Portugalia zerwała stosunki z Madrytem
Całkowita ewakuacja mieszkańców stolicy
LONDYN, 24.10 (tel. wŁ). W.związ
ka z wczorajszymi obradami komitetu
nieinterwencji i zapowiedzi
zerwania
przez Sowiety porozumienia o neutral
ności w sprawie Hiszpanii, panuje w
międzynarodowych
kołach
politycz
nych w Londynie wielkie podniecenie.
W atmosferze gorączki politycznej
(olbrzymią sensacje musiała wywołać
nadeszła dziś rano z Lizbony wiado
mość o zerwaniu stosunków dyploma
tycznych między Portugalią a rządem
mądrydom.
Przyczyny zerwania stosunków są
na razie nie znane
Komunikat informuje dalej, ze dziś
rano poseł portugalski w Hiszpanii,
bawiący obecnie w Alicante, otrzymał
radiotelegraficzny rozkaz, by natych
miast wsiadł na pokład stojącego w
Alicante na kotwicy portugalskiego
okrętu wojennego i odpłynął do Liz
bony.
CO DALEJ?
LONDYN, 24.10. W związku z zerwa
niem przez Portugalię stosunków dyplo
matycznych z Hiszpanią, w kołach po
litycznych Londynu przypuszczają, że
podobny krok nastąpi ze strony Nie
miec i Włoch, co byłoby prawdopodob
nie posunięciem,
przygotowującym
uznanie rządu gem Franco z chwil?
wejścia jego do Madrytu.
PARYŻ, 24.10 (teL wł.) Jak dono
szą z Burgoe przybycie artylerii i roz
poczęcie bombardowania Madrytu spo
dziewane jest w dniu dzisiejszym
W Madrycie panuje panika Władze
wobec nieudanej rekrutacji do szere
gów milicji, zarządziły przymusową
mobilizację wszystkich zdolnych do
noszenia broni. Po parodniowym prze-'
szkoleniu rekruci wysyłani są auto’ou-|
sami, samochodami ciężarowymi, a na-

Dr. ri.». ZAHORSKI
przeprowadził się
Obecnie

mieszka

w tymże

wet taksówkami na pozycje pod Ma
drytem.
Poselstwa zagraniczne, które jeszcze
pozostały w Madrycie
przygotowują
się do całkowitej ewakuacji. Ewakua
cja ta jest bardzo utrudniona, ponie
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waż w gmachach poselstw, szczególnie
południowo - amerykańskich, ukrywa
się około 2.000 członków hiszpańskiej
arystokracji, którzy się schronili tam
przed
prześladowaniami czerwonych.
Komuniści czekają tylko na sposobność
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SOSNOWIEC. UL. 3 MAJA NR. 14.
Poleca w wielkim wyborze:
BIELIZNĘ damską i męską. KRAWATY, rękawiczki,
szale, PIŻAMY, swetry, pończochy. Galanterię skórzaną,
parasolki it. p.
OSTATNIE NOWOŚCI!
Obsługa szybka i solidna.
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Znaczki z wizerunkiem gen. Śmigłego-Rydza
l

okazji mianowania Go Marszałkiem Polski

goły programu uroczystości w dniu 11
wy marszałkowskiej Naczelnemu Wo
dzowi gen. śmigłemu - Rydzowi prze
widzieć mają przyjazd delegacji puł
ków z całego kraju.
Uroczystości na Zamku królewskim
w rocznicę niepodległości będą tran
smitowane przez wszystkie polskie roz
głośnie.
M. in
dla upamiętnienia nadania
buławy marszałkowskiej
Naczelnemu
Wodzowi, zamierzone jest emitowanie
specjalnego znaczka pocztowego z wi
zerunkiem nowego Marszałka.
WARSZAWA, 24.10. (Tel. wł.) W
związku z tym ,-Polska Zbrojna", or
gan kół wojskowych, pisze:
W uznaniu odniesionych zwycięstw
przy zdobywaniu niepodległości i °gromnych zasług dla narodu i państwa
jakie położył Wódz Naczelny, zastęp
GEN. ŚMIGLI-KijuZ
ca Pierwszego Marszałka Polski Józe
fa Piłsudskiego i dając wyraz po
listopada r.b. z okazji wręczenia buła- wszechnym pragnieniom narodu i woj
WARSZAWA, 24.10 (tel. wł.). Szcze ska — oto w jednym zdaniu streszczę-

domu na !

piętrze- Sosnowiec, uL 3 Maja 17
tel. 61390
6291
przyjmuje od 4 — 6 po poł.

Zienia i rzjmskiEBO Pulatync
NA KOPIEC MARSZ. PIŁSUDSKIEGO
KRAKÓW, 24.10 tel- wł. Dziś o go
dzinie 10 udaje się na Sowiniec spe
cjalna misja włoska, która przybyła
do Krakowa celem złożenia na Kopcu
Marszałka Piłsudskiego ziemi pobranej
z rzymskiego Paiatynu

Dymitrow
ZESŁANY NA SYBERIĘ?
PARYŻ, 24.10. Według pogłosek, obiegających w kołach rosyjskiej emi
gracji, sekretarz generalnj’ komitetu
wykonawczego międzynarodówki komu
mistycznej Dymitrow został zesłany na
Syberję.
Przyczyną zesłania ma być, jak poiaje „Le Jour“, fakt, że Stalin czyni
Dymitrowa odpowiedzialnym tw niepo
wodzenie akcji komunistycznej’ w Hisz
pana.

by bezkarnie mogli wtargnąć do opu
szczonych poselstw i dostać w swe ręce
zakładników.
BITWA MORSKA POD MALAGĄ
LONDYN, 24.10 (tel. wŁ). Z Gibral
taru donoszą, ze powracający z bom
bardowania
Cartageny
powstańczy
krążownik ,,Canarias‘, zaatakowany
zastał na wysokości Malagi przez dwa
krążowniki rządowe „Jaime 1“ i „Ubertad" W dwugodzinnej bitwie „Canarias" i „Libertad“ zostały poważnie
uszkodzone. Na pokładzie powstańcze
go krążownika została rozbita jedna
bateria.
PARYŻ, 2410 (tel. wł.). Według
nadeszłych tu wiadomości jednego z
korespondentów
berlińskich „Matin“
Niemcy pomagają
powstańcom.
do
starczając im łodzi podwodnych i wiel
kie ilości broni i amunicji.

Niemcy uznały Imperium Włoskie

nę powody, dla których Pan Prozy
dent postanowił mianować generale
dywizji Edwarda Śmigłego-Rydza Mar
szałkiem Polski,
Dalej zaś podkreśla:
Gdy Pan Prezydent Rzecz,-;
-litej
w dniu 10 listopada aa dziedzińcu
zamkowym dotknie buławą Wielkiego
Marszałka
przywiezioną z wawel
skiego grobowca w asyście sztandarów
wojska — buławy, którą ofiaruje ge
nerałowi Smagłemu, to tym namaszczęniem przekaże Mn w sposób widomy
całość spuścizny Józeiu Piłsudskiego,
WARSZAWA. 24.10. (Teł. wł.) Ofi
cjalna aigeneje i urzędowe demec-tuje
pogłoski, jakobj gen. Dąb-B:ernacki
oraz gen. Berbedki mieli otrzymać noiminacje na generałów broni.
Generałem broni zesłanie mianowa
ny tylko gen. Sorakow^ki.

Dr. mliii. I URI
b. lekarz szpitala św. Łazarza w Krakowie

Sensacyjne oświadczenie min. Neuratha

ordynuje w chorobach wewnętrznych
kobiecych i akuazerii

BERLIN, 24.10 (tel. wł.). Podczas
Szereg pism w Rzymie wydało dodat
wizyty włoskiego ministra spraw za ki nadzwyczajne.
granicznych hr. Ciano w Berlinie, nie
Wśród mieszkańców stolicy panuje
miecki minister spraw zagranicznych ogromna radość.
von Neurath w imieniu Rządu Rzeszy
LONDYN. 24.10 (tel. wł.). Wiado
oświadczył, że Niemcy uznają Wielkie mość o uznaniu Imperium Włoskiego
Imperium Włoskie. (Po zdobyciu Abi przez Niemcy wywołała tu olbrzymie
synii — red.).
wrażenie.
Min. Ciano telegraficznie doniósł o
W kołach politycznych nie tają, że
tym Mussoliniemu, który podawał tę tego rodzaju krok powikła sytuację
| międzynarodową.
wiadomość do prasy-
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flsire poaslowie oamiw brDksBlskiooo
w związku z marszem na Brukselę
BRUKSELA, 24.10 (tel. wł.). Zapo
wiedź przywódcy reksistów, Degrella,
że, pomimo zakazu rządu, odbędzie się
w Brukseli wielka manifestacja reksi
stów, wywołała zrozumiałe podniecenie
i zaniepokojenie.
W odezwie wydanej do członków
stronnictwa Degrełle zapowiada, iż zaKazane przez władze zebranie odbędzie
_ńe > mśewAu, które wxzDAczy w o-

statniej chwili.
Degrełle oblicza na 50 tys. reksi
stów, którzy napłyną z prowincji do
Brukseli, by wziąć udział w manifesta
cji. Liczbę manifestantów uzupełnią rek
siści brukselscy.
W ciągu dnia wczorajszego władze
policyjne dokonały licznych areszto
wań. Wyszedł również rozkaz, ostrego
.pogotowia garomonn brukselskiego.

tel. 71-224

6097

Krótkie fale
Diatermia
Elektroterapia

Nagły zgon
W ŁAŹNI MIEJSKIEJ
W SOSNOWCU
Wczoraj o godz. 12.30 w południe w
łaźni miejskiej w Sosnowcu miał miej
sce tragiczny wypadek.
W czasie tym przybył do łnźw Je
rzy Górniak, z zawodu infloasewt i za
jął jedną z wanien.
Ponieważ po upływie przepisowego
czasu kąpieli przybyły nie dawał a»kiu życia, kąpielowa weszła, do łazien
ki i esi" ierdzila. że Górniak j.tuż nie
żył.
Wezwano nu łych miast lękarta, któ
ry st w i c i <1 z i I ś m i erć Góra ;a!ka wsku/tuk ancu\ zii&u serca.

„KURJER ZACHODNI"

niedzicki, 25 pazdziernnlka !956 ł

Sensacje w drugim dniu procesu Grzeszolskiego
Prof. Dąbrowski zdysKwaiifikowai orzeczenie lekarzy sosnowieckich
WARSZAWA, 24.10. (Tel. wł.) Proees Grzeszolskiego wzbudził w stolicy
tniebywałe zainteresowanie publiczno
ści. Dziś w godzinach rannych dużo
oeób zgłosiło się do kanicelairii Sądu
apelacyjnego z prośbą o wydanie ioi
biletów. Władze sądowe stanowe™ od-

111 QH JESIENNI
JfflEWf NMIlffll!
PALTA, swetry
KAPELUSZE, czapki
PIJAMY, szlafroki
bielizna, trykotaże
RĘKAWICZKI
pullowery, SZALE i t.p.
Ceny niskie!

P. KOCHAR^I

powiedź przeczącą. Biegli irnuszą za
poznać się z wydawnictwem „Torum“
adw. H. Ostrowskiego, które traktuje
o talu i jest dołączone do sprawy.
Adw. H. Ostrowski pyta się, czy mo
że zadać pytanie biegłym zaoim za
poznają się z materiałem. Sąd przy
chyla się do prośby obrońcy.
Adw. H. Ostrowski zapytuje prof.
Grzywo-Dąbrowskiego czy u®naje za
duszny wniosek dr. Sztuki z Sosnow
ca, który przeprowadzał sekcję zwłok,
stwierdzając możliwość śmierci Jerzy
ka Grzeszolskiego na zapalenie opon
mózgowych. Prof. Grzywo-Dajbrowslki
mówi, że odpowie na to pytanie po za
poznaniu się z materiałem.
Sąd zarządza dwugodzinną przerwę
celem dania czasu biegłym do zapozna
nia. się z rozprawą adw. Ostrowskiego.
WARSZAWA, 24.10. (Tel. wł.) Po
dwugodzinnej pzerwie o godz. 12 w
południe biegli uznali, że ukończyli
swą pracę. Przy przepełnionej 6ali,
wśród śmiertelnej ciszy prof. Siengale
wica w imieniu trzech biegłych odczy
tał zredagowane na piśmie orzeczeń.e.
W pierwszym punkcie orzeczenia bie
gli na podstawie materiałów, znajdaJ‘ących się w aktach 6prawy, przyszli
o przekonania, że śmierć p. Jerzego
i Lucyny Grzeszolskich nastąpiła wsku
tek zatrucia pierwiastkiem metalicz
nym talem i że objawy chorobowe
niewątpliwie wskazują na tal, jako na
przyczynę choroby.

W dirugim punkcie rzeczoznawcy
stwierdzają, że tal dostał się do orga
nizmów denatów za życia, co było bez
pośrednią przyczyną śmierci.
W tirzecim punkcie, że sekcja zwłok
nie wykazała jakichkolwiek zmian w
narządach wewnętrznych, które same
przez się mogłyby spowodować śmierć.
W czwartym punkcie, co do zatrucia
Cabajówny, biegli stwierdzają, że nie
mogą tego ustalić z całą pewnością.
Po ogłoszeniu opinii biegłych, która
pokrywa się całkowicie z opinią prof.
Siengalewieza, w czasie procesu pierw
szej instancji w Sosnowcu, zabrał głos
w imieniu obrony adw. Hafmofcl-Ost,rowdki. Przez dwie godziny odbywa,
się dramatyczny pojedynek pomiędzy
biegłymi, prokuratorem a obroną, któ
ra uzbrojona w olbrzymi materiał na
ukowy, stara się podważyć orzeczenie
biegłych.
ADW. OSTROWSKI ATAKUJE...
Adw. Zygmunt Hofmokl-Ootirowski
zapytuje najpierw prof. Grzywo-Dą-

Sosnowiec, 3 Maja 8

lit med. śteia HU

Tel. 61-915.
mówiły tej prośbie. Na sali znajduje
się 60 osób, gdyż więcej sala nie mo
że pomieścić.
Dzień dzisiejszy będzie decydującym w procesie Gtraeszolśkiego. W
dnau tym zeznawać mają biegli, cd opinói których zależy l-oe oskarżonego.
Dodarkowo wezwano ea rozprawę
prof. Grzywo-Dąbrowskiego, fetory po
dłoŁmo stoi na stanowidku, że dzieci
Grzeszolskiego mogły umrzeć śmier
cią natura Iną. Orzeczenia wydadzą ró
wmież •znany z procesu Grzeszolskiego
w Soauowou prof. Siengalewicz z Wil
na oraz prof. Modrafcowski z Uniwer
sytetu warszawskiego.
Obrona przygotowała całą kanapątnię dyskusyjną w sprawie talu, kiery
według aktu oskarżenia był powodem
śmierci dzieci oskarżonego.
O godz. 9.30 sąd wszedł na salę i ną
wstępie oznajmił, że dołącza do aktów
sprawy dokumenty dotyczące rodńny
Nyczów w Szopienicach, któfzy znjarr
li wskutek zatrucia talem. Sprawą Ny
czów była wielką zagadką sadowią. a
oslkairżonego w tej sprawie niejakiego
Łąonego, sąsiada zmarłych, łctóry pa
łał ku nam nienawiścią, uniewinnio
no z zarzutu otrucia talem- ponieważ
sąd zajął stanowisko, że otrucie było
przypadkowe.
Następnie przewodniczący zwraca
się z pytaniem do biegłych, czy znają
sprawę Nyczów, ną co ofirzymuje od

KTO WYGRAŁ?
W drugim dniu ciągnienia padh
następujące więlksze wygrane:
Stała dzienna wygrana 25.000 zł. na
Ur. "2757.
20.000 zł. na wr. 175508.
Po 5000 zł. na n-ry: 10144 59609.
Po 2000 zł. na n-ry: 85392 156929.
Po 1000 zł. na c-iry: 11383 ‘68149
90250 102760 132602 154499 17911S
188523 125866.
W trzecim dniu, ciągnienia:
5000 zł. na nr. 181998.
•2000 zł. na nT. 117048.
Po 1000 zł. na rwry: 32J74 48 >52.
Po 500 zł. na n-ry: 77145 . 90540
Ji5564<) 151661 15353.7,

browśkiego, czy wiadomym mu jest, że
dr. Sztnfca, dokonując w Sosnowcu se
kcji zwłok zmarłych dzieci, orzekł w
obu wypadkach gruźlicze zapałenie <*jx>n mózgowych. Obrońca zapytuje,
czy mózg również w orzeczeniu bie
głych aoetał zaliczony do tych narzą
dów wewnętrznych, w których nśe
stwierdzono zmian chorobowych.
Prof. Grzywo-Dąbrowaki odpowiada,
że biegli nie mieli dowodów, by było
tu zapalenie opon mózgowych.
DRAMATYCZNY MOMENT
Podczas dyskusji obrony, prokura
tora i biegłych w pewnej chwili adwo
kat Zygmunt Hofmokl Ostrowski pod
chodzi do stołu, na którym złożone są
dowody rzeczowe i bierze do rąk fiołkę,
zawierającą jodek talu w ilości 0.0130
grama. Tal ten wydobyto drogą ana
lizy z narządów Jerzego Grzeszolskie
go po ekshumacji.
— Panie profesorze — mówi obroń
ca. — Ten tal wydobyto ze zwłok chło
pca, który spoczywał w ziemi od 22 mar
ca do 20 sierpnia, kiedy to dokonano
ekshumacji. Być może, zmieni pan opinię, gdy odczytam protokuł ekshuma
cji i ustalimy, w jakim stanie rozkładu
były zwłoki zmarłego chłopca.
Sędzię referent odczytuje protokuł
ekshumacji zwłok z którego wynika, że
stan zwłok był zupełnie dobry i nie znaj
dowały się one w daleko posuniętym
rozkładzie. Mimo to prof. Sięgalewicz
nie zmienia swego poprzedniego orzecze
nia
Skolei adw. Hofmokl Osrowski zgła
sza szereg wniosków a m. in.

