Decydująca walka o Madryt rozpoczęta
100 tysięcy powstańców pod bramami stolicy

PARYŻ, 68. Z Madrytu donoszą, żc ridia, zajecego dotychczas przez komu ipizez .powstańców, są z punkcu widze
wojska rządtowe odniosły wczoraj we nistów. Wailiki powstańców z milicją nia strategii dlość silne. Jędrna z ko
reg lokalnych sukcesów. Pod Saragos- rządową w dolinie Guda3cruiwir.u przy lumn powstańczych przebyta juiż Sa
są rządowcy wzięli do niewoli część bierają obrót pomyślny dlla powstań- rn osieirrę. który to łańcuch górski jeslt
jedyną przeezfekdą naturalną na dro
armji północnej. Jeńcy wyrazili swą
dze do Madrytu.
gotowość wzięcia •udziału w walkach
POSTAWA WOJSK
Według oświadczeń miarodajnych
po stronie wojsk rządiowyicu. Pod CasPOWSTAŃCZYCH
ipo w Aragonji. położon&m na drodze z
PARYŻ, 6.S. Agencja Hayasa don - czynników powstańcy odlkładhją roz
•Saragossy do Barcelony toczy się za □■i z Pamipeliumy, że większość obecmych poczęcie .generalnego atalkiu ze wtaagplądu
na niedostateczną łączność z gru
cięta bitwa. Na froncie południowym w mieście karlistów i faszystów nosi
wojska .rządowe zajęły tóillika mniej naizewmątrz medalifei z wizerunkami pami na południu. Generałowie Mhla
szych miejscowości między Kadyksem Matki Boskiej i świętych, podkreśla i Franco zamierzają bowiem podjąć
; Malagą. Samoloty rządowe zrzuciły jąc tem religijny charakter wojny jedlnocześnie decydującą ofenzywę.
wczoraj na stolicę Majorki, Palima — domowej.
PARYŻ, 6.8. (tel. wł.) Wbrew wszel
120 bomb.
kim ozekiwaniom rozpoczęta się już
Wszyscy. powstańcy naftiirojeni
bardzo optymistycznie. Siły powstań decydująca bitwa o posiadanie Madry
ZACIĘTA WALKA
PARYŻ, 68. Z Liabtny donoszą: cze na północy. Hiszpanj i obliczane są tu. Wynik jej rozstrzygnie o dalszych
Dziennik „Diario Lisboa” w doniesie na 10 Otys. ludzi, z czego 30.000 w pro losach stolicy Hiszpanji, tudzież o dal
niu sweigo specjalnego korespondenta wincji Navarry. Pozycje, zajmowane szym przebiegu wojny domowej.
z frontu północnego w Hiszpanji tpodaje, iż oddziały milicji usiłowały wczo
raj otoczyć lewe skrzydło armji get>.
Móllo na północ od Madrytu.
Manewr ten został przez wojska po
wstańcze udaremniony. Po zaciętej
'calce oddziały czerwone musiały się
wycofać, pozostawiając na polu wałki
LONDYN, 6.8. (Tel. wł.) W kopalni. Manchesteru, nastąpił w czwartek ra600 zabitych, 60 jeńców, 2 czołgi i 14
węgla Wharncliffe Wood w Barn$ley, no katastrofalny wybuch Pyłu węglosamochodów ciężarowych.
Koreapcndient pisma donosi, iż gen. położonej około 50 km. na wschód od|wfgo, wskutek czego cały pokład zoinautkizk de Cawaicanti ziąża na czele
oddziału, złożonego z rezerwistów i li
Jeszcze 1.000 świadków
czącego 3.500 ludzi ku Madrytowi dla
wzmocnienia armji gen. Mollo.
MARSZ NA MADRYT
będzie przesłuchanych w procesie Doboszyńskiego
LONDYN, 6.8. Korespondent specjał
KRAKÓW, 6.8. (tel. wł.) W stanie skim z Krakowa, zgłosili się dwaj ad
ny ,-DaiJy Telegraph1* sir Pencival Phizdrowia
Doboszyńskiego, który przeby wokaci krakowscy: Kuśnierz i Stuhr.
1'lips dowiaduje się z miarodajnego
źródła, że powstańcy rozpoczęli wczo wa izolowany w celi św. Michała, na Kiedy dojdzie do procesu — trudno
raj z Sewilli marsz na Madryt W gu- stąpiła poprawa. Porażenie nerwu rę przewidzieć, gdyż śledztwo, pomimo
pośpiechu, ma jeszcze do przesłuchania
mściło Sewillę 5000 ki leczone jest elektryzacją.
dzinach rannych opuściło
Doboszyńskiego
ach. Kolumina
ludzi na samochodach.
Kolumna ta u„
„ odwiedziła siostra i około 1000 świadków.
W kołach tutejszych liczą się z mo
dała się w kierunku Badajoz. Wyrur omawiała z nim sprawy majątkowe.
mają
szyła również druga kolumna, której I Do jego obrony poza mec.
mec Stypuł- żliwością odbycia osobnej kadencji są
' . Pozow- du przysięgłych.
nadlaniem będzie Obsadzenie miasta Lejkowskim z Warszawy i adw.

Wedle doniesień, nadchodzącyeh tu
taj z nad granicy Portugalji, od 24
godzin toczy się zacięta walka o zdo
bycie góry Alto de Leon.
Rząd madrycki wysłał większą ilość
samolotów bombardujących stanowis
ka powstańców. Wskutek tej sytuacji
bydynek ambasady Stanów Zjednoczo
nych w Madrycie postawiony został w
największym pośpiechu w stan oblęże
nia. Atak wojsk rządowych w pobliżu
San Rafael przedsięwzięty równocześ
nie z dwóch stron,, został przez wojska
gen. Moli powstrzymany.
Także i na odcinku Saragossy odparli
pawstańcy ataki wojsk rządowych.
Wedle dalszych doniesień,
dotarła
już armja powstańcza gen. Ponte na
odległość 30 km. od Madrytu.

STRASZNA KATASTROFA GÓRNICZA
pod Manchesterem

(

Krwawe rozruchy w Grecji
Strajk generalny zlikwidowany
WIEDEŃ, 6.8. — Premjer grecki
Metaxas wygłosił orędzie do narodu,
omawiające nowowytworzoną sytuację.
Parlament — zdaniem generała, —
który wyszedł z wyborów styczniowych
okazał się niezdolny do dania podstawy
do jakiegokolwiek trwałego rządu.
W tej sytuacji wyciągnął korzyści
Komunizm. Komuniści wyraźnie zmie
rzali do wywołania w krótkim czasie
zamachu stanu, co stwarzało bardzo
poważną groźbę dla państwa. Zapowie
dzią przewrotu miały być rozruchy ma
jowe w Salonikach. W ostatnich tygo
dniach komuniści zasypywali koszary
wojskowe ulotkami, a specjalni agenci
komunistyczni agitowali wśród żołnie
rzy. Również w szkołach rozwinięto
wzmożoną propagandę komunistyczną.
Propaganda ta
odbywała się także
wśród urzędników, którym tłumaczono
że państwo jest instytucją wrogą i za
sługującą na zwalczanie. Do powodze
nia akcji komunistycznej przyczyliły
się błędy w dziedzinie gospodarczej,
Popełniane przez poprzednie rządy, a
utrudniające położenie gospodarcze
kraju. Zadaniem rządu będzie przedeWszystkiem praca nad poprawą bytu
szerokich mas, zwłaszcza klas najbied
niejszych. Wszystkich, którzy będą w
tej akcji rządowej przeszkadzać, zwal

czać się będzie w sposób najbardziej
bezwzględny.
WIEDEŃ, 6.8. — Jak donoszą z Aten
proklamowany strajk generalny zała
mał się w ciągu dnia wczorajszego.
WIEDEŃ, 6.8. — Według niespraw
dzonych dotychczas pogłosek robotnicy
portu wPireusie urządzili dziś, mimo
ogłoszenia stanu wyjątkowego, demon
strację, która jednak została rychło
stłumiona. Wojsko musiało wystąpić
z całą energją. już choćby dlatego, że
robotnicy zajęli kilka fabryk, które opuścili dopiero po zaciętym oporze. Je
dna fabryka w Atenach, spłonęła.
Także w Salonikach, gdzie element
robotniczy jest bardzo silny, doszło
rzekomo do krwawych starć między
strajkującymi robotnikami a wojskiem
Pragnąc zabezpieczyć dowóz żywności

zagrożony od wczoraj strajkiem gene
ralnym, rząd przeprowadził military
zację kolei, we wszystkich zaś portach
w szczególności w Pireusie i Saloni
kach okręty wojenne znajdują się w
stanie pogotowia. Połączenia telefonicz
ne i telegraficzne z zagranicą są przer
wane, także wewnątrz kraju telegraf
i telefon jest tylko do użytku władz
wojskowych.
Linja Saloniki — Ateny wogóle jest
nieczyna, tak, że porozumienie między
temi największemi miastami jest nie
możliwe, co leży, zdaje się, w intencji
władz. Wszystkie stacje kolejowe na
granicach z Albanją, Jugosławją, Bułgarją i Turcją są obsadzone wojskiem.
W całej Grecji po godz. 20-ej prze
bywanie na ulicy jest surowo wzbro
nione.

60 ijsiecy fiowsianców aNitli
walczy z Włochami

LONDYN, 6.8. — „Daily Express“
donosi z Gore, że kuzyn negusa ras
Imru zebrał 60.000 wojska celem walki
z Włochami.
Oddziały rasa Imru odniosły szereg
sukcesów.

Pomiędzy Gore a Addis Abebą od
działy powstańcze w liczbie około 40
tys. uldzi prowadzą wojnę podjazdową
z Włochami. Powstańcy zdołali nawet
wtargnąć do przedmieść Addis Abeby,
lecz zostali odparci nrzez Włochów.

stał zawalony. Na miejscu, gdzie wy
darzyła się eksplozja pracowało oko*
ło 65 górników, z których jeden tylko
został wyratowany, aczkolwiek odniósł
on ciężkie poparzenia i uległ wstrzą
sowi nerwów. Wyratowany oświad-.
czył, że uszedł z życiem tylko dzięki
temu, iż znajdował się «kóło 300 me
trów od miejsca wybuchu.
Akcja ratunkowa jest bardzo trud
na. ponieważ cała sztolnia jest zawa
lona głazami, które obsuwają się w
dalszym ńągu. Wokół kopalni groma
dzą się setki kobiet { dzieci, oczeku
jąc z niepokojem wieści o losach mę
żów i -'jców
W akcji ratunkowej biorą także udzał oddziały ratunkowe z czterech są
siednich kopalń. Drużyny ratownicze
zabrały z sobą kanarki, aby ostrzegły
one przed mogącym sie nagle pojawić
sazem truincym. Ludzie pracują w
maskach gazowych, z zachowaniem
wszelkich możliwych środków ostroż
ności. Istnieją obawy;, że z zasypanych
górników nikt już nie żyje.
LONDYN. 6.8. (Tel. wł.) Wedle ko
munikatu urzędowego, do godz. 16.30
odnaleziono w kopalni Wharncliffe
zwłoki 21 górników. Pod gruzami za
walonej sztolni znajduje się jeszcze
"6 górników, co do których nie należy
mieć żadnej nadziei, by jeszcze żyli.
Oficjalnie wyraźaja obawę, że kata
strofa ta pociągnęła za sobą śmierć
57 ludzi.
LONDYN. 6.8. (Teł. wł.) Akcja ra
tunkowa na kopalni Wharncliffe w
dalszym ciągu postępuje bardzo wol
no naprzód, ponieważ obsuwające się
głazy utrudniają wszelkie wysiłki diru
żyn ratowniczych.
W godzinach popołudniowych wy
dobyto z pod gruzów 8 zabitych. Ogó
łem’brak jeszcze 53 górników, którzy
wedle wszelkiego, prawdopodobieństwa
nie żyją już, ponieważ nie dają odpo
wiedzi na dawane znaki.
Zwłoki zabitych są zniekształcone.
Odzież ich jest podarta na strzępy, co
świadczy o niezwykłej sile wybuchu.
Jeden z lekarzy, który brał udział w
akcji ratunkowej i o godz. 15 wyje
chał na powierzchnie ziemi oświad
czył, ze odrocz 8 wydobytych ofiar od
naleziono jeszcze kilku zabitych. Je*t
?n zdania że niema prawie żadnej
nadziei, aby któregokolwiek z zasypa
nych można było
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sprawie tej złożone memorjały. Jak
się dowiadujemy, sprawa będzie jeszcze
przedmiotem dalszej dyskusji.
Zaznaczyć należy, że całe to zagad
nienie oceniają jako bardzo charakte
rystyczny objaw trudności w rozluźnia
niu przepisów reglamentujących życie
nazigff.ywiki w etrzalamiiŁ. Ze strony poi-1czy.
sfciej startowało tr®e>cŁ pzedetawicieii.
jPoJslei Teprezemfteim Suchorzwwski gospodarcze. Nie jest to zresztą, pier
wszy przykład tego, że gdy rząd zmie
Rozeizaw? strzelanie z pistoletu <ło tar-‘zajął 7 miejsce.
rza do rozluźnienia reglamentacji —
sfery zainteresowane, które poprzednio
występowali’ przeciw reglamentowaniu
wogóle przychodzą z wnioskiem aby
przepisy reglamentacyjne były utrzy
Świętem Polskiego żołnierza
mane.

