Z ziemi włoskiej do polskiej
Gen. Smigły-Rydz przejeżdżać będzie przez Zagłębie
WENECJA. 8.9. W poniediziąjek o
WARSZAWA. 8.9. (Tel. wł.) Pociaj
Wczoraj na Ratuszu odbyło się po kainińaki
godz. 15 przybył do Wenecji kurierem siedzenie, na którym wyłoniono komi
Prezydent miasta Starzyński wydał specjalny, w którym jechać będzie gen.
paryskim Naczelny Wódz armii pol tet powitania Naczelnego Wodza. _ Do odezwę do ludności wzywającą miesz Śmigły-Rydz przybędzie do Ka<cwię o
skiej. igen. Śmigły-Rydz w towarzy komitetu weszli PP-: prezydent miasta kańców do uczczenia Naczelnego Wo godz. 7.17, do Sosnowca o godz. 8.12. dc
Stefan Starzyński, pi zewodmiczący. o- dza. Wszyscy pracownicy miejscy, któ Ząbkowic o godz. 8.39. do Zawiercia o
stwie swej małżonki oraz szefa szła i
głównego gen. Stachie wieża oraz świty raz pp.: Jaworowski, Rzymowski, Bu rzy zechcą wziąć udział w uroczystości g.dz. 9.07; Na innych stacjach pocią?
Na dworca powitali gen. Śmigłego- dzyński, Downarowieżowa, Rutkowski. powitania powracającego do stolicy zwalniać będzie bieg, aby umożliwić
Rydza prezydent międzynarodowej w \ Kacieński. Wassung, Leyman. dr. O Naczelnego Wodza zwolnieni zostali społeczeństwu powitanie Naczelnego
Wodza.
stawy .-Biennale" br. Vdlipi, poseł Ma- kolski. Szełigowska. poseł Henisz i pik. na ten czas ze swych obowiązków.
raini, oraz wicepodesta weneóki p. Castellani, który ofiarował pani genera
łowej imieniem miasta wielką wiązkę
orchidei, przepasaną wstęgą o bar
wach Wenecji. Zjawili się ponadto
szef sztabu, iks. Genui, fapt. Ginocchietó, wiceprefefct de Marsełlis, przede ta
wdciele sekretariatu, federalnego partii
WARSZAWA, 9.9. Agencja pras.ibecnie znów o możliwości likwidacji uchwaleniu obowiązującej dziś Konsty
faszystowskiej oraz wiele innych oso „Echo"
donosi, iż w kołach politycz-1 stronnictw politycznych,
tucji. Z wielu jednak względów Rżąc
bistości.
nych
zbliżonych do rządu mówi się o-1 Sprawa ta była aktualną zaraz po nie mógł wówczas pójść na drogę lik
Gen. Śmigły-Rydz, wyszedłszy z
widacji stronnictw przez ich rozwiąza
dworca, wsiadł do wojskowej łodzi
nie tembardziej, że obóz prorządowy od
motorowej, na której zatknięto chorą
tego czasu nie przedsięwziął żadnej pra
giew pohską i udał się przez Canale
Wicepremier Kwiatkowski cy
organizacyjnej wśród społeczeństwa,
Grandę do hotelu Danieli, gdzie zajął
a przeciwnie jedyna organizacja proprzygotowane dla niego apartamenty.
rządowa
BBWR została rozwiązana.
Połm Wódz Naczelny, który przyby
wa do Wenecji po raz pierwszy, za
Wdług doniesień Ag. „Echo" spra
przejawów woli całego społeczeństwa.
LWÓW. 9.9. Wicepremier Kwiatków
trzyma się parę dni. aby zwiedzić mia
wa.
ta
ma
być obecnie znów aktualną
We Lwowie w obecnych Targach Wschód
sto. główne jego zabytki, międzynaro .,ki, opuszczając Lwów po zwiedzeniu
nich najskrajniejszy nawet pesymista mol: zaraz po ogłoszeniu i utworzeniu pro
dową wystawę sztuki współczesnej targów Wschodnich, udzielił praeig. stwierdzić przejaw woli gospodarczej, inicja rządowej „Służby Narodowej", przygo
oświadczenia:
„Biennale" oraz wystawę sztuki 17-go następującego
tywy i organizacji. Życzę wszystkim gospo towywanej przez pułk. Koca, która ma
„Wydaje mi się, że można stwierdzić, iż
wieku.
darczym uczestnikom Targów Wschodnich być — według tych'pogłosek — oparta
wchodzimy w nowy, nieco lepszy okres roz
POŻEGNALNA DEPESZA
najlepszego powodzenia i zapewniam, że na wzorach włoskich i niemieckich. Sa
woju gospodarczego. Szybkość powrotu na
stronnictw poli
rząd Rzplitej dołoży starań, aby warunki ma forma likwidacji
PARYŻ, 8.9. Gen. Śmigły-Rydz wy szego do stanu normalnego po tyloletnim
ogólne współdziałały w osiągnięciu powodze tycznych (wszystkich) nie jest podob
słał ze stacji granicznej Nallorbe na niszczącym kryzysie, uzależniona jest od
no jeszcze ustalona.
nia indywidualnego".
stępującą depeszę do gen. Gamolin:
„Opuszczając Pański gościnny krajpragnę podziękować Panu, Panie Ge
Prace budżetowe
nerale. za wzruszające przyjęcie, któ
rego doznałem i za wszystkie przyjaz
ne dowody uwagi, których byłem
U PROF. BARTLA
przedmiotem podczas mego pobytu we
LWÓW, 8.9. Podczas pobytu w#
WARSZAWA, 8.9. Na terenie po datki i zmniejszone niektóre wpływy
Francji. Na Pańskie ręce ślę serdeczne
znajdą pokrycie wc wzroście szeregu Lwowie po zwiedzeniu Targów Wschód
szczególnych
ministerstw
prowadzone
pozdrowienie dla sławnej armii fran
są obecnie prace nad ustaleniem preli dochodów skarbowych, głównie z po nich wicepremier i min. skarbu ińż.
cuskiej".
Kwiatkowski złożył wizytę b. premie
datków pośrednich .
WARSZAWA, 8.9. (Tel. wł.) Naczel minarzy budżetowych na r. 1937-38.
Nie wykluczony jest również przy rowi prof. Bartlowi.
Ramy przyszłorocznego budżetu ony Wódz gen. Śmigły-Rydz przybędzie
Wicepremier Kwiatkowski odbył i
do kraju w czwartek rano. Od stacji pierać się będą na zasadzie bezwarun ożywieniu gospodarczym wzrost wpły
prof. Bai-tlem dłuższą rozmowę.
granicznej w Zebrzydowicach gen. Śmi kowego utrzymania równowagi budże wów z podatku dochodowego.
Wyniki, osiągnięte przez wprowadze
gły-Rydz pojedzie specjalnym pocią towej.
Przy montowaniu nowego budżetu nie ograniczeń dewizowych zapewniają,
giem idącym kilkanaście minut póżniej za wuedeńskim Pociąg zatrzyma brana jest pod uwagę, na podstawie iż utrzymanie stałości waluty nie na
OD 24.IX DO l.X
się w Katowicach i w Sosnowcu. (Na doświadczeń tegorocznych konieczność trafi i nadal na żadne trudności.
W sferach miarodajnych podkreśla
innem miejscu dajemy komunikat 'ko zwiększenia wydatków na szkolnictwo
WARSZAWA, 8.9 (tel. wł.). Tydzień
ją dalej, że ograniczenia te nie odbiły Ligi obrony powietrznej i przeciwgazo
mitetu obywatelskiego w sprawie po i niektóre działy Min. rolnictwa.
Jednocześnie liczyć się należy, ze się ujemnie na naszym handlu zagra wej odbędzie się w b. roku w okresie
witania. — Red.).
Pociąg wiozące Naczelnego Wodza zmniejszeniem wpływów w Minister nicznym, który ostatnio przejawia na od dnia 24 bm. do 1 października.
wet poważne ożywienie, zarówno po
przybędzie o godz. 15 m. 38 do War stwie komunikacji.
Hasłem Tygodnia będzie przedew&zyszawy.
______
________
Liczą się także, że zwiększone wy stronie wywozu jak przywozu.
stkiem zbiórka na fundowanie samolo
tów.

Czy nastąpi likwidacja
partyj politycznych

o sytuacji gospodarczej w kraju

pod hasłem równowagi i stałości waluty

Wicepremier Kwiatkowski

Tydzień LOPP

Pucz rewolucyjny w Portugalji
zorganizowany przez agentów kominternu
PARYŻ, 83). Nadeszły tu wiadomo że wojsko obsadziło bezzwłocznie pun
ści o bancie części floty wojennej w kty strategiczne wokoło miasta i w nim
PortugalflL Pierwsze meraunki podawa samym.
ły wiadomości o wymianie strzałów
Przed gmachami puiblieauymi i mi
pomiędzy okrętem wojennym, które- nisterstwami czuwają wzmocnione po
Bo nazwynae oznaczono a cytadelą liz- sterunki policyjne.
feńefcą. W dwie godziny po tym otrzy
W stolicy Portugalii j okręgu wpro
mano wiadomość, że okręty wojenne wadzono stan wojenny. Przerwano też
rJJao*' i ^Alfonso Ałbuquerąue’‘,stoją komunikację telefoniczną j zagranicz
«e aa kotwicy w porcie lizbońskim, ną. Depesze podlegają cenzurze.
zbuntowały się przeciw rządowi portu(Prezydentem Portugalii jest od reku
gatełdermi. Załoga -uwięziła oficerów 1928 gen. Carmona. W roku 1935 został
on wybrany ponownie prezydentem
i zawładnęła okrętami.
Naatępnte aaś rozpoczęto ogień ar- przy bralku kontrkandydatów.
W Portugalii panują silne tendencje
uminf do miasta. ' •
«>•
Maafo to być testem do ogólnego wy- prawicowo • faszystowskie. Przed dwo■tąpwm
.juadów- Jftinak-, , ma dniami. jak doniosły depesze, wpro-

Edward VIII

W WIEDNIU
WIEDEŃ, 8.9. W dniu dzisiejszym
przybył z Bułgarii król angielski Ed
wadzono powszechny zwyczaj witania ward VIII, król angielski po pobycie w
Jugosławii odwiedził króla bułgarskie
się ukłonem faszystowskim.
Opozycja lewicowa podjęła ostre wy go a z Bułgarii przybył w dniu dzisiej
stąpienie przeciwko rządowi w formie szym do Wiednia.
buntu floty, zamierzając jednocześnie
wywołać powszechną rewolucję.
Jan Kiepura
Trzeba zaznaczyć, że Portugalia nie
WYJECHAŁ DO BERLINA
chciała do ostatniej chwili zgodzić się
na współpracę w komitecie neutralności
Wczoraj wieczorem jedna z Czytel
wobec wypadków hiszpańskich. Z Por niczek naszych zakomunikowała nam,
tugalii, jak twierdzą, otrzymywali po że spotkała wczoraj rano mistrza Jana
wstańcy hiszpańscy broń i amunicję, Kiepurę w pociągu pospiesznym Kra
dowożoną przez okręty niemieckie.
ków — Katowice. Mistrz Jan Kiepura
W wybuchu zamieszek ]x»rtugalskich jechał do Berlina. W rozmowie z sen
trzeba niewątpliwie podejrzewać rękę tymentem wyrażał sic o Sosnowcu,
Kominternu i moskiewskie pieniądze.
wspominał o zapowiedzianym swym
przyjeżdzie i przesyłał pozdrowienia.

„KLHJER. ZACHODNI1'

