigłego stworzyło warunki
dla dokonania wielkiego dzieła moralnego
i politycznego odrodzenia narodu i że tylko
zła wola albo egoizmy opozycyjnych grup
stoją dalej na przeszkodzie konsolidacji
twórczych sił Polski?
W naszem przekonaniu, a sądzimy także
w przekonaniu większości narodu sens poli
tyczny (nie wojskowy), wystąpienia gen.
Rydza - śmigłego był inny. Gen. Rydz-śmigly wezwał poprostu wszystkie czynniki
polityczne do podporządkowania się obecne
mu systemowi rządzenia, opartemu — jak
wiadomo — na zasadzie ekskluzywności je
dnego obozu politycznego.

JfDEN JEST PEŁNY.
a drugi pństy.-napbzfór są obyd*
wa podobnej ale przecież nic oto
chodzi’— różnica tkwi w głębi;
Tak samo jest z Kawą Słodową,
Kneippa: wartość jej tkwi w ją
drze — dzięki któremu różni się
ona zasadniczo od palonego
jęczmienia. Dlatęgo tyjko

Ęawa
,
Słodowa Kneippa

Ba. al© i „Gaezta Polska11 może u- czytać zarzut, iż tyle się pisze ó -.ar*
ności, posłuchu, a jak co do czego do
chodzi bo obóz reprezentowany przez
.Gońca” cofa się,

ZiBffiiaDslwo zaułłMarowaio oółlora miliona zł.
na Fundusz Obrony Narodowej

Nie — odpowiada energicznie „Polityk*
— gdybyśmy mieli wiarę że system i ludzie
rządzący dziś Polską mogą podołać -viel>
kiemu zadaniu przebudowy moralnej, on
tycznej i gospodarczej Polski oraz potrafią
zmobilizować w tym celu wszystkie twór
cze siły narodu, nie wahalibyśmy się ani
chwilę.
Niestety, wiary tej nie posiadamy. Prze
ciwnie, jesteśmy pewni, że dopóki irwać
będzie obecny system, oparty na eksklu
zywności jednego obozu, utrzymujący szko
dliwy dualizm między państwem a naro
dem, system, pozbawiony wyraźnej myśli
gospodarczo - społecznej i obarczony >dpowiedzialnością za lata bezpłodnej walki z
narodem, tak długo istnieć będzie najważ
niejsza przeszkoda na drodze do odrodzenia
Polski.

Pod przewodnictwem .Adolfa dr. wało równocześnie apel do wszystkich
Bilińskiego odbyło się w Warszawie właścicieli majątków ziemskich, któ
nadzwyczajne plenarne zetbjatae rady rzy do organizacyj ziemiańskich nie
naczelnej orgatazacyj ziemiańskich, należą, aby opodatkowali się również
poświecone przeprowadzeniu uchwały na FON w tej samej wysokości.
o opodatkowaniu się wielkiej własno
Ponieważ 10% zasadm/iozego podatkłu
ści na' rzecz FON.
zrumooweigo stanowi od większej wła
Zorganizowane ziemiaństwo polskie sności ziemskiej (powyżej 150 ha) o„Gorąco pnzytktesku/je1'... ..złote sło
uchwaliło jednogłośni© opodatkować koło 1.600 tys. zł. — kwotę tę uważać
wa**...
Dewn© takich słów mzman-ia me czy się na FON w wysokości niemniej aiż należy jako deklarację większej wła
tało się na lamach „Gazety Polskiej" 10% zasadniczego podatku gruntowe sności ziemskiej na FĆ>N
go. Zorganizowane ziemiańsMwo -kiero
pod adresem prasy narodowej.
Ne wstępie jednak polemiki, mówiąc
• sprawne myślenickiej ..Gazeta Pol
I dalej, o innych przeszkodach i kio
ska'* zarzuca ..Gońcowi” chęć uspra
jest mocen usunąć te przeszkody:
wiedliwienia Dobcezyńskiego A zda
„istnieją potężne przeszkody w postaci za
uiean jej są to fakty ..tak rażąco sprze
równo norm prawnych, jak i obyczajów po
czne z naczci nem ’ interesami zorgani
Amerykańska wycieczka nie może przybyć do Polski
litycznych i moralnych, jak wreszcie prakty
zowanego narodu, tak kategorycznie
ki administracyjnej, uniemożliwiającej ak
i bezwzględnie szkodliwe, że zarówno
Zapowiadana oddawtna wycieczka Polaków amerykańskich pragnących
tywizację szerokich mas i ich żywiołowy
7. istoty rzeczy, jak z pobudek wyeho- Amerykan mieszkańców miasta Ko odwiedzić Polskę, afgenci linij Gdyni;)
współudział w pracy dla państwa.
chcwawczych i prewencyjnych nie ,vol- ściuszko (USA) nie przybędzie do Pol —Ameryka musieli skierować na inne
W czyjej mocy jest usunięcie tych prze
no Szukać dla nich usprawiedliwień, ski z niezwykłych powodów.
linje, chociaż pragnęli oni odbyć po
szkód na drodze normalnej, nie zagrażają
ani okoliczności łagodzących**.
t
Okazuje się, że na statkach naszej dróż na statkach polskich.
cej spokojowi państwa?
A na to ,.Gotaec*‘ odpowiada temi państwowej linji okrętowej Gdynia—
Pod adresem zarządu linji Gdynia
Odpowiedź jest prosta: w mocy tych,
słowy:
Ameryka, a mianowicie na s-m „Pił —Ameryka skierować należałoby za
którzy w swem ręku skupili wszystkie or
„Gazeta Polska" — jeśli dobrze zrozu sudski1* i 6-m „Batory” nie ma wol
pytanie, czy nie mogła zorganizować
gany władzy państwowej: rząd, ustawo
mieliśmy — nie szuka więc umotywowania nych miejsc juiż na dłuższy okres
nadprogramowego rejsu np. s-s
dawstwo, wymiar sprawiedliwości.
swegn stanowiska w zasadzie bezwzględne czasu.
ściuszfeo** i dzięki temu lumożliwić
A wreszcie na zakończenie, atwur
go legalizmu, co jest zresztą zupełnie zro
Według wiadomości z kół Polon j i przyjazd tymi wszystkim, którzy chcą
iż obóz „Gazety Polskiej**
zumiałe, ze względu na niedawne tradycje a merykańskiej, b. wielu pasażerów— Polskę odwiedzić, podróżując na pol dzilwszy,
nie wykonał rozkazu aby zasypać „ruj
obozu, reprezentowanego przez to pismo. Z
skim stadku.
niującą 6iły narodnj przepaść między
biegu myśli autora artykułu oraz z życiory
maszyną
państwową a społeczeń-.,
sów jego przyjaciół politycznych możnaby
wywnioskować, że w pewnych wypadkach
6tiwem‘‘ dlrogą „likwidacji szkodliwe*,
go monopolu władzy sanacyjnej” ..P;-.
byłby on skłonny użyczyć prawa szukania
li‘yk‘* pisze:
>koliezności łagodzących nawet, dla czynów

To zakrawa na skandal!

sprzecznych z obowiązującym porządkiem
prawno-politycznym.
|

W tym wypadku jednlak ..Gazeta,
Poldka potępia bezwzględnie czym Doboszyńskiego nie dlatego, że naruszył
te czj inne ar.ykiuły kodeksu karnego,
ale dlatego, że był on .^przeczmy z na
czelnemu interesami zorganizowanego
narodv“,
Tedy stwierdzając, iż kwestja karyzadności ozy niekairygodińości czynu
Doboszyńskiego stoi poza dyskusją i
na ten tema’. sporu niema, a chodzi
tylko o to, czy istnieją okoliczności łaz-dzące ..Goniec* swierdza. iż spór
powinien się sprowadzić do odpowie
dzi na pytanie:
— Czy istniejący dziś porządek politycz
ny jest zgodny z naczelnemi interesami zor
ganizowanego narodu?
W razie odpowiedzi pozytywnej, skłonni
jesteśmy uznać bez zastrzeżeń tezę „Gaze
ty .Polskiej".

Oto jednia sprawa znajdująca się w
ogniu dyskusji na tle „najazdu myślę
niefciego”.
Poroszoną została jednak i draga
kweecja. Oto .Gazeta Polska' „gorąco
. -zyklrskując” za „złote dowa” Goń

Cała Francja pod znakiem
sztandaru narodowego

Od kilfiiu dani framouskie fabryki
włókiennicze zarzucane są zamówie
niami chorągwi na-fidtowych. Związa
ne z dniem 14 lipca, narodowem świę
tem Francji, konijunkturałne ożywie
nie produkcji w tej branży, przeszło
w roku bieżącym wszelkie oczekiwa
nia. Przeznaczone na dzień 14 lipca
zapasy trójbarwnego materjału na
chorągwie zostały wyczerpane już w
połowi© ozerwca. Wytwórnie chorą
giewek trójkolorowyidi pracują dniem
i nocą. Co ciekawsze, że wńele urzędów
gminnych przyjęło specjalny personel
do szycia małych chorągiewek naro
dowych, któremi w dniu 14 lipca ozdo
bione będą frontony gmachów lutrzędowytóh.
Cała Francja skupia się corarz wy
raźniej dokoła narodowego sztandaru,
który po raz pierwszy zafopotai dum
nie nad głowami rozentuzjazmowane
go tłumu w roku Wielkiej Rewolucji
i epopeą napoieońsiką wyniesiony zo
stał do godności symbolu wolmofci na
rodów. Zwycięskie barwy opromienio
ne nieśmiertelna sławą na polach Ver

dun, Marny, Szampauji załopoczą duto
ni© w dtniu święta narodowego jako
bojowe zawołanie Francji narodowej
przeciwko czerwonemu sztandarowi
mi ędzyma rodówk i.

Zwrot w polityce Niemiec
WOBEC AUSTRJI?
W kołach politycznych Paryża krą
żą pogłoslki. .jakoby kanclerz Hitler
miał złożyć jeszcze w bież, miesiącu
oświadczenie dotyczące stosunku Rze
szy niemieckiej dc Austrji.
Kanclerz Hitler ma zadeklarować,
że rząd niemiecki nie będzie się wtrą
cał do spraw wewnętrznych Austrji.
jak również nie. będzie dążył do aneksji tego państwa.
Zmiana stanowidkia Niemiec wobec
kwestji auistrjackiej dokonać się jako
by miała pod naciskiem Mussoliniego

Gdy ostrzegawcze sygnały historji brzmi;
coraz groźniej nie pomoże patos słów, wo
łających o wielką przemianę. "W przełomo
wej chwili naród polski rozbity, stoi po dwu
stronach barykady. Olbrzymia większość, re
prezentująca ubezwładnione dziś, ale potęż
ne zasoby energji domaga się likwidacji obecnego systemu, jako głównej przeszkody
na drodze do aktywizacji mas i mobilizacji
wszystkich sił narodu. Na to odpowiada
mniejszość: systemu nie zlikwidujemy. Kto
chce pracować dla państwa musi się podpo
rządkować naszej woli i naszym metodom.
Klina wbitego między państwo a naród nie
wyjmiemy.
Prosimy o chwilę zastanowienia. Kto, w
tej sytuacji ponosi odpowiedzialność ża obecny zamęt i bezwład? W czyim ręku znaj
duje się klucz do zgodnego z interesem Pol
ski rozwiązania sytuacji na drodze nie za
grażającej spokojowi i bezpieczeństwu pań
stwa?

I oto odpowiedź na pyttatae „Ga-zćty Polskiej * zakończone zn-owu ?yta
ilieni. pytaniem,* na które „Gazecie
Polskiej’* trudno będzie znaleźć odpoj
wiedź. Bowiem odpowiedź może r»yć
daną nie w słowach, a w czyinaah. w
pówtnych decyzjach, które umożliw ilvbv konsolidacje narodu.

„K U R J E R
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„U nas na kopalni, to sami górale...”
„Przybysze” do Zagłębia w pieśniach ludu
Drukowaliśmy swego czasu pieśni lu
dowe z Zagłębia o życiu górników i o Sos
nowcu. Dzisiaj przytaczamy kilka piose
nek ludowych na temat „przybyszów'1,
którzy licznie przybywali w poszukiwaniu
zarobku. Pochodzą one mniejwięcej z po
łowy XIX wieku, kiedy to do Zagłębia po
częła napływać ludność ze wsi, osiedlając
się w Dąbrowie, Będzinie i Sosnowcu. Pie
śni te zbierał cierpliwie p. „Michałko"
i posiada ich obecnie sporą ilość, spisanjrch W kilku grubych zeszytach. Z piose
nek tych widać, iż walka z „przybyszami"
zawsze była aktualna i... popularna.
Pierwsza piosenka jaką podaję to coś w ro
dzaju wyrzutu pod adresem rodziny GęborkóW, osiadłej w Śielcu i Zagórzu na własnym
gruncie, że sprzedają rolę iftnym.
Przyjechali do nas
Z pod Tatrów górołe.
Zakupili i obsioli
Gęborkowe pole.
Gęborki, Gęborki
Cóżeście zrobili,
Żeśoie swoją ojcowiznę
Górolom puścili.
Ni mecie już pola.
Ni domu Gęborki —■
Nie jesteście gospodarze
ale komornik!.
Dawno wasze dziadki
Ziemi pilnowali,
A ł ? wnuki, a wy syny
Wyście ją sprzedali.
Ćóż docie swym synom?
Cóż swym córkom docie?!
Już ich dobrze za chłopami
U nas nie wydacie.
Pójdą za służące.
Pójdą za górników.
Bo już między gospodarzy
Nie widać Gęborków.
ŁdtZhie rozrodzona patrycjusżówtka rodzi
na ftęborków, dawniej posiadająca wiele zie
mi w Sielcu i Zagórzu, dzisiaj prócz dwu je
szcze nic nie mają.
Zapewne ciekawi jesteście kto to tę ziemię
wykupywał, budował ńa niej domy i z obywa
telstwa tutejszego pysznił się jak paw. Mówi
o tem następująca piosenka:
U nas na kopalni
To sami górole,
A w mieście w banhowie
To sami moskole.
Nasze żony, córki
Prosto sobie chodzą,
A przybłędy się wynoszą
Choć z chamów pochodzą. .
Przyjechoł se w krypciach
I w portkach parcianych.
A teraz se w meloniku
I jak pan ubrany..
Na brzuchu dywizka
I sygarek złoty.
Dla nas niema dobrych rzeczy
A jest dla hołoty.
My som swoi ludzie —
Dzieci gospodarzy,
Ale nom się jakoś teroz
Wcale nie nie darzy.
Ó Boże, o Boże
Czemu naS tak karzesz,
I góroli, i moskali
Pieniędzmi obdarzosz?
My tutejsi ludzie,
A tamte przybłędy.
Ledwo przyszli, a dom mają
I tu i tamtendy.
My chyba z torbami
Niedługo pójdziemy,
A tamtych * workami
Pieniędzy puścimy,
ó weście się ludzie
Za wszystkich góroli,
Wygonimy ich z Sosnowca
A potem moskoli.
W swoim kraju swoi,
Dla nich t*ż ich ziemia.
Niech przybłędy sobie idą —
Nitk tu ich nie trzyma.
Weźcie się za radia,
Weżcie za kłonice:
I góroli, i moskoli
Za lasy wygońcie.
Ale nie zawsze przecież przychodzili do Za
głębia „dorobkiewicze" co skupywali ziemię i
budowali na nich kamienice: bywały wśród
tych przybyszów i rodziny biedne, wyzute .:
majątku przez rodzinę lub jakim nieszczę
ściem zmuszone do „emigracji" do „świętej
Dąbrowy" jak mówiono wtedy o Zagłębiu.
O takiej rodzinie, która straciła mienie w
pożarze,.bjaw n*-t^puiaca piosenkat