Wczoraj Polacy w żadnej konkurencji
nie weszli do finału
BERLIN, 6.8. (Tel. wl) Na stajcie
biegiu na 1500 uwr. dtaoęło 9 zawodmiWw,
prze* Hi przez śn dowe
ehmiaMcje. Byli to: Ny — Szwecja, Rołnaaj — USA. Be ces lii — Włochy, Cuinnśsrham — USA.
Ven-take — USA,
Sohemibuing — Niemcy. Bdiftsdhier —
Niemcy, Loveloak — Nowa Zelandia,
Szabo — Węgry. Ediwaids — Kanada.
Pierwsze miejsce zajął Lovelock
WARSZAWA. 6.8. (Tel. wi.) Jak się
Nowa Zelandia) w czas>'e 3.4?,8. Dru-de Cunniitnghaim (USA). Trzecie Bec- dowiadujemy, w kołach rządowych i
wojskowych zapadły decyzje w spra
alild (Włochy).
wie ustosunko wania się do rocznicy
RZUT OSZCZEPEM
„Cudu nad Wisłą", przypadającej na
BERLIN, 6.S. (TeTl. wł.) Po przed- dzień 15 sierpnia.
W dniach najbliższych ma się poja
rcłudaiowycih ediminacjacih w rzucie
oszczepem, które wyłoniły 17 zawod wić osobne rozporządzenie, ustana
ników. .popołudniu rozebrano między- wiające dzień 15 sierpnia jako Święte
boje. Do finału zakwalifikowało się Żołnierza Polskiego.
Święto będzie tedy nosiło charakter
ó zawodników: wszyscy trzej Finowie
Matti i Taervinem. Nikannen i Teivo- ogólno-państwowy i ogólnonarodowy.
aen, Niemiec Skoeck, Szwed A’.tervalil Odbędą się wtedy uroczystości w ca
i Amerykanin Terry. Walki w mię- łym kraju. Udział w n*ch wezmą.
dzyibojach były bardzo ostre.
pojący Lokajski i Turczvk rzucali
średnio i nie zdołali zakwalifikować
się dó najlepszej szóstki.
Pierwsze miejsce zajął Stfceck (Niem
cy) 71.84 mtr. Drugie Nikfaanen (FinWARSZAWA, 6.8. (tel. wł.) 22-gą
'■aińdja) 70.77 mir.
rocznicę wymarszu pierwszej kadrowej
obchodził
wczoraj uroczyście Związek
TRÓJSKOK
BERLIN,
(Teł. wł.) W przedbo- strzelecki w Warszawie na pl. Piłsud
,,ach Polak Luclkhaus zak-wałifilkował skiego.
Po odebraniu raportu przez komen
się do międzybojów, zaś drugi reprezunian: Polska Hoffmann odipadł. W danta okręgu warszawskisgo Zw. strz.
międzybojach zawiódł również Łuck odbyło się uroczyste zapalenie wielkiego
ogniska przez weterana 1863 r. oraz
haius, uzyskując zaledwie 14 m.
W finale Japończyk Thasami w diru- podniesienie flagi strzeleckiej.
Zkolei strzelcy w pozycji na „baczej kolejce skoków ustalił ni:wy rerd świata fan.ta?,fveznym wynikiem ność‘“ i zebrani z obnażonemi głowami
wysłuchali historycznego rozkazu ko
16.10 m.
mendanta Józefa Piłsudskiego z dnia
STRZELANIE Z PISTOLETU
6 sierpnia 1914 r. do pierwszej kadro
BEBRLIN. 6.8. (Tel. wł.) Dziś, w wej. Następnie komendant okr. Zw.
czwartek, rozpoczęły się olimpijskie strzeleckiego mjr. Rosołowski odczytał
rozkaz komendanta głównego Związku
strzeleckiego na dzień dzisiejszy.
Zkolei kpt. T. Korsak odczytał naz-

Dzień 15 sierpnia

wojsko, władze i organizacje spo
łeczne.
Zarządzenie to będzie obowiązywało
natychmiast.
W ten sposób uroczystości tegorocz
ne będą już nosiły charakter święta
państwowego.
Dotąd prawnie posiadamy tylko 'edno święto narodowe, przypadające na
3 Maja. Zostało ono wprowadzone uchwałą Sejmu Ustawodawczego z dn.
50 kwietnia 1919 roku.
Święto tołmeng. Polskiego będzie
zatem drugiem św-etew narodowem.

Projekt utworzenia

NOWEGO MINISTERSTWA
WARSZAWA, G.8. (tel. wł.) Kilka
organizacyj samorządu terytorialnego
lansuje obecnie projekt
stworzenia
Ministerstwa SamorząduW skład tego ministerstwa weszłyby
departamenty samorządowy i budowla
ny Min- spraw wewnętrznych, służby
zdrowia i opieki spo.ecznej.
W ten sposób usuniętoby, zdaniem
projektodawców, dwutorowość, uproszczonoby i usprawiononoby administra
cję. Projekt ten. jak się dowiadujemy,
wiska poległych kadrowiaków. Jedno nie jest uważany w obecnej chwili za
minutową ciszą i prezentowaniem bro aktualny.
ni uczczono poległych kadrowiaków.
Krótkie przemówienie wygłosił do
strzelców inż. Niepokojczycki, który na
stępnie wezwał ich do uroczystego ślu ROZŚlBZBŁAOT W ŚOWIBTAĆH

22-ga rocznica wymarszu
Pierwszej Kadrowej

Kat księży

bowania wiernej służby dla państwa.
Tekst ślubowania brzmi:
„W obliczu majestatu bohaterskiej
ofiary — złożonej z życia poległych za
ojczyznę, — my wszyscy zebrani tu
taj — przyrzekamy uroczyście — brać
z nich wzór i wiernie — całem życiem
swojem — służyć Najjaśniejszej Rze
czypospolitej Polskiej".
Zebrani wznosili okrzyki na cześć
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Pana
Prezydenta R. P. i gen. Rydza-śmigłego.

Dr. Mech

NOWY JORK, 6.8. Dwaj lotnicy so
Sprawa lokali sześcio-pokojowych wieccy,
Lewoniewski i Lewczenko, wy

startowali z San Pedro w Kalifornji
do Moskwy przez Alaskę.
żność wymówienia tych lokali w ter
minie najwcześniejszym ustalono na
dzień 30 września rb.
GIEŁDA PlENiEżNA
Dewizy: Holandia 360.75, Bruksela 84.55,
Ostatnio organizacje kupieckie i rze
119.10, Londyn 26.69, Nowy Jork
mieślnicze złożyły władzom centralnym Kopenhaga
5.51, Paryż 55.01, Praga 21.95, Sztokholm
szereg memoriałów, w których doma 187.60, Zurych 178.50.
Papiery procentowe; 7 proc. poż. stabiliza
gają się utrzymania wymienionych wy
żej lokali pod działaniem ustawy o o- cyjna 46.00, (po 500 doi.) 47-25. 3 proc. poż.
inwestyc. I am. 61.75, II em. 60.50. 4° <
chronie lokatorów, czemu w kategory prem.
państw, poż. premjowa dolarowa 45.25.
cznej formie przeciwstawiają się wła Akcje: Bank Polski 95.50, Węgiel 1400, LilF5P
12.00.
ściciele nieruchomości.
Tendencja dla pożyczek państwowych nie
Na wczoraj szem posiedzeniu Komi jednolita,
dla akcyj nieco mocniejsza.
tetu zreferowane zostały wszystkie w

na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego
WARSZAWA, 6.8. (tel. wł.) Na onegdajszem posiedzeniu Komitetu Eko
nomicznego ministrów była rozpatry
wana sprawa lokali przemysłowych i
handlowych w związku z ustawą o ochronie lokatorów.
Jak wiadomo, na mocy nowej usta
wy o ochronie lokatorów lokale prze
mysłowe i handlowe wyższych kategoryj oraz większe, poczynając od sześciu
pokojów, lokale mieszkaniowe wyłączo
ne zostały z pod dobrodziejstw usta
wy o ochronie lokatorów z tem, że mo-
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Śpiewak w masce
7)

Lot nad Alaską
SOWIECKICH LOTNIKÓW

ZWOLNIONY Z BEREZY
KRAKÓW, 6.8. (tel. wł.) We wtorek
został zwolniony z obozu izolacyjnego
w Berezie Kartuskiej dr. Władysław
Mech, prezes zarządu powiatowego
Stronnictwa Narodowego w Nowym
Targu, a wiceprezes okręgowego w
Krakowie.
Dr. Mech przebył w Berezie blisko
sześć tygodni, został bowiem areszto
wany zaraz po napadzie Doboszyńskiego na Myślenice. Równocześnie z dr.
Mechem był aresztowany w Krakowie
drugi wiceprezes zarządu okręgowego
Str. Nar. Fr. Jelonkiewicz, który jed
nak dotąd przebywa w Berezie. P. Mech
przybył wczoraj do Nowego Targu.
ANTONI

RYGA, 6.8. — Przed sowieckim są
dem stanął w dniach ostatnich były
szef „oddziału kościelnego" GPU, osławiony Tuszkow. On to wsławił się
„opieką" nad ostatnim patrjarchą ro
syjskim, Tichonem. On to był sprawcą
zesłania i śmierci setek księży na Syberji. Nie przypuszczał nigdy, że taki
będzie jego koniec... Padł z ręki wła
snych „towarzyszy" w miejscowości
Lubjanka.

R O W I E ś ć.

ca!... Ratuj, póki czas jeszcze! To bied
ny, dobry człowiek, będący bezwolnem
narzędziem w ręku potwornej wampi
rzycy!... — Urwała i piersi jej poczęły
wznosić się szybko pod obcisłą, białą
tkaniną, a w oczach obok łez zamigota
ły przebłyski żywiołowej wprost niena
wiści.
— Ja jedna dniem i nocą czuwam
nad tym nieszczęśliwym człowiekiem —
podjęła na nowo. — Nie odstępuje go
ani na krok, aby w porę wydrzeć broń
z ręki oszalałego człowieka... Ona, Liljana tego pragnie...
— Słyszałam waszą rozmowę — mó
wiła bezładnie. — Słyszałam również
potworne łgarstwa Liljany... Strzeż
się jej, panie, jeśli nie chcesz powięk
szyć grona ofiar tej arcypodłej kobie
ty. Strzeż jej się i ratuj mojego ojca!...
— krzyknęła, i nim oszołomiony Miko
łaj zdążył to dostrzec, zniknęła na za
kręcie alejki, i tylko lekki zgrzyt żwi
ru znaczył jej szybkie kroki.
W tej samej jednak chwili z chaosu
myśli Łęckiego wypłynęło wspomnienie
zjawy Stacha Biedrzeńca i nagły, pa
niczny lęk na nowo wtargnął do duszy
młodzieńca.

W duszy Łęckiego pod wpływem o- sylwetkę młodej dziewczyny. Jej biała,
statpich słów zrodziło się niespodziewa powiewna suknia odrzynała wyraźnie
nie nieznane mu dotąd uczucie zazdro na ciemnem tle niskopiennych tui, two
ści. Z zadowoleniem słuchał niepochleb rzących kręte szpalery po obu stronach
nej opinji hrabiny o Zabierzańskim, alejki. Długie, jasne warkocze spływa
gdyż to oddalało pożądaną kobietę od ły na białe ramiona i lśniły platyno
męża i wywoływało w umyśle Mikołaja wym refleksem w pierwszych blaskach
radosne hadzieje. Tymczasem prośba o wynurzającego się słońca.
wywarcie dodatniego wpływu na hra
Rysów twarzy Mikołaj jeszcze nie
biego, rujnowało kunsztowny gmach dostrzegał, domyślał się wszakże, że mu
marzeń młodego lekarza.
szą być regularne, sharmonizowane z
Nie wiedział tylko, że jest to jedy zgrabną, powabną sylwetką dziew
nie zwykły, wyrafinowany manewr zde częcia.
Dopiero kiedy zbliżyli się do siebie
prawowanej kobiety.
Mikołaj poczuł na twarzy ciepły po na kilka kroków i nieznajoma spojrza
całunek wschodzącego słońca i ocknął ła na Łęckiego ciemnym granatem du
się jakby ze snu. Trawy, zioła i krze żych oczu, młody lekarz dostrzegł w
wy perliły się kroplami rosy. Ptaki nich dwie łzy, błyszczące niby najdroż
kwiliły niezmordowanie. Budził się sze djamenty.
Zatrzymali się prawie jednocześnie.
dzień.
Łęcki podniósł się ociężale i wolno Nim jednak zakłopotany Mikołaj zdo
% ruszył w stronę spowitych zielenią, bia łał zdobyć się na jakiekolwiek słowa,
IV
załamując
łych konturów zabierzańskiego pałacu. dziewczyna wybuchnęła,
Zaledwie jednak postąpił kilka kro ' "ale, rasowe dłonie:
Hanka Zabierzańska szła wolno brze
ków, ujrzał na zakręcie alejki zgrabnej — Panie doktorze, ratuj mojego oj giem rzeki w kierunku zwartej ściany

starego lasu. W przedwieczornej pożo
dze słonecznych blasków wyglądała jak
leśna rusałka, błądząca wśród oczeretów, chaszczy i dzikich jarów. Przed
nią prastary bór szumiał odwieczną, ta
jemniczą modlitwę lasu, a niżej, pra
wie u stóp samotnego dziewczęcia,
szeroko rozlany Bug toczył leniwie swe
ciemne wody.
Dziewczyna dotarłszy do skraju lasu
usiadła na zmurszałym pmu sosny i
jasne spojrzenie niebieskich oczu pu
ściła w dal, przed siebie...
Ten uroczy choć dziki zakątek odra
dzał w duszy Hanki przecudne, odległe
jut dziś wspomnienia. Tędy jak dzieci,
trzymając się za ręce, chodzili z Jędr
kiem na leśniczówkę, karmić młode sa
renki, a zawsze zatrzymywali się na
skraju lasu nad brzegiem rzeki. bv
rzucić na wodę dwa wianki, które po
krótkiem kołysaniu na fali, odnajdywały się na głównym nurcie i razem
złączone płynęły dalej... Wówczas wy
mieniali serdeczny uścisk dłoni i nic me
mówiąc do siebie, szli dalej... Rozumieli
się, choć jednem nawet słowem •
wyrażali ogromu wzajemnych uczuć
D. c. n.