środa, Arna 9 wrześn-ia 1936 rcfco

„Jasnowidz” inż. Ossowiecki
stanowczo twierdzi, iż lotnicy z balonu „LOPP.” żyją
— Tak, tak, oni tam są. Widzę ich,
WARSZAWA, 8.9 (tel. wł.). Całe wiem który, bo leżą szczeble przykry
widzę morze. — Wskazuje palcem na
społeczeństwo polskie zaniepokojone ci i wypoczywają.
Zegar wybija godz. 21.30 inż. Osso punkt pomiędzy miastem Archangielsk,
Jest losem lotników polskich kpt. Janu
a Dorogożsk. Na tej przestrzeni trzeba
sza i por. Brenka biorących udział w wiecki mówi półgłosem.
— Wygląda to tak, jakby się gdzieś ich szukać, ale blisko wybrzeży morza
locie „Gordon Benneta" na balonie
„LOPP". Lotnictwo sowieckie wyka przytulili. Oni nie są sami, ktoś jest Białego. Spotykają jakichś ludzi. Ci lu
dzie wyglądają jak rybacy. Otaczają
zuje ogromną ofiarność w poszukiwa przy nich. Całe szczęście!
ich. Nasi chłopcy są bardzo zdrożeni,
niu polskich lotników penetrując nie
GDZIE LĄDOWALI?
zmierzone przestrzenie tundr. Do tej
Nagłe mocnym głosem powtarza kil bardzo osłaL'eni, ale przecież żyją, są
cali i zdrowi.
pory nie udało się wpaść na najmniej kakrotnie:
szy ślad lotników.
Bardzo ciekawe oświadczenie dożył
przedstawicielom redakcji „Gońca War
szawskiego" jasnowidz inż. Ossowiecki,
któremu dostarczono przedmiotów, bę
dących własnością zaginionych lotni
ków („suwak" do obliczeń i rękawiczki)
Mając w ręku te przedmioty i mapę
Rosji inż- Ossowiecki oświadczył:
BURGOS, 8.9. — Główna kwatera samolotów, przeznaczonych dla wojsk
— Oni byli tak lekko ubrani — pa wojsk narodowych ogłosiła następują powstańczych.
da nieoczekiwanie pierwsze zdanie. —- cy komunikat: Na drodze do Mierez
ZAGROŻONY MADRYT
Boże, Boże, przecież są cali w bieli, na posunęliśmy się naprzód, odpierając
LONDYN, 8.9. „News Chronicie" w
wet na głowie jakby bidę hełmy?
silną kolumnę wojsk rządowych i zdo artykule Vernon Bartlett‘a, opierając
Czyżby dotychczas mieli jeszcze na bywając 1 armatę, kilkanaście karabi się na relacjach otrzymanych ostatnio
sobie białe kombinezony? (przyp. red.). nów maszynowych i znaczne zapasy w Londynie o rozwoju sytuacji w Hisz
— Z boku balonu zwisa coś, niby amunicji. Wojska nasze zajęły wioski
panii podkreśla, że rząd madrycki nie
sztandar, ale nie biało - czerwony, na Santa Anna i San Cristobal.
rozporządza dostatecznymi siłami dla
rodowy, lecz biało - żółty — (flaga
Główna kwatera zaprzecza pogło obrony stolicy. Autor artykułu prze
LOPP-u)-. Wyrzucili -coś ciężkiego, z
widuje, że zajęcie Madrytu przez pometalu i unieśli się bardzo wysoko. skom, jakoby w Vigo wylądowano 12
Przelecieli już dawno granicę lądowań
pozostałych balonów, są znacznie od
nich dalej. Nie ma tam nic, ani ludzi,
ani kolei, ani nawet zwierząt domo
wych, a jednak coś ciemnego kręci się
dokoła nich. Coś co nie jest dobre, w
czem czai się niebezpieczeństwo. Boję
WARSZAWA, 8.9 (tel. wł.). W ko
W kołach rządowych istnieje tenden
się dla nich zwierząt'
Chwila milczenia, a potym: — Nie, łach politycznych panuje przekonanie cja zwołania Sejmu na połowę paździer
nie mylę się, widzę masę wody. Czy to że zwyczajna sesja parlamentarna zo nika i przedłożenia mu do przepraco
wania szeregu ustaw gospodarczych i
są jeziora?’ Nie, nie dostrzegam końca stanie przyśpieszona.
Rząd stosunkowo mało korzysta o- ogólnych, których stylizacja jest już
tej przestrzeni wodnej. To jest morze,
tak z całą pewnością widzę morze. Ale becnie z prawa dekretowania, jakkol na ukończeniu.
Parlament miąłby się zająć temi pro
oni morza nie przelecieli. Tam na pół wiek prace nad rozmaitymi projektami
wyspie Kola nie ma ich napewno, na nowych ustaw są prowadzone bardzo jektami przez pierwsze sześć tygodni,
intensywnie, a nawet daleko posunięte. a od listopada przystąpiłby do opraco
wet nie warto szukać.
Obecnie poszczególne ministerstwa o- wania nowego preliminarza budżeto
■Znów krótka przerwa.
— Janusz jest wysoki i bardzo szczu trzymały polecenia przyśpieszenia prac wego.
pły, ten drugi niższy i trochę tęższy. ustawodawczych.
WldzęJch doskonale i widzę jak lecieli.
Inż. Ossowiecki rysuje ręką na ma
pie kierunek ich lotu, ilustrując słowa
mi. — Lecieli na prawo od Warszawy
potem wiatr skręcił na lewo i zniosło
ich właśnie w kierunku wielkiej wody,
„Times*
11 londyński podaje dane e\ w walce na południu, sięga i a 17.000
która ma płaskie brzegi.
frowe, dotyczące podziału sił między ludzi.
Opisuje krajobraz. Lasy, błota, ni oba obozy walczące w Hiszpanii.
Trudniej natomiast zdać sobie sprawę
skie kępy .porosłe jakimś mchem a mię
Według tych informacyj posiada ge z sił, jakimi dysponuje rząd madryc
dzy kępami’ bagna. Na dalekich prze nerał Mola około 15.0°0 dobrze uzbro ki. Wiernymi rządowi pozostały tylko
strzeniach nie ma żywego ducha. Nikt jonych i wyćwiczonych żołnierzy, z garnizony Malagi, Walencji, mi-a-s’ w
nie może nawet wskazać czy lecieli i czego jednak pewna część musiała być Katalonii oraz kilku drobniejszych
w jakim kierunku. Nie można liczyć użyta dla obsadzenia miast jak Bur miejscowościach.
na żadną pomoc ludności i na wska gos, Valladolid etc.
Milicja i ochotnicy obejmują, plus
zówki, bo tej ludności tam nie ma w
W Saragossię gen. Cabanellas dyepo minus 50.000 ludzi, z których 17.000
pobliżu.
nuje około 5.000 ludzi. Gen. Queipo broni pozycyj górskich przed Madry
LĄDOWALI Z RANA.
de Liano do swojej dyspozycji ma ró tem.
Wylądowali wczesnym rankiem. Inż.- wnież blisko 5.000 ludz;.
Jeśli chodzi o siły lotnicze, to wed
Ossowiecki nie ustala godziny, lecz
O sitach, zbrojnych, jakimi dyspo ług źródeł francuskich eskadry powie
tnniejwięcej pomiędzy godz. 5 —6 z nuje gen. Franco, brak ściślejszych da trzne powstańców liczą 50 bomibardorana. Wyszli z miejsca lądowania pozo nych, o ile chodzi o samą Hiszpanię, wców i 30 samolotów pościgowych; rzą
stawiwszy balon i udali się w złym, gdyż na terenie Marokka. hiszpańskie dowcy mają jakoby tylko 5 aeropla
niewłaściwym kierunku, powinni byli go ma on podobno do 35.000 żołnierza nów bomł>owycih i 4 pościgowe.
Artyleria przedstawia się prawie je
udać się w stronę morza. Słabli, byli z czego 3.000 przeprawił do Hiszpanii.
Legja Cudzoziemska liczy do lóOOO dnakowo, jeśli chodzi i liczbę dział, po
bardzo wyczerpani, ale żyją. Fakt że
żyją podkreśla inż. Ossowiecki kilka żołnierzy. Ogółem, jak oblicza „Ti obu stronach.
naście razy i to z całą mocą, jak rów mes", siły powstańców, zaangażowane
nież z całą stanowczością twierdzi, że
widzi morze, od którego brzegów są
ae daleko.
AMBICJA I ODWAGA
Charakteryzuje ich przytem bardzo
trafnie. Mówiąc o kpt. Januszu uwypu
kla jego charakterystyczną cechę.
— On jest szalenie ambitny i z tym
BERLIN, 8.9. Trzeci z kolei wyścig silewśki, Zagórsfci i Zielińsni.
drugim dobrali się znakomicie, stano kolarski- zespołów reprezentacyjnych
SZCZECIN, 8.9. (Tel. wł.) Tuż po roz
wią sharmonizowaną parę ludzi, od Niemiec i Po-lski rozpoczął się we wto poczęciu wyścigu za Berlinem wydarzy
ważnych do granic ryzyka. Obaj nie rek o godz. 12 w Berlinie. Start hono-, ta się lekka katastrofa, w które j poważ
cofną się przed niczym, byle zdobyć rowy nastąpił ,,Unter den Linden' a niejsze kontuzje odniósł Lepich. Kilku
to pierwsze miejsce dla Polski. Wyrzu po defiladzie zawodników przed przed- Polaków jest le&lko kontuzjonowanych.
cili wszystko co mogli, byle jaknajda -i ■wicielami władz, odbył się właści Od 30° m. gwałtowna ulewa, połączona
lej dotrzeć. Koledzy muszą ich bardzo wy start na szojie w 'kierunku Szczeci z niesłychanie silnym wiatrem prze
lubić, bo to są typy jednostek wybitnie na, gdzie zmajduje się koniec pierw ciwnym powoduje utrudnienie wyści
koleżeńskich.
szego etapu Berlin—Szczecin 147 km. gu. Miejscami deszcz jest tak silny, iż
— Oby ich tylko jaknajprędzej do
Z obu drużyn startuje no 12 kolarz, kolarze muszą schodzić z roweru! W
strzegli z góry, bo tam samoloty nie przy czym do klasyfikacji państwowej tych waruioikach trudno myśleć o. zwy
mogą lądować, mogą lecieć nisko i zrzu zakwalifikowanych zostaje 4 kolarzy cięstwie. Każdy stara się o własną
dć im odzież i jedzenie. Zresztą w tej pierwszych przybyłych do meiy z każ ■Skórę. Na 80 km. Niemcy skuipili się
chwili wygląda to tak, jakby nie byli dego państwa.
jednak razem i przez całą Szosę stara
już głodni.
Drużyna Polski okłada się z następu ją się w ten sposób ippkonać silny wiatr
— Jest już demno. Leżą przykryci jących zawodników: J. KapiaŁ, M. Ka- Forsują w dodaosu tempo- tak że na
czemś cienanem, nie mogę rozróżnić co piak, Cżubata, Kliuj, Olecki, Oszajjn 120 kilometrze w czołówce znajduje
ośmiu Niemcó^, j. MÓjĘ
£oJeden z nich okulał, ale nie, kow, Riicer, Starzyński, largoński, W a
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Lekarz dentysta

M. Bitny-Szlachta
SOSNOWIEC, ul. 3 MAJA 8.
przyjmuje codziennie
od godz. 14 — 19-tej
(z wyjątkiem niedziel i świąt)
Telefon Nr. 12-92
ID

W KRWAWEJ HISZPANII
prowadzone są zaciekłe walki

Czy sesja Parlamentu
zostanie przyspieszona?

Podział sił zbrojnych
w wojnie domowej w Hiszpanii

wstańców, których szereg- '“> zlikwido
waniu ośrodków oporu \ cjsk rządo
wych pod San Sebastian i Bilbao
wzmocnione zostaną wojskami walczą
cymi na tych odcinkach, jest kwestii,
najbliższych tygodni.
KOMUNIKAT MADRYCKI
MADRYT, 8.9. Minister wojny ogło
sił następujący komunikat: na froncie
północnym wojska nasze kontynuują
akcję w rejonie Asturii. W prowincji
Leon silny oddział powstańczy rozbity
został przez nasze wojska, które wkro
czyły do miejscowości Gordon, położo
nej w odległości 26 kim. od Leon- Wczo
raj rano m. Oviedo bombardowane by
ło przez lotnictwo rządowe.
SKAZANIE NA ŚMIERĆ
MADRYT, 8.9. Trybunał ludowy, za
siadający na pokładzie krążownika
„Uruguay", skazi na śmierć majora
Fernandez Unze, kapitanów de la Ter
re Lopez i de la Guardia Valcarse oraz
por. Santiago Romro. Porucznik Casara skazany został na dożywotnie wię
zienie.

1.600.000 bagnetów
W EOSJI SOWIECKIEJ
MOSKWA, 8.9. W tych dniach roz
począł się pobór i wcielanie do armii
sowieckiej rocznika 1914 oraz połowy
rocznika 1915. Dzięki temu zarządze
niu, wiek poborowy obniżony został z
21 lat na 19.
W kołach fachowców stwierdzają, ze
liczba tegorocznych rekrutów osiągnie
rekordową cyfrę 900.000 ludzi, co ozna
cza powiększenie armii czerwonej do
1600.000 bagnetów.

GIEŁDA PIENIĘŻNA
Dewizy:
Holandia 360.70, Bruksela 89.80
Kopenhaga 119.70, Londyn 26.90, Nowy Jork
3.31,25, Paryż 34.98,50, Praga 21.96. Sztok
holm 13820, Zurych 175-15.
Papiery procentowe: 7 proc. poi. stabiliza
cyjna 51.00, 3 proc. poż. pretn. inwestycyjna
II em. 62.50, 4 proc, państw, poż. premiowa
dolarowa 45.25, 6 proc. poż. dolarowa 62-50.
Akcje: Bank Polski 98.00—9S.50, Lilpop
18.50—13.25, Ostrowiec 31.00—30.50, Stara
chowice 34.00—58.50.
Tendencja dla pożywek pańatwowycb i ak
cyj mocniejsza-

BERLIN -WARSZAWA
Wyścig kolarski rozpoczęty
laików, mianowicie J. Kajpfate i Ziefeń
ski. Tuż przed Szczecinom Niemcy jmcjują ucieczkę i w końcu wpadają pre
wie równocześnie na met*, poaoetawśa
jąe dwóch Polaków o prawie 6 miner
w tyle. Pierwsze miejsce zajmujo
Scheller w czasie 3.45D7, 2) Sełruicźe
5.45,07,2, 3) Huipfeld 3.45X17 A 4) Oberberok 3.45,07A 5) Ruhkmd 345D736) Sdhepfkun 3.45,08, 7) Barnsszkiewioz
3.46,39^ 8) Dubaszoy 349.35, 9) Zie&ń
■fci 3.51-6, 11) Oczajnilkom 3.56A 15) J.
Kapiaik 3.56,3, 16) Stafcyńdci 3-58.16.8.
Zespołowo prowadzą Niemcy w enr
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0 rządy autorytatywne w Polsce

Z DNIAi

rodu na nie dającą się w skutkach Iwsze na określonych warstwach, czj PRZYKRY ZAWÓD CZEKA PANÓW
przewidzieć grę wolnych sil, bo przy I stanach i w rezultacie tworzyły olifgar- z ,-HAINT‘A“ i „NOWEGO DZIEN
NIKA”.
stosowuje działania swoje nie do ce Jthie. Rządy autorytatywne mają źró
lów partykularnych, a ogólno-państwo dło swej władzy w całym narodzie i
W dniu wczorajszym zaznajomiliśmy
wych, zróżniczkowanych w zależności dla dobra całości rządzą".
naszych Czytelników z poglądami ży
Byłoby rzeczą niezgore-zą.
gdyby dowskiego dziennika „Nowego Dzień
od pot-rzeb danego państwa.
Zbrojna1'
poinformowała nika’’ na .emat unarodowienia handlu
To też w państwie niezbędny jest „Polska
dzisiaj jeden gi-lny ośrodek dyspozy swych czytelników, jak to cały naród w Polsce.
cyjny: rządy autorytatywne, jedynie ma objawiać swą prawdziwą suwe
Dzisiaj zacytujemy płos żargonowe
zdolne do bezstronnego regulowania renność, jak oddawać swą władzę, któ go ,,Hajnt‘u-', ukazującego się w M arrej jest źródłem, w czyjeś ręce.
życia państwa.
Szawie, na ten sam fetnat. Brzmi on
Wysunięty problem łatwiej nada wcale interesująco, jako ie został wy
Rządy autokratyczne opierały się za
wałby się do dyskusji.
,-Polefaa może najboleśniej odczuwa
rażony bez żadnych cgródek. bez obłu
skutki owego kryzysu — pisze wspom
dnego zasłaniania się względami na
niane pismo. Wprowadziła .głąbokie re
interes Polski:
formy socjalne, które, gdyby one na
,Żydzi nie chcą w mieście chłopa. Niech
wet wytrzymywały iprdbę wielu lat
wieś robi, co chce. Niech się. rozdrabnia i
jaszcze rozdrabnia. Niech wchłonie W ciągu
przygotowania i stopniowego realizo
W lat wszystkie ziemie ponad 50 hektarów,
wania — a to w zależności od: spoko
niech się jeszcze rozdrabnia, niech produku
ju z zewnątrz, zamożności własnej i
o znaczeniu wizyty gen. Śmigłego-Rydza
je jeszcze taniej.
przygotowania pokolenia, które dźwi
Do miasta niech nie wchodzi, to nie dla
Rozmowy dyplomatyczne, które mi szawie, by nadać sojuszowi francusknich. Straganu niech się nie ima, chłop jesgnąć miało ten wielki trud dziejowy.
pługa. Skierowanie ludności wiejskiej
Wyznajmy otwarcie1 nie posiada nister spraw zagranicznych Yvon De1!- polskiemu prócz zaufania- które powi dla
do
miast jest grabieżą i anarchią. Niech
my ani jednego z wymienionych wy bos odbył z ambasadorem angielskim nien wzbudzić, jednocześnie jego sku chłop polski ze zdrowym instynktem idzie
Clerfciem, posłem czechosłowackim Osu teczność obronną a nawet prewencyj na obszary dworskie i magnackie".
żej warunków".
ną,
ponieważ
pewne
jest,
że
ścisła
i
po