(specjalność choroby płuc)
przeprowadziła się do Sosnowca,
ul. Małachowskiego 22 m. 2,
tel. 62372,
przyjmuje codziennie w godz. 18 — 20.

ZIEMJA RZYMSKA N A KOPIEC MARSZAŁKA
Delegacja włoskich kombatantów złóż; a na Sowińcu garść ziemi z Palatynn. Na zdjęciu
członkowie delegacji wraz z posłem polsk im w Rzymie w chwili pobierania ziemi.

Proces o Krwawe zajścia
w Wierzchosławicach
TARNÓW, 24.10 (tel. wł.). Wczoraj
rozpoczęła się przed tutejszym sądem
okręgowym rozprawa przeciwko Wła
dysławowi Pankowi z Zawady Uszewskiej i 11 towarzyszom, oskarżonym o
to, że 15 sierpnia b.r., w czasie obęhodu rocznicy Czynu oręża chłopa ix>L
skiego, w Wierzchosławicach pobili
wywiadowcę policji państw. Ratajcza

ka i dokonali napadu na posterunek po
licji państwowej.
Oskarżeni, pochodzący z pow. Tar
nowskiego, Brzeskiego i Ropczyskiego, wypierają się wszelkiego współu
działu w zbrodni twierdząc ,że w czasie
zajścia znajdowali się w domu.
Sąd przystąpił do przesłuchiwania
świadków.

DH siników po kieszeni

Mowa prokuratora w procesie radomskim
RADOM, 24.10 (tel. wł.). W dniu
wczorajszym podczas procesu o nadu
życia Krzysztoforski ego i towarzyszy
w radomskim Urzędzie skarbowym, za
brał głos prok. Falkiewicz. W doskona
le skonstruowanej mowie oskarżycielskiej prokurator
skreślił sylwetkę
Krzysztoforskiego, stwierdzając, że
„bił on płatników po kieszeni". „Pro
ces niniejszy — mówił prokurator jest
ciemną plamą w stosunkach urzędów
skarbowych w Polsce".
Następnik oskarżyciel poddał kryty,ce system kontrolny w urzędzie i stwier

dził, że Krzysztoforski otoczony był
tak wielkim autorytetem, że bali się go
jak ognia, przez co nadużycia nie zo
stały wykryte wcześniej.
„Ogromu
strat moralnych nie da się obliczyć" —
mówił prokurator. Ogrom strat mate
rialnych również przechodzi krociowe
sumy.
Przewód sądowy wykazał, że akt oskarżenia nie jest podważony ani jed
nym argumentem, któryby mówił, że
Krzysztoforski może liczyć na jakieś
okoliczności łagodzące.
Jutro zabiora głos obrońcy,.

TRAGICZNA NIESPODZIANKA
Adw. Hofmokl Ostrowski wnosi o
odroczeni rozprawy, celem przesłania
płatu mózgu Lucyny Grzeszolskiej do
zakładu anatomiczno - patalogicznego,
celem stwierdzenia zmian gruźliczych
i obecności talu.
Obrońca mówi dalej: — Jestem głę
boko przekonany, że występuję w spra
wie człowieka skazanego niewinnie
Orzeczenie prof. Grzywo - Dąbrowskie
go, który przekreśliły wyniki sekcji
zwłok, było dla mnie~tragiczną niespo
dzianką.
Sąd oddaljł wnioski o załączenie dc
a!kt sprawy powieści ,.Opoka Piotro
wa" j wnioski. zmierzające <Jo zbada
nie mó?^u Ląeyny Grzeszolskiej i
przesłania odpisu protokułu sekcjo dn
instytutu Vwebowa w Berlinie hub też
do fakultetu medycznego Unawersy’*bu poznańskiego. Sąd uważa, że orz&
czernie biegłym jest wyetarcaająee.
Prokurator: Wobec odrzucenia mo
jego wniosku o dołączenie księgozbio
ru do akt sprawy, chce zadać Grze
sz ols kiemu killka pytań.
Na pytanie prokuratora osfcatraony
odpowiada:
— Nie chcę odpowiadać na pytania
prokuratora.
Dalszy ciąg rozprawy w paróedrea
tek.

Ordery
DLA DOBRYCH PŁATWEKÓW
W Afero® '(USA.) władze skarbów
*
wpadly na pomysł de&OHwaum puar
ktuaŁnydh płatmków podadtówrch ar
ii erami, które proedetewiają
bardzo
dekoracyjnie. Ordery aą atebrae i ozdobhme po środku emnłda.
Już w diwa dni po w iihMhi ■suziądizenaa cały zapas ordettów aoateł wy
czerpany, tj. wykupiony, bo phunacr
sami je muszą sobie kutpoweć. Dfe nniknięcia jednak nadążyć w łatach
póąn-iefjszych, ipostanowiono amienuć
co rok kolor euteb
.
*
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DUCH CHRYSTUSOWY
W SZKOLE I WYCHOWANIU
Każdego rtfen. w ostataea niedzielę
Października, obchodzimy z wiełiką^ utoezystością święto Chrystusa Króla.
Pod różnymi hasłami obchodziliśmy to
święto w ubiegłe lata. Tegoroczną utodzy&tość obchodzimy pod hasłem:—
••Duch Chrystusowy w sokole i wy
chowaniu podstawą odbudowy narodów‘;. Hasło to ma specjalne znacoeaie i swoją wielką wymowę, zwłas-zcaa
w czasach dzisiejszych przez ludzkość
Przeżywany ch.
Szkoła jest wychowawczynią w wiel
Łuin stylu. Przyj ąws-zy w swoje objęcia
dziecka w zaraniu życia, dopiero po
Szeregu lat zwalnia je z pod swej oPieki. Wpływy szkoły na duszę dziec
ka są przeto wprost olbrzymie: ona
"'ciska się do jego duszy
wytłacza
w niej swoją niejako foinmę. Obok rodzinry szkoła jest najpotężniejszym
' zynmilk iem wychów a wczym.
To też Pan Jezus także po szkołę wy
iągia swoje ramiona: -« ..Dopuście
działkom przyjść do Mnie’*. Tak jest,
także i szkoła musi dziatwę wieźć do
Chrystusa. Szkoła także musi uznać
•królowanie Chrystusowe, musi być
chinzeecajańską, wyznaniową. prowa
dzoną w duchu chrześcjańskim. Chry
stus jest jedynym uprawnionym wy
chowawcą dzieci. Jako Bóg O- je
stworzył, jako Zbawiciel On je odku
pił, jako ustanowiony przez Boga Ojca
Król nad całym światem, jako swoich
podda nydh pozyskał. Nie wolno tedy
zabierać dzieci Chrystusowa Planu.
Chrystus Pan jest także najpewniej
szyan wychowawcą dziatwy. Chrystus
Pan posiada najbogatsza wiedze i naj■wepanjalszy charakter. Nikt światu nie
dal takiej jak On nauki głębokiej i bogażej. potrzebnej i kształcącej; nikt
talk jak On ®ie uczył cnoty tak rozu
mnej, szlachetnej i wszechstronnej, —
nikt tak jak On nie umiał nauki i cno
ty dzieciom uprzystępnić w sposób tak
pedagogiczny jak On; nikt z naucza
niem cnoty me łączył podobnego jak
On przykładu osobistego; nikt z tym
wszystkim nie zejdnoczyl w s.bie ta
kiej pedagogicznej potęgi osobistej —
jak On, i nikt też nie może wykazać
rakńcOi jak On świetnych rezultatów
pracy pedagogicznej.
Szkoła Jego sięga od jednego biegu
na ziemskiego do drugiego, trwa już
od tysięcy lat, a chodzą do niej naro
dy każdej strefy, wszystkich jeżyków
. epok- Żadne inna .-zkoła nie wydała
tylu eo Jego szkoła ludzi pobożnych,
pokornych, czystych i mocnych, żadna
tylni dobrych ojców i matek, tęgich obywateli państwa, tyle świętych dzie
wic, aniołów mrłosierdzma. pustelni
ków. męczenników, wyznawców.
Szkoła Chrystusowa cale
narody
przemueniłu na duszy i wychowała dla
kulóutry i cywilizacji; a jeżeli Europa
mimo tyle nienawiści i zepsucia jesz
cze nie zamieniła się w chaos i jeżeli
jeszcze w niej jest tyle cnoty, to zaw
dzięcza cna to tej okoliczności, że mi
mo wszystko wielka bądź co bądź li■ zba ludzi w Europie słucha jeszcze
słów Chrystusowych.
I naprawdę, wpływ Chrystusowej
szkoły i wyniki jej pracy byłyby je
szcze lepsze, gdyby jej od wieków tylu
nie czyniono trudności, nie stawiano
przeszkód, nie rzucano kłód1 pod nogi.
świadczyłoby o niewymownie smut
uyim zaślepieniu, chcieć usunąć Chry
stusa ze szkoły i z wychowania Bo na
cóźby się przydały wszystkie zasad y

Jak za czasów
WOJNY ŚWIATOWEJ
W Berlinie obiegają pogłoski, ze ko
respondencja handlowa wysyiaca z
Niemiec za. granicę lub napływająca
do Niemiec zza granicy, jest cenzuro
wana. Każdy eksporter lub importer
niemiecku jest rzókomo wciągany do
specjalnej kartoteki.
iPrzy udzielaniu zezwoleń na utrzy
mywanie stosunków zza granicą bramę
ma być pod uwagę stanowisko dosta
wcy- zagranicznego wobec Rzeszy.
Grzęd} kontrolne notować mają rze
korno wszelkie ujemne opinie o Niem
czech, wypowiadane w listach handlo
wych.

wiedzy pedagogicznej, coby pomogły
sporty, co sama oświata, jeżeliby się
straciło z oczu główny cel i główne
przeznaczenie ludżkości. albo je prze
słoniło przed oczyma ludzi? Dlatego
musimy wytężyć wszystkie siły, żeby
i w szkoładh panował duch Chrystu
sowy. Szkoła nae może być uczelnią

Do nabyeia:

KATOWICE, św. Jana 1
CHORZÓW, Wolności 18
SOSNOWIEC. 3-9o Moja 23

gromadzącą tylko wędzę, eez zakła
dem. kształcącym, wyrabiającym cha
raktery podług modły Chrystusowej;
użyli ludzi wierzących. pokornych, po
słusznych. kannych, czystych, uczci
wych, zgodliwych, usłużnych, pracowi
tych, ofiarnych i obowiązkowych, a
ponadto całych chrześcijan.
W fym ostatnim celu nie dość jest
wykładać tylko i objaśniać naukę wis
ry i obyczajów, traktując ią jako je
den i przedmiotów nauczania- lecz po
trzeba uczniów ćwiczyć w tym. czego
się uczą, wpajać im te aaeady do ser
ca, czyli wprowadzać je prafetyczmne
w kościelne życie modbtrw-r i łaski.
1 oto na szczęście mamy wiele takich
nauczycieli i nauczycielek, które, nie
komtentując się odrobieniem lekcji,
ponadto opatrują duchowe potrzeby
dziatwy i dtbają o ich rozwój i postęp
duchowy a same będąc ściśle zjedno
czone. z Chrystusem, rozumieją się na
szczytnym
zadaniu
wprowadzenia
Chrystusa do duszy dziatwy i zapra
wienia jej do miłości Jego. Dzieje się
to przez pilne uczęszczanie na Mszę
św. szkolną, przez dobre przygotowa
nie dzieci do spowiedzi i Komunii św.
szczególnie zaś przez dawanie dobre
go przykładu ze samych siebie, w koń
cu jednak także przez to. że się czuwa
nad młodzieżą, o ile możności po opu
szczeniu przez nią ławy szkolnej.
Dalby Bóg. żeby wszyscy rodzice i
wychowawcy nabrali przekonania o
potrzebie odnowienia talkże szkoły w
Chrystusie! Przygotowane w rodśtaie
i w szkole, królowanie Chrystusa Pana
musi wejść w świat i życie-

X. Kowalski Stanisław.
Dąbrowa Gór. dn. 22.10. 1936 r.

Przed wizytą min. Becka w Londynie
Brytyjskie ministerstwo sPi<aw zagr.
ogłasza następujący komunikat oficjał
ny: ,.P. Józef Beck minister spraw za
granicznych Polski przyjął zaproszenie
odwiedzenia Londynu w charakterze
gościa rządu Jego Królewskiej Mości
« czasie od 8 do 12 listopada brPrzypomnieć należy, że minie ter Eden złożył w Warszawie wizytę w r.
1935. gdy był minnstmem do spraw Li
gi Narodów
.
*
W uzupełnieniu powyższego komu
nika tu rzędowego oświadczono póloficjalnie: Wizyta min. Becka w Lon
dynie planowana już była nrzez rząd
brytyjski na wiosnę rb. Wówczas je
dnak wizyta ta nie mogła dojść do
skutku z powodu zarządzonej po śmier
ci kiróla Jerzego V dziewięciomiesię
cznej żałoby dworskiej, w ciągu któ
rej oficjalne wizyty nie odbywały się.
Po zakończeniu w dniu 21 październi
ka żałoby dworskiej min. Eden wysto
sował do min. Becika formalne zapro
szenie. które zostało przez polskiego
ministra spraw zagr. przyjęte.
Pobyt min. Becka w Londjnie. di

Karo Franek
wystarczy m
K-30 litrów kawy,
a kosztuje tylko 55groszy.