Cztery koła, piąty wóz
Jakem babę swoją wiózł.
Jakem jechał tu do was,
Gdzie te rzodkie sosny, lam

A kto mieszka sobie ta,
Gdzie to dom koło domu?.
A czyj te tu siedzą lud
I czyje te rzędy bud?,

ZA CZTERY DNI...
W nadchodzący cawiarwk ro^poczyńa Się ciągmienie diruigtiej klasy trzy
dziestej szóeteu Loterji Państwowej.
Niewiele więc czasu pozostało ńa od
nowienie losu, a przecież tyOfso posia
danie jegto upoważnia do wzięcia ur
działu w ciągnieniu.
Trwać ono będzie druj cztery, nie li
cząc przerwy niedzielnie^ j zadecyduje,
komu przypadmą dziesięć tysięcy wy
granych wartości miljon siedemset
dwanaście tysięcy siedemset pięćdzie
siąt zdotwcŁ. Wśród nich sa wygnane:
dwie oo ero tysięcy złotych, tyleż po

pięćdziesiąt tysięcy j dwadzieścia ty
sięcy, cztery dzienne wygrane pó dwa
dlzieścaa pięć tysięcy każda, dzesięć
po dziesięć tysięcy, piętnaście pó pięć
tysięcy złotych i tak dalej.
Możliwości są zatem duże, ale, na
turalnie, tylko dla posiadaczy losów;
ten kto zapomni o odnowieniu, sarn bę
dzie miusiiał sobie przypisać winę, że
go szczęście ominęła, ahóć było rfak
blislko.
Śpieszmy więc zaraz jiutro dó Łólefetuiy i zaiamwy tę sprawę, a może for
tuna uśmiechnie się do nes,

Zatwierdzeiie Durmislrza i woburmislrza i bladzi
P. Brudniclri objął wczoraj urzędowanie
W dniu wczorajszym Starostwo bę
dzińskie zatwierdziło wybór p. Brod
nickiego na burmistrza m. Czeladzi oraz wybór p. Sadowskiego na wicebur
mistrza.
0 godz. 19-ej odbyło się posiedzenie
Rady miejskiej w Czeladzi, na którem
odebrał przysięgę od pp. Brodnickiego
i Sadowskiego p. wicestarosta Kurcz.
Pó złożeniu przysięgi nowowybrany
burmistrz p. Brodnicki został wprowa

dzony w urzędowanie, które Objął z dn.
wczorajszym.
W związku z pewnemi resortami pra
cy, wczoraj bawił w Czeladzi b. bur
mistrz — obecnie wiceprezydent m.
Kielc, p. Dorobczyński, który informo
wał nowego burmistrza.
W ten sposób wbrew pogłoskom i
różnym przewidywaniom sprawa wy
boru burmistrza m. Czeladzi została
ostatecznie przesądzona.

jgS ZAGŁĘBIA
KALENDARZYK
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Dziś Jana Gwalberta
Jutro Małgorzaty
Wschód słońca 3 m. 44.
Zachód
,
19 in. 52.

Stefan Jaracz
W SOSNOWCU

W czwartek dnia 16 bm. wystąpi w teatrze
miejskim w Sosnowcu twórca i kierownik
warszawskiego teatru Ateneum, największy
artysta polski Stefan Jaracz w sztuce W. 0.
Somina pt. „ZAMACH". Partnerką Stefana
dUilllll
Jaracza jest znakomita. artystka i reżyserka
Ateneum Stanisława Perzanowska. Zarówno
niezwykle interesująca sztuka, jak również
koncertowa gTa artystów tworzą całość spek
ZAGŁĘBIE: „Poznali się w Monte Carlo". taklu, rzadko spotykanego na scenach stołecz
nych. Bilety do nabycia w firmie W. (Cze
PAŁACE: „Tarzan Zwycięzca".
chowski.

Kina w Sosnowcu grają dziś

X OSOBISTE. V.’ dniu 11 bm. obchodził
p. Józef Zarybnicki, prokurent firmy
Zakł. Przem. Włók. „C.G. Schon" Sp.
Akc. w Sosnowcu, rzadki w obecnych
czasach jubileusz ćwierćwiecza pracy
w tej firmie. W godzinach rannych w
gabinecie jubilata zebrali się współpra
cownicy, składając mu w podniosłych
i serdecznych słowach, życzenia dal
szej owocnej pracy dla dobrą firmy i
przemysłu polskiego.
P. Artur Szlajcher z Saturna uzyskał
dyplom lekarza na Uniwersytecie Poz
nańskim.
X PIĘKNY CZYN OFICERÓW RE
ZERWY. Jak się dowiadujemy, Zarząd
Koła Związku Oficerów Rezerwy w
Sosnowcu, doceniając wysokie znacze
nie rozwoju szybownictwa, w kraju,
przesłał na ręce Pana Starosty Powia
towego zł. 95, na budowę Szkoły Szy
bowcowej w Grodźcu.
Zapoczątkowany tak piękny czyn
Zarządu Koła ZOR. należy podkreślić
z wielkiem uznaniem. Piękna ta inicja
tywa winna znaleźć oddźwięk w in
nych organizacjach, którym leży na
sercu dobro lotnictwa polskiego.

X SOSNOWIECKI OBWÓD MIEJSKI
LOPP. podaje do wiadomości, iż biuro
Obwodu (Dom społeczny) udziela informacyj w sprawie zgłoszeń na jedno
roczny bezpłatny ślusarsko-monterski
kurs lotniczo-samochodowy w Warsza
wie. Termin składania podań do dnia
Łtfi hm.
J

Tak pytają pogorzelcy, » aa« odpowiadają im:
To my same swojaku
To my eoenowicołd,
Tu jeet nawa osada.
I ta wójt Dziedzic włada.
NfewoęśBwi pogorzelcy pytają dalej:
A czy nas ta przyj miecie.
A sy nas ta aecheodo?.
Bo myśmy etą apołili
I my do wae przybyli.
Na te pytanie dortaią odpowieda przy
chylną:
Przyjmujemy was mifi
Bo żeśde się epoHh,
Bo żeście pogoneloid.
Jest u nas kąt szeroki.
Jeracze się pomieśdmy
I WM chętnie przyjanony.
ó Skalanach (mienkańey miaata Skały,
handlujący mięsem na targach) taka pioten,
ka krąży wśród ludzi:
Ód Krakowa idzie droga
Prosta jakby strzehł.
Drogą jadą m skalania
Ino wóz etę bieli.
Jadą do nas ataUatayki.
wiszą Świnia bite.
Napotkali na gośdfaa
Z grzybami kobita,
Kobitko! Kobitko!
Gdzie ta do Dąbrowy?.
Gdzie ta jarmark? gdzie ta fcKeyma?
Pytają cię wdowy.
A gdzie wy jedmeoe,
A oo wy wieziecie?.
*My na jarmark, ze świniami*.
Gadają kobicie.
Ach, to wy tkalaafa,
Co mięso wozicie^
Jutro jarmark — (do targu
Napewno zdążycie,
Po ile słonina?
Po ile eą schaby?
Za buzioka, za jednego
Dostaniesz go babo!
Za mięso go nie dam,
Ani poczęstunek
Jeśli chcecie to mnie blendo,
Ale przez ożynek.
n
4___ _
MICHAŁKO.'

X NIEPRAWDZIWE WIADOMOŚCI
Z NAD MORZA. W niektórych pis
mach codziennych, stołecznych i pro
wincjonalnych ukazały się wiadomości,
że napływ letników i turystów nad mo
rze jest tak wielki, że wszystkie wolne
mieszkania zostały już całkowicie za
jęte, i że wiele osób tuła się na wy
brzeżu* bez dachu nad głową.
Okazało się, że wiadomości te są
mocno przesadzone.
Wprawdzie na
pływ gości jest duży, zresztą tak, jak
i w latach ubiegłych, jednak wszyscy
bez żadnego trudu znajdują odpowied
nie pomieszczenie.
Jak nas informują, np. w Orłowie
koło Gdyni jest dużo wolnych mieszkań
jedno i dwuosobowych, których cena
zamyka się w granicach 6—10 zł. od
osoby dziennie.
Rozsiewanie nieprawdziwych wiadó
mości o braku mieszkań nad morzem
przynieść może szkodę
właścicielom
hoteli i pensjonatów, gdyż wiadomości
te niejednego powstrzymały od wyjaz
du nad morze.

Zatwierdzenie budżetu
sejmiku będzińskiego
W ub. piątek powrócił: z Klak
Będzina pp. inż. Czaplicki i sakr. Na
wara, którzy bronili uchwalonego bud.
żetu przez Radę Powiatową na r. 1936
—1937 w dniu 8 kwietnia br.
Budżet zamyka się kwotą 1.18Ó.773
zł. Rada wojewódzka w Kielcach bud
żet zatwierdziła z małemi poprawkany

X KURSY TOW. WOJSKOWO-TEĆH
NICZNEGO. Towarzystwo WojskowoTechniczńe organizuje przy pomocy fi
nansowej Funduszu Pracy jednoroczny
ślusarsko—monterski kurs Iotniczo-samóchodowy w Warszawie. Kurs ten ma
za zadanie teoretyczne i praktyczne
specjalizowanie ślusarsko - monterskie
w dziale lotniczym i samochodowym.
Wykłady na kursie rózpoczną się w
dniu 3 września 1936 r. Uczniowie kur
su będą skoszarowani i otrzymają bez
płatnie mieszkanie, utrzymania i umun
durowanie.
Opłata szkolna za cały
kurs łącznie z zajęciami warsztatowymi
wynosi zł. 120. przyczem opłatę tę
pokryje za uczniów Fundusz Pracy,
uczniowie zaś zwrócą Funduszowi Pra
cy po otrzymaniu płatnych posad.
Warunki przyjęcia: 1) wiek w grani
cah od 16 do 19 lat. 2) ukończenie
Wydziału ślusarskiego, wzgl. ślusarsko
mechanicznego Szkoły Rzemieślniczej
Przemysłowej, i posiadanie świadectwa
czeladniczego. 3) odpowiedni rozwój
fizyczny. -4) bardzo dobra opinja mo
ralna. 5) obywatelstwo polskie, 6) zda
nie teoretycznego i praktycznego agza
minu sprawdzającego z zajeresu Szkoły
Rzemieślniczej. 7) zgoda rodziców, —
wzgl opiekunów. Ostateczny termin
wysyłki podań o przyjęcia upływa w
dniu 16 lipca rb. Bliższe szczegóły w
Biurze Obwodu LOPP. w Dąbrowie
Górniczej, Sienkiewicza 11 w godzinach
Ol 13 do 19-ąj

JŁlJRJW ZACHOCNT-

Nr 1«=

KLMIOL
POD ŚWIATŁO

-niiedziela 12 lipca

*
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ODCIfKI

ODPOWIEDNI KRAWAT
na wykwintnej koszuli to dopiero
całość i słuszne wymaganie PANA.
Koszula męska polecana prze?
chrześcijańską Firmę