skym
i
posłem
Rumunii
miały,
według
Wobec tego, że aktualnym je&t zagad
Zapewne tylko przez wzgląd aa cen
nienie, jak uaktywnić nasz naród — a- Havasa- prawdopodobnie na celu poin zytywna współpraca Francusko-polska zurę prasową redakcja ,,Hain'.'a" nie
utor podejmuje rozważania na ten te formowanie przedstawicieli Anglii i stanowi jeden z głównych czynników wypowiedziała się jaśniej, jak to chłop
pokoju
europejskiego.
krajów
Małej
Ententy
o
rokowaniach
mat w następujący sposób:
ma... ze zdrowym instynktem pójść na
Generał Śmigły-Rydz- jak podkreśla
„Nie będzie przesadą, jeśli na wstę francusko-polskich. Rolkowania te doobszary dworskie i magnackie.
pie stwierdzimy, że liberalizm załamał prowadiziły już w zasadzie do porozu ją to w kołach połdktich, opuszcza Frań
Z trudem stłumił w sobie „Hawrt" je
się na polach wojny światowej. Nie tyl mienia, którego ujęcie w dziedzinie fi cję głęboko wzruszony przyjęciem z szcze jedno zdanie: „Niech chłop -pój
ko nie potrafił ochronić świat przed nansowej i wojskowej ustalają ęksper jakim się spotkał.
dzie, podobnie jak poszedł w Rosji
Z Nancy, tego starego miasta lotaryń- przed lały kilkunastu...
tą rzezią, ale nie ma najmniejszych i. Prace ich dobiegają do pomyślnego
skiego- związanego z PoWką wiełkiemi
danych, by uwierzyć, że powstrzyma końce.
Przewidujemy że przykry zawód
Nie jest tajemnicą, iż głównym prze tradycjami historycznymi, gen. Śmigły spotka „Nowy Dziennik" i „Haint". —
przyszłe, jeszcze groźniejsze katakliz
dmiotem tych rozmów- jest pomoc fi Rydz wynosi niezatarte wspomnienia en Chłop raz przekonawszy się. jakie ko
my wojenne.
Stwierdzimy ponadto, że liberalizm nansowa dla Polski w celu wzmocnie tuzjastycznęgo przyjęcia, 'które mu ży rzyści daje mu praca w handlu pomału
zgotowała będzie kierował żydów do pracy na
europejski nie potrafił rozwiązać idea nia jej obrony narodowej. Zrozumia wiołowo i jednomyślnie
łu państwowego: równości praw, obo łe jest, iż obie stronv zachowniją mil ludność.
roli w... Palestynie albo odleglejszej
Naczelny wódz polski
zdał sobie nieco Australii., czy Ameryoe Połud
wiązków j dobrobytu (podziału docho czenie co do szczegółów porozumienia.
Należy przede wszystkim podkreślić sprawę w czasie manewrów zorganizo niowej.
du społecznego).
To dziecko rewolucji francuskiej zre że wizyta gen. Śmnglego-Rydza jest wanych z okazji jefgo wizyty, z potęgi
alizowało jej hasła tak. że braterstwo wyrazem woli, która ujawnia sie w je- aparatu defensywnego, czuwającego
wyraża się w walce wzajemnej naro dnakewym stopniu w Paryżu i w War nad granicami Francji.
dów, ba, w waśniach synów jednego i
ZNOWU NA MANEWRACH
tego samego narodu; równość — w wy
zysklu jednych preez drugich; wolność
W poniedziałek rozpoczęły się w o— w ujarzmianiu jednych przez dru
kolicy Basse Durance «a półnoonywschód od Ais en Prowence pod do
gich.
.
wództwem gen. Milhausera wielkie ma
Krótko mówiąc „wolna gra siF‘ nie
jedzie
do Berlina
newry wojskowe, w których biotą utylko nie potrafiła zbliżyć ludzkośći ku
dział
3 dywizje piechoty, jedna dywi
realizacji haseł demokracji, lecz róż
Ambasador niemiecki przy rządzie ambasadora nie pozostaje w jakimkol
nice społeczne pogłębia, a w każde m francuskim hr. WelczOk wyjeżdża do wiek związku z bytnością Naczelnego zja kawalerii, dwa pułki artylerii oraz
oddziały saperów, formacje kolejowe
razie oddala nas od dogmatu dobra o Berlina. Jego bezpośrednia podróż po Wodza armii polskiej.
i samochodowe.
gólnego, jakim musi żyć państwo silne wizycie gen. Śmigłego-Rydza wywoła
Podobno br. Wekzek przybywa do
Na manewry te przybył szef sztabu
mające zapewniony rozwój i wieczne ła oczywiście komentarze w Paryżu.
Niemiec po to, by wzdąć udział w kon gen. Gamelin, oraz wszyscy actaches
To
też
sfery
rządowe
Niemiec
ipogresie partyjnym w Norymberdze.
wojskowi akredytowani w Paryżu.
Nawiasem zaznaczamy dla uniknię
cia nieporozumień, że negaiywna oce -pieezyły z wyjaśnieniem., że podróż
na roli liberalizmu europejskiego (tak
jak on się w rzeczywistości przedsta
wia), byna jmniej nie przesądza ryli i
znaczenia urządzeń demokratycznych
pozwalających oprzeć władzę państwo
wą na społeczeństwie; z głębi narodu,
jego naturalnych i psychicznych tendencyj i potrzeb władzę i natchnienia
państwowołwórcze czerpać.
Kadencja prezydentury R.oosevelta łacie kraju. Celem zapobieżenia akcji lem nawodnienia dzielnicy Impenaf
To właśnie liberalizm mimo woli
podzielił narody* na dwa niejako świa dobiega końca. Mimo iż tysiące projek niszczycielskiej żywiołów, rujnujących i Vąlley; 60 milionów poszło na przepro
ty — dziwolągi: „świat pracy i „świat... tów i spraw podjętych przez niego, nie w ciągu paru dni adobycae dziesiątków, wadrzifenie wód z Colorado poprzez 250
wyzysku*1, podczas gdy w istocie rze zostało przeprowadzonych do końca- lat—-'podjętych zostało w czasie prezy mil pus-tynnych i górzystych terenów,
czy w życiu państwa oba te czynniki politycy, ekonomiści i publicyści ame dentury Roosevelta około pół milic n - aż do wybrzeży południowej Kalifornii
muszą odgrywać
rolę pozytywna; rykańscy usiłują na łamach
prasy raizmaitego rodzaju prac konstruk
pewniając w ten spesób zaopatrzenie
współdziałać dla osiągnięcia ideału do przedstawić bilans działalności swego nycht od zupełnie drobnych o znać z c
wodę 6 milionom ludzi.
..Ohief Exevutive ’- który miał więk lokalnym, aż do przedsięwzięć do;
bra ogólnęeo.
Ogromną akcję inwestycyjną podJakaż tedy forma, jaka organizacja szy udział w kierowaniu losami państ nujących .rozmachem budowie kan
Departament Rolnic tiwa Stanów
narodu potrafi wszystkie te siły pchnąć wa, niż którykolwiek z jego poprzedni Pamamśkiego, a kosztujących diwadzi.
•ry postawił sobie za zadanie po
ku służbie ogólnej i zharmonizować ków.
ścia razy więcej. Rozmach tych inwc
trzymanie erozji na przesil żeni 50
ich działania?
Aktywność czy też pasywność tego ®tycyj jest istotnie i imponujący. Dojf milionów akrów zrujnowanych przez
W tej mierze politycy i publicyści, bilansu — zależnie od indywidualnej powiedzieć, iż w tych -operacjachc roczne powodzie terenów, Milion aktórzy boją się wyjrzeć na szerolki ipostawy autorów artykułów praso nad ujarzmieniem >) w i ołów znala z ł: krów ziemi zostało zalesionych, dnugi
świat, upraszczają sobie ogromnie za wych — ma zaważyć na przebiegu przy pracę około 3 milior,;.
Izi, a koszt ich milion akrów ziemi wykupiony został
danie i, zatykając uszy i oczy, wołają: szłych wyborów i wpłynąć na losy kan ogólny wynosił około
miliardów do od właścicieli i zamieniony na rezer
demokracja! A wszystko inne — to dydatury reprezentanta demokratów. larów.
waty leśne. Ogółem zamienionych ma
antek racja (j dyktatura) z wszystkimi
Zwolennicy obecnego prezydentaNa czoło inwestycyj techniczny cii być na obszary leśne kilkadziesiąt mi
ujemnymi ich cechami • następstwami. którzy pragną, aby pozostał on dalej wysuwa się regulacja rzek'- Missisipi i lionów akirów ziemi, a >00.000 otób zo
w Białym Domu, wysuwają międ1/’, Missouri i rozszerzenie nawigacji na stało już przetranżlokowanych z wy
Tu dochodzimy do sedkia rzeczy.
Trzeba bowiem zarzmeić starą no innymi jako argument na jego korzyść niob aż do źródeł- budowa najdłuż kupionych przez rząd terenów w inne
menflrłaturę, którą można już chyba cyfry- które przemawiają najdobitniej szych mostów na świecie nonad zato okolice.
ryłfoo straszyć dzieci i śmiało przejść do wyobraźni przeciętnego Amerykan' ką San Francisco i cieśniną „Golden
Jednym z czynników zakreślenia tak
do adaptacja nowych pojęć, oczywiście, na i- aby ująć jeszcze bardziej przysz Gate"- oraz tunel pod Hudsonem w olbrzymiego programu prac kenstrukw przystosowaniu do właściwości, po łego wyborcę, operują tymy cyframi New Yorku i tunel pod East River. - cyjnycb. melioracyjnych i irwgacyi
w dziedzinie narodowego .hobby'-, zdo Ulepszenia techniczne na rzekach i por nych był niewątpliwie kryzys i konie
trzeb i psychiki naszego narodu.
Stawiając ozy-jehrikoan za przykład byczy technicznych.
tach pochłonęły sumę pół miliarda do czność dostarczenia
• acy milionom
Jednym z najważniejszych czynów larów. M porcie Eaotport zużytkowane ludzi. Ale jeżeli nawet rozmiary teeo
uporządkowanie rysiku pracy we Wło
szech za pomocą t. zw. „Carte del la- administracji prezydenta Roceevelta zostały ]x> raz pierwszy przypływy i programu ulegną w przyszłości zaha
voro‘‘, wskazując na poczynania,w tej, są podjęte na szeroką skalę prace tech odpływy morza dla wytwarzania siły mawaniu, dotychczasowe jego wyko
dziedzinie, podejimowiainc w Niem niczne przy rekonstnukc-ji geograficz h y dro ele!k t ryc zaiej.
nanie stanowić będzie ponażuą zdo
czech i Rosji, autor artykułu orzeka- nej kraju. Stany Zjedn<x-zone s-a tere
Ukończona została budowa jedneg, bycz dla gospodarki Stanów Zjedno
że „takich wyników nie potrafił i nie nem niesłychanie silnych klęsk żywio z największych dziwów techaiiczmy cli czcnjTih. Przeprowadzenie tych prac
łowych. powodzi zatapiających całe cywilizacji wspótoeeenej, gigantycznej stanowi swojego rodzaju rekord, a
potrafi osiągnąć liberalizm.
Wielkie wyniki wymagają wielkich etany, huraganów unoszących ze sobą tamy „Boulder Dam'1. 1(X> milionów dzieje - ę to w kraju rekordów, gdzie
wysiłków i jednego ośrodka dyspozy całe osady i pir.-twzfu-y* h -vr-rir- wydatkowanych zostało na ©kierowa superlatyw -naj ma siłę atrakcwjną.
cji, który nie rzuca łoen państwa i na
nie wód rzeki Colorado do kanałów ce
Organ
kół wojskowych
„Polska
SŁcojna", o którym coraz częściej się
mówi. że reprezentuje poglądy Genewdoego Inspektora Sił Zbrojnych w ostatmim numerze rozprawia się w spodób bezapelacyjny z rządami liberal*ynń.
StwiendzŃwezy kryzys ustrojowy, któ
ry przechodzą wszystkie niemal pań
stwa- autor artykułu przechodni do
przedstawienia sytuacji naszego pań-

Oficjalny komunikat francuski

Gen. Gamelin

Ambasador niemiecki
z relacjami

Co zawdzięczają Stany Zjednoczone
prezydentowi Roosevelt’owi

środa, dnia 9 września 1935 roku
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Rola jaką odegrać może
rzemiosło w przyszłej wojnie
Obecna sytuacja polityczna w Euro
pie nie wróży nic dobrego. Perspekty
wa niedalekiej wojny wysuwa na czo
ło zagadnień państwowych kwestię uzbrojenia armii. W wyścigu zbrojeniewym wszyBtfcie państwa starają się
wysforować na czoło i każdy z nich obawia się być słabszym.
Polska oczywiście nie może pozostać
w tyle za innymi.
Potrzeby naszej armii stają się pro
blemem górującym w świadomości
społeczeństwa .polskiego. Rozumiemy
wszyscy, że siła armdi to nie tylko mę-ż
ny zdyscyplinowany i wyćwiczony żoł
nierz, to nie tylko pełne magazny „nio
bu**.
Po wiele razy powtarza się obecnie,
że wojnę dzisiejszą toczą nie armie ale
narody, a wynik jej zależy nie tyllko
od stanu magazynów wojskowych, ale
przede wszystkim od pełnych spichle
rzy, obór, magazynów fabrycznych, sło
wem od tego, co nazywamy „potencja
łem gospodarczym”.
W dyskusjach dotychczasowych na
ten temat mówiło się już sporo o zna
czeniu ,-potencjału przemysłowego11 w
przyszłej wojnie. Mało albo wcale nie
poruszano znaczenia „potencjału rze
mieślniczego*1.
A przecież doświadczenia wielkiej
wojny są pod tym względem b. wy
mowne. Francja w r. 1914 nie posia
dała przemysłu wojennego tak rozbu
dowanego jak Niemcy. Musiała go im
prowizować. Francuski przemysł wo
jenny stworzony został przez mobiliza
cję przemysłu drobnego, średniego i
rzemiosła.