Wr. ZW
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Tylko masowa emigracja żydów

Z DNIA

2YDZI MUSZĄ IŚĆ Z TEJ ZIEML
Były poseł do Sejmu, a ostatnio wy
bitny działacz na terenie Palestyny,
p. Icek Grynbaum udzielił jednemu z
pism
żydowskich w Warszawie wywia
cyeh interesy polityczne i gospodarcze
żydów w kbajaeh, które wolnemi cb- du, w którym złożył b. cenne ''świad
szeramń jeszcze d” onuca, oraz na h- czenie:
„W całym świecie — mówił p. Grynbaum
renie międzynarodowym.
— narasta dzisiaj zagadnienie żydowskie.
Drogę do nowych terenów otworzyć
Przed wojną kwestja żydowska istniała tyl
powinny emigracji żydowskiej przede- ko w Rosji, a dzisiaj rozszerzyła się, jako
wszystiam te kraje, które zaintereso zagadnienie niemal międzynarodowe. Nawet
wane są w częściowem chociażby roz w Ameryce Północnej, gdzie mieszka 1 miljo
żydów, którzy zajmują bardzo wpływo
wiązaniu zagadnienia żydowskiego, ny
we stanowiska, widzimy niepokojące obja
które z tytułu swej roli w polityce świa
wy i lada dzień może i tam wybuchnąć
ruch
antysemicki.
towej ©raz na zasadzie swego teryto
Jesteśmy dzisiaj świadkami nobilitowania
rialnego stanu posiadania mogłyby
żydowskiego, już nietylko banków,
przyczynić się skutecznie do skierowa stragana
czy sklepów. W Polsce naprzykład doko
nia problemu na tory rozwiązania
wa się przeobrażenie poglądów na handel.
Żydzi czują, że muszą iść z tej ziemi, na
praktycznego.

rozwiąże zagadnienie żydowskie w Polsce

Od dłuższego czasu toczy się na ła nowiącym dla kraju młodego bardziej
niach prasy nolskiej dyskusja nad pro 1 'żądany element pionierski. Akcja na
rzecz ■uchodźców żydowskich z Nie
blemem żydowskim w Polsce.
Ojpinja polska zgodnie stwierdza. że miec uwydatniła specjalnie powyższe
byłiko emigracja żydów- z Polski zapo tendencje, wypaczające do pewnego
biec może coraz większemu zaognieniu stopnia charakter Palestyny jalko kra
>ię stosunków polsko - żydowskich.
ju młodego, typu raczej kolonjahnegu.
Z uznaniem podkreślić należy, że
Wobec ograniczanych możliwości w
półurzędowa agencja -ublicystycizna Palestynie, emigracja żydowska poszu
.Polska Informacja Polityczna", zbli kiwać mu-i nowych, małozaludnonych
żana do Min. spraw zagram, stanęła na terenów, istniejących niewątpliwie w
tem samem stanowisku i równieżwy- krajach zamorskich. W kierunku zna
"'owiadia się za em<igrac(ją żydów z lezienia nowych obszarów, obok Pale
styny, powinny więc pójść wysiłki otPolski.
...
Wdjpr aktualności. jakiej nabrti 1 x ta ni zac-yj żydowskich, reprezeinitująw ostatnich czasach zagadnienia ż\ żydów w kirajach, iktóre wwnemi obd jwdkie w' opinji międzynarodowej, oczekiwać należy— st wierdza w jedne j
swych enuncjacji wspomniana tugeria — że rozpoczynający się wkrótce
w Genewie światowy kongres zydovj-ki wywoła szersza dyskusję w ąr re
wach, które z natury »rzeczy intereso
wać muszą społeczeństwo polskie go
Do sekretariatu głównego Stronni- Wisłą".
szczące na obszarach swego Państwa
wa ludowego
Według informacji pochodzących od
______ o~ w. Warszawie
_____ -- nadefaonajliczniejsze po Stanach Zjednoczo ctwa
nych 5.5 mil jonowe skupisko ludności dzą wiadomości o przygotowaniach władz naczelnych Stronnictwa Ludo
czynionyich
na teranie całej Polski do wego przewiduje się udział około 2 miżydowskiej.
Problem żyd wsikii, zarówno w Pol- manifestacyjnego udziału włościan w 1 jenów chłopów w wspomnianych trro-<e jak • w szeręitu innych pa-n* '■ t'irocizystxściach rocznicy „Cundu nad czystościach.
związany je«t zestruktuirą społecznozawodową ludności żydowskiej — jeet
więc zagadtniieniem g'is|X>darc.zem i lud
ticściowem — i no łęj iytllko płaszczyź
nie może być racjonalnie rozwiązany.
Polska jest krajem refla+ywmie prztludnionym. Obok m-zeJiudnienia wsi
mamv problem wadliwej struktury nze
W dzienniku ..I ,i Republiąue1- uka .< w >
■ Jo, to prcdrkty byłyby dro-'
miosła i handlu, z nadmiarem niezdro zał się artykuł p. . ..Cudzoziemska le ■ie i w iiit'vystarczaiacych ilościach*4
.vych warsztatów drdbnycb. Z handlu gia pracy'-, w którym dziennikarz
i pośrednictwa zaś czerpie 40 proc, ży Iłamip omawia rolę polskich robotni
dów w Polsce swe utrzymanie.
ków- rolnych i dcJi znaczenie dla roz
Bardzo wielki jest pozatem niewą woju rolnictwa francuskiego i dla
tpliwie odsetek ludności żydowokiej w wzmożenia wydajności prodnlk<k|ji.
wolnych zawodach. Jeżeli dodać do te ..Jeśli dziś ziemie francuskie ńa półno
go żbyt wysoiki odi-drek zawodowo cy, pisze ipublicyTSlta, produkują więcej
Londyńslki
Londyński „Suinday Express“ donosi.
donosi,
biednych wśród żydów, to jasne jest, niż dawniej, fo jest to wynikiem pracy
że przeżywamy od kilku iat kryzys wielkiej liczby polskich robotników że król Edward VIII odbędzie swą - cieoźkę wakacyjną na jachcie „Naekonomiczmy, który z natur.y rzeczy u- rolnych.
derzył w pierwszej liniji w warstwy
Dzięki ich pracy ceny zboża i produ hlm“ nie na morze Śródziemne a na
społecizme, pozbawione zdrowych pod któw rolnych znacznie się obniżyły i morze Bałtyckie.
Pismo to informuje, że jacht królów
staw ekonomiiczinych, dotknąć musial jest ich peddestatkiem. Gdyby Polaski
«.ki odwiedzi Sztokholm. Osfló oraz
speojeilnie boleśnie ludność żydiowefka.
wśród której jeden miljon — wg. opinji autorów żydowskich — nie posia
da zdrowych podstaw ekonomicznych
egzystencji.
Jalko kraj, nie pcsnadający kapitału,
Polska szukać musi caęściowego cho, lażlby rozwiązania swych problema
tów ludnościowych drogą wzmożenia
Odpowiedziałność za anarchję, w lu. Zaznaczmy cdraztu że takich pamemigracji. Zasada ta. ważna dla Pr0;bjeimu ludnościowego Polski w całości, jakiej żyła od dłuższego już czasu fletów stworzył więcej, między inmeodnosi się tern samem również do y"‘ Hiszpanja w dużym stopniu obciąża o- mi na szkołę artyleryjska w Segowji,
becnego jej prezydenta Azanę. W gdzie otrzymał stopień oficera. Oczer
dniwskieso problemu ludnościowego.
Społeczeństwo żydowskie w Polsce ,,Mericurjuszu Polskim" znajdujemy nił profesorów z takim samym zapałem
■zdaje sobie całkowicie sprawę z ko w następujących słowach naszkicowa jak i zakonników. ‘którzy go przygar
nieczności wzmożenia emigracji żydow ną sylwetkę tego męża stanu, którego nęła.
Ambitny.
wiecznie
zbuntowany
skiej. Autormwue żydowscy obliczają- nazwisko na zawsze związane będzi'że dla rozwiązania zagadnienia ży- z tragedii a. którą przeżywa republika przeciwko swym opiekunom. Azana
zrzuca wkrótce mundur, zapieuije się
dowskiego w Polsce liczba emigrantów hiszpańska.
Czternastoletni Maouel Azana otirzy na wydział prawny f zdobywa uprag
żydowskich powinna wynosić conajińniei 109 tysięcy rocznie. Wyltul.ny mał w roku 1902, od fundacji im. Fili niony dolkitorat. Studja uniwersyteckie
przedstawiciel społeczeństwa żydow pa II, jednorazowy zasiłek pieniężny przydadzą mu się w przyszłości, jago
rozpoczęcie studjów w słynnej szko bowiem dziełem będzie konstytucja
skiego w Pałestnnńe członek egzekuty na
wy agencji żydłowokiej. Izaalk Gryn- le klasztornej w Eekorjalu. Zgodnie ze hiszpańska z roku 1931. zaozynajiąca
Iłaum, podkreślił niedawno w udzielo zwyczajem, ślubował przed statuą św. się od słów: „Hiszpanja jest ludową
Wawrzyńca,
że po dojściu do pełnolet - republiką demokratyczną, opartą na
nym przez niego wywiadzie prasowym
konieczność wwmolżenia emigracji ży nośoi nie omieszka zwrócić fundacji wolności i sprawiedliwości".
dłuigiu, by umożliwić naufcę innym
Za wyjątkową pracowitość Azana cdowelkaeij.
trzyniuje trzecie stypendj-Bon ze skarb
Wrost emignacij żydowsdkdj z Polski młodzieńcom.
Okazał się wyjątkowo pojętnym i ią królewskiego i tym razem wyjeżdża
nie zależy jednak tylko od woii emi■- -utów, lecz zależy w pierwszej linji pracowitym uczniem, to też zakonnicy na dalsze studja db 'Paryża. Słucha
od flobrej. woli krajów posiadających zwolnili go po roku od wszelkich opla wykładów w Sorbonie, dużo pisze. du
statecznie miejsca dla wchłonięciu szkolnych .i ofiarowali mu granis utrzy żo czyfńa, prowadzi skromny żywot uemigrantów, czy to osadników, czy to manie. Wszystko zapowiadało sie jąk bogiego studenta. Ne|oi’.e wzywają go
ną jlepiej. Manuel Azana wyrażał chęć do Madrytu. Okazuje sie. że dostał spa
rzemieślników i kupców.
Nadzieje żydów skierowane tą, pozostania na stale w IkJa&z.oirze. nęci dek. Może więc wrócić i rozpocząć
rzec® oczywista, w- pierwszej linji ku fa go bowiem wspaniała bibłjoteka za partkyke adwokacką, w© własnem mie
Palestynie, jalko ich siedziby narodo wierająca kilka tysięcy rękopisów a- szkaniu, we własnym rabinecie przy
jęć, z własnym lokalem. Ale o 'kiij enwej. Abstrahując jednak od obecnej raibdkich.
Raptem w roku 1906 nastąpiła zmia tów brudno. rywale przeszkadzają.
-v’«acji
ipołitycffinej w Palestynie,
Azana wybiera karjerę urzędniczą.
wzmożenie eanigracii do Palestyny do na. Młody otjenita lista uciekł z inter
i ozmianów, jaikie dykliowałyiby w -ylę; natu i przez pół roku pędził niefraso Pcdctzas dyktatury Primo de Rivery
dy ełkonomic-zne i populacyjne ludność i bliwy żywot wagabundy. W rolku na jest szefem biura „tytułów i orderów-*
żydowskiej w kira|jach pochodzenia, stępnym widywano go w- Madrycie, przy ministerstwie spraw wewnętrz
] tezważnie w towarzystwie studentów nych. Należy do klubu intelektuali
wydaja 6dę mało 'prawdopodobne.
stów Aiteneo, który, dzięki subsydiom
Ńiefzafleżinae od stosunkowo uiewiel i aktorów.
Jaik to się stało, nie wiadoma, dość, królewskim, umożliwia swym człon
kiego obszaru Palestyny, stwierdzić
należy, że dotychczasowa imigracji do że Azana zdobył jeszcze jedlno styipeti- kom wyjazdy zagranicę.
Prosimy o zapamiętanie, że wielo• ego farajiu wykaizuje relatywny nad- djjium i wstąpił do wojskowej szkoły
niiar eJemeartów droibnolkaipitalliwtycz- antylerji. Wtedy to, w przerwach mię kncftmiy stypendysta Azana, był tym,
■ ct h. zamiast opierać się w większym dzy ćwiczeniami, zdążył naipieać słyn który prowadził ewidencję orderów i
; ,oi«),iu na eŁeaąepcie irobowuczych, sta- ny pamiflet na zakonników z Eskorja tytułów szlacheckich. następnie zasta!

2 milj. chłopów manifestować będzie
w rocznicę „Cudu nad Wisłą”

Robotnik polski przyczynia się
do wzrostu dobrobytu we Francji

której inne narody uważają się za gospo
darzy. Dla wielkich mas żydowskich wybi
ła dzisiaj godzina exodusu. Żydzi nie chcą
ażeby stanowili przedmiot nienawiści in
nych narodów, nie chcą, ażeby nastał okres
nowej ich tułaczki. Chcą zwolnić siebie i na
rody europejskie od przkeleństwa nienawi
ści — ale warunkiem tego jest uzyskanie
własnego państwa — Palestyny".

P. Grynbaum, który przecież nie
jest antysemitą, 'potwierdził opinję
.społeczeństwu polskiego, że nadszedł
już czais. aby mniejszość żydowska
upuściła ziemię, na Której pasarzy
Domaganie 6ię jednak Palestyny —
jako siedziby narodowej — jest nie
słuszne. Dla żyda z Polslki, Niemiee,
czy Ameryki obojętną jest rzeczą czy.
wyemigruje do Azja czy do Afryki,
lub Ameryki Południowej, a stawia
jeden warunek, pragnie żyć i ewen
tualnie dorabiać się majątku.
Szanse na to stanowczo &ą większe
w Ameryce Południowej, aniżeli w
Palestynie.

Król Edward VIII spędzi wakacje
na morzu Bałtyckiem
Gdańsk. Być może, że i Gdynia dosta
pi tego zaszczytu że będzie gościć farolewstóego gościa.
W podróży
—J-<~- towanzyisayć
*•—
mają kreto
vl
wi __
m.____
inn.______
minister wojny Duff G*^
per z małżenką

Człowiek, któremu Hiszpanja zawdzięcza
w dużym stopniu przeżywaną tragedję
szefem biura spadkowego (sam będąc
spadkobiercą). Na tym urzędzie zara
biał duiżo, gdyż pobierał procenty ‘d
dziedziców fort-um.
W -rolku 1930 władze madryckie wy
tryweją spisek przeciwko mo-narćhjŁ
Do więzienia wędrują niektórzy człon,
kowie klubu Ateaeo. między innymi
Alcalia Zamota, Lerrour, Marcelo Doć
minigo i Manuel Azana. Dwunas.ego
'■■Ga '931 rdkiu wybory, zwycię
stwo żywi lów skrajnych. upadelk kró
lestwa. Więźniowie odzyskują wolność
Azana staje na czele rępubiikańskiesro
ministeristwa wojny. Zmianę usfmju
Hiozroanja uic-zcziła ipodpn
-tu
killkudiizesięc-iui kościołów i 'kłas?
w
co orał s ę włkrótce zwyczajem naro
dowym.
Będąc szefem anmji. Azana w rze
czywistości sprawował rządy_dyktator
skie w ciągu dwu lat zgórą Spensjonował śtoipniowó większość oficerów, a
wzamian stworzył gwardię repniblr
kańską.
Z inicjatywy Azany, repubłusa prze
sadziła szereg reform.
Azana podpiecł dekret, pozbawiają
cy króla majątku.
Zniósł urząd tytułów i orderów.
Zlikwidował biuro ąpadkowe.
Skonfiskował majątek fundacji ;uv
Filipa II.
Zamknął szkołę artyderyjską w Seglutwji.
2Jn.iszozył slyinną uczelnię klaazrorną
w Eśkorjalu.
Dekrety powyższe są niejalko nega
tywem życia Azany. Mąż ten jest obec
nie prezydentem republUki hiszfpańskiej. Za Jego rządów zawieszono 165
aizienni.ków, a liczba emigrantów ;K»litycznych ui zękroczyla 12 tysięcy.
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Jakie aktualne problemy gospodarcze
BYŁY PRZEDMIOTEM OBR AD KONFERENCJI SAMORZĄDU GOSPOD ARCZEGO WOJ. KIELECKIEGO