GODZINA ÓSMA

„EDWARD" Sosnowier
Opowiadają następującą anegdotę z ■powrót do domu. Nomailmie, przed go glądająic na zegarki. Największy ruch
ul. 3-go Maja 7
wizyiaicij-i prtmjera Składkowskiego w dziną 1'2, jest w łóżku. U nas było ma • samochodowy w Warszawie obecnie
przewyższa gatunkiem towaru I
jest rano.
czej.
jednern z miasteczek:
wykonaniem wszystkie inne —
Podo-bno dizisiaj w Warszawie wła Czy tylko w Warszawie talk się
Generał Składikowski
przyjechał
przereklamowane — — — —
puuik.ualnie o godz. 8 do Magistratu. ściciele nocnych lokalti poczynają już zmieniło?
Okazuje się, źe nie. To samo obser
( brany był po cywilnemu. Po głośnem narzekać na pustki. Bowiem za przy
chrzą.kaniu i wołaniu wyszedł zaspa kładem urzędów państwowych poszły wować można już i w Zagłębiu Za
równikowi tej kasy p. Montagowi, została
ny. bez kołnierzyka i marynarki z1 ■ przedsiębiorstwa prywatne. „Ósma pewne w innych miastach również.
rano przy pracy*' — poczyna obowią Gdy w jednym z urzędów państwo wymówiona posada z dniem 1 lipca rb., a
ścierką w ręku woźny.
nie jak to było podane, że został zawie— Czego to? — zapytał p. premjera. zywać, tedy nilkt nie ma ochoty za wych w Sosnowcu bawiła niedawno
rywać nocy. Jak trudno jednak się komisja, widziało się UTzędtnrc-zki i
— Cza zastałem p. buirmbtrza?
Za umieszczenie powyższego -orosfowoprzyzwyczaić do godzimy 8-ej, świad urzędników. biegnących w calem lego
- Kogo?...
czy to. iż w Warszawie w godzinach słowa zmaitzeniiu, do biura.
nia Zgóry dziękuję.
Oto eo zrobiły nieprzyjemne wizy
Z poważaniem
— Szkodu. że nie wcześniej prze rannych ogromnie wzmógł się nuch
taksówek. To spóźnialscy pędzą do za ty o godz. 8 rano. „Honorowy budzik*'
L. Rubiniicht
szedł...
jęcia w zdenerwowaniu co chwila ©p*- okazał się dobrym budzikiem.
- Kio?...
Prezes Żydowskiej Kasy Bezprocentowej
Tik
— No przecie nie ja. fylko paw. Bur
w Będzinie.
mistrz przych dza dopiero o .jede
W informacji naszej zaszła rstoinie
nasty".
pewna
nieścÓBłość.
Należało napisać.
— To ja 'aczeika.m...
,,P. Rubiolk-iht jaikio prezes o ile jeszcze
— Tu nie ma gdzie czekac...
nie jest zawieszony pow.ipien być za
— Wobec tego pójdę na spacer,
wieszony w swoich czynnościach".
r-zyjdę o 11-ej.
Wysoki poziom straży ogniowych w pow. Będzińskim
Dlaczego p. Momtaigowii wymówiono
- A idźta...
Po tym djalogu p. premier poszedł
W ubiegłą niedzielę w Strzyżowicach odby żeniu schematycznem oraz rozwiązanie zada posadę a nie zawieszorro go, też nie
na spacer, a woźny począł czynić po- ły się strażackie zawody konkursowe straży nia taktycznego na objektach w terenie, na wiadomo.
Wogóle sprostowanie o tyle jest/bie
izadki. O godz. 11 parni burmistrza je- pożarnych grupy III i IV. W związku z temi które składa się: alarm drużyny, uruchomie
■ ’cze nie było, ale wźny już w mar* zawodami obecnie podajemy wyniki odzwier- nie zaprzągniętego w parę koni wozu pogoto kawern, że mie porusza istotnej sprawy
„nadfużyć".
Mówi o ie*m kogo „zawierarce i urzędujący, z godnością
ciadlaiące wysiłki prac nad wyszkoleniem wia, dojazdu na plac ćwiczeń, zdjęcie narzędzi,
szo®o*‘ a kogo „nie zawiieszono** a aie
-.* i ad czyi:
straży a ustalone przez sąd konkursowy w ich sprawienie w-g sytuacji i zadania na pla
— Pana burmistrza ino co nie wi składzie pp.: Nikodema Madli z Czeladzi ja nie z założeniem zadania, odjazd drużyny do mówi o tem. kto popełnił nadu!życia>
a kto nie popełnił przestępstwa.
dać. Niech za«zekajom chwile.
ko przewodniczącego, Stanisława Frasunkie- miejsc wyruszenia.
WiWbczmie zaezczytiniy mandat ;est
Jakoż pan burmistrz przyszedł ai ■ wicza z Grodżca jako sekretarza i Artura ZajNa wykonanie ćwiczeń szkolnych (pierw
ważniejszą sprawą od nadluiżyć.
długo i woźny poszedł zameldować p. dlera z Sosnowca jako sędziego karnego:
szych ośmiu) przeznacza się 12 minut, zaś
l rem jera.
a) w grupie trzeciej pierwsze miejsce naję zadanie taktyczne musi być wykonane w jak
— Panie burmistrzu! Jakisi przyje ła straż pożarna z Bobrownik, osiągając W najkrótszym czasie, przy prawidłowem rozsta
chał i d świto nachodzi. Był na jpa punktów ostatecznych, drugie -miejsce przypa- wieniu sprzętu gaśniczego, markowaniu sku
cerze i tera czeka. Wpuścić?...
dło '-lży jD/nrnej z Dobieszowic, która uzy- tecznego prądu wody i opanowaniu sytuacji
— Co za jeden?
skała 57 pkt;
pożarowej.
ste,czy wygodne, ciche, tanie
— Arno „jaikisi". Taki... z drogi, bo
b) w grupie czwartej pierwsze miejsce za
Dla zorjentowania podajemy najlepsze cza
z wodą bież, ciepłą i zimną
jęła straż nożarna ze Strzyżowie, osiągając sy uzyskane przez straże i tak: Dobieszowiopylony mocno.
blisko Dw. Główn. w Warszawie
78 punktów, ostatecznych, drugie — straż z ce — musztra 54.5 sek., drążkowa 6 sek., Bo
— Wpuścić.
Pa® prem jer wszedł, skłonił 6ię
Rogoźnika u; yskując 42 pkt., trzecie — straż browniki — przystawne 4.8 sek. i sikawka 19
.--------------------- -_‘j«k
WElii ROfai. [hmieina II
rzejmie
i czeka.
Pan buirmfetrz
j
z Żychcic 25 pkt, czwarte — straż z Kamyc sek., Rogoźnik — bosaki 3 sek., Kamyce —
przystało na piastowany wysoki urząd 23 pkt.
linję wężową 23 sek., zadanie taktyczne 2 min.
Kawiarnia, bezpłatny garaż.
przez chwilę nie zwracał uwagi na
Wyżej wymienione punkty straże uzyskały 22 sek., Strzyżewice — łańcuch 4.8 sek. i zbio
przybyłego, przejrzał kilka papier- za wykonanie przez każdą dziewięć różnych rowe ćwiczenie 24 sek.
ów. poczem odezwał się:
ćwiczeń i tak: musztry, sprawienie dwóch
Gdy zważy się, że sprawienie sprzętu gaś
- W jakiej sprawie?
drabin priystawrych ciężkich, dolnego przę- niczego nietylko musi być sprawiane szybko,
Uciekinierzy z miasta
— Chciałem prosić o poświadczenie
diy.biny Szczerbowskiego, jako swobodnie lecz i dokładnie, przy najmniejszej ilości błę
,> OLVAY*
stojącej, ułożenie linji wężowej poziomej z dów, za które punkty karne odlicza się od do 1 KONCERT OKIC-.-T.
■i iżeamości.
— Co? świadectwo tożsamości? Fe w 4 odcinków węża tłocznego po 15 mtr. każdy datnich, wynika, że sprawność tych drużyn
W nadchodzącą środę (godz. 20-ta)
no znow.u jakiś podróżny ze świata. z trójnikiem i łącznikami, sprawienie sikawki jest dobra, a zawody konkursowe postawione z podstudja w Sosnowcu red. K. ćwierk
ma być d* brze w Polsce, gdy się włó- przenóśnej ręcznej z 3-ma odcinkami węża były na wysokim poziomie wyszkoleniowym, wygłosi reportaż z kolonji letnich pt.
■ zy pełno obieżyświatów. Dowód ja- tłocznego łącznie 45 mtr., sprawienie łańcu co bezwątpienia dodatnio odbije się na bez „Uciekinierzy z miasta", a następn e
cha wodnego przy udziale całej drużyny, prze pieczeństwie życia i mienia współobywateli w
.' posiada?...
orkiestra górnicza zakładów „Solva
prowadzenie ćwiczeń z częścią taboru o zało- razie pożaru jednostkowego esy klęski żywio- w Grodźcu pod dyr. p. Piotra żółciaka
- Kto?...
— No nie ja przecież! on... wy... pan..
wykona fantazię na tematy opery „Car
—r-Proszę bardzo...
men" Bizeta i „Romanesca" Francisz
I pan premjer podał swą legitymację.
ka Zikoffa.
Burmistrz. gdy zobaczył legitymtr NIEDYSKRECJE
I
----- xx-----< je. zerwał się z krzesła, chciał
oś
mówić, ale pan premjer rzeki wrę
O OBNIŻENIE OPŁATY REKLA
czając zapisany arkusik •■papieru:
MACYJNEJ. Związek Izb przemysłowe
_ A tu pan ma di podpisu podani fhandlowych wystąpił do Ministerstwa
dymisję. Czekając, miałem czas p:;
skarbu z postulatem obniżenia opłaty
na temat zawieszenia „zaszczytnego mandatu**
v>i przygotować. .
stemplowej od reklamacyj kolejowych
p.
Montag
jako
sekretarz
zostali
zawiesze

W związk-u z notahiką o „mathłżyktóra ustalona jest na 5 zł. 50 gr. —
ni w czynnościach za nadużycia W związku Związek wyraża
WszyyJko jednio, czy anegdotka
, liach w żydowskiej kasie beaproeeintopogląd, że opłata ts
z udzielaniem pożyczek.
o-nttia jest na prawdziwym zdarzeń"!. wei w _Będziinie1' otrzymaliśmy od p.
jest zbyt wysoka w stosunku do kwot
■ zy tylko wyitworem Fantazji. Wy*po Ruibmłżchta następująoe sprostowaNiniejszem komunikuję, że nieprawdą jest nadpłaconych przez klientów kolei skut
w i ad a ona iednaik z całą pewnością nie:
jakobym został zawieszony w czynnościach kiem niesłusznego obliczenia należno
skin o tę niejednego obywatela z wielu
Na podstawie odnośnych przepisów pra
prezesa tej kasy. Zaszczytny ten mandat, ja ści za list przewozowy. Kwoty, o któ
miasteczek i miast, aby takie zdarze
sowych, uprzejmie proszę o umieszczenie w
ko prezes jednej z największych ttas bez rych zwrot klient reklamuje, nie prze
nie istotnie miało miejsce. Bo. że takie
swem poczytnem piśmie następującego spro
procentowych żydowskich w Zagłębiu pia kraczają w większości wypadków kilku
s-ctuacje (bez zakończenia) miały :zęstowania:
stuje od szeregu lat po dzień dzisiejszy i z nastu złotych. Związek izb zapropono
sio miejsce, z tą różnica, iż zamiast o.
W „Kurjerze Zachodnim" nr. 186 z dnia
tejże racji jestem również członkiem zarzą wał zróżniczkowanie opłaty
stemplo
rremjera był zwykły obywatel, to nu
10 bm. została wydrukowana notatka pod
du Centrali Związku Kas Bezprocentowych wej w zależności od wysokości
sum
Żydowskich w Warszawie.
u lega wa tpliwości.
tytułem „Nadużycia w żydowskiej Kasie
reklamowych
Dzisiaj prawdopodobnie j'irż się
Bezprocentowej". Jakoby ja, jako prezes i
Natomiast prawdą jest, że płatnemu Idemiepiłó ..Honorowy- budzik”, jak ua
nł ieden z dzienmiików. stołeczny* b
p^emjera uczynił swoje. To co wv;walsię śmie^ztnem. o dziwo, w
s-wkach swych, czyni głębsze -prze■ "sny w społeczeństwie; aniżeli <nożn.i było przypuszczać.
interwenjo
z
w
W Polsce, od chwiili odzyskania wol
Jak już donosiliśmy, kilka dni temu wiła ciężką sytuację emerytów prosząc opracowywujc projekt zniżenia granicy
ności, dzień zajęć uległ nienormalnym
wyjechała
z
Sosnowca
delegacja
„
_
z
rao
wypłatę
pełnych
odpraw
na
podsta

wieku
emerytów, potrzebnego do uzy
ir zesunięci om w kierunku nocy. Prz
erwała w tem Warszawa. Późno za mienia Ch.Z.Z., która interweniowała wie dawnych statutów Kas Brackich. skania emerytury z 65 na 55 lat.
Wskutek zmiany statutu poszkodo
W najbliższej przyszłości ukaże się
czynano pracę. naito*mia9t bawiono się w Ministerstwie opieki społecznej w
długo i bezrosko w nocy. Przodowały sprawie odpraw emerytów górniczych. wanych jest około 2 tysiące emerytów. zarządzenie Ministerstwa w tej spra
W skład delegacji wchodzili: przed
Wiceminister Jastrzębski odniósł się wie.
w tem nieraz wysoko postawione oso
W zakończeniu rozmowy delegat,
bistości. W Paryżu. Berlinie. Loudy- stawiciel Sosnowca poseł Kaczkowski, przychylnie do prośby delegacji, nad
nie, tylko w nielicznych lokalach za prezes zarządu głównego Ch. Z. Z. mieniając pednakże, że b. emeryci o- prosili o dalsze zapomogi dla m. Sos
bawa długo się przeciąga. Dla tych, poseł Urbański, oraz sekretarz ChZZ. trzymają po 20 zł. miesięcznie rent in nowca, celem zatrudnienia bezrobot
nych.
którzy nazajnitrz nie muszą pracować. .1. Kowalik, Kawczyński, Kubik i Kura, walidzkich.
Podczas rozmowy z członkami dele
Wiceminister Jastrzębski przyrz
O godz. 12 na ulicach jest cicho. Rodo- została ona przyjęta przez wicemini
■ *tv. pracowity paryżami® tylko przed stra opieki społecznej Jastrzębskiego gacji wiceminister Jastrzębski oświad w miarę możności odnieść się pe 
i
-i pozwała sobie na późniejszy' i radcę Modlińskiego, którym przedsta czył, że Ministerstwo opieki społecznej wnie do tej prośby.

Nie obawiamy się pożarów
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Sprostowanie p. Rubinlichta

W sprawie 2000 emerytów górniczych
wała delegacja

Sosnowca

Warszawie

r U K-

FARBUJE
CZYŚCI
PIERZE WSZYSTKO
nowemi środkami ehemicznemi,
nieszkodliwemi dla włókien
materiałów

Pralnia Chemiczna

' a -bierni a

I r ..