MODY

Me soIMi jesienne
Tegoroczna moda jesienna zapowia
da się wyjątkowo bezpretensjonalnie.
Ostatnim Krzykiem mody jest tunika.
Obcisły stanik zakończony szer oką kio
szową tuniką tworzy suknię, która do
minuje w tym sezonie. Tunika może
sięgać do kolan i nawet jeszcze dalej.
Spotykamy także krótkie tuniki, zale
dwie przykrywające biodra. Długość i
kształt tych tunik jest tak rozmaita, że
nie sposób opisać jest wszysikie moż
liwe rodzaje. Niektóre tuniki są głęibu
ko wycięte z przodu, inne znów mają
gładki przód, natomiast .ył marszczo
ny lub fałdowany. Tuniki brzeżone
wąskim pasem futerka będą również
chętnie noszone. Rękawy takich tunik
h^aą. szerokie dołem i również brzężo
ne futrem. Górna część sukni ma wy
kończenie również z futra, ale rozmai
te rodzaje wycięcia zmieniają styl su
kni nie do poznania. Z icnydh przybrań
najbardziej modne są koronki, z tka
nin zaś najodpowiedniejszy jest, aksa
mit. Moda zapowiada szereg nowych
gatunków aksamitu, przerabianych,
przetykanych i wytłaczanych. Musimy
jednak dodać, że ten fason sukni nie
nadaje się dla każdej figury. Osoby
małego wzrostu muszą jej unikać,
gdyż pomniejeży je ona jeszcze bar
dziej.
Oprócz sukien z tunika modny jest
cały szereg innych jeszcze sukien, nie
mniej ładnych i wdzięcznych. Sukniapłaszcz przybrana oryginalnymi guzi
kami i klamrą, suknia-kostium uroz
maicona nieskończoną ilością kamize
lek, sportowa sukienka z kołnierzy
kiem i mankietami z piłki, glace-batystu
i atłasu. Ciemne sukienki na dhłodne
dtnj jesienne będą bardzo krótkie. Petite-robe będzie w tym roku wyjątko
wo skromna i zarazem bardzo elegan
cka. Gałą ozdobą jej będzie pomysło
we i oryginalne zapięcie. Sportowe kie
szonki i paski zdobić będą niemal każ
dą sukienkę. Karczki, kamizelki, żabo
ty, kołnierzyk i mankiecik — oto ozdo
ba sukienki przedpołudniowej. Do wy
sokich 'kołnierzyków noezone będą
wszelkiego rodzaju kokardki. Aksa
mitne kołnierzyki i monkieciki w ko
lorze odmiennym od kolonu sukni bę
dą również często spotykane. Desenio
we, wełniane krepy, miękkie, włocha
te wełny, flanela — oto tkaniny na
KtrzeJip 'udniowe sukienki jesienne.

Gaiineu

Przykład ten jeet szczególnie poucza
jący dla Polski, która strukturą swą
gospodarczą raczej bliska jest Francji
przedwojennej, aniżeli Stanom Zjedno
czonym lub Rosji sowieckiej.
Nie mamy możności budowania sigantów*' na wzór St. Zjednoczonych
lub Rosji sowieckiej. Mamy natomiast
łącznie z chałupnictwem około 600
warsztatów rzemieślniczych, które mo
gą i powinny być wzięte pod uwagę
przy obliczaniu i rozplanowaniu nasze
go ..potencjału gospodarczego” na po
trzeby wojny.
Nie należy się oczywiście Łudodó, że
wszystkie potrzeby owjenne armii mo
gą być zaspokojone przez drobny prze;
mysł i rzemiosło. Ale rozpiętość skali
potrzeb wojskowych, jakie mogą być

zaspokojone przez motał?z&ęłe rze
miosła jest olbrzymia.
.' Talleży tylko zawczasu plan tej mo
bilizacji stworzyć, dokładnie opraco
wać, a przede wszystkim zawczasu
wdrożyć warsztaty rzemieślnicze do
pracy na potrzeby wojska.
Osiągnąć to można przez udzielanie
zrzeszeniom, spółdzielniom rzemieślni
czym zamówień na dostawy wojskowe
już teraz w czasie pokojowym, zamó
wień w możliwie szerokim zakresie.
Rzemieślnicy przejdą wtedy pewnew rodzaju „przeszkolenie*', które uczytnń ich zdolnymi do należytego za
spokojenia potrzeb wojskowych w cza
sie mobilizacji wojennej.

J. N-stó.

Z prawami szkół państwowych

GIMNAZJUM KUPIECKIE MĘSKIE
Stowarzyszenia Kupców Polskich w Sosnowcu
UL. BRACKA 10, TEL. 8.85,
przyjmuje jeszcze kandydatów do kl. I na podstawie świadectwa VI oddziału szkoły
powszechnej i egzaminu sprawdzającego. Bez egzaminu przyjmuje się kandydatów
na podstawie świadectwa gimnazjalnego albo zaświadczenia
o złożeniu egzaminu
do I kl. gimnazjum innego typu.
Opłata za naukę 25 zŁ miesięcznie, bez jakichkolwiek dodatków.
5016

Gen. Smigły-Rydz

jutro przejeżdża przez Zagłębie
Komitet Obywatelski powitania Na
czelnego Wodza, generalnego inspekto
ra sił zbrojnych gen. Śmigłego-Rydza,
podaje do wiadomości, że powrót Na
czelnego Wodza gen. Śmigłego-Rydza
nastąpi nieodwołalnie dnia 10 wrze
śnia rb. tj. jutro.
Przejawi Naczelnego Wodza przez
Zagłębie Dąbrowskie nastąpi pocią
giem pośpiesznym w godzinach ran
nych.
Program powitania Naczelnego Wo
dza na dworcu w Sosnowou będzie ta
ki sam, jak podano go wczoraj.
Komitet obywatelski wzywa wszyst
kie organizacje oraz stowarzyszenia-

aby stawały się jutro przed dvor«;
o gediz. 7.30 rano.

Hej: idzie jeeień z borów
z poszumem uschłych siei.
w szkarłaty łun wieczorów
strojna, w poranków bieL
Starczemi łzami rosi
kobierzec zżółkłych traw
i szlochem sie zaiioai
po echach letnich wrzaw.
Hej! idzie jesień auta..
,
na harfie wspomnień gra —
świerszcz wtórzy zza komina,
za oknem wicher łka.
A ona. tuż, tuż... blisko,
ścielą jej liście łan,
poczerniałe ściernisko
na stypny prosi tan!-.
Hej! srebrem szronu w nocy,
miesięczną przędze tka
i stroi świat sierocy
w babiego lata gzła.
Bór stoi cichy... niemy,
śpiewaczych brakło stad
i jeno chryzantemy
kwitną-, mogilny kwiat!
Hej! idzie jesień długa,
dżdżu smutne roni łzy,
tęsknota i szaruga
przeplotą więżbę dni.
Cóż, że się drzewa złocą?
gdy jutro chłód i wiatr
w szkielet je ogołocą
i posmutnieje świat.

CHICHOT

Od 113 lat

OCTY SPIRYTUSOWE
Zakładów Przemysłowo-Chemiczaych
LUDWIK SPIESS i SYN S.A.
W WARSZAWIE

SA NIEZASTĄPIONE
Ocet kuehenuy 3,5 proe.
4550
podwójny 5 proc.
-.w ™°.cny 7 proc, do marynat
Octy, opiess niezawodnie chronią marynaty
Ceny niskie:
Octy, Spiess" są dostępne dla wszystkich
Sprsedaż we wszystkich sklepach
spożywczych
Rozlewnia i hurtowa sprzedaż — Hurto
wnia Chrześcija: s siego Tow. Dobro
czynności w Sosnowcu,
nl. 3-go Maja Nr. 20 Teł. 6-60

ZBIÓRKA PRACOWNIKÓW
UMYSŁOWYCH
W związku z powitaniem Naczelne
go Wodza, generalnego inspektora sil
zbrojnych gen. Śmigłego-Rydza, pre
zydium międzyzwiązkowej Reprezen
tacji pracowników umysłowych wzywa
wszystkich przedstawicieli związków
pracowników państwowych, samorzą
dowych i prywatnych, wchodzących w
skład Reprezentacji, aby bezwarunko
wo punktualnie stawili się, o ile moż
ności ze sztandarami, na miejscu B. ARMII POLSKIEJ WE FRANCJI
zbiórki.
Stowarzyszenie weteranów b. armii
polskiej we Francji placówka Sosno
wiec, podaje do wiadomości, że w
dniach 13 i 14 bm. odbędzie się we
Lwowie IV ogólnopolski zjazd koleżeń
ski żołnierzy b. armii polskiej we
Francji.
Wysoki protektorat nad zjazdem
objął Generalny Inspektor sił zbrojnych
generał dyw. śmigły - Rydz.
Teatr Miejski w Sosnowcu Karty uczestnictwa upoważniając1"
Dziś dnia 9 bm. teatr miejski z Sosnowca do 66n/o indywidualnej zniżki kolejowej
gra w Olkuszu w sali kina „Orzeł" świetną są do nabycia w cenie 2 zł. 50 gr. u
komedię Rittnera pt. „GŁUPI JAKUB". Po p. Kozery w Ubezpieczalni Społecznej
czątek przedstawienia o godz. 20.30.
w Sosnowcu i p. profesora Stankiewi
. CHÓR DANA W SOSNOWCU
cza, ul. żytnia 24 oraz ii pp. Kasprzaka
Najpopularniejszy i najznakomitszy zespół w biurze gł. Tow. kopalń ..Czeladź '
polskich rewelersów, słynny chór Dana opu
----- xx——
szcza już wkrótce Polskę i wyjeżdża na dłuż
sze tournee artystyczne za granicę. Przed wy X ZWOLNIENIE OD OPŁAT STEM
jazdem chór Dana, który w Sosnowcu liczy
PŁOWYCH PODAŃ I ŚWIADECTW
wielu sympatyków i wielbicieli, pożegna pu
bliczność, występując po raz ostatni w czwar INSPEKTORATÓW PRACY. Minister
tek 10 bm. w teatrze miejskim w Sosnowcu. stwo skarbu wydało
ostatnio okólnik
Jako soliści wystąpią Adam Wysocki i Mieczy zwalniający od opłaty stemplowej: 1)
sław Fogg.
Bilety do nabycia w firmie W. Czechowski. Podania wnoszone do inspektorów pra
cy o wydanie zaświadczenia stwierdza
jącego najwyższą ilość zatrudnionych
robotników w r. 1936 (do dnia 30
sii jń i
czerwca) oraz ilość taktycznie zatrud
w SOSNOWCU
nionych robotni I'
okresie od 1
Dzisiejsza (godz. 20) audycja z podlipca 1936 r. do U
ua 1936 r. we
studia w Sosnowcu, poświęcona będzie
dług
poszczególnych miesięcy: 2) świa
rozpoczętemu właśnie roku szkolnemu.
Pogodne i serdeczne wspomnienia o dectwa wydane na skutek tych podań

Zjazd weteranów

ZAGŁĘBIA
K

9
Środa

ALENDARZYK _
Dziś Sergjusza
Jutro Mikołaja z Tol
Wschód słońca 5 m. 09.
Zachód
„
18 m. 14.

Kina w Sosnowcu grają dziś
ZAGŁĘBIĘ: „Tajemnica Panny Brinx".
PAŁACE: „Nie porzucaj mnie“.
-------xx-------

X KUPOWANIE KSIĄŻEK SZKOL
NYCH. W związku z sezonem szkol
nym Min- oświaty przypomniało w okólniku, że jest niedopuszczalne wywieranie nacisku na uczniów w kie
runku kupowania książek, pomocy nau
kowych przyborów w wyznaczonych
sklepach, względnie sklepikach szkol
nych.
X WZNOWIENIE ROBÓT. Przerwa
ne niedawno roboty przy budowie
gmachu szkolnego w Czeladzi, zostały
obecnie wznowione. Magistrat zakupił
30 tys. sztuk cegły oraz różne mate
riały budowlane. Przy robotach za
trudniono narazie kilkunastu robotni
ków. Roboty prowadzone są obecnie za
fundusze miejskie. O ile miasto otrzy
ma pożyczkę z Tow. popierania budowy
szkół powszechnych budynek będzie
mógł być wyciągnięty pod dach.
X PRZEDSZKOLE RODZINY REZER
WISTÓW. Zarząd Rodziny rezerwistów
koło Pogoń, otwiera *w dniu 15 bm.
przedszkole w lokalu własnym przy ul.
Lwowskiej 3, blok VI m. 57. Zapisy
dzieci przyjmuje się 10, 11 i 12 wrze
śnia r.b. od godz, 17 do 19.

Dz!s;eisza

I

dawnych tak zwanych fabrycznych
szkołach powszechnych wygłosi red. K.
Ćwiek. Część koncertowa będzie do
stosowana do nastroju audycji, orkie
stra bowiem solrayowska pod batutą
p.. Piotra żółciaka odegra między innemi „Piosenki szkolne" w układzie dy
rygenta.
W następną środę, której audycja
poświęcona będzie teatrowi sosnowiec
kiemu, w części koncertowej wezmą
udział pp. Marja Wonerowa (mezzo
sopran) i Szynkowaki
(wiolonczela).
Przy fortepianie p. Z. Kuchciński.

Popierajcie i zapisujcie się
na członków L. 0. P. P,_

X Z RADY MIEJSKIEJ W DĄBRO
WIE. We czwartek dn- 10 bm. i w pią
tek dn. 11 bm. odbędą się dwa kolejne
posiedzenia. Porządek dzienny obrad
przewiduje: sprawę dzierżawy terenów
p. b. stacji dęblińskiej, na których ma
być urządzony park; zaciągnięcie z
Funduszu Pracy
pożyczki w gumie
42.080 zł. na roboty kanalizacyjne; po
zatem sprawa wykonanego budżetu ze
r. 1934-35.

* szkoła muzyczna w sosno
WCU Dęblińska 11, teł. 1-49. Wpisy d<
klas fortepianu, skrzypiec, śpiewu v
lowego, rytmiki i plastyki — rozpoate. Klasa operowa. Zniżki kolejowe. Sekretariat czynny od godz. 9__ 12
16 20-

„KURJER ZACHODNI*

Nr. Jąo

środa, dnia 9 września 1936 roku.