W ub. środę odbyła się iw Sosnowcu
pod przewodnictwem prezesa Izby
przemysłowo _- handlowej w Sosnowcu
posła Z. Sowińskiego. konferencja w
•norządiu gospodarczego województwa
Kieleckiego.
W konferencji wzięli -udział przeds'awiciele 'kieleckiej Izby rolniczej w
osobach prezesa posła Kozłowskiego,
dyr. Śląskiego .jikierownika
___________ wydziału
___
Michałowskiego. z ramienia Izby rze
mieślniczej radca Siłnszek i dyr. Axen
towicz oraz z ramienia Izby przemy
słowo-handlowej prezes Sowiński, dyr
Gadomski, mec. Braun i kierownik
Ekspozytury radomskiej Izby Dedo.
Konferencje tęgo rodzaju, odbywają
się perjodycznie mniejwięcej co 'towartał kolejno w siedzibie każdej z Izb
samorządu gospodarczego wojewódz
twa Kieleckiego i mają na calu usta
lenie wspólnego stanowiska wszelkich
odłamów życia gospodarcze|2o woje
wództwa na temat bieżących zagad
nień gospodarczychNa zasadzie referatu dyr. Gadomskiegi omówiono sprawę udziału satnorządu gospodarczego w centralnycl
organach w zakresie handlu zagranciz
nego, ą mianowicie w Radzie handl t.
■^grazieznego i centralnej Komisj
przywozowej.
Ożywioną dyskusję wywołała refe
rowana przez p. Michałowskiego spraa kredytów eksportowych.
'W związku, z dyskusją nad zagadmedeani ekspor-.owemi, uchwaliła konfe
rencja. zwrócić sie .do Rządu o upro
szczenie formalności, związanych z han
dlem zagranicznym. zwłaszcza w za
kresie dewizowym; ponadto uchwalone
poczynić kroki w sprawie uzyskania
cen eksportowych dla surowców wzglę
dnie artyfcułów pomocniczych, potrzeb
nych dla eksportu przetworów rolnych
(przetwory owocoe) oraz atykułów rze
mieśtaiczych (stoJerstwo).
Dyr. Gadomski zreferował sprawę
kontyngentów wywozowych do Nie
miec. Ponieważ Iwa przemysłowo-han
dlowa ma powierzony rozdział niektó
rych 'kontyugemltów dla dkręgiu woje
wództwa Kieleckiego, oświadczył refe
rent gotowość -współudziału z Tżbą rol
niczą przy dokonywaniu podziału kon
tyngentów doi. eksportu artykułów
rolnych.
Z kolej dyr. śląski wygłosił obszer
ny referat w sprawie organizacji komi
syj targowiskowych oraz "ogóle w
sprawie uporządkowania rynku mię
snego województwa Kieleckiego. Po ożywionej dyskusji postanowiono urzą
dzić w .tej sprawie specjalną konferen
cję w Kielcach z okazji ingerencyinego posiedzenia okręgowej nadzorczej
Komisji targowiskowej w dniu 17 bm.
Konferencja ta istotnie może się okazać b. pożyteczną, o ile jzaproszen i
zostaną na.nią ludzie bezpośrednio do
tykający się tych spraw. Handel mię
sem oraz handel bydłem w tej chwili
to obraz zupełnego chacso. Istnieją u
stawy j przepisy, które są nie życiowe
i dają szerokie pole do wszelkiego ro
dzaju nadużyć, Nie można mówić o
'uporządkowaniu handlu mięsem do
póki nie jest uporządkowany handel
bydłem i odwrotnie. Aby jednak wreegcie wprowadzić jakiś porządek trze
ba, aby w konferencjach poświęconych
iym sprawom brali udział fachowcy,
kupcy czy przedstawiciele odpowied
nich organizacyj kupieckich i raen?/eślnjczych.
Na iasadsie referatu mec. Brauna
ustanowiono opinję w sprawie sua-tutów nowepo-w-jtających zrzeszeń nraeizyjłowyfth. a, mianowicie zrzeszenia
przemysłu j handlu zbożowo-mneznego
województwa Kideckie»n ©raz Związ
ku przetwórców obuwia województwa
Kst!|e''-’*>rt». KcnferewciT.a dh---.-?!a,
że z uwagi na to, iż organizatorami
powyższych, zrzeszeń jewt wyłącznie
grono kupców, zamieszkałych w Kiel
cach, zrzeszenia nie mogą w swej nazwie stwarzać pozoru, jakoby zrzesze
nia t* jednoczyły kupiectwo odnośnych
gałęzi całego województwa.
Dyr. Axentowicz i radca Siłuszek
zreferowali sprawę nauki rzemiosła w
przedsiębiorstwach fabrycznych, wy
rażając wątpliwość co do waiinków ra
cjonalnei nauki rzemiosła w nLektó-

rych zakładach przemysłowych w ZaPo załatwieniu paru spraw bieżą
glębiu Dąbrowskiem. Izbą przemy- cych. konferencję zamknięto, stwiersłowo - handlowa postanowiła sprawę dzając ponownie celowość nawiązane
tę zbadać
1 1 ' w porozumieniu z Izbą rze- go sltałe go kontaktu między izbami.
mieślniczą.

ZZZ. wyjaśnia
Co należy wziąć pod uwagą
Z sekretariatu Rady zawodowej Z.
Z. Z. w Sosnowcu otrzymaliśmy „apro
bowanie" w związku z naszym arty
kułem z dnia 4 bm. pt. ..Fabrykowanie
zatargów w Zagłębiu — ZZZ jako awanigarda dywersyjnej działalności".
Ponieważ autorzy „sprostowania1* co
kolwiek „przeholowali w stwierdzeniu
co jest „prawdą** a co „nieprawdą”
ograniczamy się do zamieszczenia wy
jaśnień dotyczących spraw istotnych
Sekretarjalt oZZ tedty wyjaśnia, iż
związek ten nie wywołał strajku w
Kluczach", a strajk wywołany został
samorzutnie przez robotników. z któ
rych większość nie należy do ZZZ. W
dalszym eiajgu sekretarjat stwierdza
iż ZZZ nie uzgadniało nigdy swych żą
dań z feoimunistami. a w szcaególraoś'’i
w związku ze strajkiem okupacyjnym
na robotach publicznych, jak również
nie odbywało ostatnio w taj kwestji
żadnej konferencji z delegatami komutntótycznymi.
Wiadomość o konferencji z delega
tami komunistycznymi podaliśmy w
formie pogłoski krążącej wśród robot
ników i z zadowoleniem przyjmujemy

kromką
■■..■■■r.iii

T
Piątek

wiadomość, iż ZZZ nie utrzymuje żad
nego kontaktu z komunistami.
Przy sposobności .pozwala nrv sobie
zauważyć jednak, iż komuniści często
wchodzą do organizacji 'bez pytania sic
władz organizacyjnych. więcej lub
mniej w snosÓb faonspiracyjtny.
zaś to wówczas, gdy działalność danej
organizacji idzie po łinji ich zamie
rzeń. Otóż ZZZ wedle oficjalnych wy
dawnictw komunistycznych należy do
tych organizacyj, w (których zalecancjest lokowanie się komunistów. W ten
sposób nawoływano w styczniu rb. w
komunistycznej „informacji praso
we j“ wydawanej w języku polskim w
Paryżu. Zwracając ma tę okoliczność
uwagę władzom ZZZ sądzimy, że zechdą '•o rozważyć i talk będą, działać,
aby komuniści nie 'uważali icih za swa.
awangardę hub bratnią organizację.
Niestety, aż nedito wiele było w ostatnich czasach talkicłi iposunięć ZZZ
(mówimy o działalności w całej Pol
sce), które, prawdopodobnie, radością
napełniały serca wodzów kominternowskich.
Sekrtearjaft ZZZ w Sosnowcu zeohce
to może mieć na uwadze.
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KALENDARZYK
Dziś Kajetana w.
Jutro Cyrjaka m.
Wschód słońca 4 m. .20
Zachód
„
19 tu. 20.

Kina w Sosnowcu grają dziś
ZAGŁĘBIE; „K^ce na stole .
PAŁACE: I „Bun* zwierząt", II „Pierwszy
pocałunek".

X POŻEGNANIE. Znany na terenie
Sosnowca działacz społeczny i kazno
dzieja ks. prefekt Marjan Jung opusz
cza dziś na stałe Sosnowiec, wyjeżdża
jąc do Radomska. Społeczeństwo sos
nowieckie żegna Go ze szczerym żalem.
Jak się dowiadujemy, dzisiaj o go
dzinie 15.30 wszyscy życzliwi ks. pre
fektowi, którzy mieli możność ocenić
w ciągu kilku lat Jego niestrudzoną
działalność na niwie społecznej zbiera
ją się przed dworcem, aby wziąć udział w pożegnaniu powszechną, sympatją i szacunkiem otoczonego ks. Jun
ga. odprowadzając Go na dworzec.
X ZNIESIENIE OGRANICZEŃ W 0BROTACH Z WŁOCHAMI. Min. Poczt
i Telegrafów wydało zarządzenie o ostatecznym zniesieniu sankcyj w stosun
kach z Włochami, oraz posiadłościami
włoskiemi. Przestały obowiązywać ogra
niczenia w obrocie towarowym z Wło
chami. W stosunku do obrotu towaro
wego z Włochami mają zastosowanie
ogólnie obowiązujące ograniczenia prze
widziane zarządzeniem kontroli wywo
zu towarów zagranicę i do W. M. Gdań
ska oraz wynikające z dekretu P. Pre
zydenta R.P. o ograniczeniach waluto
wych.
X SPRAWY W SĄDACH PRACY. —
Według obliczeń, w roku ub. wpłynęło
do sądów pracy 19.160 spraw, w tem
1.436 wniesionych przez pracodawców,
8.874 przez pracowników umysłowych,
13.705 przez pracowników fizycznych
i 145 przez uczniów rzemieślniczych.

«r. 2tf4.

' pSąM? T sfertpnla f935 roku.

Zmiany w umundurowaniu
POLICJI
Funkcjonariusze policji państwowej
zmienili częściowo swe oznaki służbowe
w myśl zarządzenia głównej komendyDotychczasowe oo.znaki na kołnie
rzach oraz rękawach zostały skasowa
ne. Poterunkowi noszą obecnie dwa
srebrne paski na naramiennikach, star
si posterunkowi trzy paski, przodowni
cy srebrne obszycie dokoła naramien
nika jak sierżanci w wojsku, starsi
przodownicy odznaki starszych sierżau
tów w wojsku.
W najbliższych dniach nastąpią da)
sze zmiany w odznakach na czapkach
numery zostaną usunięte i zastąpione
takiemi odznakami, jakie ma wojsko.
Natomiast policjanci otrzymają blachy
w rodzaju policji amerykańskiej, z nu
merem, którą nosić będą na piersiach.
Zmienione zostały również odznaki
oficerów policji. Aspiranci noszą gwiaz
dki srebrne na naramiennikach, podko
misarze dwie gwiazdki, komisarze trzy
gwiazdki, nadkomisarze dwa srebrne
galony i jedna gwiazdka (jak major
w wojsku), podinspektorzy dwa srebr
ne galony i dwie gwiazdki oraz na
czapkach odznaki wzorowane na woj
skowych.

650 tysięcy ludzi
ZATRUDNIA POLSKIE RZEMIOSŁO
Wed.ug obliczeń w dniu 31 grudnia
r. ub. było 346.829 posiadaczy kart
rzemieślniczych, wymaganych przez
prawo przemysłowe w art. 143, 146 i
198 ust. 4.
Jeżeli jednak przyjmiemy, iż war
sztaty nielegalne, me posiadające kar
ty rzemieślniczej, stanowią 25 proc,
ilości warsztatów legalnych — to glo
balna ilość przedsiębiorstw typu rzemie
ślniczego
(prowadzonych
systemem
rzemieślniczym) wyniosła w końcu r.
ub. zgórą 433 tys..
Przy założeniu, że na jeden warsztat
przypada przeciętnie zatrudnionych w
nim pracowników 1,5 — otrzymamy,
iż rzemiosło — legalne i nielegalne —
zatrudnia conajmniej 650 tys- ludzi.

...

Zabawa LOP?, w m Sieleckiffl
W NIEDZIELE, DNIA 9-go BM.
Niepogoda dni ostatnich uniemożli
wiła odbycie zabawy LOPP. w parku
Gwarectwa „Hr. Renard" w dniu 2 bm.
Jak się dowiadujemy, komitet orga
nizacyjny zabawy, chcąc wynagrodzić
uczyniony zawód wszystkim, którzy w
ubiegłą niedzielę wybierali się do parku
Bieleckiego przygotowuje nowe bardzo
ciekawe atrakcje.
Poza występami girls, popisami gim
nastycznemi, ogniami sztucznemi, rakietami, wędką szczęścia,będą nowe po
myślowe atrakcje.
Niech więc cały Sosnowiec i okolica
zawita w niedzielę, dnia 9 bm. do par
ku Bieleckiego, o co prosi serdecznie
komitet i Koło LOPP. na kopalni hr.
Renard.
——xx-----X
________________
_________
OPINIODAWCZA
KOMISJA
SZKOLNA W POLICJI W związku z
nową organizacją szkół policyjnych po
wołana- została do życia opinjodawcza
komisja szkolna. Komisja wypowiadać
ma opinję o potrzebach szkolnictwa po
licyjnego. w skład jej wchodzą delega
ci Ministerstwa spraw wewnętrznych
i Głównej Komendy PP.

X DYSKUSJA NAD BRAKIEM LE
KARZY NA PROWINCJI. Na ostatniem walnem zebraniu Naczelnej Izby
Lekarskiej stwierdzono w dyskusji, że
uniwersytet wobec wadliwych progra
mów, nie przygotowuje w należytym
stopniu lekarzy zdolnych do rozpoczę
cia samodzielnej praktyki zaraz po ukończeniu studjów. Pozatem młodzi le
karze, wychowywani są w tem pi za
świadczeniu, ze na prowincji zgiń.'- co
bynajmniej nie odpowiada rzeczywi
stości. Poruszono *ez sprawę niewła
ściwego rozmieszczenia lekarzy na terenie państwa Były nawet głosy, że
należy dążyć do zreformowania spra
wy stypendiów w ten sposób, by
sic młodych lekarzy do udawania ?• ?
na prowincję. Pewien procent od su
my otrzymanych stypendjów byłby
przez nich „odrabiany", w miarę wy
konywania praktyki na prowincji.

X EPIDEMIE SEZONOWE NIE ZA
BRAŻAJĄ. Państwowa Służba Zdro
wia zaobserwowała spadek zachorowań
na sezonowe choroby epidemiczne, jak
tyfus brzuszny i czerwonkę W ciągu
tygodnia od 4 lipca zarestrowar.o w ca
łym kraju tylko 22 wypadki dezynter
i 189 zachorowań na dur brzusznyporównaniu z tym samym c-kresem r
ub. sezonowe choroby epidemiczne zna
X DROBNY POŻAR. Wczoraj o godz. cznie zmalały.
17-ej zapaliły się sadze w mieszkaniu
Lipszyców przy ul. Wiejskiej 8 w So
snowcu. Przybyła straż miejska pożar Popierajcie i zapisujcie sie
ugasiła. Straty nieznaczne.
□a członków LOPP.