Kr MB

D N F ufteiłzieła t2 liipca 1956 nofcu-

Brennie na Śląsku odbędą się nastę
pujące kursy dla kierowników pracy
zuchowej w harcerstwie: od 17 do 30
bm. zuchowy kurs podharcmistrzowski
dla kandydatów ze wszystkich chorąg
wi; od 2 do 15 sierpnia rb. kurs dla
Polaków z zagranicy: od 16 do 23 sier
pnia rb kurs dla cudzoziemców; od 16
do 28 sierpnia rb. kurs instruktorski
I klasy; od 16 do 29 sierpnia kurs dla
kobiet (wodzów, instruktorek i opie
kunek gromad zuchowych męskich).

Ponadto w Brennie odbędzie się sze X 13-LETM CHŁOPIEC POD KO
reg kursów zuchowych, organizowa ŁAMI WAGONU. W dniu 9 bm. po
nych przez poszczególne chorągwie har między godz. 23 a 24 na hałdach kop.
Renard przy ul. Zamkowej w Sosno
X CHOROBY ZAKAŹNE W SOSNO wcu w czasie zbierania węgla został
WCU.. Zarząd miejski podaje do wia najechany przez wagonik zaladowanydomości przypadki zachorowań i zgo kamieniami niejaki Kazimierz Falfus,
nów na choroby zakaźne w Sosnowcu lat 13, 'zam. w Sosnowcu przy u1.
■zgłoszone w tygodniu 28 tj. za czas Wschodniej 4. Falfus dozna! złamania
od 5—11 Iipca 1936 r. Dur brzuszny prawej nogi poniżej kolana. Nieszczę
1, błonica 2, odra 5, gruźlica 11, ja śliwego przewieziono do szpitala.
glica 1.

„Z N I C Z“
Sosnowiec, ni. Piłsudskiego 70

Dla licznej rzeszy
LUDZI PRACY...
Podobno różne rzeczy przynoszą lu
dziom nieszczęścia — jedni twierdzą,
że nie należy zasiadać w 13 osób do
stołu, inni na własnej skórze stwier
dzili jakoby feralność poniedziałku, je
szcze inni nie zapalą od jednej zapałki
trzeciego papierosa... Nie wiem, ile w
tem prawdy, wiem natomiast z całą
pewnością, że pecha przyciąga nieza
wodnie:
1) Spóźnianie się choćby o jedną
minutę;
2) opuszczanie pracy o parę minut
zawcześnie;
3) rozpoczynanie jakiegokolwiek in
teresu lub pracy, bez dokładnego prze
myślenia i przygotowania:
4) zwalanie winy na innych:
5) złoszczenie się więcej, niż raz
dziennie;
6) pobieranie wynagrodzenia wyż
szego, niż się należy, lub płacenie pra
cownikom mniej niż na to zasługują;
7) mówienie nieprawdy i nabiera
nie bliźnich;
8) lekceważenie osoby, z którą się
ma do czynienia;
9) stałe śpieszenie się i burzenie w
ten prosty sposób swojego spokoju
wewnętrznego;
10) mówienie zadużo...
Poprostu nie do wiary, ile osób stra
ciło sytuację życiową, pieniądze i przy
jaciół, jedynie dlatego, że zgrzeszyło
przeciw jednemu z powyższych przy
kazań...

Ujęcie „artysty-malarza" w Zakopanem
który sprzedawał falsyfikaty obrazów Kossaka w Zagłębiu
Jak już donosiliśmy na terenie ślą
ska i Zaędębia zostały sprzedane w
znacznej ilości falsyfikaty obrazów
Kossaka. Matejki i in.
Banda oszustów grasowała bezkar
nie przez dłuższy czas, oszukując sze
reg wybitnych osobistości ze Śląska i
Zagłębia 1 narażając ich przytem na
powa-żne straty.

W Zagłębiu grasował niejaki Jan
Nowak.
Był to elegancki młody człowiek,
który potrafił wejść w najlepsze to
warzystwa w Zagłębiu, podajją c się za
zredukowanego urz-ędnika. a obecnie
artystę - malarza i proponując przytem
nabycie /> razów sławinwcn mistrzów
p>14-xb

Wręczenie nagrody literackiej
Janowi Wiktorowi
W piątek na ratuszu krakowskim
odbyło się uroczyste wręczenie tegorocz
nej nagrody literackiej Krakowa, wy
noszącej 2000 zł., Janowi Wiktorowi,
znanemu powieściopisarzowi. W uroczy
stości wzięli udział członkowie sądu,
który przyznał nagrodę, z prez. Kapli-

"kufry, walizy
wory pakietowe, pudła na Kapelusze,
oraz wszelkie przybory podróżne po
leca najtaniej w .wielkim wyborze
Pracownia Wyrobów Skórzanych
I Przyborów Podróżnych

Z. PIECHOCKI
Dąbrowa Górm, Sobieskiego 23.
Reperacje i przeróbki bardzo tanie!

M. G.

ckim na czele, grono dziennikarzy i li
teratów i inni.
Uroczystość odbyła się w gabinecie
prezydenta Kaplickiego. Przed wręcze
niem nagrody przemówił do Wiktora w
serdecznych słowach prezydent Kaplicki, podkreślając, że nagrodę przyzna
no laureatowi, za „Orkę na ugorze",
poruszającą momenty społeczne wielI kiej wagi.
Odpowiadając na przemówienie pre
zydenta p. Wiktor zaznaczył, że nagro
da krakowska napawa go radością i
dumą tem więcej, że w Krakowie prze
żył radości, upadki i porywy.
Autor „Orki na ugorze" podniósł, że
Kraków pierwszy dał tytuł laureata za
książkę o chłopie, jego doli i jego dą[ żeniach.
W związku z uroczystością nadesła
no Janowi Wiktorowi liczne telegramy
z całej Polski.

N:euleczalna choroba
POWODEM
USIŁOWANIA
SAMOBÓJSTWA
W dniu 8 bm. w kamieniołomach
przy ul. Suchej w Sosnowcu usiłował
popełnić samobójstwo niejaki Jan Cze
chowski, lat 18, robotnik, zam. przy
ul. Kamiennej 8 w Sosnowcu.
Czechowski od urodzenia cierpiał na
nieuleczalną chorobę (epilepsję) która
w ostatnich dniach przybrała specjal
nie na sile.
Od dłuższego czasu zdradzał on sil
ne zdenerwowanie, a w dniu 8 bm, bez
pośrednio po atakur skoczył do kamie
niołomów z wysokości kilkunastu me
trów, odnosząc ciężkie obrażenia ogólne
oraz uszkodzenie kręgosłupa.
W stanie groźnym przewieziono nie
szczęśliwego do szpitala.

X NA CO WOLNO POLOWAĆ W
SIERPNIU. Zgodnie z przepisami łowieckiemi, obowiązującemi na terenie
całego kraju (prócz województwa ślą
skiego), w sierpniu wolno będzie polo
wać na następującą zwierzynę i ptact
wo, podlegające czasom ochronnym:
Sarny-kozły (w woj. poznańskiem i
Pomorskiem od 16, w pozostałych przez
?ały miesiąc), dziki, cietrzewie-koguty
(od 16 sierpnia), cietrzewie-kury w
woj. wileńskiem, nowogródzkiem, biało
stockiem, poleskiem i wołyńskiem (od
16 sierpnia), jarząbki (od 16 sierpnia)
pardwy (od 16 sierpnia), słonki (od 16
sierpnia), bataljony, dzikie kaczory,
dzikie kaczki-samice i młode, oraz in
ne ptactwo wodne i błotne, dzikie łabę
dzie, dzikie gęsi, dzikie gołębie (od 16
sierpnia), drozdy (od 16 sierpnia), kwi
ezoły (od 16 sierpnia), paszkoty (od 16
sierpnia), ptaki krukowate i drapież
ne z wyjątkiem jastrzębi-gołębiarzy,
krogulców, wron i srok (od 16 sierp
nia).
KURSY INSTRUKTORSKIE DLA
' OWNIKóW PRACY ZUCHOWEJ
I szkcle instruktorów zuchowych w

Zyd pobił kondukt ora tramwajowego
Skandaliczne zajście w Będzinie
W dniu wczorajszym, tramwajem
zdążającym do Sosnowca jechał jakiś
żyd.
Konduktor na ul. 3 Maja w Będzinie
zwrócił mu uwagę, że przejechał ozna
czoną na bilecie strefę, wobec czego
zażądał dopłaty.
Wówczas żyd zerwał się z siedzenia
i rzucił się na konduktora z pięściami.

F-my „Janina"
Są doskonałe
408°
i niezastąpione
na wycieczkach

Sprzedaż—Wędliniarnia
Sosnowiec ul. Warszawska Nr. 1

pROGRAM RADJOWY

17 dzień slraiku okninw w Zawierciu

dewszystkiem niefrasobliwy .lwowski humor.
Zespół „Wesołofalowców" zaprasza wszystkich
radjosłuchaczy na tę zabawę, która urozmai
ci' będzie piosenkami oraz muzyką o mo
tywach, zaczerpniętych z folkloru lwowskieg ■Początek zabawy o godz. 21.00.
NIEDZIELA

12 LIPCA

8.00 Sygnał czasu i pieśń „Serdeczna Mat

przesunięcie obniżki płac na dzień 1 ko". 8.03 „Gazetka rolnicza". 8.18 „Nowa ugrudnia br., z tem zastrzeżeniem, że stawa o śląskiej Izbie rolniczej" pogadanka.
Muzyka wiejska (płyty). 9.00 Transmisja
obniżka płacy dotyczyć będzie tych ro 8.30
nabożeństwa z kościoła NMP w Wielkich Pie
botników, którzy zarabiają więcej niż karach na Śląsku. 10.30 Koncert orkiestry
mandolinistów „1920“ z Chorzowa. 11.+5 „Co
5 zł. dziennie.
Po konferencji obradował komitet słychać na Śląsku". 11.57 Sygnał czasu, hej
nał. 12.03 Poranek muzyczny. Wykonawcy: cnstrajkowy, a następnie odbyła się na luestra kameralna i soliści. 14.30 Audycja dla
placu fabryki „masówka" podczas któ wsi: słuchowisko pt. „Ojcowizna" w-g frag
rej delegaci złożyil sprawozdanie z od mentu z „Placówki" Bolesława Prusa (z .'kazji 50-lecia „Placówki") . 15.00 „Robotnicy
bytej konferencji.
reportaż. 15.10 Koncert reklamo
Robotnicy postanowili odrzucić pro Chorzowa"
wy. 16.30 Muzyka lekka (płyty). 16.30 Repor
pozycje dyrekcji i strajkować nadal. taż z życia. 17.00 Koncert solistów: Stanisław

& Z SALI SĄDOWEJ §
Kara za przekroczenie dewizowe
Przed sądem okręgowym w Chorzo
wie odpowiadał w ub. piątek Józef Bartocha z Będzina, oskarżony o usiłowa
nie przemycenia z Polski do Niemiec
pewnej kwoty pieniężnej wbrew pazepi
som dewizowym

hheehie oiin

W wyniku napaści konduktor tram
wajowy p. Morawiec został pobity.
Powstało zamieszanie, podczas któ
WESOŁA FALA
rego żyd usiłował zbiec.
WYBIERA SIĘ NA FESTYN
Dzięki jednemu z pasażerów został
„Wesoła lwowska fala" opuściła mury Lwo
on przytrzymany i oddany w ręce
wa i wybrała się dnia 12.VII do Brzuchowic
władz policyjnych.
na „zabawę z kałatawką", mówiąc zaś innemi
śledztwo, w tem niesłychanem zaj słowy — na festyn. Czego tam niema na tym
ściu, które wywołało oburzenie wśród podlwowskim festynie? Huśtawki, karuzele,
strzelnica, dancing pod golem niebem, a prze
pasażerów, prowadzi policja.

Konferencja w Inspektoracie Pracy nie dała rezultatu
W dniu wczorajszym na skutek te
lefonicznego polecenia Min. opieki spo
łecznej odbyła się w godzinach popo
łudniowych konferencja w Inspekto
racie pracy w Zawierciu pod przewodni
ctwem insp. inż. Opalskiego, między
przedstawicielami strajkujących robot
ników w fabryce szkła w Zawierciu, a
dyrekcją fabryki.
Pragnąc zlikwidować strajk okupa
cyjny, który
trwa
już
16 dni,
przedstawiciele dyrekcji zaproponowali

Szereg osób dało wiarę w autentycz
ność ty-ch obrazów i nabyło je.
Mniej zamożnym Nowak sprzeda
wał fafeyfilkaty na długoterminowe
raty.
Tylko dzięki przypadkowi bandu
fałszerzy została zlikwidowana.
Oto pewien przemysłowiec z Kato
wic po nabyciu obra-zu Koeśalka. na
brał podejrzenia, że jest on falsyfika
tem i posłał go do zna ko m i-tego arty
sty. aby ten potwierdził jego autentyce
ność.
Naturailtnie Wojciech Kossak za
przeczył, jakoby był to obraz jerpracy. .
Zawiadomione
władze
śledcze
wszczęły dochodzenia, które zostały uwieńczone pomyślnym rezultatem.
Jednakże Nowak ad-Jał zbiec.
Rozesłane za nim listy gończe, dopro
wadziły do aresztowania go w ub. pią
tek w Zakopanem.
Nowak utkrywa1 się przez miesiąc.
W dini u wczofł zym został, on pod
silną eskortą poliy, przewieziony dc
Sosnowca, gdzie po przesłuchaniu w
wydziale śledczym, został osadzony w
więzieniu.

Sąd skazał Bartochę na sześć miesię
cy więzienia.
Współoskarżony Jan Zasuń z Będzi
na nie stawił się na rozprawę, wobec
czego sąd zarządził przymusowe iopro
wadzenie go do sądu.