Z DNIA
WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI
O NAPOLEONIE
Jeden z, profesorów7 Sorbony, wybitny,
historyk Madeliu wydal ostatnio dzie
ło poświęcone Napoleonowi. Obszerną
recenzję o tym dziele
zamieścił w
-.Kurierze Warszawskim" prof. St.
Śftroński. Wspominając działalność Na
poleona jako konsula prof. Stroński
picze:
„Powstaje wtedy, w ciągu rue wielu mie
sięcy, obok nowego ustroju państwa, cały
nowy zarząd kraju z podziałem na prefek
tury i podprefektury, sądownictwo z nie
usuwalnością sędziów, nowa skarbowoęć r
Bankiem Państwa, co wszystko, po przez
siedem przewrotów politycznych we Fran
cji 19-go wieku, jednak... trwa do dziś dnia
Jeszcze głębiej sięgała odnowa społeczno
duchowa kraju.
Przede wszystkim pojedniame: w- r. 1809
dopuszcza powrót. z pośród 110 tys. wy
chodźców politycznych, 52 tys. a w r 1802
wszystkich pozostałych- Po tym zniesienie
zasady równości z dążnością równania w
doi: ustanawia oznaczenie Legii Honorowe;
Wreszcie otwarcie kościołów od stycznia
1300 i Konkordat z lipca 1801 r., bo słowa
.iego w tej dziedzinie głoszą: nie ma społe
czeństwa bez moralności, a moralności nie
ma bez rełigii".

okazję do gruntownego omówienia
wszystkich zagadnień obchodzących
wzajemnie rządy obu mocarstw.
Szczegóły programu wizyty usta Li
nę są obecnie przez brytyjskie mini
Na temat cytowanej w jednym fcasterstwo spraw zagr. z ambasadorem
hdw ie recewz.ii
-War.'?
Dziennik
Raczyńskim.
Narodowy" zamieszcza następu: jace
O CZYM BĘDZIE ROZMAWIAŁ
uwagi:
MIN BECK W LONDYNIE
Warto czytać książki o Napoleonie by

zrozumieć czym była dyktatura Pierwszego
Omawiając cel wizyty min. Becka
Konsula. Nie były to rządy jednej partii ale
w Londynie, prasa angielska przewi
rządy prawdziwie narodowe. Mussoiini i Hi
duje nascępujące tematy rozmów;
tler są wielbicielami Napoleona, ale tego co
„Times' pisze. że podczas wizyty
zrobił Pierwszy Konsul, jeszcze nie doko
nali: nie stworzyli zgody wewnętrznej.
min. Becka w Londynie będą omawia
Polskich stosunków nawet wspominać nie
ne m. in. następujące sprawy' odpo
można w związku z tym tematem
wiedź Niemiec w sprawie, konferencji
pięciu mocarstw, deklaracja króla Le
opolda o polityce belgijskiej, pobyt
min Ciano w Berlinie, sprawy gdań
skie, sprawy hiszpańskie.
JUŻ TEGO WOŁAISIA
..News Chronicie'1 przewiduje znowu
Negus nadesłał do sekretarza gene
że przedmiotem rozmów będą.
1) ogólne zagadnienie bezpieczeńst ralnego Ligi Narodów depeszę od re
wa we wschodniej Europie, 2) stano genta Abisynii zachodniej wzywającą
cesarza Haile Selassie, aby ponowił w
wisko Polski wobec paktu francuskosowieckiego. 3) sprawa pomocy sowiec Lidze Narodów starania o porno, prze
ciw n&pasinikom włoskim.
kiej dlą rządu hiszpańskiego.
Depesza jest podpisana przez Birwo
ded Wolde Sadlika i Rasa Imru, tj. —•
przez regenta i dowódcę sił zbro jnych
Abisynii zachód niej.
Nadal trwają zamieszki
Depesza datowana jest z dtn. 16 bm.
i donosi, że silne oddziały wojsk wło
skach podążają oa zachód Abisynii i
że Wolde Eadik i Iminu nie mają środ
Na uniwersytecie Jana Kazimierza wko zarządzeniem senatu uczelni M. ków ani sił zbrojnych dostateozTwebi na Politechnice we Liwowie doszło do in. rziucooo kilka świec dymnych na aby’ im stawić opór należyty.
zaburzeń na tle relegowania jednego terenie szlkoły. W dalszym ciągu nie
ze słuchaczy politechniki, który pod dopuszczano żydów do sal wykłado
czas wygłoszonego przemówienia obra wych.
MAŁEJ ENTENTY?
zał prof. Bartla.
Pon-ieiważ zydzd występowali agresy
Na odbytym wiecu akademicy pro wnie. kilku z nich pobito. Niejakiego
Pobyt premiera Tatairesou w B%atoklamowali strajk protestacyjni; na o- Samuela Gurmaina przewieziono do grodzie wywołu je w całej prasie nie
bydwóch uczelniach od oiątfoh bież, szpitala. Na I r. prawa na uniwersy zwykłe zainteresowanie. — D^semilki
tygodnia. Na tle nieporozumień ze słu tecie przed wykładem prof. Łysfcow- przynoszą obszerne str-zeszczenie gło
cnaczauM-żydiami doszło w salach wy- skiego fkutelk nieusłuchania wezwania sów prasy zagranicznej oraz telegra
'kiładowycih uniwersy-tetni d'o krwawych studentów Polaków, żydzi zostali u- my korespondentów bśaiłogrodzkich,
incydentów. W rezultacie rannych, zo suniięci, przy czym kilku z ntoh dotkli których zdaniem, tematem mozmów ru.
stało 4 stnidentów-żydów. z tych dwóch wie pobito.
•muńsiki-h i jiugosłowiańsitocth mężów
pogotowie rat'linkowe odwiozło do
stanu jest cmówionie wspólnego frontu
szpitala. Zarówno pod gmachem Poli
obu państw przeciw filosowieckiej po
techniki. jak i uniwersytetu, krążą
lityce Francji i Czechosłowacji.
w zmienione patrole policyjne.
W sensacyjnych tytułach pisma za
W Warszawie, w Szkole Głównej
powiadają rozpad n i ęeie się Miało i En
Handlowej, powtarzają się nadal dtmoitotracje antyżydowskie ora-z praeci

Europa nie usryszy

na wyższych uczelniach

Niesnaski w łonie

Nie zazna głodu
w zimie brat

„K.URJEK ZACHODNI"

Mcdzieta, 25 pażdziermlka ly>o r.
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„Fuhreria bez ideologii”
Górny Śląsk widziany oczyma Wilnianina
Gdy sie coś z bdasitaa ahserwuje wiele nych i oto mniejszość pocztyiionów w tym
rzecay wchodzi uwagi. do wieki mzeezy miasteczku to Ślązacy. Większość przybysze.
talk się przyzwyc.za ja, ii nie czynią o«e W urzędzie wojewódzkim nie znajdziemy ro
wrażenia. W takiej sytuacji znajduje dowitego ślązaka.
A więc bieda i nędza jest
my saę my. mieerióańcy Zagłębia DąA oto zarobki naprawiaczy:
broweflrfeęro ołwerwiojąc życie G. ^ąSłyszałem z ust całkiem wiarygodnych, że
ska, będąc częstymi gośćmi w Kato■wweach, Mysłowicach. Choraowie. Cie adwokat Chmielewski, wybitny „naprawiacz"
kawe spostrzeżenia z punktiu wadzenia i najbliższy przyjaciel polityczny p. Grażyń
polityczmego i snołecztoego opubliko skiego oblicza swe dochody rocznie na 900.000
wał wybitny publicysta wileńdki, b. po zł. (dziewięćset tysięcy złotych)".
seł i b. senator p. Mackiewicz, redak
Z. Z . Ł
tor naczelny „Słowa Wdłeńfikiego“, któ
O popieranie TJLL.:
ry w tyclh dniach zwiedził wojewódz
„Żadne kule tam (tj. na Śląsku) nie świsz
two Śląskie.
Nie są to spostrzeżenia
komplementujące wojewocH Grażyń- czą, żadne więzienia, nawet Berezy są niepo
sktego. a. uiwatsi zamieszczone na mar- trzebne. Wszystko to obraca się w zaklętym
linesie tych
spostrzeżeń,
wywołują kole: masz posadę, nie masz posady, możesz
szereg pnzylkrych refleksyj. Wrażenia zarabiać, nie możesz zarabiać. Trzeba słyszeć
swe ogłosił p. Mackiewicz w -Słowie'' jak fabrykanci mówią, że członkowie ZZZ. to
w artytaułe pt. „Fuhireria bez ideolo przecież członkowie rządowego związku".
.
*
gii'
Airtytfcuł ten pokieresowany został
A eo to jest Związek Zwiąaków Za
t rochę przez cenzurę, zamieszczamy je wodowych (ZZZ)?
dnaik interesujące ustępy ońe słrónlfi„Na czele ZZZ w Polsce stoi „naprawiacz"
skowane — bez komentarzy.
Szurig, na czele ZZZ na Śląsku stoi „napra
Kwestia odtniemczeróa w oczach p.
Madkłewiic-zta wygląda następująco;

METODY

A cóż to jest ZZZ poza jego naprawiackim
kierownictwem. Mieszanina elementów krymi
nalnych z komunistycznymi. Nie wierzycie
w doświadczenia z Biernackim, z Pluskowskim
z tą całą szubrawerią, którą widzieliśmy tu
taj przysłaną na Ziemie Wschodnie?
Przeczytajcie w takim razie książkę exinspektorid pracy p. Haliny Krahelskiej, oso
by o ultra-radykalnyeh poglądach i zobaczy
cie jak ona przedstawia działaczy ZZZ. Alfons
*
sutener,
drobny konfident policyjny, kanalia.

I nie wiadomo co jest lepsze Tasiemka od Ja
worowskiego, czy Biernacki od Moraczewskiego. To już wszystko zaczepia o charakter ryn
sztoków Chicago, kiedy zaciera 3ię granica
pomiędzy gangsterem a politykiem".

Od 16 b.m. całkowita zmiana programu

..Cieszymy się z odniemczenia, ze spolszcze
nia Śląska. Chodzi jednak o to, że czasami
mogą być użyte środki, tak złe, że psują na
wet ceł najlepszy, środki złe są zawsze tym
rfefcezpieczne, że się pierwej ich używa do
Niemców, po tym do opozycji, po tym do
przyjaciół, z którymi się. pokłóciło. Jestem
np. p«»eciwilikiem używania urzędu skarbo
wego i naginania wymiarów podatkowych na
wet w cełu walki z Niemcami. Czyż moi czytekrfey są innego zdania?
Mówił mi w tajemnicy (tam wszystko sę
mówi w tajemnicy) jeden z fabrykantów:
— Nie tylko nie mogę mianować urzędnika
lub przyjąć robotnika, któryby nie należał do
związkÓJ?
popieranych lub akceptowanych
przez pana wojewodę, ale prędko nie będę
mógł nająć bony do dziecka nie upewniwszy
się eo do jej przekonań połrtycznych".

BRAK ŚLĄZAKÓW
NAPRAWIACZE
O bnafcu Ślązaków w iu<rzędach:
„Wszystkie urzędy aą poobsadzane ,napra
wiaczami", nie mówiąc już o tym, że element
rodzimy, śląski jest w administracji Grażyń
skiego dziwnie krzywdzony. Zwiedzałem miagtecsfcp, Siemianowice — 6 tysięcy bezrobot

P.T. Komisariatowi Państw.
Policji w Sławkowie i w Bo
lesławiu oraz panom Wywia
dowcom Wydziału Śledcze
go w Sosnowcu składają tą
drogą bardzo serdeczne po
dziękowanie za energiczne
zajęcie się i nadzwyczaj szyb
kie odnalezienie skradzionych
rzeczy.
Doktorostwo K. Falinscy
Sławków

wiacz" Kapuściński. ZZZ uważana jest pow
szechnie na Śląsku za organizację robotniczą
reprezentującą p. Grażyńskiego. Każdy prze
mysłowiec Niemiec, czy Polak, zupełnie ina
czej rozmawia z delegatem ZZZ niż z jakimś
ZZP, nie mówiąc już o opozycyjnych organi
zacjach, do których zresztą tylko bezrobotni
należeć mogą.
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Niebywała atrakcja w Zagłębiu!
Restauracja Dancing SAVOY
SOSNOWIEC 3 MAJA 8 Tel. S-19-01

SISTERS WHITE™
SENSACJA BUDAPESZTU, GENEWY I RZYMU

DZIUNIA GARDAN0WA — DELA DELSKA

„EDWARD"
vis a vis kina „Zagłębie"
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JEST WASZA FIRMĄ

Siedząc specjaln e gust, modę i po
trzeby Panów, dajemy przez to
większą pewność dobrego zakupu I

Podatek od siedzenia
RESTAURA 1OKZY CHCĄ
SAMI POKRYWAĆ
W Warszawie odbył się ogólno-krajowy zjazd delegatów Centrali Stów,
restauratorów R. P., na którym rozpa
trywano przede wszystkim sprawę zre
formowania t. zw. iKidatku od siedze
nia.
Postanowiono,
że w terminie mie
sięcznym wszyskie wojewódzkie orga
nizacje, należące do Centrali przeprowa
dzą na swoim terenie ścisła obliczenia
wpływów z omawianego podatku i do
konają repartycji między poszczególne
restauracje.
Po otrzymaniu tych danych Centrala
Stów, restauratorów złoży w Min. opie
ki społecznej projekt, zastąpienia obec
nego pobierania podatku od konsumen
ta zryczałtowaniem tego podatku z po
dzieleniem go na wszystkich restaura
torów.

Poczta zakłada
ś
telefon bezołatnie
od dnia 1-X do 3t
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Powiększony zespół muzyczny „Bajka" pod dyr. Henryka Schnapera

PROGRAM RADIOWY

Obozy wypoczynkowe dla robotn.

NIEDZIELA, 25 PAŹDZIERNIKA

6.00 Koncert w wyk. Repr. Ork. KPW. w
Katowicach. 7.00 Muzyka lekka i taneczna —
8.03 „Gazetka rolnicza". 8.18 „Wskazówki dla
rolników". 8.30 Koncert życzeń. 8.50 Dziennik
trudnionych sezonowo otrzymuje urlopy w poranny. 9.00 Transmisja uroczystego Nabo
Obozy wypó.zynkłwe dla robotni
pórze zimowej, organizowane będą specjal żeństwa z kościoła katedralnego św. Piotra i
ków uirząd-zone w rolku bieżącym la
Pawła w Katowicach. 10.30 Opera i poemat
ne obozy wypoczynkowe ubezpieczalń spo symfoniczny. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. —
tem w Okradzionowie, z inicjatywy
łecznych od grudnia do lutego. Na miejsce 12.08 Poranek symfoniczny orkiestry symfo
Ubezpieczalni społecznej, a właściwie
zimowych kolonii dla robotników obierane nicznej Filharmonii krakowskiej. W przerwie
dyr. Gholewickiego, spotkały się z uok. godz. 13.00 „Co słychać na Śląsku. 14.00
będą uzdrowiska górskie.
ZDwniem, bowiem wykazały niewątpli
Reportaż z życia. 14.30 Do tańca grają różne
wie dodatnie rezultaty. Wczoraj prasa
Idiea obozów wypoczynkowych dla orkiestry. 15.15 „Moje zwierzątko" — poga
stołeczna podała następującą wiado robotników, zrodzona w Zagłębiu, tra danka dla dzieci. 15.30 .Audycja na wsi"
16.00 Koncert reklamowy. 16.20 „Warsztaty
mość:
fiła tedy ma podatny gtrunt zrozumie narodowe" — pogadanka. 16.30 Fragment słu
Zakład ubezpieczeń społecznych wprowa nia i uznania. Notujemy to z prawdzi chowiskowy z dramatu G. Hauptmana pt. —
dza doniosłą inowację w dziedzinie opieki wą satysfakcją. W niedługim czasie „Hamlet w Wittenberdze". 17.00 „Podwiecz >nad zdrowiem robotników zatrudnionych w prawdopodobnie ulkażą się bliższe wy rek przy mikrofonie" transmisja z sali hotel"
„Bristol" w Warszawie. W przerwie o godz
fabrykach.
jaśnienia, w jaki sposób obozy zosta 17.55 Pogadanka aktualna. 19.00 „Maszyna a
Ponieważ znaczny odsetek robotników za- ną urządzone.
literatura" — szkic literacki. 19.15 Transmisja
z sali Teatru im. St. Wyspiańskiego w Kato
wicach fragmentu uroczystości z okazji święto
Chrystusa Króla. 19.30 Koncert. 20.00 „Na
swoją nutę" — audycja w oprać. St. Ligonia.
20.20 D. c. koncertu organizowanego prze-.
Pomorskie Tow. Muzyczne. 20.50 Przegląd po
lityczny. 21.00 Dziennik wieczorny. 21.10 „Na
wesołej lwowskiej fali". 21.40 Wiadomości
(P I Ę C I O R A C Z K 1)
sportowe. 22.00 „Uciekła mi przepióreczka" —
Audycja muzyczna. 22.40 Mała rewia.