Radiowy Konkurs-Ankieta

Obecnie wędrowcy na wozach sa aatrryimy wani i legitymowani na rosrat*
kach miejskich.

„Kurjera Zachodniego"
W końcu czerwcą ogłosiliśmy ,-Ra
diowy kontu rs-anki etę" na temat: .
1) jaka audycja w programie letaun
^Polskiego Radia*’ najbardziej mi -się
podobała i dlaczego? (w okresie od' 2S
i-zerwca do 10 września rb.);
2) jaka audycja z „Podstudia w So
snowcu" !*/ła najlepszą w okresie cd
28 czerwca do 10 września rb.
Ogłaszając -.Kcnkurs-ankietę’' kie.•owaliśmy się dwoma względami;
a) chęcią zainteresowania społe
czeństwa zagłębiowskiego rądiofoni.A’
b) chęcią zwrócenia uwagi na pro
gramy . Podstudia w Sosnowcu" i za
interesowania nijni społeczeństwa
zagłębiowskiego, a przede wszystkim
współdziałania społeczeństwa i dzia
łalnością ••PodWiudia".
Radio spełnia dzisiaj coraz bardziej
uiezbędną funkcję w życiu człowieka.
Radio jest dzisiaj niezbędną potrzeba
tak jak dziennik, książka, kino, teatr.
Kto dhce żyć kulturalnie, kto chce utrzyimywać kontakt z całym światem
musi posługiwać sie radiem.
Aby „Radio'* spełniało swe zadania
musi istnieć ścisły kontakt pomiędzy
tymi, którzy tworzą programy radiowe
a słuchaczami. Nawiązaniem takiego
kontaktu, między innymi, jest nasz
,Xon'kurs-anlkietart. Dla zachęty w wy
powiadaniu uwag- w pisaniu odpowie
dni, w których znalazłyby się nowe'po
mysły, wyznaczonych zostało kilka
dziesiąt cennych i miłych nag-ód.
Wedle warunków konkursu, do od
powiedzi powinno być załączone 1.5
kuponów. Celem umożEwienia wzięcia
odtóałn więtkszej liczbie w IkonŁursie
dodajemy. iż w konkursie mogą wziąć
rótcmeż udział wszyscy stali czytelni
cy kurjera Zachodniego*. Opłacona
prenumerata za wrzesień dostatecznie
upoważnia do wzięcia udziału w kon
kursie.
Po driugie: odpowiedzi mogą być naj
zupełniej dowolne. Rzeczowa, dowcip
na, charakterystyczna odpowiedź do
tycząca jednej audycji może kwalifi
kować uczestnika konkursu do nagro
dy. To znaczy: nie trzeba było słuchać
wszystkich audycyj i porównywać je.
Wystarczy wybrać z kilku słuchanych
: napisać, która była najlepszą i dla-
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ZURNALE MOD II
jesienno«zimowe

I
JOZEF HLAWSK! 3
I
■ Sosnowiec, 3-go Maja 23

czego. (Z Olimpiady, z uroczystości 15
sierpnia, otwarciu wystawy metalowej
w Warszawie- felietony z rodistradia w
Sosnowcu itd).
Dzisiaj jest ostatnia audycja „Podstudia w Sosnowcu". Od jutra pro
nadsyłać odpowiedzi. W uzupełnieniu
informacji o nagrodach komunikuje
my. że poza 3-lampowym radioodbior
nikiem wśród kilkudziesięciu innych
nagród znajdują się następujące: płyt
ka elektryczna, dwa garnitury szklane,
stypendium do szkoły muzycznej im.
Moniuszki w Sosnowcu, stypendium do
szkoły muzycznej F. Ślązaka w Kafo-

Likwidacja zatargu

Niezadowolenie wśród żydów
po wyborach do gminy żydowskiej
W niedzielnych wyborach do ganimy
wyznaniowej żydzi sosnowieccy. jak
już wspominaliśmy, utworzyli dlwa blo
ki: rabina Hagera oraz komisarza gmi
uy Tencera.
Żaden z bloków tych nie otrzyma!
większości, bowiem oba one otrzymały
po 7 mandatów. Przy podziale manda
tów zakwestionowano jeden mandat
zwolennikom Hagera i chciano go dać
Poalej Syjon lewicy. Wywołało to ener
giczny protest oraz awantury w lokalu
gminy.
Obecnie,
jak_ się dowiadujemy,
wśród zwolenników rabina Hagera pa
nuje duże poruszenie i oburzenie, po
nieważ wie
tów nie było po-

PROGRAM RADIOWY

Joxbroić!
WAtnuntomr.
Wędrówki żebraków po kraju
na wzór taborów cygańskich

w wielkim wyborze poleca

W ostatnich miesiąc ach w różnych okolicach Polaki można było spotkać na
drogach żebraków, wędrującydh z je
dnego krańca Rzeczypospolitej na dru
«
Będzin, Małachowskiego 1
gi, na wzór taborów cygańskich.
Dąbrowa Górn., 3-go Maja 2
i
W licznych wyroadkach były to ©ale
I
Łss?
rędziny, utrzymujące się z żebraniny.
Najczęściej „podróż" taka odbywa
się przy pomocy wózka ręcznego, na
którym znajdują się nieliczne rucho
, DL.A SIÓSTR POGOTOWIA
mości i garderoba oraz małe dzieci. W
Zarząd oddziału Polskiego Czerwonego Krzy
jednak wypadkach wędrowcy
ża w Sosnowcu podaje do wiadomości zainte wielu
resowanym, iż od 1 października rb. rozpocz posiadają zbiedzonego konia, który cią
nie się kurs dla sióstr pogotowia sanitarnego. gnie wóz i podróżującą rodzinę.
Kurs ma na celu wyszkolenie grupy kobiet
W ostatnich czasadli liczba tych wę;
przewidzianych na stanowiska pomocnicze pie
lęgniarskie w razie nagłych potrzeb krajo drównych żebraków znacznie wzrosła i
wych np. klęsk żywiołowych, epidemii lub dla przejeżdżali oni olbrz/rc’- -rzeetrzezapotrzebowań wojskowości. Kurs taki skła nie.

J
'■

Kursy PCK.

dać się będzie z części teoretycznej (wykłady),
która trwać będzie 6 tygodni i praktycznej,
która trwać będzie 8 tygodni. Opłata za po
wyższy kurs wynosi zł. 20 dla aióetr pogoto
wia sanitarnego i zł. 35 dla sióstr wolontanuazek. Kandydatki na powyższy kurs winny zło.
żyć do dnia 15 września rb. na adres zarządu
oddziału PCK w Sosnowcu, uh 5 Maja 16 (dwo
rzec kolejowy — I piętro) podanie o przyjęcie
ne kurs z dokładnem podaniem swego adresu.
Do podania należy dołączyć następujące do
kumenty: a) świadectwo ukończenia oonajmniej całkowitej szkoły powszechnej. Pierw■żzeństwo mają kandydatki ze świadectwem ukończenia 6 klas szkoły średniej lub z maturą,
jak rówm“ - kandydatki z cenzusem powyż
szym, posiadające prócz ukończenia kurs przy
sposobienia wojskowego; b) dowód obywatel
stwa polskiego; e) referencje dwóch wiarogodnych osób: d) dwie fotografie podpisane przez
kandydatkę, formatu jak do dowodów osobi
stych; f) świadectwo lekarskie, że stan zdro
wia kandydatki pozwala jej na pełnienie obo
wiązków siostry-pielęgniarki, że me posiada
ona wad fizycznych i że ani ona sama, am jej
otoczenie nie jest dotknięte żadną chorobą za
raźliwą; g) świadectwo moralności; h) metry
kę urodzenia lub wyciąg z ksiąg ludnościWiek kandydatki na kum pogotowia sani
tarnego nie może być niższy od lat 18 i nie
UiąŻe przekraczać lat 40.

n-ogśtZ ćflajtorotŁafe

wicach, reprodukcje obrazów, książki
abonament tygodnika ..Radio" itd.
Odpowiedzi powinny być.pisane czy
telnie i podpisane wyraźnie z poda
niem adresu.
W skład Sądu konkursowego wcho
dzą ■ dyr. inż. I. Bereszko. redaktor Ą.
Pomisn-Kruszyńskj z Polskiego Rad'a
w Katowicach, inż. J. Bijasiewicz, red.
nacz. „Kuriera Zachodniego4* Stefan
PRZY REGULACJI RZEK
Arnold.
Robotnicy, zatrudnieni przy regula
Odpowiedzi należy nadsyłać do „Ku
cji
Czarnej
Przemszy i Brynicy, zwró
rjera Zachodniego" w Sosnowcu, Piłsuddkiego 4, lub filij w Będzinie. Dą cili się do inspektora pracy w Sosnow
browie, Zawierciu. Olikiuszu i Czeladzi. cu, składając szereg zażaleń. M- inskarżyli się na wynikające zatargi z do
zorcami, brak butów gumowych dla
pracujących w wodzie i in. Wczoraj
przybył na roboty inspektor pracy inż.
Wesołowski i odbył konferencję z kie
rownictwem robót oraz z delegatami
robotników, w —yniku której zatarg
dobuc wciągniętych na listy, chociaż w zlikwidowano.
ub. roku mieli oni prawo glosowania.
Robotnicy zatrudnieni przy budowie
Jeden z polkrzywdzonydh Ojzer Abzerajren. któremu odra ów i on o prawa gło drogi państwowej Dąbrowa — Strze
mieszyce
— Olkusz wysunęli szereg
sowania, ponieważ nie był wciągnięty
na listą, awanturował sic w lokata. wo skarg oraz zażądali podwyżki płac, żą
bec czego komisarz Tepcer wezwał po dania swe przedstawili inspektorowi
pracy. W związku z tem inspekt:licję, która usunęła go z lokalu.
Poza tym krążą w Sosnowcu^pogłoeki pracy jedzie dzisiaj na miejsce robót,
że oddawąno podczas, wyborów głosy aby zlikwidować zatarg.
za tych, którzy juź nie żyłą. Podobne
WŁAMYWACZ W POTRZASKU.
zarzuty wysunięto również w Modrz?W czasie nieobecności domowników do
fowje.
Wobec wysuwania takich zarzutów, konano włamania do mieszkania Jana
spodziewać, się należy, że w tych Poręby przy ulicy Jasnej w Sosnowcu,
dniach wpłynie znaczna ilość protc skąd skradziono garderobę. W wyniku
dochodzenia policyjnego ustalono, że
stów, które rozpatrzy yam-two,
kradzieży dokonał Edward Pawlik z
Sosnowca. Sprawca kradzieży został
ujęty i przekazany do dyspozycji
władz sądowych.

Ostatnio władze wydały zarządzeńie
mocą którego żebraków wędrownych,
podróżujących na wozach nie nalc'
wpuszczać do miast.
Posterunki policji na rogatkach
zwracają pilną uwagę na wjeżdżające
do miasta wozy, przyczem wędrowni
żebracy są zatrzymywani i nie wpu
szczani do miasta.
Zarządzenie to zapobiegnie naduż;
eiont jakich dopuszczali się wędrowcy.
Po prgyjeździe do miasta zgłasza
się oni w wydziale opieki społecznej
magistratu i wyłudzali zasiłek na po
wrót do miejsca stałego zamieszkania
Zasiłki te pozwalały na utrzymanie się
w drodze i umoźiliwiały dalszą wę
drówkę.

ŚRODA, 9 WRZEŚNIA
6.00 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorae“ 6.03
„Od rana — śpiewa chór Dana (płyty). 6.83
Gimnastyka. 6.50 Fantazje i arie operowe Giu
seppe Verdi (płyty), 720 Dziennik poranny.
7.35 Parę informacji. 7.40 Musyka (płyty).—
8.00 Audycja dla szkół. 11.30 Audycja dla
szkół a) „Chcesz wyglądać jak straszydło —
wylej wodę, wyrzuć mydło" — pogadanka dla
dzieci młodszych — wygł. Janina Porazińska.
b) Muzyka (płyty). 11.57 Sygnał czasu, hej
nał. 12.03 Chwilka społeczna. 12.13 Dziennik
południowy, 12.23 Muzyka Straussów (płyty)
13.10 Chwilka gospodarstwa domowego. 13.15
Koncert życzeń. 14.13 Wiadomości giełdowe.
15.30 „Dziecko ulicy" — pogadanka prof. Al
freda Jeaionowskiego. 13.45 „Niezwykłe przy
gody Jędrka i Felka" — audycja dla dzieci w
oprać. W. Budzyńskiego. 16.15 Koncert w wy
konaniu Orkiestry Dętej 58 p. p. pod dyr.
kpt. M. Chmielewicza. 17.10 „Słynne symfonie"
— VI audycja, (płyty). 17.50 „Anegdoty j życia Beethovena“ — wygł. W. Hulewicz, 18.00
„Zwycięstwo" — nowela olimpijska Eryka
Wilka. 13.15 Orkiestra Roberta Renarda (pły
ty). 18-35 Koncert reklamowy. 18.50 Pogadan
ka aktualna. 19.00 Koncert z Wystawy Radio
wej w Warszawie. Wykonawcy: Mała Ork. P.
R. pod dyr. Z. Górzyńskiego. Wochniak —
rkrzypce, Janina Paszkowska — śpiew. 2000
„ZAGŁĘBIE
DĄBROWSKIE MA GLOS..."
20.30 „Z wędrówki po prowincji". 20.45 Dzien
nik wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. —
21.00 Koncert Chopinowski w wyk. Stanisła
wa Niedzielskiego. 21.30 Koncert Kameralny
w wyk. Trio Pozniakia. 22.10 Wiadomości
sportowe. 22.25 „Rikitiki-Tavi“ — fragment
z „Księgi Dżungli" R. Kiplinga z muzyką C.
Scotta — w wyk. Celiny Nahlik i Zofji Szafra
nowej — fortepian. 22 45 Muzyka taneczna z
dancingu Cafe-Clnb w Warszawie.