Szpinalski — fortepian, Jerzy Czaplicki —
śpiew i Ignacy Rosenbaum—skrzypce. 18.00
Teatr wyobraźni u obcych (Szwecja): „Pozy
tywka" oryginalna komedja radjowa. 18.30
Koncert rozrywkowy z ogrodu rozgłośni kra
kowskiej w wyk. orkiestry, z udziałem Adama
Mazanka (bas), Ireny Orskiej (śpiew), terce
tu wokalnego, oraz wesołe djalogi Antoniego
Wasilewskiego i Zbigniewa Grotowskiego.
20.25 „Co czytać?" przegląd retrospektywny
ostatniego 10-lecia naszej literatury pięknej
omówi Jan Lorentowicz. 20.40 Przegląd poli
tyczny. 21.00 „Na wesołej lwowskiej fali".
21.30 „Wieczór wśród górali — suita Tadeus2i
Sygietyńskiego w wykonaniu małej orkiestry,
PR z udziałem chóru i solistów. 22.00 Wiado
mości sportowe. 22.20 Muzyka salonowa w
wykonaniu kwaH^tu salonowego
rozgłośni
krakowskiej.
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Żydzi uprowadzili Polaka?
Sport} Tajemnicze
zaginięcie mieszkańca Podlesia pod Olkuszem

Kronika sportowa
Dzisiaj, w niedzielę odbędą Się na
stadjonie STS. „Unja“ w Sosnowcu
następujące spotkania towarzyskie pił
ki nożnej:
O godz. 14.30 mecz juniorów „C2ar■fli“ (Sosnowiec) — „Unja".
o godz. 15.30 „Czarni" — „Unja" II;
o godz. 17.50 KS. „20“ (Bogucice)
— „Unja".

KS. 22 Mała Dąbrówka — Płomień
Dzisiaj na boisku SS. „Płomień" w
Milowicach, ó godz. 15-ej i 17-ej odbę
dą Się rewanżowe zawody w piłkę noż
ną pomiędzy KS. 22 Mała Dąbrówka
a SS. „Płomień"
GABINET KOSMETYCZNY

LURODA

1

WŁADYSŁAWY WNUKOWEJ
dyplom, kosmet.
g Sosnowiec. 5-gc Maja 15

Tel. 12-tó

| zapobiega wszelkim defektom cer-

g pielęgnuje, doskonali urodę kobiecą
g

PO POWROCIE Z WARSZAWY

1 stosuje zabiegi kosmetyczne nafśwjeź-

] szemi środkami i najnowszą metodą

g ostatnich zdobyczy w dziadzi uje kog *m etyki.
t
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KRON»RĄ ZAWIERCIA
Strajk okupacyjny
NA KOPALNI „ZACISZE"
W tych dniach wybuchł Strajk oku
pacyjny robotników kopalni „Zacisze"
w Ciągówicach pod Zawierciem, nale
żącej do p. Jana Zawadzkiego.
Na 30 robotników 18 przystąpiło do
strajku.
Jak się dowiadujemy, strajk wy
buchł na tle zapowiedzianej redukcji
3-ch robotników.
Konferencja robotników z p. Zawadź
kim nie dała pozytywnych rezultatów.
Strajk trwa nadal.
i
----- XX----STELLA: Kapryśna Marjetta.
PROMIEŃ: Napad na Kon^o.
I

S™* OLKUSZA
Magistrat oddaje bezpłatnie
PLAC POD LOTNISKO
Na onegdajszem posiedzeniu Rady
miejskiej w Olkuszu zapadła m. in. uchwała oddania na lotnisko jednego z
placów pod Olkuszem (Parcze) O prze
strzeni 3 ha. 411 mtr. kw. bezpłatnie.
„ORZEŁ" Powrót Frankenszteina.

X POŻYCZKA TOWAROWA NA ROZ
BUDOWĘ WODOCIĄGÓW. Rada miej
ska w Olkuszu uchwaliła zaciągnąć po
życzkę towarową w Funduszu Pracy
w wysokości zł. 31.800 na rozbudowę
odociągów w mieście.
/ ŻNIWA. W niektórych miejscowo
ściach pow. Olkuskiego rozpoczęto żnia. Urodzaje są ładne.
X NOWE KÓŁKO ROLNICZE. W dn.
10 bm. we wsi Otola, gm. Żarnowiec,
. owstało kółko rolnicze. Prezesem wy
brano p. Piotra Krupę.
X OKRADZENIE WĘDLINIARZA.
Wczorajszej nocy nieznani sprawcy
skradli z warsztatu Wacława Koćwiny
w cementowni „Ogrodzieniec" kiełbas
i szynek na ogólną sumę 300 zł.
X FALA POŻARÓW OD PIORUNÓW
W nocy na 10 bm. wskutek uderzenia
pioruna podczas burzy spłonęły: sto
doła i piwnica Franciszka Kowalczyka
w Szycach, gm. Kidów, stodoła i sło
ma Wincentego Kowalczyka w Siedliwicach i dom Jana Szoty w Kido-,
-,’ie.

Na posterunku w Olkuszu zameldo
wała Maria Piętowa z Podlesia pod
Olkuszem ó ciekawym wypadku upro
wadzenia jej brata 28-letniegó Fr. Kró
la przez żydów.
Fr. Król dłuższy czas pracował u
handlarza zbożem w Olkuszu, Gliiksmana.
Przed dwoma miesiącami Król gdzieś

znikł.
Indagowani chlebodawcy nie chcą
podać miejsca obecnego pobytu Króla.
Policja Olkuska robi dochodzenia w
tej sprawie.
Należy dodać, że Piętowa o zaginię
ciu brata meldowała niedawno również
i w urzędzie śledczym w Sosnowcu.

ZY9!g GOSPODARCZE
Dziś otwarte zostaną VI Targi Kalwaryjskie
Pod hasłem: tylko zorganizowane
wareźwy pracy mogą przezwyciężyć
kryzy* i dostosować produkcję dó obecncj sytuacji finansowej — otwarte
zcsiają w dniu dzisiejszym VI targi
w Kalwarji.
Reprezentowane są na nich liczne
działy przemysłu ludowego drobnego
■ chałupniczego. Stoisk dla wystaw
ców innych branż dryrekcja Targów
nie przydzieliła, ffdyz zakres Targów
mijałby się z założeniom MMutowem.

Eksiponaty z powiatów; Wadowic
kiego. Nowotarskiego, IMyślenitóklego
i Żywieckiego rozmieszczone będą w 4
objektaeh. Najsilniej reprezentowany
będzie dział meblowy, gdyż przeszło
150 urządzeń wnętrz będfcie wystawio
nych na tegorocznych Targach.
PoTaz pierwszy poczynione są próby
dostosowania materjałów krajowych
do wyrobi’ mebli luksusowych, które
znajdą popyt wśród miłośników (ro
dzi mego piękna-

Dotychczasowy traktat handlowy z Francją
przedłużony do dnia 25 bm.
Między rządem polskim i francu
skim osiągnięte zostało tymczasowe
dorozumienie, na podstawi© toróreg
wygasły w dniu 10 bm. układ handlo
wy polsko-francuski został przedłużo
ny do 25 lipca rb.
W ciągu tych dwóch tygodni zawar•v zostanie prowizoryczny układ regu

lujący zasadnicze sprawy, jak kwestji
kontyngentów, stawek celnych, spraw
dewizowych, obsługi długów Polski we
Francji irp.
■ Dalsze rokowania o pełny traktat
handlowy między Polslką a Francją
sostaną podjęte w październiku w Ra
ryżu.

Kronika gospodarcza
DECENTRALIZACJA IMPORTU. Według
Informacji ze sfer importerów, zaczyna ostat
nio przeważaó w kołach miarodajnych opinja
o konieczności decentralizacji techniki reglamentacyjnej. Część dotychczasowych czynno
ści Centralnej komisji przywozowej miałaby
być przekazana poszczególnym Izbom prze
mysłowo-handlowym, które posiadają bardziej
bezpośredni kontakt ze sferami gospodarczenai swego okręgu.
WZROST POPYTU NA POLSKIE TOWA
RY W1‘AXT*«''’T«'ZT: NA WĘGRZECH. Pod

Córka burmistrza
NA LICYTACJI
Miaeto BuirryAlount-ains, Sianu Ala
bama w Stanach 2jedntczońych Ametyłki Północnej wpadłó wkiutek kry
?ysu w bardzo duże długi. Rosły on£
z dnia na dzień tek, że tamtejszy bur
mistrz stwierdził wkóńcu, że miasto.
Tówienzone jego pieczy, znajduje się
nad brzegiem przepaści.
Od czego jednak amerykański puinik*
widzenia na życie codziennej Z mie;
sca powziął .poś-ta-nówienie. Naturalni
rąei cno. jak przeważnie w Ameryce
w podobnych wypadkach — mówiąc
łagodnie dużą akscentrycznością. W
mieńcie i okolicy rozwieszono zawialotmienia, powtórzone przez pracę .
■aa radjo, że odbędzie się licytacyjni
sprzedaż... córki burmistrza., a uzyska
ia suma zostanie przeznaczona na po
trycie długów.
Ponieważ córka burmistrza by U
piękną, młodą dziewczyną, licytacja
dała doskonały rezultat. Miejscowy
bankier, ofiarował za burmństrzówne
75-OOO dłólarów i... ożenił się z nią, ra
tując w ten sposób miasto od ruiny.

pisanie układu kontyngentowego polsko-wę
gierskiego spowodowało zwiększenie na ryn
ku węgierskim zainteresowania możliwościa
mi importu z Polski (w ramach obrotu kom
pensacyjnego), wyrobów włókienniczych w
szczególności tkanin bawełnianych, wełnianych
pluszy meblowych oraz stożków kapeluszo
wych wełnianych. Pozostaje to w związku m.
in. z kwestją wyczerpania na Węgrzech kon
tyngentów importowych z innych krajów oraz
trudnościami w obrotach z krajami, z któremi
Węgry nie posiadają uregulowanych stosun•-A— n’ptniczvch.

dtraż pożarna
W ROLI PODPALACZA
®>traż pożarna w Lipsku miała oka
zję przeprowadzenia bardzo cieka
wych doświadczeń praktycznych w
skali rzeczywistego wielkiego pożaru
W związku z realizacją planu regula
cji miasta zaszła potrzeba zburzeni1
ogromnego bloku domów mieszkał
nyćh. Ponieważ domy te były bardz
zrujnowane i zapliuskwitine, miejsk
trząd hiigjeny wystą.uił z wmiodkiem
- spalenie całego bloku.
Czynność tę powierzono straży orniowej, która przedsięwzięła wszel
kie potrzebne ostrożności, aby pożar
nie rozszerzył się poza nakreślone gra
n.ioe. Niezwykłą tę okazję straż wyko
rzystała. by poczynić niezmiernie -ie
kaw© obserwacje nad zachowaniem
się w ogniu różnych materiałów i konTruikcyj budowlanych craz, by wy
róbować skuteczność rozmaitych farb
ogniochronnych w warunkach wiel
kiego ,pożaru>.

Z całej Polski
POŻAR NA STATKU
HOLENDERSKIM
Przed kilku dniami wypłynął z por
tu gdańskiego statek holenderski „Resnova“ z ładunkiem mąki. Na wysoko
ści półwyspu Hel na statku zauważono
ogień,, naskutek czego statek zawrócił
do Gdańska, gdzie go częściowo rozła
dowano i ogień stłumiono.
15 NOWYCH SZKÓŁ UZYSKA
POW. DZIŚNIEŃSKI
Fundusz państwowy im. Marsz. Pił

dek transfuzji krwi, którego zadaniem
jest dostarczanie w razie potrzeby za
równo krwiodawców, jak i zespołów,
do wykonania transfuzji krwi. Odbywa
się już rejestracja osób, które gotowe
są oddać swoją krew dla chorych, wy
magających transfuzji. Przyjęci w po
czet krwiodawców otrzymują specjalne
legitymacje z fotografją, w których
notowane będą wszelkie dane dotyczące ich stanu zdrowia.
LEKARZ - ŻYD ARESZTOWANY
POD ZARZUTEM DZIAŁALNOŚCI
KOMUNISTYCZNEJ
Władze policyjne aresztowały na pc
lecenie prokuratora sądu okr. w Stani
sławowie młodego lekarza Edwarda
Frieda, który podejrzany jest o dzia»
łalność komunistyczną.