Za przykładem Zagłębia w całej Polsce

5 DZIEWCZYNEK Z KANADY

CZESŁAWA PIERZAKOWSKA

„POŃCZOSZKI”
(Humoreska)
Ziutka siedziała na mezasłanym łóż
ku, które tchnęło jeszcze delikatnym
cieprfeip jej młodego ciała, przed kilko
ma zaledwie minutami nurzającego się
w groteskowej pozycji w miękkościach
pościeli.
Teraz.ząś temperaturę smagłych dzie
wczęcych ramion chronił flanelowy nie
bieski szlafroczek, spod którego zupeł
nie oficjalnie wymykał się rąbek w ba
nana opalonej koszulki. Różowy kar
czek apetycznie wyglądał z tych szma
tek i pochylał się głęboko do kolan Ziut
ki, wywijającej'z rozmachem stalową
igłą. Zimno pokoju przenikało ją coraz
bardziej, więc tym szybciej pragnęła Uporać się ze swą najpierwszą codzienną
pracą około jedynej, a nadto rzetelnie
sfaitygowanej pary pończoszek.
Oj, te dziury, że też codzień musi
się znaleźć jakaś dziura — narzekała
do siebie samej.
Czarne loczki, waburzone na meaa-

PANOWIE pamiętajcie, że f-ma

czesanej główce, chwiały się w takt po
ruszeń pełnych ubolewania nad wła
snym pechem do dziur.
Wreszcie praca była skończona, po
czym Ziutka w rekordowym tempie za
łatwiła wszelkie poranne zabiegi higie
niczne. Narzuciła na siebie pośpiesz
nie kolorowe fatałaszki niewieściej gar
deroby.
W moment była już cała gotowa do
wyjścia. Minkę miała przecież nieszcze
golną. Do pasji, nawet wściekłości, a
przede wszystkim złego samopoczucia
doprowadzało ją to, że żadną miarą, bo
j nie sposób było, nie zdoła ukryć cer
przed okiem widza.
Jej energiczna jednak natura, prze
siąknięta nawskroś optymizmem, nie
pozwalała poddawać się biernej rozpa
czy. Oto poprostu postanowiła sobie
kupić nowe pończoszki. Zupełnie sta
nowczo zdecydowała, że nabędzie świe
że, całe, eleganckie (jakże mogłaby

myśleć o innych) 1
— Kupić — czyż to tak wielka filo
zofia? czy to coś tak dalece trudnego?
— Bynajmniej. Oczywiście, to jest
rzecz bardzo nawet zwykła, bodaj niemowlęco łatwa, ale — gdy można otwo
rzyć z pewną siebie miną torebkę, w
której znajduje się potrzebna i odpo
wiednio wielka moneta.
U Ziutki ta sprawa przedstawiała
się nieco bardziej skomplikowanie, bo
niestety w jej zapasach błąkał się je
no samotny miedziany grosik, pozosta
wiony „na szczęście". A jego właści
wości magnetyczne streszczały się je
dynie do tego, że swym widokiem przy
woływały na twarz dziewczyny pełną
melancholii tęsknotę za jego możniej
szymi braćmi.
Mimo wszakże wszelkich technicz
nych niemożliwości oczy Ziutki, gdy
szła ulicami, biegały ciekawie po wysta
wach sklepowych i z uporem śledziły
każde ponętniejsze okno, w którym ro
zmieszczono damską galanterię. Na ko
nieć wzrok, a nawet całą postać jej,
starannie przyodzianą, przykuł „Pałac
Pończoch". Ziuta przechyliła się przez
mosiężną poręcz, wyszukując odpowie

dniej dla siebie pary.
— Te ładne, a te jeszcze ładniejsze.
— Może tamte „baige", nie, modne
są teraz przecież stalowe — myślała.
kolejno przenosząc spojrzenie z jed
nych na drugie.
Była tak pochłonięta ciężką pracą
zdecydowania się na wybór jednej z
nich, że nie zauważyła, stojącego obok
niej eleganckiego pana
Od dłuższej chwili obserwował jej
niezdecydowane balansowanie wzdłuż
ulicy, zaciekawiony zręczną i schludną
sylwetką. Twarz Ziutki sprawiła mu
nierównie miłą przyjemność. Nie spu
szczał z niej oka.
Tym czasem policzki dziewczyny
barwił rumieniec podniecenia.
...Więc stalowe, czy może brązowe, a
gdyby tak te „podpalane"? chociaż jakie prześliczne są ażurowe. Ach! na
wet zielone tu leżą. Przecież kolorowe
pończochy to teraz krzyk mody! — my
ślała, robiła w duchu spostrzeżenia i
konstatowała.
Całą jej uwagę pochłonął czarodziej
ski miraż, na który składały się „czte
ry dziewiątki", „cztery jedynki", tyleż
asów itp. Nie umiałaby sama odpo-

nrredhgiefe. 25 paźrtorennnfca "S956 r

39?

*Qf) ŚWIATŁO

ośulietŹ&uoidaNr. i

Muszalscy i Dydiuki

Rodzice!Jeże/i dziecko
nadmiernie pochę/a się
nad ksigżkg. fo znaczę,
że ośuiie/ienie /es! niedosiaieczne.Ria uczgceęo
się dziecka jes! najodpoaJ/edniejszym śuiiadło
żarouM na 65-R'm.. umiesz‘ czone/ u) aemafurze nieośiepiafgcey. OsramoiMi^
.& dają obfife i fanie śuiiaffo.

Zaietna zapewne je&t uszytMikwn oipo“6«ść ,p. MuszaIśkiezo w dworze cłurep
’**
'vsfci>m,
w trzeciej części tirylogii
*?®«>fcńewic’zowskiej, jak io oenawidził
z sąsiadem Dydiukiem. a następ
ie jak to nękani i doświadczani olkrutprzez wspólnego wroga na gałar*e tureckim — z zajadłych wrogów
&*®ł>
6ię serdecznymi przyjaciófmipccni;. Pan Mluezaltski .,łucznik nad1
I wbzrwki’1 nienawidził sąsiada, uszlach,’Oinego chłopa Dydwuka- a ten mu się
?Waajemrai al. Urazę w sercach wza■fetnnie do siebie taka żywili- iż jeden
n® drugiego życie nastawaj- a -nie
'widywali się inaczej, jak z rusza a
. * jednej a głownią w dnugim ręku11.
Ci dwaj wrogowie, którzy wroganni
Mi nae dla istotnych przyczyn a jedy
ne przez podrażnioną ambicję. zrzą®zeniem losu wpadlii w niewolę tlureti przykuci zostali do jednego wios*e. Betożeń i do krwi, męczeni okrut
nie, ciemiężeni przez wspólnego wro80 przeinaczali się: .....wiatr morśki
^tazę z serca zwiewał...‘‘ „Ale — cy"ijąc słowa wielkiego pisarza — co to
ntaiiu-ra ludzka...’1 .J\>prostu mó
wiąc miłowali się jiuż, ale żaden nie
'brśał tego pierwszy powiedzieć...’1
Pomalowali się jednak wreszcie
Szczerze, ołwaircie i serdecznie, współ■'■ego wroga pdkonali, wolność odzysfcałó i w dostatku żyli.
Możmaiby z tej opowieści wysnuć
'riele sensu moralnego na użytek a^tuałny. Boć wiele nienawiści i wraz
'vzfflijemn-yc>h w sercach polskich natwosrzyilo się z różnych przyczyn i
""agłę-dów. Jednak wiele tydh przy
czyn w przeszłości «ii»km,ie. a wldtuałne
Uiefbe-zpieczeństwa, zewnętrzne i we"'taętrzne, rosną i potężniejąi, bieda i
Wynys mocno batożą i doświadczają
całe społeczeństwo. I Muszabakidh i
OydSłufców. Tn i owdzie świadomość
"rspóliności losu, wspólności sytuacji
'djinazę z serca zwiewa’1, jednocząc do
brą wolę, wysiłki, zamierzenia.
Cudowną i przepiękną była uroczy
stość w Poznaniu ofiarowania armii
:»rzez czytelników narodowego ,,Kuietra Poznańskiego1' eskadry samolo
tów „Chrobrego1'. Obrona Państwa,
Obrona Narodową toć chyba wspólne
ąel, wspólny wysiłek dla Musza lsłkieb
’ Dytdltufców. Rozpoczyna się współ
zawodnictwo
najpńęikinliejeze.
jakie
Uiożna sobie wyobrazić1 wtspółzawoddretwo ode w liaołach, nae w demago
gii a w czynacih. Spieszą z ofiaimościią
1 inne miasta, a między innymi i So^no-wiee. Nie wątpimy ani na cihwilę,
’ż za kilka miesięcy „bombowiec11 Zegłętbde zbudowany z ofiarności całego
społeczeństwa polskiego odd'any zo
stanie naszej wielkiej Miłości, jatką
test Armia.
W chodzimy w okres ipozytywinego
działania. A w pcizyftywnyim działamiii
Piecha j będą nawet różne ugrupowa
nia, nie haj współzawodniczą- niechaj
vzyinami pokażą, kitóre lepsze.
Jest w tej chwali i inna sprawa je-

itnoH-ząca wszystkich. Jest, to sprawa
niesienira pomocy bezrobotnym w ofare
sie zimowym, przyjścia k pomocą
600.000 współobywateli, którym grozi
straszliwe -podwójne niebezpieczeń
stwo: jedno —’ to fizyczne w .postaci
igiłodu, ba! nawet śmierci głodowej,
chorób, zwyrodnienia i niiebeapiectzeń•;i<wa upadku moralnego, zatracenia
przywiązania do krajfus oddanią się do
dyspozycji z biedy w ręce obcydh aigentni r.
600.000 rodaków w Polsce przeży
wać będzie zimę w okropnych warun
kach. o ile nie zaopiekujemy się ni
mi. T.os ich doświadcza okropnie- ale
ni usiany zrozumieć, i o il-e im nie po
możemy taki seim los może jiutino nas
doświadczyć. Kto żyw, kto pra ujekto choć trochę zaralii.i. ma dlach nad
głową i ciepłą strawę musi ramię w
ramię- nawet z największym swym,
wrogiem, pójść z pomocą tym. którzy
cienpią n.ie za własne winy, których—
uświadomijunty to sobie — możemy
stracić dla Polski.
Szipondaste, dhiytre, bezwzględne rę
ce obcych agentur ze Wschodu sięga
ją już po diusze nędzarzy, podsuwa
jąc cyrografy do podpisu na zaprze
danie sera. sumień, mózgów, obiecując
raj i szczęście. To też akcja nomocy
zimowej bezirobofaiyan przestaje być
wyłącznie aktem miłosierdzia, ale sta
je się walką o setki tysięcy dusz pol
skich, o setiki tysięcy istnień polskich

Dnia 23 bm. o godzinie 19, w saii
Rady miejskiej w Ratuszu sosnowiec
kim, odbyło się zgromadzenie absol
wentów kursów OPL i G. na którym
byli obecni p. starosta Heynar, p. Pisarzewski z ramienia LOPPip. refe
rent Jerzykowski z ramienia władz
miejskich i p. por. Kozubal, jako kie
rownik kursów.
W zagajeniu p. starosta Heynar od
czytał list absolwentów p. Ryńskiego
i p. D., w którym wyrażona jest idea
ufundowania przez społeczeństwo Sos
nowca, samolotu bombardującego pod
nazwą „Samolot OPL i G. Sosnowiec
*
1.
W dalszym ciągu przemówienia p.
star. Heynar apelował do zebranych

o poparcie i współpracę w zrealizowa
niu tak pięknej idei, poczym zapropo
nował wyłonienie z pośród zebranych
komitetu, który się zajmie urzeczywist
nieniem zamierzenia.
Ogół zebranych gorąco popai-ł pro
jekt. Komitet zobowiązuje się wyłonić
ze swych członków najdzielniejsze jed
nostki na ciało wykonawcze, celem ze
brania odpowiednich funduszów w jaknaj krótszym czasie.
Na zebraniu komitetu, które odbę
dzie się we wtorek dnia 25 bm. o godzi
nie 19 w Ratuszu, wyłonione prezy
dium będzie obradować nad środkami
zapewniającymi zrealizowanie zamie
rzenia.

Siedzieć, jak długo już stała przed skle
Dem.
W chwili najwyższego napięcia ozwał
ńę nieznajomy tonem ubawionym, żar
tobliwym, uchylając z lekka kapelusza:
— Przepraszam panią, czy długo je
szcze może pani tak się zachwycać? Bo
lak do tej chwili, upłynęło już dziewię
tnaście minut i czterdzieści pięć se
kund.
Ziuta drgnęła i spojrzała na nieocze
kiwanego sąsiada, niezupełnie orjentuiąc się w sytuacji. Ten zaś przybrał
ninę na pół komiczną, na pół nonsza
lancką.
— Zbudziłem panią nareszcie, no, to
dobrze, bo przypuszczałem, że już ujdę
Jej uwagi — kontynuował swą zacze
pkę.
W oczach dziewczyny zamigotały za
bawne iskierki wesołości. Nagle rozesniiała się swobodnie z kokieterią, musiał przyznać nader wdzięczną.
— Bardzo miła sztuczka — uciynił
myśli uwagę.
Postanowił spróbować szczęścia.
Ona tym czasem, wiedziona intuicją
kobiecą, wyczuła jego zamiary, a duch
Przekory dyktował jej plany...

—Widzę, że nie rozumie pan, jak oczy kobiety współdziałają z jej fanta
zją, kiedy zachodzi potrzeba jakiegoś
drobiazgu. A to taka prościuteńka hi
storia. Potrzebuję na gwałt pończoszek
i najzwyczajnie nie mam ich za co ku
pić. Rano tym czasem postanowiłam,
że muszę je mieć, no — więc na razie
|M>sługiwałam się wyobraźnią, a miano
wicie wybierałam je sobie i... przerwa
ła nagle swe wyjaśnienia, spojrzawszy
nań rozbrajająco bezradnie.
— I — pochwycił, proszę dokończyć.
— I pan mi przerwał.
— Czy mam ponieść karę — zapytał
z przesadną galanterią, zaglądając jej
pod spuszczone powieki.
— Należałoby — odparła, zlekka się
wahając.
— A więc poddaję się wyrokowi.
— Proszę, pani będzie łaskawa —
rzeki następnie, otwierając drzwi do
sklepu.
— Z dziką rozkoszą— od rzeki a szelmosko i — weszła.
Wybór był łatwy. Para „baige11, pa
ra stalowych, ażurowe, zielone, podpa
lane...
— Ach! zapomniałam. Proszę mi

pokazać, jakieś ładne brązowe, chciałabym tylko zobaczyć.
...I okazało się, że te brązowe miały
niezwykle piękny kolor, a więc — zosta
ły także dopakowane.
Wyszli. Ona w boskim humorze, on
— zdrapieżnym wyrazem oczu, z miną
ironicznie — zwycięską, nonszalancki
w ruchach, spokojny o — następstwa.
— A więc, maleńka, zaczął.
— Pardon! znamy się tak krótko, a
przy tym bruderschaft na sucho? —
— Ach, tak, może to i racja, po stro
nie pani.
— Wobec tego może do „Savoy‘u“,
..Adrii", czy „Palais de Danse", tzy
wreszcie gdziekolwiek pani zechce, za
proponował nieco już rozdrażniony per
spektywą zbytniego wydatku, a raczej
zuchwałością „małej11, z drugiej strony
— zadziwiał go jej spryt o zaprawie
smacznej prostoty.
— Chętnie posłucham muzyki, ale
może mię pan przedtem odprowadzi,
bo muszę pomyśleć o zewnętrznym wy
glądzie. Mieszkam tu zaraz, na Pił
sudskiego.
— A więc — pomyślał z niedowierza
niem.