Po zamordowaniu przyjaciółki
Senderowicz obrabował ją
Jak przed kilku dniami donieśliśmy,
w ub. aawartek późnym wieczorem ro
zegrała się ponura tragedia Ja kolonii
Saturn.
Mianowicie niejaki Stefan Sendero
wicz, 29-letni szewc z Sosnowca, za
mordował swą przyjaciółkę 26-Jetnią
Weronikę Mrozową, służącą, odcina
jąc jej wprost od tułowia głowę nożem
9zewcfctm.
Zbrodni dokonał Senderowicz pod
czas wspólnych odwiedzin koleżanki
Mrozowej, również służącej Katarzy
ny Kaszy w mieszkaniu jej chlebodaw
czymi. Stającą w obronie mordowanej

Mrozowej jej (koleżankę Kaszę Sando
rowie® poważnie poranił, przecinając
jej nożem żyły u rąk.
Po dokonaniu zbrodni Senderowicz
zbiegł i po upływie kilku godzin sam
zgłosił się do komisariatu, policji w So
snowcu. gdzie przyznał się do popełnie
nia zbrodni, zeznając przytem, że za,mordował swą przyjaciółkę dlatego,
że go zdradzała z innymi.
Morderca przekazany zoetał wła
dzom sądowym, a następnie osadzono
go w wiezieniu.
Prowadzone w dalszym ciągu docho
dzeaie przez władze śledcze dało sen
sacyjne wyniki

Sowierdtono mianowicie, że Senderowiez był nie tylko mordercą, lecz
również rabusiem. Mianowicie przed
opuszczeniem miejsca zbrodni zrabo
wał on zegarek i 40 zł.. które były wła
snością zamordowanej.
Pieniądze i zegarek Senderowicz
dał do przechowania swemu wujkowi,
poczem oddał się sam w ręce policji.
Wobec ujawnienia takich szczegółów
zbrodniczy czyn Senderowicaa zakwa
lifikowany zostanie inaczej i stanie on
proed sądem jako oskarżony o dokona
nie morderstwa w chęci zysku- a nie
w afekcie.

(>

„KURjEK ZACHODNI*
J.

5004
BACZNOŚĆ
KOLEDZY i KOLEŻANKI I

Okazuje sią jednak, że
wszelkie przybory szkolne
sq najtańsze w składzie
materjałów
piśmiennych

Marii Panny 18 w Częstochowie, tar
gnął się na własne życie.
P. Wopaterny, liczący około 50 lat
życia, pod wpływem najprawdopodob
niej rozstroju nerwowego strzelił do
siebie w piersi z rewolweru.
Na szczęście rana nie jest śmiertelna
P. Wopaterny bawił przed dwoma

środa, dania 9 ■września 1956 roku

dniami w Kielcach, a po powrocie do
konał zamachu samobójczego.
Należy nadmienić, że p. Wopaterny
stanowisko komisarza ziemskiego w
Częstochowie objął zaledwie przed kil
ku miesiącami po komisarzu Gielniewskim, który został przeniesiony do
Kielc.

zgłosił się Moszek Zyśkiewicz, mieszka
niec Zawiercia i zameldował, że w cza
sie jego nieobecności w domu, służąca
jego dokonała kradzieży 100 zł. i lamp
ki elektrycznej.
X KRADZIEŻ ROWERÓW. Z komór
ki Eugeniusza Grzybczyka w Zawier
ciu (Pomorska 37) skradziono dwa ro
wery, wartości 240 zł.

Gł OSY PUBLICZNE

Józefa HLAWSKIEGO
w Sosnowca, ul. 3-go Maja 23

Śląska szkoła muzyczna
Z W1DZIAŁU SZKOŁY ORGANISTÓW
W pierwszej Śląskiej Szkole Muzycznej w
Katowicach, oraz filii w Tarnowskich Górach,
rozszerzony zoetał wydział szkoły organistów.
Rozszerzanie tego wydziału polegać będzie
na wszechstronnym wykształceniu muzycz
nym przyszłych: 1) organistów-chórmistrzów,
2) erganistów-wirtuozów i 3) organistów-kompozytorów. Nauka odbywać się będzie z uwzględnieniem podstaw nowoczesnej muzyki
kościelnej, aprobowanej przez Ojca świętego
Papieża Piusa XI.
Programem nauki objęte będą następujące
przedmioty: fortepian .organ, teoria (zasady
muzyki), harmonia niższa i wyższa (z uwzgl.
nowoczesn.), solfeż, nauka o formach muzycz.,
historia muzyki z estetyką, instrumentoznastwo, kontrapunkt, kompozycja z imp: .cją, śpiew solowy i chóralny 1 dyrygowanie,
Magister chorali- (chorał gregoriański, Ry
tuał (ceremoniał parafialny — liturgika — rubrycela), język włoski i łaciński.
Kierownictwo wydziału organistów spoczy
wać będzie w ręku znanego kompozytora ślą
skiego prof. Stefana ślązaka — dyplomowane
go organi-sty-chórmistrza klasy I-ej (a). Prof.
ślązak — były wieloletni organista Katedry
Płockiej — kształcił się u sławnych polskich
profesorów orgf-Rtów-kompozytorów muzyk’
kościelnej: ks. Eug. Gruberskiego, M. Rej
skiego i M. Surzyńskiego. Prof. ślązak wy
kształcił już liczny zastęp b. poważnych orga
nistów, zajmujących dziś stanowiska w wię
kszych kościołach na Śląsku i Zagłębiu Dą
browskim, jak Jana Goździka, J. Bakę, L.
Świtałę, J. Baresza, J. Sieja, H. Domagała i in.
Zapisy przez m. wrzesień przyjmuje sekre
tariat Szkoły w Katowicach przy ul. Szopena
16, w Tam. Górach przy ul. Zamkowej 3. Bliż
sze informacje udziela prof. ślązak na miej
scu, w godz. 10—13 i 15—18 codziennie.

Dlaczego Zw. mieszczan olkuskich
nie przejawia żadnej działalności?
Niedawne to jeszcze czasy, gdy Zwią
zek mieszczan olkuskich był organiza
cją bardzo poważną, miał na terenie
Olkusza silne wpływy, decydował w
duiżej mierze o losach miasta.
W czadach rozkwitu organizacyjne
go i rozwoju, wprowadził do Rady
tiejakiej 11 swoich członków oraz wieburmistrza, co spowodowało, iż z po
stulatami Związku powszechnie się li
czono.
Dziś dawna świetność zgasła. Zwią
zek istnieje, ale niestety, tvlko na pa
cierze, bo żadnej działalności nie prze
jawia.
Nasuwa się pytanie: Jakie przyczy
ny mogły tak gruntownie podikopać so
lidne — jakby się zdawało — funda
menty tak żywotnej niegdyś placów
ki? I ozy naprawdę n>ic i nikt dziś nie
jest w stanie .wprowadzić nowych, ożywczych sił w ten sfatygowany orga-

Bo jasnem jest, że jak dawniej przed
laty, tak i dzisiaj organizacja posiada
swój igięboki sens żywotny.
Powołana do życia dla obrony in-teresów mieszczaństwa i teraz z powo
dzeniem odpowiedzieć może przezna
czeniu. Tylko silniejszego zaintereso
wania członków potrzeba i odpowied
nich ludzi do steru.
Panowie mieszczanie! W waszym łat
wo zrozumiałym interesie leży pobu
dzenie swego dzieła (Związku) do no
wego życia.
Koniecznie dać trzeba fcirlejącemu
cherlakowi jakiś dożylny zastrzyk,
zdolny pobudzić dawną energię.
To nic- że „duchowi ojcowie pomar
li
że chlubnie zasłużonych .apostotów“ wiatr rozwiał po świecie.
Samych wa6 stać chyba na odbudo
wanie waszego przecież Związku.
Mieszczanin.

z YCIE GOSPODARCZE
Nasz węgiel zdobywa rynek
południowo-amerykański

WDZIĘCZNE SUKNIE POPOŁUDNIOWI
Trzy ćwierciowy kasak z marocain, o per
skim deseniu. Raglanowo wszyte rękawy, dół

Według danych prowizorycznych wy lek do Włoch z 107 do 65 tys. ton. Spa kloszowy. Stojący kołnierzyk, pasek i przybra
wóz węgla kamiennego w sierpniu rb. dek ten spowodowany został nieuregu nie’ z tego samego materiału, co spódniczka.—
ciemna, w jednolitym kolorze.
wyniósł 736 tys. ton wobec 723 tys. ton lowaniem stosunków handlowych z Spódniczka
2. Suknia po południowa z piaskowej krepy
w lipcu rb. i 809 tys. ton w sierpniu Włochami.
mszystej, ozdobiona stebnem, rękawy rozsze
Należy
również
podkreślić
bardzo
po
rzone,
modny
kołnierzyk stojący, szeroki pasek
r. ub.
W związku z mniejszą o 2 liczbą dni ważny wzrost wywozu na rynki poza irchowy, bukiecik kwiatów przy wycięciu szyi.
roboczych w sierpniu niż w lipcu (25 europejskie, m. in. do Argentyny i A- Przód spódniczki kloszowy.
wobec 27) przeciętna dzienna wysyłka meryki Północnej.
miliony
’ Przeładunek węgla w portach wzrósł
wzrosła z 27 do 29,5 tys. ton.
STRACONYCH DNIÓWEK
Na podkreślenie zasługuje poważny w porównaniu z lipcem o 75 tys. ton
Główny Urząd statystyczny ogłosił spadek wywozu na rynki południowo i wyniósł 705 tys. ton, z czego na Gdy
dane, dotyczące strajków w Polsce w europejskie, co przypisać należy prze nię przypada 482 tys. ton (4-30), na
pierwszym kwartale r. b. W okresie de wszystkim zmniejszeniu się wysy- Gdańsk zaś 223 ( 445) tys. ton.
X WYMÓWIEŃ ił PRACY. Dyrekcja
tym zanotowano w Polsce 309 strajków
kopalń jaworznickich,
prowadzących
które objęły 7.657 zakładów pracy.
budowę kolei na odcinku SzczakowaLiczba strajkujących wyniosła 232.828
PASZPORTY ZAGRANICZNE DLA KU1'- iub przemysłowca importującego do Polski to-- Bukoxyno> wymówiła w dniu 5 bm. pra
osób, liczba straconych robotniko-dni
CÓW 1 PRZEMYSŁOWCÓW. Nowe przepisy wary zagraniczne, połowę obowiązującej obec cę 51 robotnikom, zatrudnionym przy
2.057.621.
o paszportach zagranicznych nie przewidują nie taryfy, a więc 480 zł., podczas gdy kupiec
Z ogólnej liczby strajków przypada wystawiania dla kupców i przemysłowców spe eksportujący, posiadający odpowiednie za układaniu toru. Robotnicy’ zagrożeni
na przemysł odzieżowy 45 strajków, na cjalnych ulgowych paszportów. O iic kupiec u- świadczenie Izby przemysłowo h".--oj pła redukcją zamierzają interweniować u
włókienniczy 41, drzewny 39, metalo zyskuje paszport z rocznym terminem ważno ciłby ćwierć taryfy, czyli 240 zł., za wielokrot p. starosty w Olkuszp i u dyrektora
ści, płaci za taki paszport 960 zł., czyli dwu- ny paszport roczny. Projekt ten będzie w naj kopalń jaworznickich, prosząc o wstrzy
wy 37, mineralny 33, spożywczy 25, na nastolcrotną
cenę paszportu miesięcznego. Skło bliższym czasie przedłożony ministrowi spraw
górnictwo 12, na rolnictwo 11, na prze niło to organizacje samorządu gospodarczego wewnętrznych, min. skarbu i min. przemysłu manie wymówień.
mysł budowlany 8, na zakłady użytecz do wystąpienia do władz z projektem unormo i handlu.
< ŚWIĘTOKRADZTWO W WOLBRO
wania
sprawy
paszportów kupieckich w ra
MIU. W dniu 7 bm. popełniono w ko
ności publicznej 5, na hutnictwo 3, po
obowiązującej ustawy. Według tego pro
nad zaś 10 strajków objęło więcej niż mach
ściele parafialnym w Wolbromiu kra
jektu paszport miałby kosztować dla kupca
dzież sprzętu liturgicznego. Nieznany
jedną gałąź przemysłu.
Największa liczba zakładów pracy,
złoczyńca zakradł się do kościoła, skąd
objętych strajkami, przypada na prze
z niezamkniętej szafki zabrał 6 lichta
rzy wartości 302 zł. Poza tym złodziej
mysł włókienniczy, mianowicie 1.612
Kronika Zawiercia
skradł również 7 kg. blachy cynkowej,
zakładów; również największą liczbę
pozostałej z pokrycia dachu kaplicy.
strajkujących zanotowano w przemy
,gou2. -u w salonach Resursy TAZ od Stróż kościelny, Wojciech Dulski, zło
PROMIEŃ — „Przedmieście"
śle włókienniczym, mianowicie 113.363
będzie się wakacyjny dancing akade żył zameldowanie o kradzieży na po
STELLA — „Tygrys Pacyfiku**.
robotników.
micki.
Wstęp
za
zaproszeniami.
sterunku p. p. w Wolbromiu. Dochodze
W porównaniu z I kwartałem r. ub.
liczba strajków zwiększyła się o 88, X NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA W ŁA < TEATR KRAKOWSKI W ZAWIER nie w toku.
liczba zakładów objętych strajkami ZACH. W ub. niedzielę urządzono w CIU. W dniu dzisiejszym o godz. 8.30 X POŻAR W WOLBROMIU. W Wol
świetlicy
KPW
w
Łazach
zabawę,
z
wzrosła o 3.854, liczba strajkujących
wiecz. w kinie „Stella*' w Zawierciu
której dochód przeznaczono na budowę teatr p. Pilarskiego odegra sztukę w bromiu, przy ulicy Kościuszki, w domu
o ‘80577 osób.
Kura Jana, wybuchł wczoraj o godz.
miejscowego kościoła. Dochód w sumie trzech aktach p.t. „Matura**.
1.30 w nocy gwałtowny pożar z nieu
147
zł.
62
gr.
pr^kazano
do
kasy
ko