Urzędu Górniczego do Maczek
W związku z informacjami
1 liczne i ważne m •wy gospcdaroz*
czanemi w K. Z. przed kilku dniami . enaz administracyjne wykazał błąd
zamierzanem przeniesieniu Okr. Urzę ność jego projektu,
projektu ij konieczność pozo
du Górniczego z Krakowa do Maczek stawienia
ienia nadal Okr. Urzędu Góra,
Góra. w
"
Zarząd
w Krakowie wystoso- Krakowie, gazie
gdzie ma wnuiawua
oddawna s"
swą
i • miejski
j \ł" ■ —maawwic,
waf pismo do Ministerstwa przemysłu dzibę szczególnie
’ odpowiadającą
1
’ ’ ‘ i z szf
7
'h
. ..
.
reigju wizględów interesom nańsirt
państwa.
Zarząd miejską ałWfl&LŁac
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Robotnicy dochodzą do wniosku
iż niema sensu kontynuowania strajku na robotach publicznych
[Wśród strajtkujących robotników
na robotach publicznych w Sósnówou,
Będżinae j przy regulacji. Przejawy oraz Brynicy coraz bardziej rozszerza
się pogląd, iż kontynuowanie strajku
nie ma sensu, a na coraz w-ęk&ze swa
ty naraża samych strajkujących.
Konferencja przeprowadzona w Mazatracie sosnowieckim przy udziais
dyrejrora wojewódzkiego Funduszu
Pracy p. Piwow ńśkieęo wzmocniły
pog-Jąd na bezsensowność dalszego pro
wadzenia. alkoji strajkowej.
Na wczorajszej konferencji, drugiej
z kolei, wjkśórej wzięli udział: dyr.
Piwowoński, wicewairfeta Heynar, in
spektor Wesołowski i wiceprezydent
Mmstaedt oraz delegaci robotników,
za proponowano przedstawicielem straj
kujących, aiby robotnicy powrócili do
pracy, a życzenia,, fatóre przedłożyli,
zostaną przedstawione odpowiednim
" ładzom i być może ‘Zęściowo zostaną
zrealizowane. Delegacje strajkujących
oświadczyła jednak, iż robotnicy p>
smanowiili wysłać delegację w ilości 4
osób do województwa, ewentualnie Jo
Ministerstwa.
Robotnicy strajkujący .tedy .łatwo
sie mogą zbrjentowacć. iż istnieje do
bra woj? choć częściowego zadosćuc; y
nienia ich życzeniom, o we pozwolą na
to możliwości finansowe, że nie mogą
-> -em decydować władze miejscowe' i
przeto akcja strajkowa nie może mieć
^daego wpływu na takie czy inne za
łatwienie. Jeżeli dzisiaj przystąpią dc
pracy to nie przekreśla ją wcale swych
żądań. . natomiast strajkując. pozba
wiają się zarobków , ryzykując jedno-

cześnie zasiłek zimowy, bowiem mogą
nie zdołać odrobić potrzebnych 104
dni, aby zasiłek otrzymać. .Zdają &o.
bie z tej sytuacji większość iwbótimków, jednak brak jeszcze decyzji, aby
przystąpić do .pracy. Należy przypu-

szczać jednak, iż strajk dziś lub jutro
zestame zlikwidowany. Kontynuowa
nie strajku ua .robotach, których wy
konanie nie jest rzeczą 'palącą, termi
nową. jest największą stratą samych
strajkujących.

Dziś ostatni dzień głosowania
na jaki cel powinien śpiewać Jan Kiepura w Sosnowcu
Rozpoczynamy dzisiaj ostatni dzień
głosowania na jaki cel powinien śpie
wać Jan Kiepura w Sosnowcu.
Poniżej przytaczamy cele ustalone
przez naszych Czytelników. Z poniżej
wymienionych celów należy wpisać je
den, dwa lub trzy cele uznane przez
siebie za najważniejsze, kartę wyciąć
i przesłać do „Kurjera Zachodniego1(do centrali lub jednej z filij).
1) Odnowienie kościoła Wnieb. N.
M- P. w Sosnowcu.
2) Tow. św. Winc. a Paulo (na rzecz
wyjątkowej nędzy, odzież na zimę itp.)
3) Stypendjum im. Kiepury w gim
nazjum im. Staszica.
4) Sala gimnastyczna w gimnazjum
im. Staszica.
5) Bezprocentowa kasa pożyczkowa
rzemieślników chrześcian.
fi) Fundusz Obrony Narodowej
7' Fundusz Obrony Morskiej

8) LOPF.
9) Polski Czerwony Krzyż.
10) Dokończenie budowy kościoła w
Nowym Sielcu.
11) Dzwony w kościele św. Tomasza
na Pogoni12) Szkoła muzyczna im. Moniuszki
w Sosnowcu
13) Szpital przeciwgruźliczy.
14) Szpital dziecięcy.
15) Budowa teatru
16) Dom społeczny na Pogoni.
mi ii wi
17) Niezamożni studenci na Uniwer
TAK CZY NIE?
sytecie Warszawskim.
18) Sieroty bezdomne
On: — Wszystkie kobiety bez wyjątku opo
19) Nieszczęśliwe rodziny polskie po nują zawsze i wszędzie.
Ona: — Te nieprawda — to nieprawda!
zajściach w Przytyku.
OMYŁKA
20) Dom starców.
— Widział par. jui nowy oka; Murilla, za
21) Odnowienie zamku w Będzinie.
przez miasto?
22) Fundusz dla emigrujących ży kupiony
— Nie, od kilku miesięcy nie byłem w ogro
dów z Polski.
dzie zoologicznym.

HUMOR
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JEDYNE ŻYCZENIE

KARTA GŁOSOWANIA W PLEBISCYCIE
„KURJERA ZACHODNIEGO"

na jaki cel powinien śpiewać Jan Kiepura w Sosnowcu

Dziś nie odbędzie się
POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ
W CZELADZI
Jak już donosiliśmy, na dzień dzi
siejszy zapowiedziane było posiedzenie
Rady miejskiej w Czeladzi.
Program obrad m. in. przewidywał
sprawę likwidacji zatargu i zamianę
pola p.
Nowakowskiemu, któremu
grunt zabrano i poprowadzono ulicę.
Jak się dowiadujemy, ze względów
czysto formalnych posiedzenie Rady
miejskiej w Czeladzi w dniu dzis^-.
szym nie odbędzie się.
Termin posiedzenia me został nazn?czony.

1-

PROGRAM RADJOWY
PIĄTEK 7 SIERPNIA 1936 R.

6.00 Pieśń „Kiedy ranne wgtają zorze". 6.03
Muzyka symfoniczna popularna (płyty). 6.33
Gimnastyka. 6.50 Muzyka lekka w wyk. Małej
orkiestry P. R- pod dyr. Zdzisława Górzyń
skiego. 11.5? Sygnał czasu, hejnał- 12-03 Chwil
ka społeczna. 12.10 Wiadomości bieżące. 12-33
Koncert solistów (płyty). 15.50 Lekcja języka
polskiego. 15.45 Rozmowa z chorymi ks. kape
lana Michała Rąkasa. 16.00 Koncert solistów:
Hanna Dieksteinówna — fortepian i Teodor
Kleinman — skrzypce. 16.45 „Warszawskie uczelnie akademickie" — odczyt dla maturzy
stów. l?ż» Uwertury — koncert w wyk. or
kiestry kameralnej pod dyr. Adama Hermana.
17.50 Poradnik sportowy. 18.00 Porady radio
techniczne. 18.10 Melodje ludowe śląskie w opracł Jerzego Haralda w wyk. Kwartetu mę
skiego „Silesia". 18.35 Koncert reklamowy.
18.45 Pogadanka. 18.50 Biuro atudjów rozma
wia ze słuchaczami P. R. 19.00 „Franciszek
Liszt — szermierz ideałów rozmantycznych".
Montaż muzyczno - słowny. 20.30 „Z Golgoty
Legionów" — fragment z książki Andrzeja
Struga p.t. „Za wierną służbę". 20.55 Poga
danka aktualna. 21.00 Koncert rozrywkowy w
wyk. ork. kameralnej i solistów. 22-00 Transuusja i wadomości z XI Olimpiady w Berli;’-ie. 22.30 Wiadomości sportowe. 22.35 Muzyka
taneczna _g_ kajw^ni Ziemiańskiej .w ł<odg,

— Mam tylke jedne, jedyne tyczenie, kechany — mówi młoda małżonka de swego eb
iubieSca, z którym wraca właśnie ad ołtarza.
— Jeśli je spełnisz, b-driem- szczęśliwi:
— Jakie kochanie"
— Chcę, żebyś mi nigdy niczego nie odma
wiał.

TRUDNE ZLECENIE
— Czy tu u panów jest biuro tłumaczeń ?
— Tak jest. Czem możemy panu dobrodzie
jowi służyć?
— Prosiłbym o wytłumaczenie mojej żonie,
że przy obecnym zastoju trudno myśleć a no
wym kapeluszu.

.......

_

ą .

podDis;

KWESTJA PRAWNA
Do kancelarii adwokata wpada jak wicher
jegomość i od progu woła;
— Panie raecenarzu, czy można go zrobić
kryminalnie?
— Ale kogo, co i za co!
— Ja się pytam, czy można go zrobić kryminalme, bo cywilnie nie cheę...
— A co on zrobił?
piesi weksla..-.

CI-J

Tarłowski zjawił się

Obuchem siekiery
w GiOwę
W ub. niedzielę, na jednej z ulic
Dąbrowie wynikła bijatyka pomiędzy
Władysławem Kozłowskim a Władysła
■•vem Pielcenem.
W pewnej chwili Władysław Pielcer.
uderzył w głowę Kozłowskiego obu
chem siekiery tak mocno, iż ten runął
nieprzytomny na ziemię.
Kozłowski przewieziony do szpitala
powiatowego w Będzinie, zmarł nie od
zyskawszy przytomności.
Bielcena policja aresztowała.

200 harcerzy polskich
NA ZLOCIE SKAUTÓW W RUMUNJI
Do Rumunji wyjechała onegdaj wy
prawa harcerska w sile 200 osób. We
źmie ona udział w IV narodowym zlo
cie skautów w Rumunji.
Uroczyste powitanie harcerzy pol
skich odbyło się na stacji granicznej
Grigore Ghica Voda. Przemówienie w.
języku polskim wygłosił prof. Gramatorci. Przy wjeździe pociągu na pięk
nie przystrojony dworzec w Czerniewcach orkiestra odegrała hymn naro
dowy polski i rumuńskiZ Czerniowiec harcerze udali się do
Jass-

na Jęzorze
Jak już donosiłAmv. kilką <łm temu
.-.'stal aresztowany w Częstochow;©
międzynarodowy oszust nazwiskiem
Janowski, podający się za „księdza11Tarfowski swą karjerę oszukańczą
rozpoczął w r. 1910 w Medjolanic,
gdzie podawał się za biskupa polskie
go i zbierał przyfem poważne rumy
:ia. cele religijne, aż wreszcie został
zdemaskowany i osadzony w wiezieniu
Nie odebrało mu '-o ochoty do dal• zych występów, bo oto w r. 1913 zła-

wji się w Warssąwje, gdrie swoje piąstyiKj rozpoczął na. nowo.
Czas wielkiej wojny spędził w spo
sób . niewiadomy.
W ub. roku zjawia się znowu w ś- licy. podając się zą księdza-uchodźcę z
Bofezewjj, gdzie był prześladowany i
jako taki zdobywa audiencję u nunsjucza Marmagigi.
Przeż jakiś czas udaie księdza Fran
cuza, a wreszcie „ląduje ‘ w Częstohowie. gdzie rozwija wiejlką misję re-

Proces, iow. NoM-MMiyi

odbędzie się

w

Jak się dowiadujemy, sąd grodzki w
S,snowcni wyznaczył rozprawę prze
ciwko adw. Hofmokl-Ostrowskiemu, oskarżonego o obrazę sądu na dzień 25
sierpnia rb.
Jąk wiadomo, adw. Hofmdkl-Ostro^
aki, obrońca Pawia Grzesz-olskiego,
.-kazanetzo przez Sąd okręsrowr w So
snowcu na karę s'mier«i zamienicną na
dożywotnie więzienie, wyjedhał po ukończeniu procesu do Zakopaneco,
skąd wysłał depeszę treści następu
jącej:
„XV imię zdeptanego prawa i krzy
wdy Pawła Grzeszolskiego, przeciw
ko skazującemu go wyrokowi
tra
gicznej omyłce sądowej zapowiadam
apelację. Podpisano: Hofmokl-Ostrowski'".
Prokuratura w Sosnowcu dopatrzyli
>ifi. JY. .trei<U. WYŻtJ figzytoczonej óępe

dniu 25 sierpnia
6«y obrazy sądu i sporządziła akt oskarżenia.
Adw. HofmokJ-Ostrowski oefcanżomy
jest z art. 127 k. k.
Proces ten wzbudził zrozumiale za
interesowanie w Zagłębiu, a w szcze
gólności w sferach miejscowej paleitry.
Jak wiadomo, adw. Hofrnoki-Ostaow
s'.ti został skazany przez sąd' grodzki
w Warszawie na 3 miesiące aresztu oraz pozbawienie pruktyfci prawniczej
na lat 10 za obrazę rządu, wyrażającą
■się w sło -ach: „Tchórze mogli tylko
wymyślić Bereze“, użytych w głośnym
procesie red. Piaseckiego.
Jak nas informują, ze wzjdędlu na
to, że adw. Ostrowski przebywa na
wolności z>.i kaucją 1000 zł-, na procce
• ’ój w Sosnowcu pnzyjedne i sam bed&a.jostapcwiał .w moli
|l

hgijną. wyrażającą się nąt-utralnie w
zbiórkach. ..Ksiądz ’ Tarłowelki znając
doskonale języki oraz sprawy ducho-.
wieństwą potrafił zjednać sobie wy- ‘
bitne eobistości wśród księży katolic
kich. Jak nas informowano .jksiądz“ .
Tarłowislki został aresztowany w- Czę
stochowie.
Tymczasem wczoraj rozeszły się son
sacyjne pogłoski, ze na Jęzorze poja
wił s’ę jakiś osobnik ne«zący koloratkę
i podający się za „księdza*1 Tarłów>kiego.
Jak informują nas, istotni- zjawił
się tam osobnik, podający się za
dzai: Tarłowskiego, którego czytelnicy'
nasi w Niwce dzięki notarce w K- Z,
zdemaskowali.
„Ksiądz" Ta-riowsfci był podchmielo
ny i zamierzał przenocować na Ję«>
następnie rano miał pojechać do
s. biskupa Kubiny „po posad**,
zapytano, dlaczego nie udał
się na plebanję w Niwce na nocleg, oświadczył, że się wstydzi, gdyż jest
[K>dchmielony.
Parafjanie zwróci’ się do k®. prała
ta Goli, informując go o ,,‘księdzu" Tar
lowskim. Ks. prałat Gola polecił poli
cji wdrożyć dochodzenie.
Wedłuig niestwieTdzonych wersyj
został on areetzowiany, a n^s-tępnie wy
puszczony na wolność.
Niewiadomo, czy osobnik ów jest
.sobowtórem11 „księdza11 Tarfowtóego czy też został on zwolniony z wię
zienia w Częaiochowie.
Niewątpliwde wdrożone dochodzenie
policyjne wyfkaże całą sprawę j zdema
OK.tniAMAT.ni*.
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CO MÓWIĄ NASI ZWYCIĘSCY
o swych bojach olimpijskich
Zarząd Podkolegjum
zawiadamia swych
członków, że w
dniu 9 sierpnia rb. o godz. 14.30 w lo
kalu przy ul. żytniej 10 w Sosnowcu
wardsa, który zawsze „puchnie" na finiszu, a (Dom Społeczny) odbędzie się nadzwy
OSTATNIEGO SŁOWA JESZCZE kto wie, czy przy mojej dobrej formie me u- czajne zebranie członków z udziałem
zyskałbym
niespodziewanego
zwycięstwa. przewodniczącego Wydziału Spraw Sę
NIE POWIEDZIAŁAM
Trudno, przepadło, stało się. Zmarnowałem o' Walasiewiczówna wyzbyła się już kazję, która zapewne się już nie powtórzy i dziowskich z Częstochowy. Osobne za
wiadomienia wysyłane nie będą.
zmartwień o swą nogę, której nadwy to mnie strasznie gryzie.
rężenie orna-l nie sprawiło, że nasza
najszybsza biegaczka musiaiaby zrvzygntóiwać z finałowego biegu.
O swych peryipetjach opowiada ona
następująco:

Jedetu z dziennikarzy polskich, ba trów. Gdy po chwili zorjentowałem się, że me
jest tuż tuż było zapóźno. Przyzwyczajony
wiący ma Olimpiadzie przeprowadził ta
przez dwa dni do dłuższej prostej nie zdoła
rozmowy z naszymi zawodnikami, któ łem na krótkim odcinku rozwinąć należytej
rzy przysporzyli chwały sportowi pol- szybkości.
Jestem przekonany, że mogłem pobić Edstiemu.

Śmierć złodzieja-włamywacza

— Od samego startu noga bardzo mnie bo
lała, a w tej chwili boli jeszcze bardziej. Kto
wie, jaki byłby wynik, gdybym biegła ze zdro
wą nogą. Co najciekawsze, że byłam psychicz
nie do dzisiejszego dnia bardzo złamana. Tłu
maczyło się. to zaś tem, że miejscowi lekarze,
którzy badali mnie od kilku dni, oświadczyli,
że mam poważnie nadwyrężony, mięsień i że
rfe powinnam właściwie biegać. Bardzo się
tem przejęłam, toteż w przedbiegu i półfinale
oszczędzałam się, przypuszczając, że rzeczywi
ście każdy silniejszy krok może doprowadzić
do zerwania ścięgna, co całkowicie uniemożli
wiłoby mi bieg w finale. Zrana przed biegiem
odbyło się konsyljum. Obecni byli: gen. RoupKi, dr. Rettinger i dr.Sidorowicz i powieeM, że sytuacja moja nie jest tak groźna, że
niema śladów wyraźnych urazów pomimo do
tkliwego bólu jaki odczuwałam.
Oświadczenie naszych lekarzy tak mnie ura
dowało, że zupełnie z innym nastrojem poszłam
na start. Mając tę świadomość, że nic mi nie
grozi zacięłam zęby i pomimo bólu postano
wiłam dążyć za wszelką cenę do zwycięstwa.
Wydaje mi się, że zdołałabym je osiągnąć. 0statniego słowa jeszcze nie powiedziałam. Obecnie, jak mnie zapewniają, będą musiała
przebyć Mlkotygodniową kurację, potem zabiorę się na nowo do treningu i postaram się
jeszcze pokazać światu co potrafię.

pod kołami pociągu
Wczo.raj o -godz. 16.30 rzucił się pod
pociąg towarowy miedzy Będzinem a
Dąbrową, znamy na terenie Zagłębia
zlodmej-włamywacz, niejalki Miśka (Bę
d'ziin, Ksawe r o wska). Misia został ma<akrowainiy ipr-z&z lokomotywę.
Podobno powodem samobójstw.-. by
ła nieudana wyprawa złodziejska. Otx> Miśta iziaknadi się do sklepu apożywczetso Kasprzyka na Warpni, gdzie
spłędirował szuflady i wkradł kilka
dziesiąt złotych. W pewnej chwili za
uważyli złodzieja domownicy i wszczę

Wojownicza małżonka
zorganizowała bandyci; napad na męża

Kilka dni temu donosiliśmy o napa
dzie trzech
zamaskowanych spra
wców na mieszkanie Stanisława Sobo
— Nie spodziewałam się bynajmniej — o- ty w Suchej Górce gm. Jangrot i zra
świadcza nasza sympatyczna dyskobolka Ja- bowaniu mu pod terorem 126 zł.
dz.’.-. Wajsówna — źe uda mi się osiągnąć taki
Energicznie przeprowadzone docho
dobry wynik. Rzuciłam coprawda raz w życiu
dalej na popisie sokolic w Aleksandrowie pod dzenie doprowadziło do ujęcia jednego
Łodzią przed miesiącem, był to wszakże wy ze sprawców, mianowicie Władysława
nik nieoficjalny i zaledwie o 50 cm. lepszy od Kota z Lgoty Leśnej gm. Szreniawa,
dzisiejszego, który jest oficjalnie najlepszym pow. Miechowskiego, szwagra poszko
moim wynikiem życiowym. Jeżeli chodzi o
Mayermayer jest ona rzeczywiście doskonałą dowanego.
dyskobolką, ale trzeba wziąć pod uwagę, że
Podczas rewizji u Kota znaleziono

NAJLEPSZY WYNIK ŻYCIOWY

waży 76 kg., gdy ja ważę 68, a ta różnica w
wadze odpowiada mniej więcej różnicy około
półtora metra, jaką miała nademną przewagę
w rzucie.

KUCHARSKI NIE JEST ZADO
WOLONY Z SIEBIE
— Bynajmniej nie jestem zadowolony z me
go wyniku — mówi Kucharski. — Jestem
przekonany, że miałem w życiu jedyną okazję
osiągnąć wspaniałe zwycięstwo. Jeżeli nie za
jąłem lepszefo miejsca, to częściowo z mojej
winy ,a częściowo z winy organizacji biegu.
Błąd mój polegał na tem, że nie zauważyłem
gdzie leci Włoch Lanzi. Niespodziewanie wy
skoczył on z lewej strony. Pilnowałem murzy
nów tylko z prawej, a gdy Włoch błyskawicz
nie znalazł się z przeciwnej — nie zdołałem go
już dopędzić.
Drugą przyczyną mego niepowodzenia było
przesunięcie startu i mety o 40 m. wtył. Or
ganizatorzy zapowiedzieli, że czynią to w tym
celu, aby zawodnicy po starcie mieli większy
odcinek prostej a nie wpadali odrazu po star
cie na wiraż. Bardzo być może, że miało to
swe uzasadnienie, ale dla mnie, jako finiszowca, było to bardzo niedogodne. Nadobitkę za
pomniałem zupełnie o tej zmianie i przy wyj
ściu na prostą myślałem, że mam jeszcze przed
sobą- ■— według dawnego systemu — 80 me-

Buljon ugotowany
PRZED 75 LATY
Uniwersytet fiilladellfwjiskłj' przecho
wuje buljon, sporządzony przez 75 la
ny. Bul jon ten jest dotycinczas tek czy
sty, jak w stanie świeżym i zapewne
okazałoby sie, że i smak jego nie uflegl
zmianie, gdytby otwarto ampułkę, w
Której jest zawarty.
Ale nifct nie odważy się zniszczyć tej
ampułki dla spróbowania bul jonu, gdyż
cenną tę pamiątkę histeryczną sam
napełnił wyjałowionym przez siebie
buljonem i przesłał jednemu ze swych
uczniów w Filadełfji wielki Pasteur
na dowód, że wyjałowione jego spo
sobem, który otrzymał, jak wiadomo,
nazwę pasteuryizacjii, płyny micgią być
przechowywane przez czas nieokre-

ii alarm. W pogpń -za Miśtą rzuciły się
orzedtewszystkiem dzieci, głośno wzy
wając policji. Na krzyki dziatwy rzu
cili się za lucidloającym i starsi.
Miśta dopadł toru kolejowego, a wie
dząc o tem, żego po.zm.amii> i ucieczka i
aik nie unitowabiłby go przed’ wymia
rem ikary, rzucił się pod nadchodzą
cy pociąg towarowy, ponosząc strasz
ną śmierć.
Zwlekli Mięty po przybyciu władz
przewiezione zostały do koeltnicy irrzy
szpitalu powiatowym w Będzinie.

straszak imitujący rewolwer i sztylet.
Jak się okazuje, napad na Stanisła
wa Sobotę zorganizowała jego własna
żonia, Aniela, żyjąca z mężem od dłuż
szego czasu w niezgodzie.
Anielę i jej brata Kota zatrzymano
i oddano do dyspozycji władz sądo
wych.
Odnośnie pozostałych dwóch spraw
ców, policja jest na tropie i lada chwi
la zostaną ujęci

§ Z SALI SĄDOWEJ £
Kradzież butów
Katafzyina Włodarczyk, lat 38, zam.
w Sosnowcu (Legionów 10) Ikiupila za
4.50 zł. od swego kuzyrna Józefa Wło('arozyika 1 pairę ipaintofli, które z-stały
przez niego 30 kwietnia rb. slkiradizione
szewcowi Rafałowi Konkolowi.

Sąd grodzki skazał Tózdfa Włodarczytka na miesiąc are&żtiu, zaś Katarzy
nę Włodarczyk uniewinnił, wychodząc
z założenia, że Włodarczyk owa mie by
ła powiadomiona o pochodzeniu skra
dzionych butów.

Kradzież węgla
Sąd grodzki w Sosnowcu rozpatry
wał sprawo Franciszka Bułzaka, Igit 40.
tam. w Sosnowcu (Pawia 7) oraz Maoskarżonych o kradzież 120 kg. węgla
na -iztkodę P. K. P. w dniu 30'kwietnia

bież. roku.
Na mocy wyroku Bul-zak aodtał ska
zany no miesiąc arc~zł.u z zawiesze
niem wykonania Ikary na 3 lata, a Marjanma Buchacz na tydzień aresztu.

GOSPODARCZE
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Jakie podatki płacimy
w bież, m-cu

W caiąigiu bież, m-ca płatne są nastę
pujące podatki:
1) do 7 bm. podatek dochodowy od uposażeń służbowych, emerytur i wy
nagrodzeń za najemną pracę, wypłaco
nych przez sluiżbodawcę w lipciu b.r.;
2) do 15 bm. — zaliczka kwartalna
(za drugi kwartał) na podatek przemy
słowy od obrotu za r. 1936;
3) do 25 bm. — zaliczka miesięczna
na podatek przemysłowy od obrotu za
Buljon, przechowywany w FiŁadel- r. 1936, w wysokości podatku, przypa
w®mqwp<e tefio portwjer- dającego od obrotu osiągniętego w iapfinzpz wisajatikiie przedsiębiorstwa

obowiązane do pubłicznelgo ogłaszania
sprawozdań o swych operacjach lub
do składania sprawozdań do zatwier
dzenia — a z innych przedsiębiorstw
przez przedisiębionstwa handlowe I i II
katefgorji oraz przemysłowe T do V
kat., prowadzące prawidłowe księgi
handlowe.
Ponadto płatne są w sierpniu zaległo
ści odroczone łub rozłożone na raty z
terminem płatności w tym miesiącu
oraz podatki, na które płatnicy otrzy
mali nakazy płatnicze z terminem pła'nośoi również w tym miesiąqu.

Nr. 2

Kronika gospodarcza
PROSPERITY W ANGIELSKICH STOCZ
NIACH OKRĘTOWYCH. Donoszą z Londy
nu, że znane angielskie stocznie okrętowe
Clyde mają w roku bieżącym najwyższy stan
zatrudnienia od okresu wysokiej konjunktur?
w latach 1928—1930. Stocznie te wypuściły
w siedmiu miesiącach bieżącego roku statki
o ogólnym tonażu 143.44)9 brt. czyli o 37 tys.
brt. więcej niż w analogicznym okresie 1935
r. Zamówienia floty handlowej w pierwszych
siedmiu miesiącach bieżącego roku wynosiły
75 statków o łącznym tonażu blisko 400 tys.
brt., co oznacza w stosunku do odpowiedniego
okresu 1955 r. wzrost o blisko 50°, o. Również
zamówienia admiralicji poważnie się podnio
sły. Marynarka wojenna zamówiła m. in. trzy
krążowniki, okręt — bazę dla łodzi podwod
nych, 26 innych statków wojennych oraz kil
kanaście małych statków pomocniczych.
RUCH ZŁOTA W ANGLJI. Bank Angiel
ski stwierdza w swem ostatniem sprawozda
niu tygodniowem dalszy przyrost zapasów zło
ta o 1.1 miljn funtów tak, że całkowity wzros!
poczynając od początku roku przekroczył 38.'
miljona funtów. Zauważyć należy, że wyw.k
złota z Anglji do Holandji i Szwajcarji był v.
ostatnim cazsie większy niż wwóz z tych kra
jów. Inaczej rzecz się ma w stosunku do Fran
cji. W jednym tylko tygodniu przywieziow
złota z Francji do Anglji na sumę 5.11 miljn
funtów. Angielskie sfery giełdowe uważają, że
ten przypływ francuskiego złota do Anglji
niema podłoża spekulacyjnego. W City są ra
czej zdania, że Anglja nosi się zamiarem prze
niesienia swych wielkich zapasów złota z Frań
cji do Londynu. Motywowane to jest niepewnem położeniem politycznem Francji, a zwła
szcza wzmożeniem wpływów partji komuni
stycznej.