OSRAMOWKI-B
produkuje sięna: 15,25,40. 65,100dZ5d50-J>J/r7.
M/qro'b po/skf

nie z mowy i nazwisk, ale z odczuwa TO i OWO
nia; to walka o przyszłość Polski, jej
Oda do kataru
moc. jej bezpieczeństwo.
Zrodzon w jesiennych mgieł kurzawie,
W tej walce konkurencje, zawiści.
w smugę dżdżu szarych dni obleczan,
ambicje na kołku muszą być zawie
na nietoperzych skrzydeł locie
szone. Muszalscy i Dydiuki dłoń 6obie
przybywasz...
podadzą i wspólnego wiroga pokonają.
Próżno do cię
Gdy tak postąpią z całą pewnością
znikomy człek wytęża siły,
pokonają!
próżno w blask dnia spogląda łzawię,
(ae)

Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia
w Warszawie

4S18

polecają

maszyny do pisania F.K.

tuzinem chustek zabezpieczon!
Ty w niepodzielne swe władanie
nos bierzesz — barwiąc go jaskrawię —
groteskę czyniąc z ludzkie twarze,
szydzisz, potężny w swym bezprawie,
katarze I...
CHICHOT

.i-odukowane całkowicie w Polsce.
Agentura sprzedaży na powiatyt Będziński, Czę• toehowski.
Olkuski,
Radomskowaki,
Misśhowski.
Jędrzejowski. Wloazczowski i Zawierciański:

J. KRAWCZYK, Sosnowiec, ul. 3 Maja 8

Tel. 900

Sosnowiec funduje samolot
Piękna inicjatywa absolwentów kursu LOPP

Reportaż rozgłośni katowic.
Z POBYTU GLN. GÓRECKIEGO
NA ŚLĄSKU
Dn. 25 bm. w Siemianowicach i Ryb
niku odbędą się uroczystości związane
: przyjazdem na Śląsk gen. dr. Roma
na Góreckiego, prezesa Federacji Pol
skich Związków Obrońców Ojczyzny.
W Siemianowicach na Rynku przed
ratuszem zbiorą się wszystkie związki
sfederowane, półwojskowe oraz załogi
kopalń: Siemianowice, Michał i koncer
nu Godula, a także delegacje hut Pił
sudski, Batory, Florian, Laura, Fitzner
i wiele innych.
P. generał razem z p. wojewodą ślą
skim przybędą na plac uroczystości o
godz. 8.30 rano. O godz. 10.40 z Sie
mianowic dostojnicy wyjadą do Ryb
nika, gdzie o 11.30 rozpoczną się identyczr • uroczystości dla pow. Rybnick.
Rozgłośnia katowicka deleguje spe
cjalnego sprawozdawcę red. PomianKruszyńskiego, który z całej trasy po
bytu generała,
zda radiosłuchaczom
sprawozdanie, w reportażu który zosta
nie wygłoszony w niedzielę o godz.
22.40 przed ostatnimi wiadomościami
dziennika radiowego.
Przed bramą jednak poprosiła, aby.
na nią chwileczkę zaczekał, bo nie jest
przygotowaną na wizytę.
— Za minutkę będę z powrotem. Bar
dzo przepraszam — i zniknęła we wnę
trzu korytarza.
Upłynęła minuta, potem pięć, wresz
cie i dwadzieścia pięć, a nieznajomy
czekał najpierw żółty, później zieło/ty,
na koniec fioletowy...
Kiedy minęło już dobre pół godziny,
zbliżył się doń malec z listem.
Rozdarł kopertę.
Na białej ćwiartce papieam skreślo
no:
„Uważam, że kara jest dostatecz
na. Wspaniałomyślność pozwala mi
oszczędzić Panu
policzka i dlatego
nie spotkamy się. Pończoszki zosta
ną odesłane pod pseudonimem .,Ukarany" jako dar na loterię fantową,
urządzaną na cel zakupu ciepłej bie
lizny i odzieży dla bezrobotnych,
przez Stowarzyszenie Pań św. Win
centego a Pualo.
P. S. W tym domu me mieszkam11.
Sosnowiec, wrzesień 19% r.
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Dziś Kryspina
Jutro Kryspina
Wschód słońce. b m. 21.
Zachód
„
16 m. 35.

Kina w Sosnowcu grają dziś

Brzydkie kombinacje placowe w okolicy Ratusza w Sosnowcu
Wspominaliśmy wczoraj
o 'wzmożonym
udziale kobiet w życiu społeezno-narodowym
Zagłębia Dąbrowskiego.
Przejawia się !•<
między innymi w żywym reagowaniu na
różnego rodzaju zjawiska. Niżej przytoczo
ny artykuł jest jednym z takich dowodów
żywej i zdecydowanej- reakcji na kombinatorstwo i wyjałowienie etyczne niektórych
Polaków.

Wiadomo nam wszystkim, iż Sosno
wiec nienależy do miast pięknych. Brak
zieleni — budynki przeważnie brzyd
kie o beznadziejnie brudnym kolorycie
Teatr Miejski w Sosnowcu —
nadmiar kominów, dymu, pyłu wę
Dziś <h»a 25 bm- o godz. 1 6,:-o»po raz 19
węsząca eie niebywałym powodzeniem .-wietna glowego składają się na całość, na któZAGŁĘBIE; Szept miłości.
PAŁACE: Botek i Lolek.

'U

sztę^ęa. W Fodora pt. „MATURA"
Udział
biosą pp.; Arciszewska, Anusiakówna, Jasn rzewska, Gołaszewska, Marwicz, Zawadzka,
'ornobis, Erwaa, Gołaszewski, Fwłde, Kocha
nowicz, Krotkę, Nawrocki i in.
Wieczorem o godz. 20.50 po raz 6 arcydzieo współczesnej polskiej prozy sztuki w 4 akt.
K. H. Rostworowskiego pt. „U METY" z pp.
Arciszewską, Zawadzką, Marwicz, Cornobiem, Kochanowiczem, Krótkim na czele ze'PdM,
. . . .
Bilety od 25 gr. wcześniej do nabycia w
irrmle W- Czechowski; w niedziele i święta
w kasie teatru od godz. 11 do 13 i od 15. Te
lefon kasy 61205.

1 TORBY, PLECAKI MYŚLIWSKIE
PASY NABOJOWI.
5533
FUTERAŁY NA BRON
KAGAŃCE, OBROŻE, SMYCZE
•W wielkim wyborze—Najkorzystniej
kupić można w

Sr 292.

Dlaczego tak się dzieje?

Kronika Zagłębia

25

iwedziela <K> pażdzteraśHiŁs 1956 r.

rą z konieczności rzeczy musimy się
godzić — niestety bez przyjemności.
To też z prawdziwą radością powitał
każdy mieszkaniec Sosnowca nowotworzącą się dzielnicę wokół Ratusza, któ
rej wygląd prawdziwie europejski ra
dował oko i wbijał w dumę poniekąd
nas wszystkich, że i my przecie mamy
część miasta, w której przebywanie
czy zamieszkanie sprawia przyjemność
Jeszcze większą radością napełniła czujących obywatelsko ludzi — wiado
mość, iż b. kasa pożyczkowo - oszczęd-

| chryzantemy!
I
I

donicz-
Drobno i wielkokwiatowe, primule, araucarie, palmy, kwiaty donicz
kowe kwitnące i liściaste poleca:

Zakład Ogrodniczy ALEKSANDER SKIBA
DĄBROWA-GÓRNICZA ul. Dąbrowskiego

I

jak

również

15 żel. 68446

przyjmujemy zamówienia na wieńce, kosze i wiązanki
PO CENACH PRZYSTĘPNYCH.
631
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PBII! prnił8« Ho BMOWilllli
Pracownicy tramwajów w Będzinie na Dom Katolicki

Pracowni Wyrobów Skórzanych
i Przyborów Podróżnych

W związku z inotzysiością poświę zebrań Domu katolickiego oraz urzą
cenia kannienia węgielnego w budu dzić jej wnętrze. Na ten cel pracow
jącym się Domu katółidkim w Będzi nicy zadeklarowali swoje miesięczne
nie podkreślić należy piękny, obywa okładki dobrowolnie zgioenone.
SOSNOWIEC, ni. Warszawska 6.
telski i katolicki czym pracowników
Komitet budowy składa za naszym
DĄBROWA, ul. Sobieskiego 23.
iraimwajowych remizy w Będzinie, pośrednictwem serdeczne podzięko
Obstalunki — Reperacje.
którzy nie tylko wzięli ud®®! w sarniej wanie pracownikom tramwajowymi w
uroczystości, Jęcz przez swoicŁ dele Będiziinie za ofiarność na ten piękmy
gatów postanowili złożyć >n«a rzecz bu- cel i przy sposobności prosi inne orga
Poświęcenie kaplicy
nizacje, instytucje, zakłady przemysło
d*u jajcego się domu hojną ofiarę.
AA. KOLONII LEGIONOWO
Postanowili bowiem własnym ko we na terenie parafii o naśladowanie
Dzisaj o godz. 9.40 rano nastąpi u- złem wykończyć vę" nątrz duża sale óso przykładu.
roczyste poświęcenie nowej kaplicy pod
wezwaniem Chrystusa Króla na kolo
nii Legionowo w Dąbrowie Górn.
Jednocześnie w nowej kaplicy odpra
wiona zostanie pierwsza msza św.
Zanieczyszczona krew może powodować sze stoletnie doświadczenie wykazało, że w cho
----- XX----reg rozmaitych dolegliwości: bóle artretyczne robach na tle złej przemiany materii, chroni
X OSOBISTE. Aplikant adwokacki wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie, niesmak cznych zaparciach, kamieniach żółciowych,
mają zastosowanie
mgr. Tadeusz Płodowski z Sosnowca w ustach, brak apetytu, skłonność do tycia, żółtaczce, artretyzmie
plamy i wyrzuty na skórze. Filtrem dla krwi zioła „Cholekinaza" H. Niemojewskiego. Bro
złożył w tych dniach egzamin adwo jest
wątzobi. Choroby złej przemiany materii szury bezpłatnie wysyła labor. fizj. cheni. —
kacki i otwiera wkrótce wspólnie z ied- niszczą organizm i przyśpieszają starość. — Cholekinaza, Warszawa, Nowy świat 5, oraz
6251
aym z adwokatów miejscowych kan Racjonalną, zgodną z naturą kuracją jest nor- apteki i skł. apt.
wtwjsie czynności wątroby i nerek. Dwudzie
celarię adwokacką.
X ZARZĄD RODZINY
LEGIONO
WEJ W SOSNOWCU prosi wszystkie
swoje członkinie o bezwarunkowe przy
bycie do świetliey w dniu 26 bm. na
godz. 18. Sprawy b. ważne.
X ZEBRANIE ABSOLWENTEK. Za
rząd Koła absolwentek żeńskiej szkoły
Onegdaj w godzinach po południo ujęła, Gałązka zaś zdołał zbiec.
gospodarczej
zawiadamia członkinie, wych trzej znani w Będzinie zawodowi
Ujęci awanturnicy zostali przekaza
że dn. 26 bm. o godz. 17.30 odbędzie złodzieje i awanturnicy: Tadeusz Bu ni do dyspozycji władz sądowych zaś za
się miesięczne zebranie.
jak, Stanisław Gałązka i Antoni Pa- zbiegłym Gałązką wszczęto poszukiwa
X ZE ZWIĄZKU PAŃ DOMU. We wełkjewicz udali się w pijanym stanie nia.
wtorek t.j. 27 hm. odbędzie się nadzwy na Ksawerę, gdzie zaczęli tłuc szyby w
Jeden z ujętych awanturników, Bu
czaine zebranie miesięczne. Omawiane mieszkaniach, wywołując popłoch.
jak przed dwoma tygodniami został obędą, b. ważne sprawy i zarząd ZPD.
W ciągu krótkiego okresu czasu a- sadzony w więzieniu
będzińskim dla
bardzo prosi o przybycie wszystkich wanturnicy wybili kilkadziesiąt szyb. odbycia trzymiesięcznej kary.
członkiń o godz. 16 do lokalu Związku,
Zawiadomiona o łobuzerskich wy
Przed kilku dniami Bujak został Tiż
3 Siaja 25.
czynach opryszków przybyła wkrótce wypuszczony na wolność. Nie długo
X ZEBRANIE ZW. REZERWISTÓW na miejsce policja i dwóch z fiich, a jednak cieszył się nią i prawdopodobnie
KÓŁĄ SOSNOWIEC. Dnia 7.XI b.r. mianowicie Bujaka i Pawełkiewicza, wróci do więzienia na dłuższy pobyt.
o godz. 19 w pierwszym, a o 19.30 w
drugim terminie odbędzie się walne ze
branie członków Związku rezerwistów
...Wiesz, byłam wczoraj w kawiarni „REX“ jest
Koła Sosnowiec — śródmieście, w lo
kalu własnym przy ul. 3 Maja 22. Oto naprawdę bardzo miły lokal. Kawa i ciastka
obecność wszystkich członków obowi ąz
kówa.
są wyśmienite.
koncert, czego dusza zapragnie...
X CHOROBY ZAKAŹNE. W ub. ty
godniu zanotowano na terenie Sosnow
ca? następujące przypadki zachorowań
i zgonów na choroby zakaźne; płonica
5, błonica 13, róża 3, gruźlica 11 (3
zgony).
X STRAJK W WAPIENNIKACH p.
Oinegdajtzej nocy policja będziń- Rybniku na 8 lat więzienia za bandy
Łady w Ząbkowicach trwa nadal. Roz
'■•a przeprowadziła kontrolę melin tyzm.
poczęte -zostały jednak już pertrakta złodziejskich n<i terenie miasta oraz
Skazanego bandytę osadnonto w więcje-w sprawie likwidacji zatargu. Są
róiłjyoh jninych podejrzanych lokali- -zietnani w Rybniku, skąd jednakże uone na dobrej drodze i prawdopodob
Potów policji był nadspodziewany. dało mu saę zbieó po przepiłowaniu
nie jutro strajk zostanie zlikwidowany
Mianowicie w melinie niejakiej Smy- żelaznej kraty w oknie <
łi.
*
X O POMOC DI,A BEZROBOTNYCH. kowej przy ulicy Kołłątaja 45 zatrzy
Bandyto ukrywał się w równe, -h tneW starostwie będzińskim odbyła się mano czterech podejrząnycb osobni ji-nadb złodżiejwkiFch, wrewrie tŁjęr.'
pod przewodnictwem p. starosty Boxy ków, wśród których analaą się groźny został w Będzinie.
konferencja prezydentów miast zagłę- bandyta Tomasz Sierpiński.
Aresztowanego bandytę przewiezio
biowskich, na której omawiano sprawę
Przed kijku tygodniami Sierpiński no pod siłują eskortą, do Rybnika i prze
zorganizowania Domoey zimowej dla
a-zany został oraez Sad oknęaowy w ka ziarno do dyawzwiij tamiejezei pobezrobotaiycn.