X UJĘCIE AWANTURNIKÓW. Zna
stalonych narazie przyczyn. Pastwą
X
STRAJK
KRAWCÓW
ŻYDOW

ni w Sosnowcu awanturnicy Eugeniusz mitetu budowy kościoła.
SKICH. W Zawierciu zastrajkowało 23 ognia padły drewniane części ścian,
Pietras i Lenn Podraża wywołali jesz X KURS RATOWNICZO - SANITAR krawców chałupników’ żydów, wykonu dach i sufity oraz bielizna, rozwieszona
cze dn. 14 marca b.r. poważną awantu NY. Oddział PCK otwiera w Zawier jących roboty dla miejscowych skła na strychu. Straty sięgaja sumv
rę na dworcu kolejowym. Zatrzymani ciu, dnia 2 października b.r. nowy 2- dów ubrań. Przyczyną strajku nieu 2000 zł.
wówczas awanturnicy zdołali zbiec i u- miesięczny kurs ratowniczo - sanitarny względnienie przez pracodawców żądań
X KWESTA ULICZNA. Legia inwali- '
krywali się do tego czasu. Dopiero w i przeciwgazowy, w zakresie programu krawców o podwyższenie zarobków.
dów woj. wojsk polskich, kompania w
ostatnich dniach obaj zostali zatrzyma kursów dla drużyn ratowniczych PCK.
ni i przekazani do dyspozycji władz Na kurs przyjmowani są mężczyźni z
BÓJKA NOŻOWA. Pomiędzy Julia Olkuszu urządziła w dniu 6 bm. kwestę
kat. wojsk. C i D, kobiety i przed po nem i Władysławem Wójcikami oraz uliczną. Dochód przeznaczony na bi
sądowych.
borowi od lat 16. Kandydaci proszeni Bolesławem Makiełą, wszyscy z Za bliotekę związkową, wyniósł 45 zł. —
sa o zgłaszanie się w kancelarji oddzia wiercia, wynikła sprzeczka, która na Nadmienić należy, iż Związek inwali
dów, dzięki wydatnej pracy zarządu w
samobójczy
łu PCK (3 Maja 13 II p.), w godz.: gle zamieniła się w bójkę na noże. W
11—13 i 18—19 w dnie powszednie, do czasie bójki Makieła został dotkliwie osobach prez. adw. dr. Bachtiga i se
KOMISARZA ZIEMSKIEGO
kretarza Władysława Niewiary, ' ozvpobity.
dnia
30
bm.
Onegdaj w godzinach po południo
ja się pomyślnie i wykazuje dużą pi o:
DANCING AKADEMICKI W ZA
OKRADZIONY PRZEZ SŁUŻĄCĄ. ność organizacyjną.
wych Oskar Wopaterny, komisarz
liemsk., zamieszkały przy ul. Najśw. WIERCIU. W sobotę, dn. 12 bm. od Do komisariatu policji w Zawierciu
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POLSKI

odwiedzane przez wyborowe towarzy
stwo.
Przy zielonych stolikach zastano pa
nów: Chila Reissmanna, Izydora Teksera, Mojżesza Reichmanna, ■ Dawida
Frydmana, Rudolfa Paszewskiego, Ic-

coda- cfcna 0 września 1956 reku

ka Frydmana,
Jakuba Weissbluma,
Dawida Herbstmanna, Jakuba Chwała
i Abrama Złoto. Wesołą zabawę przer
wano a amatorów gry hazardowej ulo
kowano w areszcie.

sza 40 elektromotorów, urządzone zaś
są one w taki sposób, że obserwator
znajdujący się na platformie u końca
teleskopu, gdzie mieści się okular, mo
że nie wstając z miejsca swobodnie po
ruszać nie tylko samym teleskopem, ale
i kopułą wraz z platformą. Obserwato.
rium jeden dzień w tygodniu jest otwarte dla publiczności. Urządzane są
wówczas nocne pokazy ciekawych zja
wisk nieba. Frekwencja jest bardzo
duża, gdyż w ciągu roku okoio 15.000
osób zwiedziło to obserwatorium.

io-Ln<vxii, rźądów
ARCYBISKUPA
JAŁBRZYKOWSKIEGO
Wczoraj Wilno święciło 10 rocznicę
wypowiada wojnę
rządów aichidiecezją wileńską przez Człowiek
metropolitę ks. arcybiskupa Jałowy*
kowskiego. Po uroczystym nabożeń
stwie odprawionym w Ostrej Bramie
odbyła się uroczystość publicznego
Tegoroczne lato obfitowało w liczne nych, z których każde trwa od 50 do
składania życzeń Jubilatowi na placu burze, które wywołały duże spustosze 200 mikrosekund. Pomimo krótkości
katedralnym. Wieczorem ku czci arcy nia w posraci bardzo częstych pc żarów trwania zjawiła, nowoczesne oscilci wypadków śmierci nd piorunów. Da grafy rejestrują każdy szczegół wyła
biskupa odbyła się akademia.
ło ono jednak zarazem bogaty mate dowania elektrycznego.
JUBILEUSZ HARCERSTWA
Głownem zadaniem prac instytut;
riał obserwacyjny prof. Haraldowi NoWIELKOPOLSKIEGO
rinderowi, znanemu w Szwecji , P°d jest wynalezienie skutecznego sposobu
W ubiegłą niedzielę zapoczątkowany przydomkiem „Profesor grzmotów i ochrony przeciwko piorunom- W tym
Nieincy przesłali dyplomy
został 25-letni rok istnienia harcerstwa piorunów". Prof. Norinder jest kiero celu w olbrzymiej sali instytutu zain
POLSKIM JEŹDŹCOM
na terenie Wielkopolski. Rano w po wnikiem i dyrektorem instytutu dla stalowana jeet stacja elektryczna o
OLIMPIJSKIM
szczególnych parafiach odbyły się uro brdania prądów o wysokiem napięciu. •ile 2.500.500 volt dla wytworzenia
Głośna sprawa odebrania srebrnego
czyste nabożeństwa, w czasie których Inatyouit znajduje się w pobliżu stare sztucznych błyskawic.
harcerze przystąpili do komunii św. go miasta uniwersyteckiego, UjpsaiiW tej samej sali znajduje sie modę! medalu polskim jeźdźcom olimpijskim
Następnie po zbiórce na terenie Tar
Przed burzą, nierzadko, wśród nocy domu wiejskiego. Prof. Norinder de doczekała się nowej niespodziewanej
gów Poznańskich, przemaszerowały profesor wraz ze swym sztabem zabie monstruje skuteczność swej metody v. sensacji.
Oto w ub. sobotę, nadeszły do pol
dziarskie szeregi przez miasto, składa ra się do pracy. Często pomocne są i<m ten ,-ipoeób, iż przy pomocy elelktryczskiego Związku jeździeckiego od komi
jąc piękny wieniec w kształcie krzyża :. zw. „połowę stacje", bogato zaopa auści wywołuje sztoizną błyskawic
tetu organizacyjnego igrzysk berliń
z „lilią" u stóp pomnika Najśw. Serca trzone ruchome laboratoria, które mo < tóra uderza w domek. nie powodu
skich trzy dyplomy olimpijskie za dru
Jezusowego.
rą być szybko transportowane do naj najmniejszej szkody.
bardziej dorodnych dla obserwacji
Podczas tej demonstracji widzowie gie miejsce dla ekipy polskiej, t., j. dla
WARSZAWA PRZESTANIE
'-u ejec. Błyskawice i ich efekty 6ą ob stoją w odpowiedniej odległości z o'- rtm. Kuleszy, rtm. Rojcewicza i rtmSPOŻYWAĆ MIĘSO KOSZERNE
Kaweckiego, którzy, jak wiadomo, star
Ustawa ograniczająca ubój rytualny serwowane, fotografowane, zapisywa wartemj ustami, celem zasobie śc.;f
pęknięciu błon bębenkowych w uszach towali w konkursie „military".
zacznie obowiązywać od 1 stycznia ro ne i mierzone.
Przysłanie dyplomów dowodzi, że de
Zdaniem prof. Nojrindera. zjawisko podczas silne j detonacji, jaka następu
ku przyszłego na terenie całej polski.
cyzja „jury d'appel“ uwzględniająca
Tymczasem już obecnie w Warszawie nazywane powszechnie błyskawicą, jest je w momencie uderzenia -pioruna.
protest Czechosłowacji i odbierająca ewłaściwie serją wyładowań elektryc?montowane są maszyny do uboju me
kipie polskiej drugie miejsce nie .była
chanicznego z tem, że ich stosowanie
formalnie skierowana do komitetu or
rozpoczme się już od m-ca października
ganizacyjnego igrzysk olimpijskichTen chwalebny pośpiech w stosowaniu W obronie
naszych
nerwów
mechanicznego uboju okazały dwie
Tarłowski mistrzem Bytomia
firmy żydowskie...
W Bytomiu został rozegrany w
podjęta będzie waika z hałasem ulicznym
WYPADKI LOTNICZE
dniach 4 i 5 bm- międzynarodowy tur
Liga drogowa przystępuje w naj szej konstrukcji i więcej zużyty, tym niej tenisowy z udziałem graczy pol
Onegdaj w godzinach rannych zda
rzył się wypadek lotniczy na lotnisku bliższym czasie do energicznej walki z hałas wywołany jest większy.
skich z międzynarodowym mistrzem
szybowcowem na Złotej Górze pod hałasem ulicznym w miastach polskich.
Badania hałasów ulicznych i drogo Polski Tarłowskim na czele oraz ?ierKrzemieńcem. Mjr- Henryk Ostrowski Zwalczanie hałasu jest u nas ciągie je wych wykazały, że najgłośniejszymi wszemi rakietami Wrocławia i Berlina.
wystartz-wal na szybowcu typu ,,Ko szcze sprawą aktualną, podczas gdy np. pojazdami są wozy z kołami o obrę Turniej został onegdaj zakończony spot
mar" do lotu treningowego. Wkrótce w Niemczech, Anglii i Stanach Zjedno czach żelaznych, gdyż hałas wywołany kaniem finałowem gry pojedynczej pa
po starcie szybowiec na niewielkiej czonych A. I’., powstały już specjalne przez nie dochodzi na powierzchni nie nów Tarłowski — Gerstel (Berlin).
wysokości wpadł w korkociąg, z które instytuty, poświęcone badaniom i .wal- równej przy szybkości jazdy 10 km.
W niedzielę spotkanie finałowe mię
go pilot nie zdołał go wyprowadzić. czaniu hałasu; ponadto za granicą ist- na godzinę do 95 fonów. (Fon jest jed dzy obu graczami zostało z powodu ule
Wskutek tego aparat runął na ziemię irejo już bardzo bogata literatura nau nostką miary, służącą do mierzenia siły wy przerwane przy stanie 6:2, 4:6 i
i uległ kompletnemu zniszczeniu. Mjr. kowa, poświęcona temu zagadnieniu.
dźwięków).
1:0 dla Tarłowskiego.
Natomiast wóz resorowany w tych
Ostrowski poniósł śmierć na miejscu.
Liga stoi na stanowisku, źe walka
Spotkanie to anulowano i zarządzono
Na lotnisku sportowem w Wakowie z hałasem prowadzona być może u nas samych warunkach powoduje hałas 85 nową rozgrywkę.
Podhalańskim wydarzył się podobny prawidłowo dopiero po zbadaniu natę fonów’. Co się tyczy pojazdów mecha
Decydujące to spotkanie, przy sprzy
wypadek. Samolot, którego załogę sta żeniu hałasu i ustalenia jego szkodli nicznych, to auto osobowe przy maksy jającej pogodzie, wygrał w pięknym
nowili: Kazimierz Prędowski (pilot) i wości; tylko wówczas bowiem będzie malnej dopuszczalnej w miastach szyb stylu Tarłowski w stosunku 6:2, 6:2,
.Stefan Finder (obserwator)
runął z można wskazać skuteczne sposoby kości, mianowicie 40 km. na godz., po 6:4, zdobywając tem samem tytuł mi
nieznacznej wysokości na ziemię. Obaj walki.
woduje na kostce kamiennej i zwykłej strza Bytomia.
lotnicy odnieśli ciężkie rany.
Hałas na ulicach miast polskich po szosie wapniowej hałas od 65 do 75
wodują przedewszystkiem środki ko fonów, natomiast na ulepszonej nawierz Olimpijskie Igrzyska zimowe w Polsce?
ABY ICH JAKNAJWIĘCEJ
Swego czasu w prasie niemieckiej
chni
— 65 fonów.
munikacyjne,
a
mianowicie:
zaprzęgi
ZDĄŻYŁO WYJECHAĆ
Badając hałas uliczny w miastach, ■pojawiła się sensacyjna pogłoska, ja
W związku z zbliżającym się termi konne (zwłaszcza wozy), pojazdy me
koby zimowe Igrzyska Olimpijskie w
największą
uwagę
zamierza
Liga
dro

chaniczne
i
tramwaje.
Każdy
środek
nem narad Komisji królewskiej nad
r. 1940 miały odbyć się w Zakopanemsprawą emigracji do Palestyny i moż lokomocji wytwarza hałas w inny spo gowa zwrócić na ciężarowe wozy konne Wiadomość ta posiada mało prawdopo
liwością czasowego wstrzymania emi sób. Wozy ciężarowe o obręczach że na obręczach żelaznych, a następnie na
dobieństwa, gdyż jak oświadczył w Ber
laznych
powodują
hałas
wskutek
ude

pojazdy
mechaniczne,
które
wcześniej
gracji na czas rokowań, instytucje, zaj
mujące się organizowaniem wychodź- rzenia kół o powierzchnię drogi, przy czy później wyrugują także i u nas linie kierownik japońskiej ekspedycji
olimpijskiej
baron
Kikimuro, Ja
twa do Palestyny, starają się wyzy czym hałas tym jest większy, im na pojazdy konne.
Niewątpliwie prowadzone przez Ligę nia nie zrezygnuje z organizacji zimo
skać całkowicie przyznane certyfikaty wierzchnia jest gorsza, nierówna oraz
drogową i inne instytucje badania ha wych Igrzysk Olimpijskich, mając- u
w terminach najbliższych transportów im szybciej wóz się posuwa.
siebie
doskonale
nadające
się ku temu
W pojazdach mechanicznych główną łasu nie będą jeszcze dokładne. Są to
emigrantów z Warszawy, t.j. w dniach
tereny.
8, 14 i 21 bm. W terminach tych wy- przyczyną są sygnały dźwiękowe oraz raczej badania orientacyjne, które wy
kazują
jednakże
już
obecnie,
że
hałas
motory
wybuchowe.
Tramwaje
wywo