GWAŁTOWNA BURZA NISZCZY
ZBIORY
Nad powiatem sokołowskim przesz
ła gwałtowna burza z ulewą i gradem.
Skutkiem gradu zniszczone zostały za
siewy w 80 proc., zwłaszcza we wsiach
Krynicy, Wyszomirze i Kowiesach.
TRĄBA POWIETRZNA W ŁODZI
Niezwykłe zjawisko zaobserwowano
w bieżącym
tygodniu na jednej
z targowic w Łodzi. — Mianowicie na
stąpiła t. zw. trąba powietrzna, która
zerwała 3 stragany i uniosła na wyso
kość 2-ch pięter. Stragany spadły na
pobliską ulicę w odległości 5C mtr. od
miejsca wypadku.
ODKRYCIE ŹRÓDEŁ LECZNICZYCH
POD WARSZAWĄ
W Milanówku, tuż pod Warszawą
odkryto podobno kilka źródeł wód lec2
niczych. Odkrycie wywołało tem wię
kszą sensację, że skład chemiczny od
krytych źródeł jest bardzo różny. Mają
tam być wody o dużej zawartości krze
mu, żelaza, borowiny, siarki.
ZGON 103-letniej STARUSZKI
W Lidzie zmarła najstarsza miesz
kanka tego miasta, licząca 103 lata.
Przed tygodniem staruszka była jesz
cze zupełnie zdrowa i cieszyła się peł
nią władz umysłowych.
EPIDEMJA ODRY W POZNANIU
W Poznaniu szerzy się epidemja odry od kilku dni. Władze przedsięwzię
ły odpowiednie środki.
POBICIE NAUCZYCIELA
Małżonkowie Michał i Marta Wojem
scy w Ruchocinku pow. gnieźnieńskie
go „obrażeni" za złe świadectwo syna
na kierownika tamt. szkoły p. Kuśmierskiego, zbili go krwawo pogrzeba
czami. Rannym nauczycielem zaopie
kował się lekarz. Krewkich rodziców
osadzono w areszcie.
ZBRODNICZY OJCIEC
Do więzienia w Bydgoszczy przewie
ziono niejakiego Andrzejewskiego, mu
rarza, zamieszkałego w Kcyni. Andrze
jewski podczas nieobecności swej żo
ny udusił swoje 2-miesięczne dziecko;
poczem połamał mu ręce i nogi. Ponie
waż przed kilku laty w tajemniczych
okolicznościach zmarło również dwoje
dzieci Andrzejewskiego, to też po wy
kryciu nowej zbrodni dokonanej przez
potwornego oicobójcę władze sądowe
zarządziły ekshumację poprzednio po
chowanych dzieci.
ŚMIERĆ W PŁOMIENIACH
We wsi Antoniówka w pow. łaskim
wybuchł
pożar w zagrodzie Józef?
Strzelczyka. Ogień rozszerzał się bar
dzo szybko i objął wkrótce sąsiednie
trzy zagrody. Przybyła na ratunek
straż pożarna zdołała żywioł opanować
Podczas akcij ratunkowej 3 kobiety:
Pelagia i Maria Adamczewskie i We
ronika Jarochowa, chcąc ratować mie
nie, skoczyły do płonącego domu. W
tej chwili zawalił się strop i płonące
belki pogrzebały wszystkie trzy kobie
ty, które znalazły śmierć w płomie
niach. Straty, wyrządzone pożarem, >
bliczają na kilkanaście tysięcy złotych.

sudskiego przyznał na budowę szkół
powszechnych na terenie pow. dziśnieńskiego 110.000 zł. W związku z
przyznaniem tej dotacji władze samo
rządowe przystąpią w bież, roku do bu
dowy 15 szkół powszechnych na tere
nie tego powiatu, przeznaczając od sie
Zł. 10 (dziesięć) na kolonje letnie zamiaśt.
bie dodatkowo kwotę 250.000 zł.
kwiatów na grób śp. Wiktora Gosiewskiego
OŚRODEK TRANSFUZJI KRWI
ikłada Marja Strzałkowska.
Zł. 50 (pięćdziesiąt) na Fundusz Obrony
PRZY ŁÓDZKIM P.C.K.
Polski Czerwony Krzyż w Łodzi u-j Narodowej składa Biuro Techniczne Inż. V.
told Malinowski.
ruchomi! orzv stacii wvnadkowei ośrc
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Najlepszy towarzysz wakacyjny
Co czytać na letnisku?
O towarzysza na wakacjach wpraw kę o rzeczach tak codziennych i nieza-lna całe wakacje. Warto nietylko ją za
dzie nie jest trudno, bo nigdzie nie za uważanych, a tak nieskończenie waż- brać ze sobą, ale nabyć na własność,
Pani Ewawiera się znajomości łatwiej, jak na nych. Cudowna, orzeźwiająca lektura1
plaży, “w pensjpnacie czy na wycieczce.
Nie zawsze jednak towarzysz taki jest
„najlepszym", a często — niestety! no
wa znajomość bywa powodem rozczaro
wania, kłopotu lub nawet wręcz żałuje
Przygotowanie ziemi leśnej pod uprawy
się, że doszła do skutku.
Natomiast niezawodnym towarzy
Tak rozpowszechnione obecnie osad tem i solą potasową. Z końcem lata
szem wszystkich naszych dni, wszel nictwo na parcelach podmiejskich, sta kwitnący łubin należy przyorać i w je
kich nastrojów i okoliczności, jest do wna często właścicieli działek wobec za sieni wytyczać miejsca pod drzewka.
bra książka i dobre pismo. Wiem, że gadnienia — jak założyć ogród na te
Ponieważ ziemia, nawet po zaprawie
zdanie moje spotka się z gorącym renie świeżo wziętym w uprawę? Jeże
niu dołów, mimo wszystko będzie nie
sprzeciwem wielu Czytelniczek: waka li przestrzeń upatrzona była dotychczas zbyt urodzajna, więc drzewa nie rozros
cje są przecie poto, aby wypoczywać, polem omem, kwestja przedstawia się ną się w niej nadmiernie; dlatego też
aby zupełnie oderwać się i zapomnieć zupełnie prosto i odrazu można przy
odstępy między drzewami można w te
o naszych codziennych sprawach! A stąpić do wytyczania planu. Gorzej jest, renie piasczystym dawać mniejsze, niż
zresztą — nie każdy spędza lato w u- skoro parcelę porasta las, a ziemia jest
w innych glebach. Dla piennych jabło
zdrowisku, gdzie można korzystać z wy ubogim piaseczkiem, co najczęściej ni, grusz i czereśni wystarczą na pia
pożyczalni, trudno zaś wozić ze sobą przecież się zdarza w naszych warun sku odstępy ośmiometrowe.
na głuchą wieś całą podręczną biblio kach.
Do zaprawy dołów i do nawożenia
teczkę !
Wówczas robotę rozpoczynamy od przyszłego warzywnika trzeba używać
Otóż, proszę Pań, właśnie jeżeli chce karczunku lasu, przynajmniej na ob nawozów najbardziej rozłożonych, szyb
my naprawdę zapomnieć o rzeczywisto szarze, wyznaczonym pod sad i warzyw ko przydatnych do użytku przez ko
ści, którą pozostawiłyśmy w murach
nik, pozostawiając drzewa nietknięte rzenie roślin Na piaski najlepszy jest
miasta i która nieodzownie czeka na na terenie przyszłego ogrodu ozdobne obornik, czyli nawóz spod krów, pozanas z końcem wakacji, to właśnie peł go, gdzie lepiej oszczędzać stary drze tem wszelkie komposty, zmiotki z ulic
nię zapomnienia da nam dobra książka. wostan.
błoto z czyszczenia rowów, Śmiecie do
Czy będzie wypoczynkiem samotne
Po karczunku trzeba ziemię odpo mowe dobrze przegniłe i odpadki z
rozpamiętywanie wszelkicn trosk i wiednio zasilić i uprawić, aby mogła w kuchni. Można więc te nawozy zbierać
zmartwień, albo, jakże jałowe i przykre przyszłości żywić zasadzone w niej już teraz, aby mieć dostateczną ilość
niejednokrotnie! rozmówki ze współ- drzewa i krzewy owocowe. Najlepsze w zapasie przy nawożeniu w jesieni lub
letniczkami o innych letniczkach, lub rezultaty da obsiew łubinem żółtym, na wiosnę.
znów omawianie czarnych stron życia? pod który zaprawiono role superfosfaOgrodnik.—
A biblioteki też wozić nie trzeba.
Wystarczy kilka numerów pism, najle
piej kobiecych, kupionych na wyjezdnem i włączonych do rachunku wydat
ków wakacyjnych
Pisr takich, naprawdę dobrych, ma
W akacyjny odpoczynek można sobie w Nr. 12 lub Nr. 8, tej samej marki
my sporo. Wystarczy wymierne tak po pożytecznie umilić łatwą robótką ręcz DMC.
pularny Bluszcz, Kobietę w święcie i w ną. Nie trzeba do tego zabierać ani spe
A sam deseń? Motyw weźmiemy z
domu,
Praktyczną Panią, Kobietę cjalnych deseni, ani wymyślnych jed kart, które przecież każda Pani zabie
Współczesną. Czytelniczki znajdą tam wabi czy wełny. Nawet materjał, na ra niewątpliwie ze sobą na wieś. Nieco
do wyboru rozmaite działy: lekką no którym robota będzie wykonana, na powiększony rysunek kara, trefle, pi
wele, poważny artykuł, rady praktycz byty być może na najbardziej zapa ki i kiera umieszczamy na Środku ma
ne, rozrywki umysłowe, robótki, kuch dłej wsi.
łych serwetek; na dużej można fanta
nię. Można z tych kart dowiedzieć się
Wystarczy kupić u gospodyni kawa zyjnie rzucić całe karty, oczywiście tyl
jak żyją i pracują inne kobiety, moż łek samodziałowego płótna lnianego i ko asy, kontury wyszywając czarną
na porównać z włąsnem życiem, czasem wykroić podług nitki jedną większą ser nitką ściegiem za igłą, a rysunek karty
się czegoś nauczyć, obmyśleć ulepsze wetkę i sześć mniejszych. Kształt może wypełniając ściśle łańcuszkiem.
nie, lub. pocieszyć, że nietylko wyłącz być kwadratowy lub prostokątny. Brze
Robota niemęcząca, prosta i miła,
nie nam coś się nie udaje i nie wiedzie gi wykończyć szerokim obrębem z wy można ją wykonać na leżaku i w lesie,
Egoistyczna radość wprawdzie, ale... ciąganą mereżką, albo — o wiele łat bo nie boi się słońca ani zbrudzenia.
radość!
wiej — równiutko przeszyć łańcuszko W rezultacie — niepostrzeżenie „zrobi
Lektura taką ma też tą dobrą stro wym ściegiem nitką DMC Nr. 25 w bar się" barwny komplecik do czarnej ka
nę, że nie nuży: jest krótka, łatwo wie czarnej lub czerwonej. Można wresz wy, czy do herbaty, którą podaj e się w
można ją przerwać w każdej chwili, a cie obdziergać igłą lub zrobić szydeł czasie gry namiętnym bridge‘istom:
treść jest podana w takiej formie, że kiem koroneczkę z nici nieco grubszych będzie to pomysłowe pendant do kart
nie wymaga wysiłku myślowego, aby
i do*zielonego stolika
ją szybko można było przyswoić i utrwalić v. pamięci.
A przytem — jakże łatwo zabrać ze
sobą cieniutki i lekki numer pisma do
iasu, czy na spacer; to nie książka, o
W lipcu czas wysiać koperek, który
Młody koperek z tego siewu jest naj
której zawsze latem się mówi, że nie
warto jej „dźwigać" ze sobą. Pozatem, chcemy zakonserwować na zimę. Zwol lepszy do solenia na zimę. Całe roślinki
wieś jest nieprawdopodobnie spragnio nioną po innych warzywach grządkę, po odcięciu korzeni, układa się w słoju,
na drukowanego słowa: jaką radością należy oczyścić starannie z chwastów, przesypując warstwami soli i mocno
będzie pozostawiony numer dobrego przekopać i równo ugrabić, potem rzu ubija. Słój należy zawiązać pergami
pisma, które można przeczytać na ze tem wysiać koper i przytrakować ca nem i postawić w zimnem miejscu. W
braniu gospodyń, albo w świetlicy mło łą powierzchnię, czyli przykryć nasie zimie zielony koperek ze słoja, wypłu
dzieży w upalne, niedzielne popołudnie! nie ziemią przez lekkie uderzanie raz kany dobrze w wodzie, może służyć na
Dobrej książki wyzbyć się przecie trud przy razie grabiami. W razie suszy — sos lub do przybierania półmisków i
kanapek.
niej, a złej, o! złej niech Pani na wsi podlać zasiew przez sitko konewki.
nie zostawiają. Nie tylko ze względu
na wiejskich czytelników, ale też dla
tego, że opinja ich o Pani zostanie na
zawsze ustalona w sensie wybitnie ujemnym. A to nie jest miły wynik wa
kacji...
Zresztą, dla siebie też nie warto za
Raty są już wprawdzie modne od miesięcy.
cierać złej książki. Czytamy ją albo izeregu lat, ale dopiero od niedawna
Wakacje „na raty1' są dobrodziejst
z nudą, albo „z zapartym oddechem", można korzystać z urlopów na kredyt. wem tem więłkszem, że korzystać z nich
denerwując się, zapominając o jedze Znakomite to udogodnienie wprowa mogą zarówno urzędnicy /państwowi
niu i zarywając nocy. Ani jedno, ani dza obecnie w życie Deoutr. organiza jak i prywatni, wolne zawody, a nawet
drugie nie należy do dobrego planu ,cja powołana przez Instytut Oświaty rodziny osób pracujących zarobkowo.
urlopowego.
Pracowniczej przy poparciu Funduszu
Dla otrzymania
kredytu należy
Jeżeli koniecznie ma być książka, to Prący i Zakładu Ubezpieczeń Spolecz przedstawić pismo gwarancyjne i wek
tylko jedna: „Podbój szczęścia" Rus nych. Akcja jego przedstawia 6ię na sel in blanco na skredytowaną sunnę,
sella. Nie powieść i nie rozważania fi stępująco:
żyrowany przez dwie osoby. Zaoiąig-nięlozoficzne, ale okno na świat, pełen
Detur skonttaktował cały szereg pen ty dług może sięgać wysokości trzech
słońca i pogody, świat nowy i przędziw sjonatów w letniskach oraz dworów piątych sumy całkowitego koąztu po
nie odmienny przez pryzmat tej książ wiejskich, a skierowując do nich swo bytu.
ki. Czyta się ją łatwo i prosto i w każ- ich klientów, -opłaca za nich zgóry część
Detur ułatwia również i kredytuje
dfem nieomal miejscu, wracając kilka- należności
:
kosztów pobytu Zaciągnię w połowie ceny /udziału wyjazdu.za
krotnie do tych samych prostych a mą- ty przez
________________
_________
________
letnika dług,
zwrócony
może granicę. Adres Defcuru. Warszawa,
tdrych ustępów, znajdując w nich nan-lbyć ratami w ciasa ecwecih — tygwn -Marezeikowska fe2Q,

Ogród na nowinie

Fam robi robótki

Koperek na zimę

Wakacje „na raty”

Detur ułatwia każdemu wyjazd

arychodż’. co drugi czwartek
pod redakcją Pani Ewy

„.GŁUPI, KTO SMUTKI PROWIAN
TUJE, MIAST .JE GŁODEM MORZYĆ
ABY CZEMPRĘDZEJ WYZDYCHA
ŁY.
Pan Zagłoba

Sałata w lecie
Z nadejściem letnich n/pałów co raz
trudniej o młodą, kruchą sałatę: w go
tnąoe dni główki, zamiast się zwijać
batnd-zo prędko wystrzelają w łodygi
nasienne, listki stają się gorzkie i niesmaczne i nie nadają się do jedzenia.
Alby zapobiec brakowi sałaty do użytfcu kuchennego trzeba siewy tego
warzywa powtarzać w krótkich odstę
pach czasu, co dzesięć dni lub co dwa
tygodnie i obsiewać niewielkie grząd
ki, z których zbiór wystarczy na parę
razy. Wówczas nie będzie w ogrodzie
sałaty „starej", strzelającej w nasie
nie. Miejsce pod letnią uprawę sałaty
nie pt"winno być nadmiernie słonecz
ne, lepiej jeżeli grządka jest wśród
młodych drzew dających lekko, półcień
Dostateczne podlewanie, zawsze tylko
przez sitko konewki, zapewnia knu'
chiość listków sałaty.
Nawet nasienną sałatę mdzna jesz
cze wykorzystać w kuchni. Grubsze
łodygi kwiatowe, obrane ze skórki i po
krojone na iparoceniymetrowe kawał
ki. dobrze dają się zakisić, pojdbnie
jak młode ogórki i tak jak one — sta
nowią smaczny dodaiek db mięs.
Pozatem można obrane łodyżki goło
wać w dwóch wodach, odlewając piet
wszą po zagotownaiu, i podawać jako
jarzynkę, z masłem i sucharkami z bu
łeczki.