ZAWIERCIA
..... W BWSCTK

Znaczna poprawa
W FABRYCE HULCZYŃSKIEGO
W ZAWIERCIU
Jak już podawaliśmy przed paru ty
godniami, dzięki interwencji i staraniu
miejscowych władz oraz delegacji ro
botników fabryki Kulczyńskiego
w
Zawierciu, nieczynna od dłuższego cza
su fabryka została uruchomiona, co
wywołało zrozumiałe zadowolenie.
Jak się dowiadujemy, w obecnej
chwili fabryka Hulczyńskiego zatrud
nia 298 robotników i jak informują
naszego korespondenta, jest nadzieja
powiększenia tej załogi.
Uruchomiona została walcownia,
która pracuje na jedną zmianę i od
dział lemieszarnia będąca w ruchu na
dwie zmiany.
X OSOBISTE. Wiceprezydent m. Za
wiercia p. Władysław Góralczyk po
wrócił z urlopu wypoczynkowego i w
dniu wczorajszym objął urzędowanie
X SPROSTOWANIE. We wczoraj
szym artykule zakradł się błąd w dru
ku, a mianowicie: piekarnię Libermanów w Zawierciu w m-cu marcu br.
zamknięto i opieczętowano na polece
nie władz administracyjnych w Za
wierciu, a nie władz miejskich, jak po
myłkowo wydrukowano.
X ZAKOŃCZENIE STRAJKU. Wczoraj zakończony został strajk w fabry
ce ,,Poręba" i robotnicy przystąpili do
pracy. Inż. Piątkowski w myśl żądań
robotników przeniesiony został do innej
fabryki, należącej do tych samych wła
ścicieli.

—^OLKUSZA
„ORZEŁ“ — Za chwilę szczęścia

X STARZEC POD KOŁAMI WOZI.
W dniu 5 bm. na idącego szosą ze
Skały do Sułoszowej Mikołaja Kowalenko, 80-letniego starca, mieszkańca
Sułoszowej, najechał z tyłu Edmund
Detcz ze Skały. Kowalenko doznał zła
mania nogi i pokaleczenia twarzy. Od
wieziony został do szpitala olkuskiego.
X NA ZLOT „SOKOŁA" DO CZĘ
STOCHOWY. Zapisy na zlot sokolstwa
polskiego do Częstochowy wr dniach 15
i 16 bm. przyjmuje skarbnik gniazda
olkuskiego, p. Tołkacz (sklep j. Czoppa
w lkuszu — Rynek).
Zarząd gniazda olkuskiego prosi
swych członków i sympatyków do grem
jalnego zapisywania się na zlot.
X OKRADZENIE SKLEPU. Wezer;
szej nocy nieznani sprawcy włamał . ię
do sklepu St. Banysiowej w Ol!:-i-:
(Czarna Góra) i skradli różnych tow
rów na ok. 2 tys. zlanych.

A u K J E. h

Z A CH O DN T

piątek 7 sierpnia 1936 rcau.

W drugim wypadku motocyklista ja- du rabunkowego na pocztyljona Bień dziewczynki. W wyniku dochodzeń udący szosą Bydgoszcz — świecie z nie kowskiego pod Kielcami i postrzelenia stalono, że 8-letnie dziecko było uduszo
wyjaśnionych przyczyn uległ katastro policjanta pod Szydłowcem. Zapędzo ne, a przed tem zniewolone. Ustalono,
fie i po kilku godzinach zmarł, jego ny w zasadzkę bandyta usiłował się o- że zbrodni dokonał włóczęga, który ba
strzeliwać, został jednak zabity salwą wił w tych okolicach przed trzema
towarzyszka odniosła tylko rany.
WAKACYJNY INSTYTUT SZTUKI
oddaną przez policję. Zwłoki zostały dniami. Wszczęto pościg za zbrodnia
BANDYTA ZABITY W WALCE
W GDYNI
rozpoznane przez Bieńkowskiego.
rzem.
Z POLICJĄ
Ministerstwo Wyznań Religijnych i
ZBRODNIA WŁÓCZĘGI
W pobliżu Szydłowca pod Kielcami
Oświecenia Publicznego zorganizowało' policja wytropiła groźnego bandytę —
W lesie gm. Dęby Wielkie woj. war
obecnie w Gdyni niezwykle ciekawą, Marjana Porszewskiegc iprawcę napa szawskiego znalezione, zwłoki małej
a zarazem interesującą imprezę kultu‘Iną np. „Wakacyjny Instytut Sztuki
Gdyni . Wykłady Instytutu, który
:-zyskał dla siebie wybitnych pisarzy
..teratów, krytyków i artystów — od
wają się codziennie od 2 do 29 bm.
auli Państwowej Szkoły Morskiej,
rogram wakacyjnego Instytutu obej
nuje znawstwa prasy, filmu, radja, wy
Mamy ieszcze w pamięci koucentra- lotnictwie wŁekiem. Przeciwko flocie, strzeni z diużym ładunkiem bomb, &•
;howania, sztuki ludowej, oraz innych .'ję angielskiej floty wojennej aa mo angielskiej Włosi postawili swoje sa talki z powietrza na flotę morską wiszę
uziedzin, jak również szereg wieczorów rzu Śródziemnem. Demonstracja ta moloty i sugestja ataku lotniczego o- dzie są brane pod uwagę, a w wojen
autorskich.
miała na celu ochłodzenie włoskich za kazała się silniejsza... Powstało cieka nej doktrynie włoskiej stanowią punlcr
pałów wojennych, tymczasem wypad we zagadnienie: czy rzeczywiście lot ciężkości w działaniach morskich. Do
•VOWY SZKUNER DLA FLOTY
ki potoczyły się zupełnie inaczej. Wło nictwo .tak łatwo może zniszczyć okrę tychczas jeszcze spotkania dwóch flot
RYBACKIEJ
chy doprowadziły swoje zaborcze <a- ty wojenne?
morskiej i powietrznej — w pełnem
Do Gdyni przybył dwumasztowy miairy do końca, a w międzyczasie p.
W dobie obecnej, kiedy państwa dy znaczeniu tego słowa, nie było, jednak
- Jiuner „Marja Alicja" z Havru. Szku Baldwin wypowiedział wielce 'tajemni sponują ciężkiemi samolotami, zdolne- w najbliższej wojnie niewątpliwie
.sr ten zakupiły 2 gdyńskie przedsię- nzą mowę o marynarce angielskiej i mi do przebywania. olbrzymich prze- zmierzą się ze sobą samolot i okręt.
orstwa rybackie, które po małej prze
Kro z tego pojedynku wyjdzie zwy
■ udowie i zmontowaniu motoru, będą
cięsko? Odpowiedzi na to frapujące py
; prawiać na tym statku daleko-morskie
mnie szuka się zarówno po tej, jak ś
rolowy. Szkuner „Marja Alicja" jest
po tamtej stronie Oceanu.
•oecnie największą jednostką żeglarską
Anglicy, na zasadzie statystyki cel
floty rybackiej.
ności bombardowania lotniczego objektów ruchomych, przewidują tylko 1
OBRAZY ŚW. EWANGELISTÓW W
proc,
możliwości zniszczenia okrętu
Ameryką buduje
beenie torpedy, aa matgnes torpedy siłę przyciągającą.
RUINACH ŚWIĄTYNI 00 BAZYLktórych zakończenie jest namagnety- Mknący pod wodą pocisk wznosi się przy pomocy bomb. Wielokrotnie prze
JANóW
prowadzane doświadczenia wykazały,
ood
wpływem
siły
przeciągania
i
trafia
rowane.
Pozatem
konstrukcja
pocisku
W Bytomiu, pow. Słonimskiego, zna
że na 100 bomb zrzuconych z wysoko
leziono w ruinach b. świątyni 00. Ba- pozwala mu na odpowiednie zanurze statek w najbardziej wrażliwe i nie ści 3000 m. do koła o promieniu XX)
zyljanów cztery cenne, obrazy świętych nie się w wodzie, tak że torpeda może bezpieczne miejsce.
yardów, czyli powierzchni 284.000
podejść
zupełnie
pód
statek
wieprzy'
Obecnie
amerykańskie
laboraiorja
ewangelitsów, malowane przez niezna
yardy kw. trafiło tylko 50 proc. Jeżeli
nego mistrza w 18-tym wieku. Obrazy jacielski. Masy żelaza i stali , z kto- techniczne pracują nad wynalezie przeliczyć ilość celnych bomb na po
wielkości 1 m. na SO cm. są w ramach rvcb budowany jest starek, wywierają niem tego rodzaju torped przez nie wierzchnię jaka przedstawia okręt,
przyjaciela.
owalnych, drewnianych, w stylu rene
procent okazuje się nikomo mały i wy
sansowym. Jeden z obrazów jest w
nosi zaledwie 0,9 proc!
stanie zupełnie dobrym, pozostałe są
Skuteczność bombardowania okrętu
zniszczono.
nie jest talk wielka, jak celów na zie
mi. Jeeźli bomba nie wybuchnie wewNOWA UNJA LOTNICZA
nąjrz okrętu po przebiciu jego pancceWARSZAWA — HELSINKI
rza, szkody są tylko powierzhowne i
W uniach 2 i 8 sierpnia rb. bawił
w Warszawie finlandzki wiceminister
Od chwjb wstąpienia na tiron króla owych miusiałaby widnieć — natural zmniejszenie bojewości wynosi zaled
komunikacji, tymczasowy kierownik Edwarda VIII nie mija dosłownie je nie — również i podobizna Jej Kró wie 10 .proc. Dlatego też nowoczesne
Mości, małżonki
Edwar okręty otrzymują starannie opancetego ministerstwa, inż. Koskenmaa. — den tydzień, aby nie pojawiały się ja - lewskiej
rzony pokład, stanowiący poważną
Przedmiotem specjalnego zainteresowa k-ieś pogłoski o małżeńskich projektach da VIII.
A oto teraz u królowej wdowy an bronę przed skrzydlatym nieprzyja*
na wicernin. Koskenmaa, były sprawy Jego Królewskiej Mości. Do tej pory
cielem.
‘ iszego lotnictwa
komunikacyjnego. wszystkie podawane z ust do ust lub gielskiej Mary przebwwa w odwiedzi
Okręt wojenny broni się przed lot
M. in. omówiono sprawę wspólnego u- na lamach prasy informacje o bliskich nach pewna młoda dama krwi królew nictwem nietylko przy pomocy opan
chomienia przez „Lot" i towarzystwo zaręczynach króla Edwarda VIII, oka- skiej. Dzienniki angielskie wysnuwają cerzenia, ale posiada również airtyle'
już z tego powodu różne daleko idące
fińskie „Aero" komunikacji na szlaku zywały się fałszywe.
rję przeciwlotniczą j karabiny maszy
Znamiennym też był fakt, że wiel wniioslki, dopatrując się w gościu kiró- nowe.
Tallin — Helsinki.
Dzięki udoskonaleniu sprzętu O.
kie asekuracyjne towarzystwo lotndyu 'owej wdowy Mary przyszłej kandy ~
P. L. istnieje duża możliwość zestrze
TAJEMNICZE WY KRADZENIE
akie Lloyds nie chciało dotąd przyjmo datki do ręki króla Edwarda VIII.
ZWŁOK
Kobietą ową, która tak żywo intere lenia płatowca. Stopień zniszczenia, o
wać ubezpieczenia rozmaitych „parnią
Olbrzymią sensację
Bielsku wy. tek", które przygotowywane są juiż na suje w tej chwili opinję publiczną w krętu przez samolot tonpedowy określa
wołał tajemnicza kradzież zwłok z miej koronację Edwarda *111 w przyszłym Anglji. jesr księżniczka Cecylja Wi sie na 5 proc. Torpedy lotnicze są o
skiej kostnicy. Mianowicie w ub. nie roku, a których producenci drżą o to, ktorja von Hohenzollern. Jest ona bar połowę mniejsze od normalnych, mor
dzielę na odpuście w Kętach zmarła na że „pamiątki te mogą się stać za rok dzo piękna, wysportowana, liczy 19 skich i Skuteczność ich jesr znacznie
gle 23-letnia Marja Gadowa z Zem bezużyteczne, ponieważ rzecz prosta. wiosen. Królowa Mary ma pddobno dc słabsza.
W Stanach Zjednoczonych doświad*brzyc. Zwłoki zmarłej odstawiono do $ą one wszystkie ozdobione tylko podo niej wybitną sympatię. Księżniczka
kostnicy cmentarnej w Bielsku. Dziś bizną samego króla. Gdyby zaś w mię niemiecka ma w najbliższych dniach cz.nda były przeprowadzone jeszcze
staranniej.
Do badań użyto trzy wy
stwierdzono, że zwłoki zostały wykra- dzyczasie króil Edwałd VIII -wstąpił w udać się na kilkudnnowypdbyt do hra cofane z obiegu
pancerniki, które pod
dzone przez nieznanych narazie spraw -wiązki małżeńskie, na ..pomiątfcaeh1' biny Jellicoe na wyspę Wli^ht.
dano bombardowaniu Na ipencernifc
ców. Należy zaznaczyć, że Gadowa nie
,.New Jersey' przeprowadzono cztery
posiada bliższej rodziny ani krewnych,
naloty i zrzucono 15 bomb óOO-fuintoani też bliższych znajomych.
wych oraz 17 bomb 2000-funoowych. —
AKT OSKARŻENIA PRZECIW
Pancernik zatonął dopiero przy ostat
SPRAWCOM ZAJŚĆ W KRZECZOWInim ataku,, nrzyczem istotnego znisz
czenia dkonały dopiero dwie ostatnie
CACH.
bomby. Na pancernik „WiTginja‘‘ nrzu
Prokurator Sądu okręgowego w Rze
Londyńska sala licytacyjna. Sotheby Knellera. Drugi jeszcze portret Ne- ceno 14 bomb, trafiła tylko jedna, poszowie wygotował już akt oskarżenia
przeciw dwudziestukilku uczestnikom itała się w tych dniach widownią za wtona sprzedano za 250 f. szt.. a za pzodnjjąc zatonięcie po 20 minutach.
ciętej
walki
angielsko
amerykański?j
Pancernik
„Oclahoma" przeszedł naj
maskę posmie-rną Newtona osiągnięto
krwawych zajść w Krzeczowicach, wy.
o posiadanie listów i osobistych doku -4 f. szt.
cięższą próbę. Bombardowano a-? prze®
nikłych w czasie strajku rolnego.
mentów wielkiego fizyka i matematy
Ogółem sprzedaż wszystkich tych 48 godzin, zrzucając 67 bomb 2000 runZNOWU POŻARY LASÓW
ka, Izaaka Newtona.
pamiątek przyniosła, około 10.000 f. szt. towych. Trafiły tylko trzy bomby, nie
wyrządzając jednak poważniejszych
W lesie należącym do majątku Po
Wszystkie prace naukowe Newtona
uszkodzeń.'lane pociski padały w wwstawy spłonęło 20 ha lasu. W majątku (1645—-1727) znajdują się od -872 r. w
dę obok okrętu, co było powodem roz
Zamosie w powiecie brasławskim spło posiadaniu uniwersytetu Cambridge,
luźnienia spojeń i naskutók przecienęło 2 i pół ha lasu, w majątku Miku- gdzie, jak wiadomo, genjalny autor
JAKO
NAGRODA
aknia wody okręt po 24 godzinach za
licz Radeckiej w powie de brasławskim ..Principiów1 kształci! ęię, a następnie
DLA PODATNIKÓW
spłonęło 15 ha młodego lasu, w Woro- wykładał. Gorliwy zaś zbieracz Mstów
V- Mandżu-Kuo władze skarbowe
Po pewnym czasie przeprowadzono
Pajewie 10 ha lasu. W lesie Klin spło- i dokumentów osobistych Newtona,
lord Lymingtoń, stał 6ię z czasem po wpadły na noiwy, przyznać to trzeba, harUmn* nad skuteczuoscią torpedowa
nęło 85 ha drzewostanu.
siadaczem pięknego zbioru przeważnej oryginalny .pomysł zachęcenia podiat- nia lotniczego. Pancernik „Washin
KATASTROFA SAMOCHODOWA
rjilkow do regularnego wpłacania podać gton" został kilkakrotnie trafiony tor
idh części.
I MOTOCYKLOWA
Obecnie
spadkobiercy
zmarłego ków w terminie. Oto wszyscy, którzy pedami loitniczemi, jednak żadnych
Pod Wielką Wsią na Helu wydarzy niedawno lorda wystawili ten zbiór na do 30 czerwca zapłacili przypadające poważnych uszkodzeń nie zauważW
ła się onegdaj katastrofa samochodo sprzedaż.
na nich raty podatkowe ^trzymają bi i okręt mógłby brać dlalszy udział w
wa, którą spowodował rowerzysta.
Na licytację stawili się przedstawi- lety loteryjne gratis i franci. Będzie a facji.
Pędzący z szybkością 100 km. na go uele muzeów brytyjskich, do współ to lotórja skarbowa, w 'której ogólna
Kosztowne próby, jakie miały miei
dzinę autostradą z Jastrzębiej Góry do zawodnictwa
jednak z nimi stanęli sima wygranych wyniesie 2.000 Jola- sce w Anglji i Stanach Zjednoczonych
Wielkiej Wsi samochód prywatny — zbieracze amerykańscy, którzy posta rów. Pierwsza wygrana liczy 200 do jasno wykazują, że lotnictwo nie jcet
larów,
druga
—
100
dolarów,
trzecia
w stanie zmaiszcizyć floty iprzy pomocy
chciał wyminąć kolarza, który wjechał li wili sobie przelicytować Anglików.
na niego z bocznej drogi. Auto wpadło
I tak się też stało. Wszystkie lwy i następna po 50 dolarów i txł. eż do bomb i torped, nie narażajac się na
na krawężnik szosy i przewróciło się i inne dokumenty dostały się w ręce 10 dolarów. Pomysł ten ipadł na sprzy olbrzymie straty. Do tego rodzaju ata
jający
grunt,
gdyż
wielu
pddatnikóów
ków trzeba dużej ilości! samolotów ni
kołami do góry. Szofer został zmiażdżo zbieracza amerytkańskiego Gabriela
ny między siedzeniem a kierownicą po Wellsa. Inny zbieracz amerykański na skusiła nadzieja wyigramej. Pod tyim szczycielskich i trzeba się liczyć z fa
wyprzedziła ktem, że około 40 onoc. samoiiótów sw
nosząc śmierć na miejscu. Trzej pasa był za 800 1. szt. portret Newtona, ma względem Mandżuria
lowany w 1702 r. orzez sira GodtŁreya
żerowie samochodu sa ranni.