PIECHOCCY

nościowa urzędników
**
lowarzysC
Sosnowieckiego, która rozporządza pl
*
cami wokół ratusza — postanowiła
sprzedać je tylko Polakom. Na pl
*
cach tych powstają budynki, których
właścicielami są Polacy i mieliśmy na
dzieję, że dzielnica ta pozostanie dto
nas, a element obcy — będzie tylk®
napływowym — w soboty.
Niestety — nadzieje nasze okazał}'
się płonne.
Już kilka płacy przeszło w ręce źydowskie, a nowopowstające budynki
również do nich należą. I tu jest do z**
notowania horendalny wprost fakt Ka
sa pożyczkowo - oszczędnościowa ToWSosnowickiego w dalszym ciągu me
sprzeda je obcym — natomiast są Po
lacy, którzy podstawieni przez żydów<
kupują place niby to dla siebie, by na
drugi dzień oddać je w ich posiadanieJudaszowa to robota i takież srebrniki
.
*
Gdy się zastanowimy nad tym faktem,
to musimy się przecie pogodzić z my
ślą, że dzielnica ta stopniowo będzie
się zamieniać na ulicę Modrzejowską —
może w trochę lepszym stylu. Powstaną
tu pewnie żydowskie sklepy i takież
kawiarnie i znów będziemy nie u sie
bie!? Tak, jak przy budowie żydow
skiego domu zarobi tylko ciężko pracu
jący Polak, ponieważ oni wysiłku fi
zycznego
unikają — resztę zaś praż
począwszy od architekta, a skończy
wszy na pracach stolarskich, malar
skich etc. spełnią żydzi — to przera
żeniem napełnia nas myśl, że to wszyst
ko za pieniądze zarobione na naszej
naiwności. Popieramy ich sklepy, skła
dy, hurtownię, bo niestety często '•'Aasnych polskich nie posiadamy, a oni
wykupują place i domy, dzięki którym
stają się czynnikiem posiadającym
realności i głos w sprawach miasta.
Czas by się było otrząsnąć i pomy
śleć o sobie.
„Pani Domn“

Starość przyspiesza zła przemiana materii

Bicie szyb na Ksawerze

Niezwykły wyczyn pijanych opryszków

A

Zbiegły z więzienia bandyta
ujęty przez policję w Będzinie

8
APARATY
j
i Maraton, Czempion, Rwa! a
| Stentor, Yictona, Electritj
do nabycia

' „ELEITHO - [MIT |
Sosnowiec, Targowa 15-a. g
Tsl. 615-3
.
*
J DŁUGOTERMINOWE RATY |

3

O spółdzielczości
Z PODSTUDIA W SOSNOWCU
W nadchodzącą środę o godzinie
19 m. 50 z podstudia w Sosnowcu wy
głoszony zostanie odczyt o spółdzielczo
ści w Zagłębiu. Niedawno Sosnowiec
obchodził dzień spółdzielczości, a obec
nie odbywa się propaganda spółdziel
czości, odczyt zatem jest bardzo aktu
alny.
Podczas tej samej audycji wygłoszo
ną zostanie aktualna pogadanka o Ko
łach gospodyń wiejskich w Zagłębiu.
W części koncertowej wystąpi „Szóst
ka Sosnowiecka11 pod dyr. St. Kuchcińskiego, która odegra kilka popularnych
utworów.

Zniżka cen
W ZAGŁĘBIU
Wczoraj w Sosnowcu zaznaczyła się
lekka zniżka cen na artykuły pierwszej
potrzeby. Również i z innych miast sy
gnalizowano to zjawisko. Zniżka ta
spowodowana została między innymi
energicznym i sprężystym
wystąpie
niom władz administracyjnych, zarów
no powiatowych jak i miejskich, któ
re w sposób zdecydowany likwidowały
wszystkie objawy niezdrowe i speku
lacji.

X OFKEROWIE I POCHORĄŻOWIE
REZERWY nie należy jeszcze do
Związku oficerów rez<. wy mogą zapi
sywać się u sekretarza Koła por. rez
M. Korzeniowskiego (Sosnowiec, ffel?
-RozwonT. TeL 6J6-36.

,KUR JER ZACHODNI"
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dodatku komunalnego do pobieranej
przez skarb państwa ceny świadectw
te WIELKI WYBÓR
przemysłowych; uchwalenie na rok
budżetowy 1937-38 dodatku komunal
nego do państwowego podatku od ener
oraz ŚWIEC
gii elektrycznej; uchwalenie na rok bu
■ poleca najtaniej
'
6159
'
dżetowy 1937-38 dodatku komunalne
Skład Materiałów Aptecznych
go do państwowych opłat patentowych
na wyrób i sprzedaż napojów alkoholo
JACKOWSKI
wych ; uzupełnienie uchwały Rady miej
C Dąbrową Górn., 3 Maja 6. Tel. 68-262.
skiej z dnia 2 i 3 czerwca r.b. w spra
wie zaciągnięcia pożyczek od Banku
Gospodarstwa Krajowego w związku z
Święto Chrystusa-Króla budową osiedla robotniczego w pobliżu
ulic Suchej i Lwowskiej.
W’ NOWYM SIEŁCU
W dniu 25 bm. t.j. dzisiaj, Akcja ka X UJĘCIE ZAWODOWEGO WŁAMY
WACZA. Onegdaj został ujęty przez
tolicka par. Nowy Sielec, urządza świę
policję w Będzinie zawodowy włamy
to Chrystusa - Króla.
wacz
Edward Kowalik z Będzina (Ka
O godzinie 11 odprawiona będz;e umionki 4). Kowalik wybierał się na wy
roczysta suma. Po południu o godz. 4
Procesja ze światłem uda się z kościoła
do kapliczki ha ul. Piotrkowską, zaś o
godz. 7 wieczorem odbędzie się akade
mia na program której złożą się- refe
rat, śpiewy, deklamacje, muzyka. Za
rząd Akcji kat. gorąco zaprasza wszy
stkich parafian do wzięcia udziału w
tych manifestacjach ku czci Chrystu
Od Stowarzyszenia Kupców Polskich w
sa-Króla.

LAMPEK NA GROBY

Z.

niedziela, 25 paździemilka 1956 r.

prawę złodziejską, bowiem zaopatrzo
ny był w komplet wytrychów i łomów.
Ujętego włamywacza przekazano do
dyspozycji władz sądowych.

Kradzież
W „BARZE TEATRALNYM44
W dniu wczorajszym około godz.
20 nieznani sprawcy wybili szybę wy
stawową w „Barze Teatralnym11 przy
ul. Piłsudskiego i skradli kilkanaście
butelek z winami i wódką.
Dodać należy, że kradzież została
dokonana w centrum miasta, gdzie pa
nuje ożywiony ruch.
Jest to już druga kradzież, która
miała miejsce przed kilkoma miesią
cami.
Sprawcy zbiegli.

Z III piętra
NA BRUK
Onegdaj popełniła samobójstwo 28letnia Sura Rajzla Hołcmanówna, za
mieszkała w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej. Hołcmanówna cierpiała ostat
nio na silny rozstrój nerwowy po
śmierci ojca, który wyjechał do Pale
styny i tam, po krótkim pobycie,
zmarł.
Krytycznego dnia Hołcmanówna udała się do swych znajomych, zamiesz
kałych przy ulicy Małachowskiego i w
pewnej chwili, gdy chwilowo została
sama w pokoju wyskoczyła oknem z III
piętra na bruk, ponosząc na miejscu
śmierć.

Do Kupiectwa Chrześcijańskiego
Odezwa w sprawie unarodowienia handlu

Placówki polskie

Warszawie oddział w Sosnowcu (ul. Mała
chowskiego 9) otrzymaliśmy ulotkę nastę
pującej treści:

go zwrot w opinii polskiego społeczeń
stwa wymaga ze strony zorganizowa
nego kupiectwa polskiego nowego jak
największego wysiłku w kienuinku ulepszania swych warsztatów pracy i
usprawnienia techniki handlu pol
skiego.
Uznajiąc, że tym tak ważnym dla go
spodarstwa
narodowego
zadaniom
sprostać mogą jedynie licznie zorga-

W ŚRÓDMIEŚCIU SOSNOWCA
Z zadowoleniem wielkim stwierdza
my fakt powstawania coraz to nowych
polskich placówek kupieckich w śród
mieściu Sosnowca.
W tych dniach, jak już wspominaliś
my, w domu kolejowym przy ulicy 3
Maja 14 urządzone zostały cztery ładne
lokale handlowe, które wynajęli kupcy
polscy. Poświęcenie i otwarcie dwóch
z nich odbyło się w ostatnich dniach,
a mianowicie księgarni i sklepu galan
teryjnego, wczoraj zaś nastąpiło po
święcenie i otwarcie dwóch innych.
W jednym z lokali znalazł pomie
szczenie sklep materiałów bławatnych
p. f. „Bławat Polski11, znajdujący się
dotychczas na ulicy Warszawskiej.
Znana ta firma pozostająca pod facho
wym kierownictwem pp. Z. Niewiarow
skiej i Pliszakowej cieszy się zaufa
niem wśród miejscowego społeczeństwa
Poświęcenia bardzo ładnie prezentują
cego się lokalu dokonał ks. Szpikowski
w obecności ks. kanonika Raczyńskie
go, przedstawicieli kupiectwa z pp.:
Garlińskim, Kucharskim i Jagiełłowiczem oraz zaproszonych gości.
Również wczoraj rano została otwar
ta w tym samym budynku cukiernia
p. St. Jaskólskiego, właściciela znanej
wytwórni ciastek. Lokal bardzo ładnie
urządzony i bogato zaopatrzony w róż
ne smakołyki, ma zapewnione powodze
nie. Poświęcenia lokalu cukierni doko
nał również ks. Szpikowski, wobec
przedstawicieli sfer kupieckich i zapro
szonych osób.
Nowym placówkom „Szczęść Boże11.
------ O0O-- ■—
X KURSY GOTOWANIA, prowadzone
przez Związek Pań Domu w lokalu
Państwowej Szkoły zawodowej przy ul.
Karpackiej w Sosnowcu, odbywają się
w poniedziałki i piątki od godz. 4—7
po poł. i obejmują 12 wykładów 3-godzinnych. Opłata za cały kurs łącznie z
produktami wynosi zł. 3.20 od osoby.
Lekcje prowadzi instruktorka kurato
rium szkolnego
krakowskiego,
p.
Gołbówna. Panie, które jeszcze nie są
na kurs zapisane, proszone są o zgło
szenie swego udziału najpóźniej w po
niedziałek dn. 26 łan. przed, wykładem
Opłatę wnieść można w dwóch ratach.

„Władze państwowe oraz społeczeń
stwo polskie w coraz większym stop
niu doceniają znaczenie żarowego
polskiego aparatu wymiany, jako je
dnego z podstawowydh czynników roz
woju sił gospodarczych w Państwie.
Ten doniosły dla zawodu kuupiecdrie-

X ZARZĄD ZWIĄZKU REZERWI
STÓW KOŁO STARY SOSNOWIEC
przypomina, że w dniu 25 bm. o godz.
5 po południu w lokalu własnym ulica
Swobodna 24 odbędzie się zebranie crganizacyjne Rodziny rezerwistów.
X RADA MIEJSKA W SOSNOWCU.
W czwartek, dnia 29 bm. o godz. 18.45
odbędzie się posiedzenie Rady miej
skiej w Soenowcu. Porządek obrad na
stępujący: uchwalenie na rok budżeto
wy 1937-38 dodatku komunalnego do
Państwowego podatku od nieruchomo
ści ; uchwalenie na rok budżetowy
1937-38 dodatku komunalnego do opłat
stemplowych od aktów notarialnych;
Uchwalenie na rok budżetowy 1936-37
j 1937-38 dodatku komunalnego do
państwowego podatku od gruntów; uthwalenie na rok budżetowy 1937-38

Sensacyjny proces w Zawierciu

Zbliża się premiera arcydzieła wśród arcydzieł

ANTHONY ADVERSE
PRZYGODY CZŁOWIEKA BEZ NAZWISKA

Pomoc zimowa dla bezrobotnych
w pow. Olkuskim
Onegdaj odbyło się w Olkuszu ze
branie pow. Komitetu pomocy zimo
wej dla bezrobotnych pod przewodnic
twem starosty mgr. Brzostyńskiiego, z
udziałem posła Kozłowskiego z pow
Mi echowskiego.
Po wstępnym przemówienótu prze
wodniczącego i referacie sekretarza
pow. Komitetu Funduszu Pracy 0. Pod
worskiego. ilustrującego nasilenie bez
robocia w poszczególnych ośrodkach
i gminach powiatu, przystąpiono do
wyboru wydziału wykonawczego.
W skład wydziału weszli pp.: rejent
Swolkien (przewodniczący), bwrm. Ma
jewski (zastępca), Podworski (sekre
tarz), dr. Łapiński, nacz. Piękosz, I.
Majewska, Kotowicz, dr. Kallista.
Zdrzalik i im>nd. Utworzony wydział
rozpada się na sekcje, których zada
nie polegać będzie na przeprowadza
niu akcji w poszczególnych resortach.
.W obszernej dyskusji, oświetlają
cej wymownie straszliwy obraz nęIzy głodującej rzeszy w powiecie, po
ruszono kwestię sposobów wciągnię
cia do akcji zbiórkowe j na rzecz bez
robotnych całego społeczeństwa. Ucbwalone zostały specjalne normy, re-

gulujące wysokość składek w gotów
ce i naturze dfa poszczególnych za
wodów.
. I talk: rolnicy dawać będą po 5 kg
ziemniaków z ni°rgi, rzemiosło i han
del — ?•/• od podatku dochodowego,
wpłaconego w roku ubiegłym, urzęd
nicy i wolne zawody — l’/« miesięcz
nie od uposażenia do 500 zl. a ?•/•
przy dochodach 1000 zł. i właściciele
nieruchomości — l*/o
miesięcznie od
czynszu lokatornego. W stosunku do
posiadaczy kapitałów w bankach za
stosuje się przymus moralny.
Środlki te jednak, razem zebrane, są
niewspółmiernie niższe od potrzeb lo
kalnych i stąd bardzo wydatna porno;
przyjść musi z zewnątrz. Pomoc te de
klaruje sąsiedni, rolniczy powiat Mie
chowski, gdzie bezrobocie i widmo nę
dzy ne występuje w takiej wyrazi
stości.
Uchwalono również rezolucję w
sprawie odwodnienia kopalń Bolesła
wia i przeprowadzenia budowy linii
Kolejowej na odcinku Zawiercie — Pi
lica — Kozłów, która ożywi zamarłe
dla braku diróg komunikacyjnych fa
bryki w Wier-bće i Sławniowie i wy
datnie powiększy stan zatrudnienia.
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Sąd okręgowy w Sosnowcu na sesji wyjaz
dowej w Zawierciu rozpatrywał w ciągu dwóch
ostatnich dni ciekawą sprawę pięciu b. więź
niów politycznych; 75-letniego Stanisława Ko
łodziejczyka z Kalinówki, 61-letniego Jana
Dyi z Myszkowa, 58-letniego Antoniego Gila
z Mj -.skowa, 55-letniego Józefa Knapika z
Myszkowa
oraz 54-letniego Józefa Knopińskiego z Zawiercia, oskarżonych o nieprawne

korzystanie od szeregu lat z zaopatrzeń przy
sługujących b. więźniom politycznym.
Na rozprawę powołano 80 świadków. M. in.
zeznawał wiceprezydent Dąbrowy p. Cupiał,
który stwierdził udział oskarżonych w taj
nych organizacjach socjalistycznych. Wczoraj
trwało przesłuchiwanie świadków.
Wyrok oczekiwany jest z dużym zaintere
sowaniem.