Upały w mieście
Nie wszyscy są w tem szczęśliwem
włożeniu, że upalne dni letnie mogą
=pędzć na plaży morskiej. w górach
lub bodaj nad brzegiem rzeki. Wiele
osób pozostaje w mieście, gdzie gorąso tak dotkliwie daje snę we znaki.
Trzeba przed niem w miarę możności
zabopieczyć mieszkanie, aby pobyt w
pokoju i 6©n nocny dawały prawdzi
wy wypoczynek.
A więc przedewszystkaein wietrzenie
Jak najwięcej szeroko otwartych okiei, przewiewu, nawet przeciągu,
ale tylko w godzinach wieczornych i
najwcześniejszym rankiem. Szczegól
nie o świcie powietrze ochładza się zna
cznie i wówczas otwarte okna najle
piej oziębają mieszkanie. Oczywiście
— dobrze jest, jeżeli wogóle przez ca
łą noc można je pozostawić niezamknięte.
i
Kiedy ranne słońce zaczwna przy
jrzewać. należy /zapuścić rolety, zacieniiować wnętrze mieszkania przed
jego operacją dopóty, aż promienie
orzesuną się w inną stronę i przestaną
bezpośrednio zaglądać przez okna.
Pozatem d/obrze działa na obniżenie
temperatury woda. Ustawiona w poko
ju miednica z woda, rozwieszone mo
kre prześcieradło — oto doskonałe,
domowe sposoby ochłodzenia mieszka
nia. Można do tego celu użyć też lodu
kup onego w dużej bryle. Ułożony w
całości w ładnej wazie, wygląda este
tycznie, a topiąc się powoli, pochłania
duże* ciepła.

W ogrodzie—rady na czasie
W ogrodzie warzywnym, w równych
odstępach czasu należy wysiewać ko
per, sałatę, rzodkiewkę i szpinak, aby
mieć ciągle zbiory młodych jarzynek.
Lepiej obsiewać małe przestrzenie, np.
po pół grządki, ale często siewy powta
rzać. Latem bowiem rośliny bujają
szybko i wystrzelają w nasienie, a więc
łatwo i prędko przestają być zdatne do
użytku.

Podlewanie ogródka
Podlewać zasadniczo trzeba zawsze
przez konewkę z sitkiem. Racjonalna
konewka ma sitko tak wygięte, że
znajduje się ono w położeniu prawie
poziomem, zwrócone ku górze. Wów
czas woda wytryska z niego w górę i
zatoczywszy w powietrzu luki, lekkc
spada na roślinę, nie uderzając liści
zbyt mocno, ani nie zbijają ziemi w
twarda skorupę.

□TOKTCT
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Pojedyńcze i strojniejsze Me suknie

9

W jaki sposób Pasteur
wykrył szczepionkę przeciwko wściekliźnie
hemja wśdeklwny, która od paodfni stała się pleęą Warszawy i
sh okolic kraju, nie jest już efeim koszmarem, jakim była je&zzed pięćdziesięciu laty. Zbawcą
mych od śmierci w straszliwych
razaach był wielki uczony fraznLudwik Pasteur.
w. którego od dzieciństwa prze
ały krzyki bólu drłopea ugryo przez wścidkłeę© wilka w roj jego wiosce Airbois wważal
1ct« lodaiofci od ramzliowj
wścśeklizmy za najszczytniejsze
e uczonych. Po dHugich i niebez
yoh badaniacth śliny wściekłych
dosze<H Pasteur do wniosku, że
lizną sadowi »ę w mózgiu i faręie polkąeamego, i że jad tej ch»>ak wskazywały objawy jej, d®ia
układ nerwowy.
lata trwała wytężona praca
na i jego dziainyc* asystentów',
i Cbambcrlain%, od ehwiłd wyia przez Pasteura drogi do wy-

Popołudniowa suknia t wzorzystej krepy.
Spódniczka 8 przodu jebrana, szerokie rę 3)
kawy u góry suto marszczone.
Przedpołudniowa suknia ? sztucznego je
dwabiu albo z zielonej panamy, szykowna
góra w rodzaju kamizelki. Wąziutki kol'
nierzyk, szeroki pasek, mankiety i kie

szenie ozaohio... o« -wanfem.
Żółta suknia z jedwabiu do prania o ory
ginalnych u góry rozszerzonych rękawach
Złączonych ? poprzecznym karczkiem, gó
rą zapięta na guziki, spódniczką we fałdy.
U szyi biała kokardka ? piki.

Sztuczne paznokcie
NOWĘM DZIWACTWEM
Inżynier z Syndey (Aąstrtdja) wy
nalazł masę podobną db celuloidu. ale
nie zapadającą się. z której sporządził
sztuczne paznokcie. Wynalaaśek jego
zoatai opateaitowaoy i wszedł już w użycie. Szracz-ne p&zmoikęie we wszyst
kich kolorach j odcieniach ącBtąjia i rzy
klejone do prawdziwych paznokci.
Dziwaczna ta moda ztnalażŁi’ jiutż —
oczywiście
uemanie dfegałrtek w Ameryce t zapewne wkrótce przywęcfcuję do Europy. Można więc spodzie
wać aię, że w przy«--zl> śą/ntffSawy srtde
pów z kosmerytkia/inri zdofcM będą, napi
sy: „Tu można pąbyć paznokcie niepałne w- najlepszyta"- gatunku, wszellęich rozmiarów.
‘
.

Tego nawetw Ameryce jeszcze niema
W nowej kokmji mieszkaniowej w
Berlinie, obejmującej 100 domów zbio
rowych, założone zostało „centrum ży
wnościowe", które na zamówienie tele
foniczne dostarcza do poszczególnych
mieszkań wszelkiego rodzaju potrawy,
przyrządzone w kuchniach tego Cen
trum- Dania przesyłane są z ogromną
wybkością przez specjalne rury pneu
matyczne, łączące kuchnię z mieszka
niami kolonii. Każda potrawa przesy-

łana jest w płaskich termosach herme
tycznie zamkniętych. Menu tej ogrom
nej „kuchni centrum żywnościowego*1
wydrukowane jest w broszurze, obej
mującej 300 stron druku, i dostarczane
na początku każdego miesiąca wszyst
kim klientom „centrum11. W ten spo
sób zrealizowała się myśl tych, którzy
przewidywali, że w przyszłości jedzenie
dostarczane będzie do domów, tak samo
jak teraz woda, gaz i elektryczność.

erę delikatną

C
Cera
ożywiona
przez ruch, w sporcie, nd
wyęlecjkoch l spacerach
wymaga przetarcia pusz
kiem delikatnego pudru
'Otllnnega. miałkiego, do
brze przylegalacega. «le
zatykającego porów, do
branego ■> od demo kar.
nacfl cery. Sporządzone,
go ze sproszkowanych
cząstek cebulek Hl|l
białet łoklm le«<

Puder

ABAR ID
PERFECTION

Sł

ZAWIADAMJAM

Zakład artjsIpoWrśii i sawM
JANA ZAGÓRSKIEGO,

uzyska pani bardzo łatwo
Po myciu trzeba nałożyć

heii

na Ludziach i, być motae, nieprędko
zdecydowałby się na ten ryzykowny
krok, gdyby jjne_ppzy)nadelk.
6 czerwca 1885 r. do iaboratorj ji
Pasteura w Paryżu przybyła z .Alzacji
kobieta z dztewięćabletninr^Syiikiem,
którego przed1 dwoma dniami pokąsał
wściekły pies aż w czternastu miejieaeil- Kofcieta te błagała Pasteura, by
ratował jej sypa. Tego to dnia po raz
pierwszy zasurzykm sto
człowiekowi
szc-aePłDnkę przeciwko wśeie ■ ttźnie. Po
'!"««> tygod-nMeh chłopiec frył mikowri|°’e wywożony.
Ze wazyackich scroŁ świata zaczęli
teraz napływać <ło laŁorafiorjum F^stewa pacjenea. ‘Pewnego <hnda przy
było ae Smoleńska dizrewiętaastu chłopów, pokąsanych pnzez wsćdefcłego
wilka. Dwadzieścia, dmi wp'vnrfb’ od
ukąszenia. Pasteur szcztipH -ęhropom
wśaięklizBię dwą razy dizaennie i PQ sil
k-imsmu dniach szesnastu spośród pach
całkowicie do zdrowia,
i rtern. Pasteura bvf zupełpy.

„Sekret Piękności11

SOSNOWIEC, UL. ALEJA 8, TEL- 12-48.
WYKONYWA:

i przypudrować tym samym
pudrem, a cera zmieni się nadzwyczajnie w bo krem ten za
wiera nowe składniki wybitnie
wydelikatniającc a br^kuiącę
skórze.
4084

pomniki, grobowce i wszelkie roboty Bu-

dowlane_z_piaskowca, marmuru i granitu
oraz sztucznych kamieni, roboty, betonowe
i_mozaikowe t. i. schody, słupy ' ogrodzę -

niojĄ^drenystudzienne.^płyty trotyarowe

postumenty,; murowanie

yrobów i t.~,p.

Wykonanie solidne i dogodm warunki płatności

letniska
ZAKOPANE
— Bystre pensjonat
„Krakus" z utrzyma
niem zŁ 4£0. Rodzinom
wycięęskom, ZróŻłŚ8058
PORONIN
pokuje ą utrzymaniem
pięcioraaowem z poście
lą dziennie jŁ 3.50. Do
mek nowy położony
wysoko pomiędzy łąka
mi. „Wierchy" (łutowa
4045

3993

KEjentelę, że nadeszły:
Skórzane Wyroby Zakopiańskie, naj
nowsze wzory: torebek damskich, port*
monetek, pasków i t. d. jak również
wprowadziliśmy Wyroby Allabastrowe
słoni, komplety na biurko, serwetniki i L p.
po bardzo niskiej cenie
z poważaniem

SKLEP
POLSKI
SKŁAD MATERJAŁOW PIŚMIENNYCH
BĘDZIN, MAŁACHOWSKIEGO 7.

ORĄWKA

na prawie, powietrze
górskie, klimat łagodny
widok na Tatry, poleca
mieszkania z obfitem
calodziennem utrzyma
niem. Ceny przystępne
Józefa Hajdowa Jabłoń
ka Orawska.
8542
MAJĄTEK
.\leksandrja I pocąta
Częstochową,
stacja
kol. Blachownią poleca
na pobyt letni pokoje
słoneczne z eałodzieą.
pem utrzymaniem po
cenie 3 zł- Dzieci zniż
ka. Okolica lesista, —
zdrowa, pożywienia ob
fite, obsługa solidna.
2728

CIECHOCINEK

Dziś ostatni dzień!

KINO

Bilety od 25 gr.

CL1VE BROOK i MADELEINE CĄYROLL
W monumentalnym filmie p. t

SOSNOWIEC
Warszawska 18

„DYKTATOR”
ZGUBIONE
DOKUMENTY
U.^IEWAŻNUM
zagubioną książkę woj
skową wydaną
przez
P. K. U. Zawiercie. —
Stanisław Błaszkiewicz
402?

WISŁA
JUJLANÓWKA
pensjonat
.Jadwiga",
MALUTKA"
cały rok otwarty
pc
Pensjonat D-rowej A. lecą pokoje słoneczne.
ZGUBIŁEM
Sawickiej. Ceny przy Wyśmienita
kuchnia, dyplom i kartę r«estępne. Tel. 54.
3016 ogród, radjo. Ceny ni mieślnicw na nazwiska
skie.
4719 Jana Dynerowicza wyJASTRZĘBIA
GÓRA
dana przez Cech rzezSKOPANE
nieso - wędliniarski w
nad BałtykiemPen
sjonat „Morskie Oko“ — „Ermitage", pełny SusmowcH. — Znalazca
skieruje
pod adres: So
komfort, nowoczesny,
pod kierownictwem Ma
wykwintna, snowiec, Barbary 20, u
rfi Prwborzyny —• po kuchnia
4069
leca pokoje z utrzyma obfita, wyłącznie na gospodarza.
niem. Cesry ruskie. — maśle — 5 zł. bez 2.—
A743
<718

PIANINA-FORTEPIANY
najwyiuai jskośd jut ud xf. 1.060.-

..WNIILII

FW8£N“--IIUSZ

doiUwc* Pobkńóo R*dj«/statków mor■kich j wMy»t*>«h aakół ^nuiycriiych;
Postart... po cona«b łabry«»»yc*» pr*«d.£awlclel:
JAN FILEC, Katowice, bJ, 5 Maja 21
■
Tcl.fon ŚZ9-39.
;

KUPIMY: używane, lecz w dobrym stanie
prasy filtrowe,—zbiorniki 3-5000 Itr.
pompę próżniową,’ koĆioF parowy
J00—I20 m-» 8—IG atm.
urządzenia olejarni.
Oferty pod ,WK 362“ do Tow. Reklamy
Międzyn, Katowice,’ PI? Marsx. Piłsudskiego 11.