rcA^ POLSKI

CZY ARMJA POWIETRZNA
stanowi groźbę dla marynarki wojennej?

Namagnetyzowane torpedy
budują w Ameryce

Nowa kandydatka
na królową angielską

Pamiątki p o Newtonie
pod młotkiem licytacyjnym

Bilety loteryjne

-rffąSefk T Sfewpnia T956 rottu.
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Coraz większe usługi oddaje nam
elektryczne oko
Komórka foto - eltkrytczna swem
działaniem przypomina oko ludzkie.
Reaguje ona na promienie świetlne,
pod wpływem których powstają impul
sy elektryczne, mogące wykonać jakąś
użyteczną pracę. Od pewnego czasu
komórka foto - elektryczna przestała
być przyrządem wyłącznie laboratotoryjnym i znalazła szerokie zastoso
wanie w technice prądów słabych i ikustyce. Dzięki efektowi foto - ele
ktrycznemu dał się zrealizować film
dźwiękowy, jest to najbardziej papu
larae zastosowanie
..elektrycznego
oka‘‘. Obecnie zakres pracy komórki
jest tak olbrzymi, że istnieje już po
kaźna ilość książek, traktujących o
jej możliwościach.
Niedawno amerykański inżynier Colin wynalazł specjalny rodzaj komór
ki. w której pod wpływem padających
promieni świetlnych wyzwalają się
wewnątrz strumienie elektronów i w
ten sposób 75°/o energji świetlnej mo
że być zamienione na etnertz-ję ele
ktryczną. Dzięki temu wynalazkowi,
który obecnie przechodzi opracowanie
laboratoryjne, możliwe jest zrealizo
wanie idei otrzymywania energji ele
ktrycznej z promieni słonecznych.
Komórki toto - elektryczne znalazły
szerokie zastosowanie we wszelkich
sortowniach, gdzie na podział wjpływa
kol-or przedmiotu. Wielkie fabryki cy
gar zagranicą do sortowania swoich
wyrobów używają automaty, których
sercem i mózgiem są foto-komórki.
Przy pomocy komórki bada się zawat-ość procent! wą piasku w betonie.

^lapotężniejszem

ona jest najistotniejszą cząstką automatiu służącego do zapalania lamp u
licznych, z chwilą, gdy natężenie *wia
tła dziennego spadnie poniżej okre
ślonego minimum. Jeden z wielkich
entuzjastów komórki zbudował przy
rząd do przewracania stronic czytanej
książki. Wystarczy jedynie kiwnąć gło
wą, którym to ruchem przecinamy
strumień świetlny, padający na ko
mórkę, a przyrząd zaczyna działać ;
karta zostaje przewrócona.
Liczniki do automatycznego zlicza
nia intensywności ruchu ulieznegn,
przyrządy do analizy mleka, sygnali
zacja alarmowa, automatyczny portjer do otwierała drzwi i t^p. pożytecz
ne urządzenia opierają się na komórce
fota - elektrycznej, która, dzięki sw- j
olbrzymiej czułości i pewności działa
nia, niemal z każdym dniem znajduje
coraz szersze zastosowanie.

reklamy jest

światło elektryczne,
a więc dbaj
o dobre oświetlenie reklamy

i okna wystawowego
rnwrwwwwwwwwwwww

Wirówka, której ruch obrotowy
jest szybszy aniżeli ruch ziemi

Czarne listy
AUTOM
r AMERYCE
Stan Michigan (US.A.), w którym
izacijchije się centrum przemysłu auto
mobil ego, zdecydował podjąć ener
giczną akcję w celu zahamowania co
raz bardziej rosnącej fali Ikatasfnof
sam: chodowych.
W razie st wierdzenia wielokrotnych
przekroczeń przepisów o nu-chu samo
chodowym. -r.inmym szoferom zostaje
odebrane prawo jazdy na nlk lub też
raz na zawsze. Pozatem urząd kołowy
stanu pr-wadzi t. zw. czarną listę wi
nowajców. Osoby figurujące na tej
Uście, nie mogą już otrzymać świade »■
ctwa na prawo jazdy. Na listę dosiają
się ci wszyscy, którzy titirzyimai-i trzy
razy zrzędu kary policyjne za nieo
strożna jazdę.

W Stanach Zjednoczonych, w Wilminigton, skonstruowano niedawno we
dług planów pr>f. de Svcdberg z Upsali, laureata nagrody Nobla, maszynę
typu wirówki o fenomenalnej szybko
ści. Nawet w Ameryce maszyna ta
wywołuje podziw swą wprost fanta
styczną hyźością — 60.000 obrotów na
minutę.
Obwód jej tarczy przebywa na mi
nutę przestrzeń 40 kilometrów, p.dcza6 gay ruch o-brotowy kuli ziemskiej
wynosi tytko 28 km. Wirówka ta może
osiągnąć jeszcze większa szybkość.,
lecz — jak zaznaczył prof. Svedberg,
byłoby to związane ze względu na wy
trzymałość materjału konstrukcyjnego
z pewnemi trudnościami natury tech
nicznej, a nie przyniosłoby odpowied
nich korzyści naukowych.
Wirówkę Svedberg‘a można porów
nać do „maszyny-czasu“, ze względu
na to. że wykonuje Ona w ciągu kilku

godzin proces, który normalnie trwał
by 6etlki lat. Hemoglobina, czerwone
ciałka krwi, zostają oddzielone od oso
cza w ciągu 6 godzin, wówczas, gdy
przy grawitacji naturalnej trwałoby
to 180 la<t.
Profesor wraz ze swymi asystenta
mi wciąż pracuje nad zastosowaniem
nowych metod i sposobów przy użytko
waniu nowej wirówki-olibrzyma. Za
pomocą stroboskopu
zastosowanego
jednocześnie z brotami tarczy, gdy
maszyna jest w ruchu, można otrzymać
zdjęcia drobinowych cząsteczek bada
nych substancji.

ać
Reklama
W jesŁ dźwignią
llandiu i

W

Amerykanie budują

0D 25 GR-

„RĘCE NA STOLE”

POSADY
i PRACE

DRZWI
i okna używane w do
brym stanie tanio _ dc
sprzedania. Sosnowiec,
Orla 11, dozorca wskaże.
4481

POTRZEBNA
rutynowana
sklepowa
do sklepu rzeźniczo wędliniarskiego.
Wia
domość: Sosnowiec —
Piłsudskiego Nr. 56 —
od 17 do 18.
'489

Rury betonowe

LETNISKA

płyty chodnikowe —,
sprzedaje BETONIAR„ZOSIA"
NIA Inż. Malinowscy,
Będzin, Sienkiewicza 1? w Ojcowie, jedyny pen
Sosnowiec, Piłsudskie sjor.at na Złotej Górze
go 18, tel. 10-15 4476 wzniesienie 480 m. —
Świetne
nasłonecznie
nie. Doskonała kuch
BRUNETKI
nia.
4420
blondynki używają do
trwałej ondulacji tylko
W ZAKOPANEM
preparat „Wellan" Ko
smos. Wyłączna sprze na sierpień i wrzesień
daż
Lipszyc, Sosno pensjonat z utrzyma
wiec, Warszawska 22. niem 3.50 zł. Zakopane'488 Usłup — „Halszka"
4271
PSY
szpice z najlepszej ra
sy i amerykańskie —
sprzedam. Wiadomość:
filja Będzin
448?
TAPICER
M. Czubata po opuszczę
niu szpitala jest bez
środków do życia. Pro
si o jakąkolwiek pracę
Sosnowiec, Okrzei 36 u
DO WYNAJĘCLA
Wł. Paszty.
4470
2 pokoje,
kuchnia,
przedpokój i wszelkie
wygody. Wiadomość ul.
Stara Nr. 1 u gospo
dyni.
4014

W pozostałych roi. ar. FRED MAC MURRAY, RALPH BELLAMY

JW

w Sosnowcu ul.
Warszawska

2.

ZAGINAŁ
dowód osobisty na na
rwisko Jana Basisty,
wydane przez gminę
Pilica, powiat Olkuski,
woj. Kieleckie,
który
unieważniam
440fi

Dziś podwójny program!
Epopea o bohaterach dzikich preryj p.t.

!•

KINO

„BUNT ZWIERZĄT*
W roi. gł.
Noah Beery, Jean Rogera i fenomenalny koń Rez
IIPrzepiękny romans filmowy p.t.

„PIERWSZY POCAŁUNEK"
W roi, gł. Ricardo Cortez, Dorothy Page

W nadprogramie: TYGODNIKI PATA i FOXA Początek seansu o g. 18.00

HEDAKTOB NACZ. STEFAN ARNOLD.

r

KUPNO
i SPRZEDAŻ

W DĄBROWIE
Będzinie — poszukuję
trzy pokoje, kuchnia z
wygodami.
Zgłoszenia
do Filji Będzińskiej,
pod „Państwowy" 4472

Carola Lombard w

lifiiiiistj „ifiiriera t3GMiw~:

UliłOSZENIA

ZGUBIONE
DOKUMENTY

aNy^ltniŚy»ood'

Redaktor naczelny przyjmuje
od godz. 11 — 1 i od 6 — 7.

DROBNE

LOKALE

KINO „ZAGŁĘBIE” ||CENY

Rękopisów redakcja nie zwraca.

J

Różne

NAJWIĘKSZY MOST
ŚWIEClE
Mo&t, który znajduje się w budowie
nad zaitdką San Francisco i połączy
San Francisco z Oalkiland. prześcignie
»voim ogromem wszystkie linme cuda
techniki mostowej. Olbrzym ten mie
rzyć będzie 13.27 km. długości. Przy
budowie zarudmooydh jesi stałe 6.500
robotników. Koszty budowy wyniosą
77 ilknów dolarów. Przy obu przys-zól
kach mostowych wznoszą się wieże sta
lowe wysokości 214 nvtr. każda. Ilość
cementu zużytego przy budowie wyno
si "50.000 ton.

.. Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4.
Tel. 64. Skrytka poczt 62.
Ajćministracja: Piłsudskiego 4. Teł. ?3

środkiem

CENY MIEJSC OD

.2 Wiersz milunetrowy jednotomowy; no 1-ej stronie, względnie przed tekstem 6U gr.;
§ w tekście 43 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz.
K Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm, za tekstem 55 mm.;
w niedziele
-^i świ»t- 25% drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzega© nie miejsca ogłoszeń Admrn. nie odpowiada.

29 GR.

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w każdem sosztują:
50 drobnych ogł. 20 zł.
20 drobnych ogł. 15.011 zł.
•0 drobnych ogł. 7.00 zL
5 drobnych ogł. 4.00 zł.
|Za każdy wy raz dodacko w v ..
• ę po 5 g

BĘDZIN, Małachowskiego 7. — CZELADŹ, J. Dembiński, Staszica 16. — DĄBROWĄ GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC, Kiosk
p. Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 45. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszewskiego. —
STRZEMIESZYCE, księgarnia V«. Bagińskiej. — ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Krupy. — ŻARKI, Fr. Cacoń.
— MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego. — PILICA, rynek, Jaworski.

— DRUK „KURJERA ZACHODNIEGO" W SOSNOWCU. PIŁSUDSKIEGO 4.

— REDAKTOR ODP. HENRYK

STRYJEWSKł"