Pchnął nożem policjanta
Ulica 1 Maja w Sosnowcu była niedawno
temu widownią krwawego zajścia, którego ofiarą padł posterunkowy PP Zygmunt Słowik
(Sosnowiec, Narutowicza 30).
Słowik, będąc na nocnym obchodzie usły
szał wołanie o pomoc, a wkrótce potem ujrzał
kilku bijących się z sobą mężczyzn. Na widok
policjanta bijący zaprzestali walki, otaczając
Sf> kołem. Słowik widząc na co się. 2&nosi wyobył rewolwer. W tej chwili podskoczył do
niego z boku znany awanturnik »2-letni Zy

O

nizowaine kadry rdzennie pofcOffiego
elementu kupieckiego
Naczelna Rada wzywa
ogół kupiectwa chrześcijańskiego
dotychczas niezrzeszonego do przystę
powania w szeregi istniejących orga
nizacyj zawodowych, a władze zrze
szeń kupieckich, do rozwinięcia ener
gicznej propagandy na swoi-ch tere
nach, celem zwiększenia liczebnego
stauu zrzeszeń i zmobilizowanie w ra
mach swych organizacyj wszystkich
warstw polskiego kupiectwa.
Jednocześnie Naczelna Rada wzywa
wszystkie zrzeszone organizacje ku
pieckie do jak największego wysiłku
w kierunku dalszego doskonalenia
metod pracy kupca polskiego, jak rów
nież w kierunku wzmocnienia elemen
tu polskiego w handlu.
Naczelna Rada Zrzeszeń
Kupiectwa Polskiego"

Jalk się dowiadujemy, w najbliższych dniach Stowarzyszenie kupców
polskich oddział w Sosnowcu zwoła
nadzwyczajne zebranie członków i nie
stowarzyszonych, na którym omawia
ne będą różne aktualne sprawy doty
czące kupiectwa a w szczególności
sprawa przyznanych kredytów dla
zonganizpwanen) kupiectwa polickiego.
Cała akcja kredytowa prowadzona
jest.przez Stowarzyszenie kupców pol
skich, które opiniować będzie o udzie
laniu kredytu iposzczególuym człon
kom.
Zapowiedziane zebranie nie
wątpliwie wzbudzi wśród polskiego
kupiectwa duże zainteresowanie.
PRZYBORY "-TYCZNE
okulary
szkła
oprawki okularowe
futerały it. p.
poleca w wielkim wyborze
Chrześcijański Zakład JubilerskoZegarmistrzowski i Mechaniczny

J. Bocianowski i Syn
Dąbrowa Górn., ul. 3-go Maja 10.
6284
Tel. 683-86

Tragiczna śmierć
MŁODEGO CZŁOWIEKA
Na stacji kolejowej w Chęcinach
pod Kielcami wydarzył się spowodowa
ny lekkomyślnością tragiczny wypadek
którego ofiarą padł 19-letni Tadeusz
Plesiński z Grabodna, w pow. Będziń
skim.
Spóźnił on się na pociąg, to też w
biegu usiłował wskoczyć do wagonu,
jednak potknął się i upadł na szyny.
Koła wagonów przepołowiły go, to
też zmarł na miejscu.
Wypadek wydarzył się na oczach
licznych pasażerów, wywołując wśród
nich okropne wrażenie.

gmunt Kowalczyk (Sosnowiec, Kuźnica 9) i
pchnął go nożem w piersi.
Odważny posterunkowy, nie zważając na
ranę, wystrzelił dwukrotnie na oślep, raniąc
lekko w plecy kolegę Kowalczyka, Michała
Listwonia.
Epilog tego zajścia rozegrał się przed Są
Zł. 10 (dziesięć) na bezrobotnych
^cłada
dem okręgowym w Sosnowcu. Kowalczyk ska
zany został za usiłowanie zabójstwa na 3 la Firma „Bławat Polski" w Sosnowcu z okazji
ta więzień1*.. Nożowcowi karę zmniejszono otwarcia i poświęcenia nowego sklepu przy
ijL-3 Maja lft
Ido półtora roku na mocy amnestii. CoJ.
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wyjrzał przed dom i strzelił do zauwa-|się od kamienia i rekoszetem zraniła
'.onego w pobliżu zabudowań stróża Dulskiego w prawą nogę, zagłębiając
nocnego, biorąc go za złodzieja. Strzał się nieszkodliwie w mięśniu. Rannego
na szczęście nie był celny. Kula odbiła
*
zaopatrzono na miejscu.
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OPTOFOT Sosnowiec, 3-Haja 11
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KggtjłhA ZAWIERCIA
Święto Chrystusa-Króla
W ZAWIERCIU
Staraniem Akcji katolickiej w Za
wierciu i w porozumieniu z probo
szczem,
ks.
prałatem Franciszkiem
Zientarą, w dniu dzisiejszym całe miej
scowe katolickie społeczeństwo będzie
obchodzić b. uroczyście święto Chry
stusa - Króla.
Program obchodu jest następujący:
godzina 10.15 rano zbiórka wszystkich
organizacyj,
związków, stowarzyszeń
i t.p. na boisku TAZ ze sztandarami;
godz. 10.30 manifestacyjny pochód
ruszy z boiska TAZ na uroczyste na
bożeństwo do
kościoła parafialnego,
pienia religijne wykona chór Towa
rzystwa śpiewaczego „Lira“ pod batu
tą p. K. Czapli: wieczorem o godz. 18,
odbędzie się uroczysta akademia ku
czci Chrystusa - Króla, w sali Domu
ludowego TAZ.

X AKTUALNE ODCZYTY. Onegdaj
w salonach Resursy TAZ w Zawierciu
odbyło się plenarne zebranie powiato
wego komitetu
porozumiewawczego
z udziałem 100 osób. Szczegółowe spra
wozdanie z dotychczasowej działalności
komitetu złożył p. mgr. St. Malanowicz
Następnie p. starosta Tad. WardejnZagórski wygłosił ciekawy referat na
temat obecnej sytuacji politycznej w
Polsce, zaś o sytuacji gospodarczej mó
wił p. poseł inż. Zygmunt Sowiński.
CHOROBY ZAKAŹNE W POWIE
CIE. W ub. tygodniu na terenie powia
tu Zawierciańskiego
zanotowano nar
stępujące wypadki chorób zakaźnych:
8 odry i 2 róży.
SPRAWOZDANIE LIGI MORSKIEJ
Obwód powiatowy Ligi morskiej i ko
lonialnej w Zawierciu, za pośredni
ctwem naszym podaje do publicznej
wiadomości sprawozdanie finansowe po
v iatowego komitetu z obchodu „świę
ta morza
**
w Zawierciu: Ze sprzedaży
materiałów dekoracyjnych i propagan
dowych, zbiórek ulicznych i z imprez
urządzanych w dniach 29 i 30 czerwca
br. poszczególne gminy uzyskały: Ko
ziegłowy złotych 37.74, Koziegłówki
zictych 34.00, Kromołów złotych 41.00,
Mierzęcice zł. 31.82, Mrzygłód zł. 8.00,
Myszków ?ł. 117.18, Niegowa zł. 79.19,
Poręba zł. 198.57, Poraj zł. 73.85, Pińczyce zł. 22.15, Rokitno Szlacheckie
zl. 3. Siewierz zł. 134.55, Włodowice
zł. .14.50, Żarki zł. 115.78 i Zawiercie
zł. 500.82. Razem zebrano zł. 1411.65.

ŻYCIE

GOSPODARCZE

Obieg pieniężny zmniejszony o 30 milionów złotych
W drugiej dekadzie paździenciikta
obieg pieniężny w Polsce zmniejszył
eię o 30,3 mil. zł., wynosząc 1.442,2 mi
liony zł. Obieg biletów Banfcu Pol-ikiego obniżył się o 19.6 mil. zł. do —
1.028.3 mil. zł obieg zaś bilonu zimniej
szył się z 424.6 mil. zł. do 413.9 milzł., przy czym srebro wyniosło 327.0
mil. zł., nikiel zaś i brąz 86.9 mib zł.
W tym samym okresie zapas złota
■powiększył się o 0.2 mil. zł. do 373.2
mil. zł. Natomiast stan pieniędzy za
granicznych i dewiz obniżył się o 0.7
do 16.1 mil. zł.
Jeśli chodzi o sumę wykorzystanych
kredytów w Banku Polskim, to zmniej
szyła się ona o 14.8 mil. zł. do 815.7
mil. zł. przy czym portfel wekslowy

obniżył się o 3.8 mil. zł, do 655.8 mil.
zł., portfel zdyskontowanych biletów
skarbowyoh zmniejszy! się o 1.3 mil.
zł. do 50.0 mil. zł. Stan pożyczek za
bezpieczonych zastawami zmniejszył
się o 9.7 miii. zł. do 113.9 mil. zł.
Zapas paleifocŁ monet srebranycfli i
bilonu wzrósł o 10.6 do 54.4 mil. zł.
Pozycja „imne aktywa
**
zmniejszyła
się o 3,7 do 185.6 mil. zł., pozycja zaś
. inne paesywa
*
1 ułegła wzrostowi o 1.5
mil. zł. dó 330.8 mil. zł.
Natychmiast płatne zobowiązania
Banku Polskiego zwiększyły się o 9.9
do 214.0 mil. zł.
Wreszcie pokrycie obiegu biletów
bankowych złotem wynosi obecnie —
32.67 proc.

Kronika gospodarcza
ZWYŻKA CEN WĘGLA W
KRAJACH
DEWALUACYJNYCH. Akcja dewaluacyjna
w szeregu państw spowodowała w pierwszym
momencie zahamowanie dopływu węgla do
krajów, które przeprowadziły dewaluację pie
niądza, dostawcy zagraniczni bowiem chcieli
najpierw dojść do porozumienia w sprawie no
wych cen. Obecnie w Holandii cena za węgiel
importowany podniesiona została o 1 gulden
na tonnie, we Francji zaś cena węgla z dniem
l listopada rb. podwyższona będzie o blisko
20 franków na tonnie. Jedynie w Szwajcarii
sprzedają importerzy węgiel zagraniczny po
dotychczasowych cenach, możliwe jednak, że
i w tym państwie w listopadzie nastąpi zwy
żka cen.
REGULAMIN PRZEWOZU
TOWARÓW
NA PKP. Międzyizbowa komisja komunika
cyjna przy Związku Izb przemysłowo-handlo
wych rozpatrzyła regulamin przewozu towa

Nc. aae
Schiaparełli wywołała ogólny zachwy1
tualetą składającą się z czamęj spód
*
nicy cire i kaska z weiour-chiffon
®
*
przepasanego wąskim czerwonym pa
skiem.
Naogół wszystkie prawie tuaieU'
wieczorowe odznaczają się w tym ro
ku majestatycznością, te suknie, które
nie mają szerokich obwodów, mają za
to treny, umieszczone niekoniecznie 7
tyłu: nowe modele mają treny z boku
i nawet z przodu. Na jednym z poka
zów mody ogromnie podobał się model
z wiśniowego aksamitu z trenem z
przodu, którego jedyną ozdobą był
piękny krój i brylantowy klips umiesz
czony w talii. Moda tegoroczna opiera
się na dwóch kanonach: jeżeli tualeta
jest sama przez się strojna, wszelkie
kompletujące ją drobiazgi winny pozo
stać w cieniu, im skromniejszy zaś
strój, tym ważniejsza jest rola szcze
gółów. A więc: do wieczorowego ko
stiumu, wykonanego z lamy lub velouru, dochodzi tylko skromna torebka w
ogólnym tonie całości, podczas gdy
skromniejszą suknię z wełny lub jed
wabiu powinna zdobić jakaś bardzo efektowna torba, w żywym kolorze, bę
dąca pendant do tego samego koloni
broszki i tak modnych w tym roku
kolczyków, kwiatów i rękawiczek.
Celinę

rów na kolejach państwowych. Regulamin ten
odmienny od obowiązującego obecnie, wejdzie
w życie na wiosnę roku przyszłego.
PRZEWÓZ TOWARÓW NA
KOLEJACH
W I PÓŁROCZU RB. Według danych Głów
nego Urzędu Statystycznego, Polskie Koleje
Państwowe przewiozły w I półroczu rb. na li
niach normalnotorowych 24.517.1 tys. ton to
warów, z czego do przewozu wewnętrznego
nadano 16.421.3 tys. ton, do portów (Gdańsk
i Gdynia) 4.872.1 tys. ton., do wywozu za
granicę (z wyłączeniem portów) 889.8 tys. t,
przyjęto z portów 611 tys. t., zza granicy 165
tys. ton, wreszcie tranzytem przewieziono —
1.557.9 tys. ton towarów. Na przewozy han
dlowe Zwyczajne przypada 20.769,2 tys. tan,
handlowe pośpieszne 280.8 tys. ton, gospodar
cze kolejowe 3.162. tys. ton, w tym węgiel —
l’ .572,2 tys. ton, oraz na przewozy wojskowe I
| 295.9 tys. ton.

MODY

PIERWSZE MODELE
SUKIEN WIECZOROWYCH
Pierwsze pokazy paryskie przynoszą
nam tak:c bogactwo tualet wieczoro
wych, jakiegośmy dawno już nie po
dziwiali. Obok reminiscencyj z epoki
Wiktoriańskiej w postaci szerokich
spódnic, niezwykle bogato przystrojo
nych, z silnie wyciętymi stanikami i
krótkimi obcisłymi żakiecikami, widzi
my czarne i kolorowe materiały koron
kowe, suto przybrane srebrnymi lisa
mi,
koronki
lakierowane, sztywne
i majestatyczne, w których Pani wy
gląda jak lalka porcelanowa. Kreacją
firmy Patou był w tym sezonie model

z liliowo - srebrnej lamy z (frapowaną
peleryną. Pelerynę tę można odrzucić
i wtedy tworzy ona szarfę z długimi
końcami, związaną w tyle. Vionnet po-,
MODNE ZAPINANIA.
kazał śliczny, dystyngowany model o
1. Karczek tej młodocianej sukni s ciem
długiej spódnicy z bardzo sutą, z jed no-niebieskiego marocain zapina się z tyłu.
nego lx>ku idącą od pasa falbaną z tiu Tak szerokie rękawy jak i dolna część blu
lu. Niemniej wytworny i dystyngowa zeczki łączą się z karczkiem za pomocą raczySzerokość spódniczki
zebrana z tyłu
ny był model firmy Worth, była to dłu panek.
zakładeczkami
rozszerzającymi się poniżej
ga, czarna suknia oszyta przy wycięciu bioder.
drobno plisowaną falbanką, spiętą
2. Młodociana suknia z lawendowej angostrasową klamrą, do tego krótki fra rette przybrana brązowym sznurowaniem
kołnierzykiem i paskiem z brązowej tafty.
czek o sutych w tyle połach i duży fu Zakładki
rękawów poszerzają ramiona. Spód
trzany kołnierz z szenszyli. Firma niczka we fałdy pod kieszeniami.