Komunikat zarządu Podok’°o''
jadą wobec tego bardzo liczne tran
łują hałas wskutek tarcia kół o szyny, uliczny w miastach polskich przewyż
piłki ręcznej
sporty wychodźców do Palestyny.
zwłaszcza na zakrętach oraz stukania sza na ogół wszędzie ustaloną w hi
Posiedzenie zarządu Podokreąu pił
POCISKI ARMATNIE
na. spojeniach szyn- Im pojazd mecha gienie dopuszczalną maksymalną normę ki ręcznej Zagłębia Dąbrów, h. _ • od
W STUDNI
niczny lub wóz tramwajowy jest star- 60 fonów.
będzie się dzisiei dn 9 bm. o godz. 7
We wsi Dryhuczach, powiatu dzjświecz. na star-'
WF i PW w Sosnieńskiego znaleziono na dnie remonto
now’ ’ (Aleja). . - względu na ważne
wanej studni dziesięć pocisków artyle
sprawy
upraszam
wszystkich
o punktu
ryjskich wielkiego kalibru. 0 odkryciu
alne przybycie
tym powiadomiono policję i KOP..Po
Sekretarz Podokręgu Paraniewskiciski te pochodzą prawd ---“dobrnę z
Najwspanialsz&m i największem ob Praća ta trwała kilka Jat i w rezultacie
Zagłębie — Rybnik 7:1 (3:0)
wielkiej wojny.
serwatorium astronomicznem na świe udało się wykonać najwiękaze zwiercia
W ub. niedzielę reprezentacja piłkar
WYKOPALISKA
cie jest obserwatorium na górze Wilso dło na świecie.
ska Zagłębia Dąbrowskiego bawiła w
Przy robotach, prowadzonych nad na
■
w Kalifornii, ufundowane przez
Sam teleskop, w którego dolnej czę Rybniku, gdzie pokonała reprezentację
regulacją rzeki Białej, znaleziono ska- ;amerykański Instytut Carnegiegc. Po ści znajduje się zwierciadło, zbudowany
tamtejszego Podokręgu w stosunku
nuenmłe szczątki rogu łosia. Okaz ten ,siada ono największy współczesny tele jest z grubych prętów metalowych i ma
7:1. Bramkami podzieli się: Banasik,
orzeclano do miejskiego oddziału poi- skop
.
świata, mający zwierciadło o śred długości 15 metrów. Pod teleskopem
Słota i Krupiński po 2, Bogucki —- i-.
skiego Towarzystwa krajoznawcze#
nicy 2 i pół metra.
znajdują się piwnice żelazo-betonowe. Reprezentacja Zagłębia grała wprost
Na terenie żwirowni w Cimoehaeh w
W roku 1906 milioner amerykański mieszczące urządzenie do srebrzenia
pow. Wołkowyskim natrafiono przy J. Hooker z Los Angelos ofiarował 500 zwierciadła oraz silny spektrograf do koncertowo.
wydobywaniu żwiru na głębokości 20 .tysięcy dolarów w celu zbudowania fotografowania widm gwiazd i ogrom
m. na skamieniałe rogi jelenia. Rogi największego teleskopu. Zadanie było ny mechanizm zegarowy, który równo
przekazano wołkowyskiemu oddziałowi niełatwe
:
do wykonania. Po kilku pró miernie porusza cały teleskop w kie
TPK.
bach wreszcie udało się francuskiej runku sfery niebieskiej.
KRAJOWE „MONTE CARLO"
hucie szklanej w St. Gobain we Fran
Teleskop i tama, w której jest osa
W KIELCACH
cji odlać tarczę szklaną o średnicy 260 dzony ważą około 100 ton. Teleskop
Przedstawiciele władz policyjnych cm.
.
i grubości 33 cm., wadze 5 ton. spoczywa pod olbrzymią kopułą ze stab
na Fundusz Obrony Narodowej
zlikwidowali w Kielcach kasyno gry, Szlifowanie
I
i polerowanie otrzymanej o średnicy 33 metry, zaopatrzoną w
wprawdzie nie urządzone z takim prze- tarczy
i
dokonano w specjalnie do tego otwór
____ „
__ _ ___ „ „6 ___
OOŁK.«,
a .szerokości
m.. który służy I
oegeberr jak „Monte Carlo", lecz za to zbudowaniu
;
laboratorium optycznem. do pbs^łacyj. Kopułę i teleskop poru- i
Będzin, P.K.O. — Nr. 307,295.

groźnemu żywiołowi

Największy teleskop na świecie

Składajcie

9

JftsftjER ZSCHCłJW''

Jeszcze z za grobu oskarżają

wotła dnia 9 wrześnoa 1956 rofen

j|

APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
w gospodarstwie domowem oszczędza zdrowie Pani Domu, zmniejsza
wysiłek fizyczny, daje zadowolenie
i dobry humor.

tysiące sie

Każdy pasażer

Gdy Niemcy zorientowali się, jak|
ZE SPADOCHRONEM
straszliwe wrażenie wywarłu w świe
cie cywilizowanym ich oknucieńs-twa
Od 1926 roku w .Ynglid wszyscy pa
usiłowali przedstawić rzeź w Dinant sażerowie, jadący samolotem, muszą
jako represję za rzekome ataki ,,fnanc- być zaopatrzeni w spadochrony. Dzidki
tireur‘ów". Otóż na monumencie wid tentu, mimo dość licznydh od tego cza
nieje olbrzymia dłoń, w zmiesicna do su ka+awrof. 4Ó osób uratowało życic.
przysięgi, a pod nią n«pis:
W Ameryką od 1919 roku 845 pasa
^Przysięgamy wszyscy, przed Bogiem żerów wyszło cało z katastrof tyllko
i ludźmi, na honor i sumienie, bez dzięki spadochronom, a od 1 stycznia
gmiewu i nienawiści, a w całym poczu br. 45 zawodowych pilotów zawdzięcza
ciu świętości przysięgi, że nikt z. nas życie tylko skokom z zagrożonej mew sierpniu 1914 niczego nie wiedział, szyny.
nie widział ani nie uczynił, co by mo Ostatoio w New Yorku został założo
gło uzasadnić bezprawny gwałt przy ny klub noszący oryginalną nazwę:
wejściu oddziałów niemieckich”.
„Klub pełzających gąsienic’*. Są teru
‘Prosty, lecz monumentalny pomnik przyjmowali tylko ci, którzy przynaj
z ową wzniesioną do przysięgi dłonią,mniej
____ _____
._,
raz__________
uratował!________
sobie życie rprzy
■wywiera wielkie wrażenie. Liczba o-1 pomocy spadochronu. Jak dotychczafier, ku których czci został wzniesioiij I klub liczy przeszło stu członków.

I

| STOSOWANIE

Niemców o okrucieństwo
,W miasteczfcu belgijskim LKnaoi; wynosi dwadzieścia brsrr
wzniesiono wspaniały pomnik ku c®ci demset.
cywilnych mieszkańców zabitych ma
sowo przez wojska, niemieckie w tra
gicznym sierpniu roku 1914.

Mr. 2*
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DROBNE OGŁOSZENIA
LOKALE
3 POKOJE

z kuchnią z wygodami
i pokój z kuchnią do
v ynajęcia. Cena przy. lępna. Sielec, Kii montowaka 24, u dozorcy.
5099
DO WYNAJĘCIA
! pokoje z kuchnią z
rygodami. Wiadomość
Sosnowiec, ul. Stara 1,
gospodyni.

MIESZKANIE
dwupokojowe z kuchnią
wygodami do wynaję
cia. Długa 9.
5085

KUPNO
i SPRZEDAŻ

DO MARYNAT

RADIOWY KONKURS-ANKIETA
„KURJERA ZACHODNIEGO”

ZGUBIONE
DOKUMENTY

Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa zagłębiowskiego radjetn a w szczególności programem „Pol
6kiego Radja’’ w Katowicach i podstudja w Sosnowcu, skłonił© nas do urządzenia „Konkursu-anikiety**.
. Stawiamy dwa pytania:

2) JAKA AUDYCJA Z PODSTUDJA W SOSNOWCU BYŁA NAJLEPSZĄ W OKRESIE OD 28 CZER
WCA DO W WRZEŚNIA RB.?
Za najtrafniejsze i najlepsze odpowiedzi przeznaczonych zostało szereg nagród. Ogólna liczba nagród wynleaie ponad 50. Między Innem i na nagrodę ..Polskie Radjo*’ w Katowicach ofiarowało

3 LAMPOWY RADIOODBIORNIK
przez Elektrownie

WPISY
do szkoły powszechnej
przedszkola u Sióstr
. Karmelitanek Dzieciąt
ka Jezus w Sosnowcu
rozpoczną się od dnia
20 bm. Kancelarja czyn
na od 9—12 I od 3—6.
4701

ZAGUBIONO
ś aadectwo komiwoja,'.?rskie na rok 1936 na
imię A. Dimant Sosno
wiec, Miła 2, wydane
cz firmę A. Orzeł i
Syn w Będzinie, ul. Mo . KAKOWSKIE KUR
SY KOSMETYCZNE
jjowska 19.
--S3
pod kierownictwem Dra
med. T. Owczyńskiego.
ANTONI BALDYS
zgubił książeczkę woj Nauka 4 miesiące. Wy
ćwiczenia co
skową wydaną przez P. kłady,
K. U. Będzin.
5094 dziennie. Po ukończeniu
kursu dyplomy. Instru
ktorka Inż. Helena ApŚWIADECTWO
wl-Schrngerowa. Zapi□Ine wydane na im?;
■ trwają. Zgłoszenia i
Mieczysława Liberskie p-ospekty Kraków. Piłgo zgubiono dnia 7.9.
• idskiego 11. — Tel.
I --57.
5101

1) JAKA AUDYCJA W PROGRAMIE LETNIM POLSKIEGO RADJA NAJBARDZIEJ Ml SIE PODOBA
ŁA I DLACZEGO W OKRESIE OD 28 CZERWCA DO 10 WRZEŚNIA R. B.?

Poza tem w liczbie nagród znajduje się szereg upominków ofiarowanych
Zagłębia Dąbrowskiego i Wydawnictwo „Kurjera Zachodniego*4.

Różne

HALLO! HALLO!
Słuchajcie
codziennie
POKÓJ
koncertów z wystawy
umeblowany do wyna jedynie
NAJLEPSZY Radiowej z wyłącznym
jęcia, Piłsudskiego 110 OCET
fortepianów
Warszawskiej udziałem
m. 10.__________ 5104 Fabryki „Monopol" J. firmy „Arnold FibiKalisz, Szope
Komicza.
’ ’ WW75 ger".
3 POKOJE
na 9.
4901
dzieł!!
z kuchnią,
wygodami
na dogodnych warun
PRZYJMĘ
URZĄDZENIE
kach do wynajęcia. Soi
dziewczynki na stancje
nowiec, Robotnicza 1. kawiarni z m?
', Pogoń,
blisko gimna
Gospodarz.
4945
zjum żeńskiego. Wia
Łanio do sprzedania. 6 domość Administracja.
pokoi
z wygodami, 3
509e
piętro, do wynajęcia.
S o snowiec,
Warszaw6.
5105

Okręgową

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE-ANKIECIE1) Odpowiedzi na pytania należy przesyłać w czasie od dnia 10 września do 25 wrze
śnia rb., podpisując p
nazwiskiem i podając dokładny adres.
2) Do odpowiedzi załączyć trzeba wycięte kupony
zamieszczane co pewien czas
w „Kurjerze Zachodnim" w ogólnej ilości 15.

-

W skład Sądu konkursowego wchodzą: dyrektor inż. I. Bereszko. redaktor A. Pomian - Kruszyński
skiego Radja w Katowicach, »nż. J. Bijasiewicz, red. nacz. „Kurjera Zachodniego’* Stefan Arnold.

Chrześcijański

z Pol

Maleriiłift

4819
do trwałej ondulacji
SUSZARKI najnowszej kon
strukcji—gwarantowanej jakości.
Wszelkie art. i przybory
fryzjerskie

KUPON Nr. 15.

Radjowy Konkurs-Ankieta
nKurjera Zachodniego'*
28.6. 1936 — 10.9. 1936 r.

Hale Rozwoju.

Płyny do trwałej i wodaej ondulacji.
Wyłączna na Zagłębie sprzedaż pły
nów Zaworskinga.
Ceny h. niskie.

KINO
>>

Paiats”

w Sosnowcu oL
Wamawaka 2.

2

KAŻDA PANI

■
■
■

..jająca o swoją cerę — nie zapomina
przed wyjazdem i po powrocie z letni
ska zwrócić się o poradę do

GABINETU KOSMET*

UWAGA' Kupon wr«t z następnymi kupo
nami. które pojawiać się będą
co pewien czat, uprawnie do
waięnia udziału w Radjowym
Konkursie-Ankiecie.

„S I Ł A“

Sosnowiec.

MieoiM

ul. 3-go Maja 29 w Sosnowca

Wyciąć i przechować.

APARATY

4941

SKŁAD

:»
■
u

I

I

'EGO

URODA"

I

poleca:
piękny wybór modnych ma I
terjalów na ubrania, kostjumy
i płaszcze damskie i męskie
oraz na mundurki szkolne

po cenach konkurencyjnych.

WŁADYSŁAW BOROWIECKI,
absolwent W.S.H. w W.r,Mwi«.

Sosnowiec, 3-go Maja. 15. TeL 12-42.
PORADY BEZPŁATNIE

III

KINO „ZAGŁĘBIE** ||

Film wielkich wzruszeń!
Według słynnej powieści Urszuli Parrott
ULUBIENICA WSZYSTKICH

Margaret SULLAVAN

w dramacie życiowym p. t.

„Nie porzucaj mnie

a

(Adieu)
skiego Nr. 4.

n.

Panny

Brinx”

Film ten wyjaśni niezwykle emocjonującą zagadkę tragicznego wypadku Katly Brinz. Akcja
toczy się na polskiem wybrzeżu. Warszawie i kolejce na Kasprowy Wierch.

W roi. głównych: Alma Kar, L. Żelichowska, A Żabczyński, Z. Chmielewski,
H. Grossówna, K. Junosza-Stępowski, J. Kurnakowicz, M. Znicz, D. Kalinówna,
S. Gacki. M. Dąbrowska i M. Halicz.
Początek seansu o g. 5.30

^TYG4JDNlK^PA<L<i oraz dodatek^kolorow^^t^ ..P.ANI 1 PA.X PINGWIN
SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w kardem koazztuą:
30 drobnych orf. M <
20 drobnych orf 13A0 rf.
10 drobnych orf. 7.#0 aL
:
5 drobnych orf. AM aL
|Za jgatady wygaeóadankowy<u.
>ępo5g

> — Wiersz mlunetrowy jeduuiaiuuw j; ua l-ej »trvu*e, względnie przed tekstem w» gr.;
j 9 w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz. I
I • Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście ?0 mm„ za tekstem 55 nun.;
w niedziel- |
*2 i święta 25*/« drożej. Xtunery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzec

1

II

| O

iU Jró ZaMim ■

„Tajemnica

DZIŚ Premjera pierwszej pol
skiej komedji sensacyjnej

nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.

BĘDZIN, Małachowskiego ?. — CZELADŹ, J. Dembiński, Staszica 16. — DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka U. — GRODZIEC, Kiosk
p. Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 43. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszewakiego. —
STRZEMIESZYCE, księgarnia W. Bagińskiej. — ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Krupy. — ŻARKI, Fr. Cacoń.
— MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego. — PILICA, rynek, Jaworski.

Kzczz. jjTWAN ARNOLD. — - DRUK „KURJERA ZACHODNIEGO ' a SOSNOWCU, PIŁSUDSKIEGO *.

REDAKTOR ODP. HENRYK STRYJEWSKL