..KTTRTER ZACWODW!"

10.

W. ws

nse3'Ziela 12 liipca 1036 roJmu

DROBNE OGŁOSZENIA
KUPNO
SPRZEDAŻ
SPRZEDAM
dom w Sosnowcu, Ma
łachowskiego 22. Zgło
szenia Anin pod War
szawa, ulica 8 Po
przeczna 10. Dr. Aleks.
Rudolf.
4061

WAPNO
z piec* Hoftmaoowskiego znane ze swej,
dobitci wapno lasowa
ne. polecają Zakłady
Wapienne Józef Palu,
sifiski Sosnowiec, Środula. Pruaa 8. telefon

MATERJAŁY
BUDOWLANE

TAPCZAN’
duży do sprzedania.
Wiadomość:
Sosno
kopalni
wiec, Piłsudskiego 4, Z rozbiórki
Ludmiłą w Sosnowcu,
u dozorcy._______ 3963
obok huty Staszica ta
mo do oddania: cegła,
drzewo, dźwigary i in
ne żelazo konstrukcyj
ne oraz maszyny sepa
racyjne itp. — Bliższe
szczegóły na placu roz
biórki.
4051
504-23. 251-59.
Z KONIECZNOŚCI
~U.rve» 19
sprzedam 2261 mtr. kw
ziemi w miejscowości
SINGERA
Maszyna do szycia 80 letniskowej „Żarki" na
zł. Nowe: Rosyjskie 150 Bloku za 900 zł. Wia
zł. „Rast et Gassera" domość: Sosnowiec —
160 zł. Oderberg, So Barbary 20, u gospoda
rza.
4068
snowiec, 3 Maja lla.
3548
DO SPRZEDANIA
natychmiast tanio par
cela budowlana, zale
siona w miejscowości
farby, lakiery, pendzle
letniskowej Żarki. Aszczotki, mydła i t. d.
dres w Administracji
po cenach najniższych „Kurjera Zachodniego"
poleca. Fr. Pietranek,
4055
Sosnowiec, Mościckie

mig jiritnuuiciii
Rsim iWriaislim

Pokost

■HVFuiaM> TUKH8M

go 15 (vis a vis ko
ścioła).
_______ 3957

Tapczany
PORTLAN D-CEMENT
„Saturn" Biuro Sprze
daży S. llnierzyski —
Wojkowice - Komorne,
Sobieskiego 80, telef.
Będzin 609. Dostawa
własnemi końmi. >764

otomany, materace, ko
zetki, fotele klubowe—
najtaniej, warunki do
godne. Sosnowiec, 1-go
Maja 14, Tomczyk.
4074

33 PRĘTY
placu przy ul. Bandurskiego sprzedam tanio.
Wiadomość: Moniuszki
farby, pokosty, oleje, 2a.
405C
benzyna — poleca naj
taniej nowa polska pla
SAMOCHÓD
cówka „Columbia" wł. osobowy Lincoln (8-cy>
E- Maciąg, Sosnowiec, lindrowy) w bardzo do
Mościckiego, Hale Roz brym stanie z dodatk
woju.____________ 4052 kompl. części natych
miast do sprzedania.
HIPOTEKA I
Wiadomość:
„Arnold
zł. 4.000 odstąpię za, Fibiger" — Kalisz, Szo
trzy tys. Dom warto pena 9.
3958
ści zł. 12.000. Hipote
ka płatna zaraz. Ofer
DOM
ty „Kurjer Zachodni",
‘-o^nowiec, „Hipoteka" Bogucice, dochód mie
4046 sięczny 6.00 zł,, 50.000;
Place przy Domu Spo
łecznym Pogoń. 130 zł.
pręt; Plac Żarki letni
sko rynek 1.200 cały ;
budowlane w bryłach, Dom restauracja kon
pie rwszego
gatunku, cesja Zagłębie 25.000.
.luste o dniej wydaj Majątki miejskie, go
ności. — Wapienniki spodarstwa rolne ko
KRYNICA",
Sosno rzystnie do kupna. So
Mościckiego
wiec. nL 3-go Maje 5. snowiec,
*’ biuro.
4071
5968 •’
12,
telefon 159.
3968

Lakiery

WAPNO

ZAKŁAD STOLARSKI

KUPIĘ
furgon rzeźniczy w do
brym stanie. Bronisław
Konieczny,
Warszaw-

w centrum
zaraz do sprzedania.
Wiadomość w Admini
stracji.
4075

Miejsce to jest zarezerwowane

MOTOCYKL
„Monet-Goyon" 350 cm
sześć, sprzedam. Wia
domość: Sosnowiec, 0krzei 32 m. 5.

w Zagłębiu Dąbrowskiem, S> A.

KONTUARY
szafy zaszklone, nada
jące się do księgarni,
stół rozsuwany, biblio
teka, żyrandol — tanio
Sirzedam.
Sosnowiec,
arutowicza 6.
4055

Kamień

budowlany x tłuczeń, ce
PARCELA
głę do muru i ostropaloną na sklepienia po 50 prętów. Sosnowiec,
PLACE
406?
leca Cegielnia i Ka Stara 10.
dwa czterdziestopręto- mieniołomy A. Zagór
we przy ul. Krakow ski, Będzin, 1 Maja 108
skiej tanio do sprzeda tel. 6-66.
nia i maszyna do pi
sania. Wiadomość; Zy
DO SPRZEDANIA
POSZUKUJE
gmunta 5, tel. 4-11.
4059 plac 240 prętów Sosno 5 — 4 pokoje z kuch
wiec, Krakowska; willa nią z wygodami w Bę
murowana
piętrowa
w
MOTOCYKL
dzinie lub Pogoni. Osadzie trzymorgowym
z warunkami
F. N. 550 cm. za 500 oraz zabudowania go ferty
składać: Filja Będzin,
zł. sprzedam. Komplet
spodarskie w Gidlach.
ny b. dobry, z drugiem Wiadomość: Bank Za pod „Trzy pokoje**.
4028
siodełkiem. Chemiczna głębia, Sosnowiec, Ma
50, obok dworca N. Bę łachowskiego 9, godz.
dzin, Zajdel.
4065 16 _ 19.
POKÓJ
4083
z przedpokojem, lub
ZARZĄD
pokój z możnością UPOMIDORY
Miejski w Sosnowcu złotych 6.50, miód ku żytkowania drugiego
sprzeda na rozbiórkę w racyjny 12.50 — pię- pokoju w ciągu 2—3
terminie dwumiesięcz eiokilowe franko zalicz godz. popołudniowych
nym stary parterowy ką, wysyła „Dei", Za w centrum miasta —
budynek
szkolny na leszczyki.
4721 ^oszukiwany. Zgłosze
nia tel. 10-07 w godz.
przedmieściu
Modrzeod 17—19.
4073
jów. Reflektanci winni
SPOWODU
składać oferty zapie
wyjazdu
sprzedam
LOKALE
czętowane z napisem:
sklep
spożywczo
ko„Oferta na kupno sta
w nowym domu do wy
rego budynku w Mo- lonjalny, dobrze zapro najęcia 2 pokoje z kuch
Wiadomość
drzejowie" do Zarządu wadzony.
w Administracji. 4082 nią ze wszelkiemi wy
Miejskiego w Sosnowcu
godami. Orla 5, tel.
ratusz (Biuro Główne)
2-81.
4088
SPRZEDAM
do dnia 22 lipca 1936
r. włącznie W ofercie plac, wynajmę miesz
DO WYNAJĘCIA
Pogoń,
należy podać zaofiaro kanie nowe.
sklep z lokalem, 3 po
waną cenę.
4070 Rzeczna. Chłopek Jó koje, 2 pokoje, pokój z
zef.
4081
kuchnią z wygodami—
HANDEL
Nowa 4.
3990
winno - kolonjalny w
MIESZKANIE
pierwszorzędnym pun
3-ch pokojowe z wszelkcie do sprzedania. — REKLAMA
kiemi wygodami od 1
Wiadomość Stowarzy
szenie Kupców Polskich JEST DŹWIGNIĄ sierpnia do wynajęcia.
Wiadomość: Małachow
Sosnowiec, Małachow
skiego 9.
4063
skiego 22.
4062

LOKALE

MEBLOWO-BUDO WLANY

-CICHY
SOSNOWIEC.

uU Fflaidakiago Nr. 52

Wykonaj* wszelkie roboty meblowe od
n*jłkromniejnyeh de najwylcwmtnioi•zych według najnowszych katalogów
krajowych i aajraaicznych.

Odpowiedzi przyjmują:
„K. Z.” w Sosnowcu, ul.
oraz wszystkie nasze fiłje.

OSTATNI DZIEŃ!
CENY MIEJSC OD 25 GR.
Wesoła komedja p. t.

„Poznali się w Monte-Carlo"
| W roL gł. ulubienica miljonów — Liljana Harvey i Tulio Carminati
| Nadprogram TYGODNIKI P4TA

POKÓJ
pojedyńczy do wynaję
cia. Dęblińska 1, teh
10-15. ’
4054

POKÓJ
elegancko umeblowaay
z całodziennem otrzy
maniem, osobne wej
ście do wynajęcia. Ma
riacka 4. gospodarz.
4078

STUDENT
politechniki udziela le
kcji z zakresu 8-miu
klas i szkół technicz
nych.
Zgłoszenia de
Adm. pod „Student".
4064

POSADY
i PRACE
POTRZEBNA
PRACOWNIA
biegła stenotypistka
kołder przyjmuje ia- pożądana
znajomość
mówienia z własnych i języków.
Zgłoszenia
powierzonych matęrja „Kurjer , Zachodni"
łów oraz stare kołdry pod „stenotypistka".
przerabia
Soenowiee.
4010
3-go Maja 5. w podwó
rzu, Marja GrudniePOTRZEBNI
wiczowa.
1086
są od zaraz konstru.
którzy
samodzielni z
OSTRZEGAM
przed kupnem nieru praktyką do konstruk
cji
szczegółów obrabia
chomości od Jana Musiała w Dańdówce, ul. rek do metali. Zgłoszę
Daniłowskiego 3, gdyż nia do Administracji
tylko dom jeet jego Dziennika pod „Za.
4009
własnością, a. plac na raz".
leży do ‘ mnie. Józef
Skowron.
4017

POKOJU
niekrępującego, oddziel
nego z komfortem, moż
li-wde z fortepianem po
szukuję Zgłoszenia do
Administracji pod „Urzędniczka". .
4079 PISANIA PODAŃ do
władz
administracyj
nych i sądowych
TRZY POKOJE
E. Lwowskiego
przedpokój,
kuchnia, i do władz administra
spiżarka
przy ulicy cyjnych
Dalekiej 4a do wynaję
PANIENKA
K. Stankiewicza
cia.
4080
Sosnowiec,
Warszaw z ukończoną Ludową
Szkołą Rohriczą w Imska 6 I-sze piętro
3964 bramowicach poazukuje
odpowiedniej posady—
Zgłoszenia do Admini
FOTOGRAFOWIE
stracji pod „Skromna".
AMATORZY
4032
powierzajcie swe prace
solidnej firmie, po ce
.ABSOLWENTKA
nach zniżonych. Har
cerzom ustępstwa. — Szkoły Handlowej szu
Mieszkowska,
Sosno ka pracy biurowej lub
sklepowej. — Łaskawe
wiec, Piłsudskiego 20.
KONKURS.
4085 zgłoszenia do Admini
stracji pod „Skromna"
4050

BIURA

IIHI

Piłsudskiego

KINO „ZAGŁĘBIE"

|

2 POKOJE
z kuchnią i wygodami
do wynajęcia zaraz —
Sosnowiec, Gen. Bema
4, dozorca.
4057

Różne

DZIŚ JESZCZE
możecie składać odpowiedzi na NASZ

Administracja

j DZIŚ

DOM
nowy z ogrodem ewen
tualnie z garażem wynajmę tanio pracowni
kowi umysłowemu w
Łagiszy Starej. Wiado
mość tamże, nr. 132, p.
Mieczysław Zygmunt.
4060

Początek I seansu o godz 15.30

Itatika i Wytlinwanie

4,

POTRZEBNA
kompletnie zdolna pan
MATEMATYK
na do szycia, 5 Maja
i fizyk (dyplomowany) 9. Pracownia ,Julja".
przygotowuje do egza
4075
minów. Katowice, Wo
dna 5a m. 4.
4049

Nieustraszony bohaterski Tarzan w filmie p. t.

KINO
Janie”

„Tarzan zwycięzca

w Sosnowcu uL
Warszawska 2.

W roli kobiecej DOROTHY SHORT

(ZEW DZIKICH)
Ceny miejsc od 25 gr.

Wiersz milimetrowy jednolamowy: na 1-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.; i
S w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz.
S Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm, za tekstem 55 mm.;
w niedziele |

|

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.

Bo 10 wyrazów w każdem kosztują:
30 drobnych og!. 20 zł.
20 drobnych ogł. 13.00 zL
10 drobnych ogł. 7.00 ał.
Święta 25*/» drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminom^ druk oraz przestrzega-.
5 drobnych ogł. 4.00 zł.
© nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.
Za każdy wyraz dodatków y d<>-' • <ępo5

BĘDZIN, Małachowskiego ?. — CZELADŹ, J. Dembii,.; . Staszica 16. — DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC, Kiosk
p. Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 43. — ŁAZA, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszewskiego. —
STRZEMIESZYCE, księgarnia W. Bagińskiej. — ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Krupy. — ŻARKI, Fr. Cacoń.
— MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego.
REDAKTOR ODP. BfiNRYK STRYJEWSK?
flft>AKTOR NAGZ, ST3EPAN ARNOLD.--------- DRUK „KURJERA ZACHODNIEGO^
u7 PlUSUDSKIEfrO 4

Wdziały Ma Zachodnimo-.