Walka ze straszliwą plagą Chin
OLKUSZA
**
„ORZEŁ

— „Potwór
.
**

X STARANIEM UCZNIÓW szkoły
rzeni. - przem. w Olkuszu zostanie w
dniu 25 bm. wystawiony w sali „Ucie
ch
dramat w 5 aktach p.t. „We,
**
r.encjusz
osnuty na tle prześladowań
chrześcjan za czasów Decjusza. Czysty
dochód przeznaczony na wpisy dla nie
zamożnych uczni.
X WŁAŚCICIEL DOMU POSTRZE
LIŁ STRÓŻA. Wczoraj o godz. 2 w
nocy został w Wolbromiu postrzelony
stróż nocny Wojciech Dulski przez
właściciela domu przy ul. Miechowskiej
Karola Sosnowskiego. Krytycznej no
cy Sosnowskiego obudziło gwałtowne
ujadanie psów na podwórzu i podej
rzane szmery. Uzbrojony w rewolwer

Jak do rewolucji 1911 roku warkocz
na głowie Chińczyka był symbolem
niewoli mandżurskiej, tak opium od
XIX w. stało 6ię w Chinach poniżają
cymi symbolem przewagi Europejczy
ków nad Chińczykami. Chiny znały co
prawda opium już od dawna, od VIII
w., kiedy :o Arabowie po raz pierw
szy przywieźli je jako środek leczni
czy. ale zwyczaj palenia opium zaczął
się rozpowszechniać dopiero pod ko
niec XVIII wieku i przyjął odrazu tak
zastraszające rozmiary, że wydano za
kaz palenia go i przywozu zza granicy
(1796 r.)
Anglia jednak upatrzyła sobie Chi
ny jako największego dbiorcę produ
kowanego przez nią narkotyku w In
diach i sprowokowana przez Chińczy
ków zniszczeniem 20 tysięcy skrzyń
opium w Kantonie, rozpoczęła wojnę
z Chinami, znana jako wojna ••opiu
mowa" (1840—1842).
Chiny zmuszone były pod naciskiem
zwycięskiej Anglii przystać na import
indyjskiego opium- a w r. 1858 handel
opium został zaległ i zowany na terenie
całych Chin. Fatalne skutki palenia
opium nie dały na siebie długo czekać.
I zrcżxx ruiną wielkiej części narodu
chińskiego.

W r. 1907 nastąpiło prozumienie po
między Chinami i Wielką Brytanią w
sprawie stopniowego zmniejszania im
portu — o 10 proc, rocznie — opium
z Indyij i redukcji uprawy maku opi-pmowego w Chinach. W r. 1911 Anglia
wyraziła zgodę na zaniechanie impor
tu opium, poczynając od r. 1917. ałe
import opium zastąpiło szmuiglowanie
go w wielkich ilościach.
Republikański rząd chiński ustalił
jako jeden z naczelnych punktów swe j
polityki walkę z nałogiem palenia opium. Walkę tę podjął bardzo energi
cznie marszałek Czang Kai Szok, sta
nąwszy na czele Komisji Likwidacyj
nej Opium. Wydano zakaz produkcjisprzedaży, przywozu i konsumeji opium oraz pochodnych narkotyków, —wyznaczając rok 1930 jako ostateczny
termin całkowitego usunięcia opiu-m z
kraju. W okresie przejściowym — od
1935 r. do 1940 ma nastąpić stopniowe
zmniejszanie terenów- uprawy oraz im
portu opium.
Na 1 stocznia 1936 r. zarejestrowano
w prowincjach chińskich, pozostają
cych pod (kontiroJą narodowego rządu
w Neutrinie. 1.569.8Ś5 palaczy opium.
Oczywiście, liczba ta nie ujmuje istołneao roamiara Heski, ©tłseż więk

szość palaczy unika poniżającej reje
stracji. Chociaż palenie opium jest bar
dzo kosztowne, praktykują je nie tylko
bogaci Chińczycy.
W Szanghaju np. na 30.833 zareje
strowanych palaczy 17.955 .rekrutuje
się z biednej klasy. Jeśli chodtzi o wiek
palaczy, — przeważają narkomani w
wieku lat 30—40.
Rząd nanlkiński, zdając sobie sprawę
z niemożliwości wykorzenienia tego na
logu odrazu, zezwala na sprzedaż ti
pi wm w specjalnych składach rządo
wych, konfiskując wszelkie transporty
i zapasy prywatne.
W r. 1935 skonfiskowane w Chenach
przeszło 20 tys. kg opium i pochodnych
narkotyków.
W walce z opium jako wrogiem spo
łeczeństwa rząd narodowy stosuje naj
surowsze kary, aż do kary śmierci za
gwałcenie przepisów antyopwłinowych.
W r. 1935 poniosły śmierć 964 osoby
na nielegalną sprzedaż opium.
Przeszkodą w walce rządu chińskie
go z opium są koncesje cadzoeiemskie
w obrębie których handel opium nie
podlega kontroli chińskiej. To też do
wykorzenienia straszliwego nałogu mo
że dojść w Chinach jedynie przy agodnej pomocy obcych knncesscmarwKzju

„KUK JER

fc. 392

ZACEODW

Z CAŁEJ POLSKI
rze morza w oiiu-zymich ławicach. Po
łowy trwają dzień i noc i są bardzo
obfite. Szczęście sprzyja również na
szym rybakom przybrzeżnym, którzy
po okresie nawałnic na Bałtyku, łowią
obecnie wielkie ilości węgorzy.
TRUDNO TEMU UWIERZYĆ
Donoszą z Krakowa, że w czasie ostatnich świąt żydowskich zdarzył się
w Makowie podhalańskim niecodzienny
wypadek. Mianowicie gospodarz wsi Ja
chówki, corocznie za opłatą 5 zŁ pozwa
lał dobrowolnie żydom deptać się i opluwać w bożnicy w „sądny dzień",
co według rytuału żydowskiego, jest
symbolem deptania wiary katolickiej.
Ostatnio podobno gorliwi chasydzi tak
podeptali głupca, że obecnie jest on
chory i cały posiniaczony obcasami.
PROCES PRZYTYCKI
DNIA 19 LISTOPADA
Wyznaczony został termin apelacyj
nej rozprawy o zajścia w Przytyku.
Proces znajdzie się na wokandzie S. A.
w Lublinie dnia 19 listopada r.b.

STÓW. WOLNOMYŚLICIELI
OSTATECZNIE ZLIKWIDOWANE
Stowarzyszenie Wolnej
Myśli nie
skorzystało z prawa odwołania się do
Min. spraw wewn. wobec czego, decy
zja komisarza rządu m. st. Warszawy,
rozwiązująca zarówno centralę warteawską, jak i 20 oddziałów tej organi
zacji, stała się prawomocną. Zawiado
miono wszystkie urzędy wojewódzkie
i starościńskie, na których terenie znaj
doją się oddziały prowincjonalne sto
warzyszenia, o definitywnym rozwiąza
niu organizacji. Specjalni likwidatorzy
przystąpią niebawem do likwidacji centrałi stowarzyszenia i jego 20 oddzia
łów.

KONFISKATA WYDAWNICTWA
HOFMOKL - OSTROWSKIEGO
Z polecenia Komisariatu Rządu do
konano zajęcia wydawnictw adw. Hofmokl - Ostrowskiego p. t. Forum Nr.
26 za kilka artykułów, krytykujących
wyrok pierwszej instancji w sprawie
Grzeszolskiego.
WYSOKA KARA
Sąd okręgowy w Ostrowie na sesji
Wyjazdowej w Krotoszynie
(Wielko
polska) skazał Arię Abrahama Frydego z Kalisza na rok więzienia,
200.000 złotych grzywny oraz na konfi
skatę znalezionego przy nim złota.
Aria Abraham Fryde od sierpnia
rib. handlował nielegalnie dewizami i
złotem. W czasie osobistej rewizji zna
leziono u oskarżonego złoto.
*
JU
ROZPOCZĄŁ SIK OKRES
ZATRUĆ CZADEM

We wai Hoszczówka (gm. Jabłonna)
wskutek zbyt wczesnego zasunięcia
szybra, zatruli się tlenkiem węgla, wy
dzielającjon się z pieca, małżonkowie:
37-letm Stanisław Młynarczyk i 25-letnia Zofia.
WIELKIE ŁAWICE ŚLEDZI
I SZPROT U NASZYCH
WYBRZEŻY
Na wysokości Rozewia, Wielkiej
Wsi, Chałup i Kuźnicy flotylla rybaków
polskich, niemieckich i duńskich łowi
od dłuższego już czasu szproty i śle
dzie, które pojawiły się na tym obsza-

Reklama
jest dźwignią
handlu 1

►

LAMPKI
kolorowe, palniki, świece stea
rynowe i parafinowe najkorzyst
niej w Fabr. Składzie „A D A“
Sosnowiec, Modrzejowska 30.
Przyjmujemy lampki do napeł
niania. Nasze lampki palą się
lepiej.
6322

w gigantyesnym nrcyfilmie

„MAGNOLIA”

SOSNOWIEC

O 11.30 PORANEK
OABIMWT

bilety od

25

gr.

KOSMETYCZNY

k

.URODA"
Y WNUKOWEJ
kosinet.
Biiawtąą 3-go Maja 16. Tel. 62.242
Ptełęgnoje, doskonali, odświeża, konserwuje
Wodę kobiecą, pcaedtaha jej trwanie, usuwa

<Makti 4

_

™

. 3

NIEMA
DYMU
BEZ
OGNI

60 lat nieprzerwanej egzysten
cji. — Dwa pokolenia zado
wolonych pianistów świadczą
o jakości znanych

M

E

KUCHENKI

fortepianów i piania
„ARNOLD FIBIGER"
Kalisz, Szopena 9
Przedstawiciel: JAN FILEC, Katowice,
ul. 3 Maja 21. Telefon 320-39.
Żądajcie oferty - Niskie ceny - Dogodne spłaty

LAmPKI
ROBKOUIE
maRHi .polo*
ZALUSZE nAJOEUJ<
nigjjze u; ooiEriiu
UJYiTRZEGAĆ SIĘ
BEZUlARTOSCIOUTfOA
nAkooowntcTuj

E

S

JPlErlUSOWa

dla Si$aiw» i okalku
Zaszczytnie znany w całej Polsce specja
lista z długoletnią praktyką M. TILŁEMAN
z Krakowa, ul. Szlak 59, wynąla?ca nowego
.systemu opatentowanych bandaży, stosujący
je z najlepszym i najradykalniejsżym. Skut
kiem na różnego rodzaju najniebezpieczniej
sze i najzastarzalsze

PRZEPUKLINY
(ruptury) u Pań, Panów i dzieci ze zlec. lek.
nawet w wypadkach, gdzie różnego systemu
bandaże nie pomogły, przyjeżdża do Sosno
wca i będzie przyjmował od 27—50 paździer
nika rb. włącznie, w Hotelu Centraltaym. ul.
3-go Maja 11, od godż. 2.30 — 5 po poi.
Żądajcie informacyj i wyjaśnień bezpłat
nie z Krakowa!
6274

Nigdzie ich nie lubią
I NIE CHCĄ MIEĆ U SIEBIE
Ne uniwersytecie niemieckim w Bra
dze doszło onegdaj do zajść pomiędzy
studentami Niemcami i żydami. Zaj
ścia rozpoczęły się w chwli, gdy oa
salę wykładową wszedł nowo przyjęty
profesor prawa dr. Hans Kelsen, ifcltóry
w swoim czasie, jako nie aryjczyfk, wy
cialotny został z u-nawersyteiu w Kolo
nid.
Z rozpoczęciem wyfldiadu studenci
niemieccy demonstracyjnie opuścili
salę i wszczęli awaintury ze studenta
mi żydowskimi. Prof. Kelsen. natych
miast opuścił gmach uniwersytecki.
Odległy od nas Bagdad- stolica kró
lestwa Iraku, był w bież, m-c u świad
kiem ekscfcrów antyżydowskich. W ega
sie zamieszek, które powtarzały eię
przez kilka dni wueLu żydów poturbo
wano a kilku zabito.

IRENA DUNNE

mus

Narodowa Orgasuacja Kobiet w Dąbrowie
Górniczej
OTWIERA
najnowszy kurs kroju, szycia, modelowania,
ubrań damskich, męskich, dziecięcych i bieli
źniarstwa, nagrodzony za doskonałą i nad
zwyczaj dokładną metodę kroju Złotym Me
dalem w Paryżu, Londynie i Dreźnie.
Pod kierownictwem
M. NOWAKÓWNY
mistrzyni cechowej w zawodzie krawieckim.
Zapisy codziennie w lokalu „Ognisko'1 w
Dąbrowie Górniczej, ul. Krótka 11, od godz.
4-tej do 7-ej po południu.
6285

Które zwierzęta
CIESZĄ SIĘ DŁUGOWIECZNOŚCIĄ
Amerykańscy uniżeni postainowńdi noz
wiązać zawiły problemat długowiecz
ności zwierząt. Doświadczenia prze
prowadzone ostatnio w tej dziedzinie
przez protfesorów-noologów wykazały
niesłuszność dawnej tezy uzależnienia
długiego życia zwierząt od objętości
ich owiła. Mianowicie, zgodinde z tym
twierdzeniem papuga odznaczająca się
niewielką ,,tuszą4 i wagą nie powinna
żyć dłużej niż 10 do 15 lat. Tymcza
sem należą ome do najdłużej żyjącycth
stworzeń, często wadk ich przekracza
setkę.
Spostrzeżenie to skłoniło uezoinydh
do gruotowmiiejezego zgłębienia tego
problematu. Okazało się, że masa móz
gowa papug jest znacznie większa n>iż
u innych ptaków. Obfitością masy móz
gowej tłumaczy eię inteligencja pa
pug i ich długowieczność.
Ustalono wiec, iż o długości życia
zwierząt decyduje stosunek masy móz
gowej do objętości ciała.

DZJŚ OSTATNI DZIEŃ!

KINO

uiedtóeła. 25 października 1956 r.

mw
Różne
CHRZEŚCIJAŃSKA
pracownia zegarmistrzo
wsko - jubilerska przyj
muje wszelkie repera
cje i przeróbki. Ceny
przystępne. Rutkowski,
l Maja 12.________ 4>511

B. Felczer
Szpitala św Caza-zt
w Warszawkę
H Rudziński przfjmu
je w ffo^-zinacłi od 18.
- 20. Dąbrowa Gów
cza.
uł
Ko4r4n®z,.
KSIĘGARŃ’X
sprzedaż nut i materia
łów piśmiennych p. fKsięgarnia Nasza pod
kier. W. Regulskiej z
dniem 15 bm. przenie
siona została z ul. War
szawskiej Nr. 6 na ul.
3 Maja Nr. 14 vis a vis
Adrii.
Wypożyczalnia
książek na miejscu.
5256

RABKA - ZDRÓJ
pierwszorzędny pensjo
nat „Opatrzność". Cen
tralne ogrzewanie, ga
raż. Ceny niskie. Pole
ca: M. Adraazowa.
6016

FIRMA

„W I K T O R J A“
.

właścicielka:

WIKTORJA URBAŃCZYK
w Dąbrowie Górniczej
uL Królowej Jadwigi 46 Tel. 66-436.
kierownictwo fachowe p. Fr. Fochtraana,
wykonuje pomniki i grobowce z kamieni natualnych lub sztucznych z marmuru, granitu
itp. oraz roboty betonowe: schody po 6 zŁ
sztuka, słupy ogrodzeniowe, rury kanalizacyj
ne, dreny studzienne, płyty trotuarowe, po
sadzki, krawężniki, toczaki do szlifowania
narzędzi itp. Szybkie murowanie grobów. Pier
wszorzędne materjały'
Solidne wykonanie!
Wygodne spłaty! Najstarsze przedsiębiorstwo

Masz zamiar przeprowadzić się?
CHCESZ UNIKNĄĆ KŁOPOTOW
ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZKĄ?

„.„WYGODY"
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 48.
tel. 10-14.

ijOk

Nieumiejętnie pielęgnowana cera nnfenła
się niekorzystnie, pojawiają się krosty i wągry przy cerze tłustej, a sucha skóra z natury wiotczeje i pokrywa się siecią zmarszesek,
zwiastując przedwczesną starość.
PORADY — jak racjonalnie pielęgnować
cerę w domu — BEZPŁATNIE.

MASAŻYSTKA
powróciła s
szeSa P. Łaskawe zgłoKucharski So
snowfee, 8 Maja 8.
6194

PRZYJMUJE
pończochy do zarabia
nia oczek. Zgłoszenia:
Będzin, Małachowskie
go 7. sklep.
6276

JS^/ela/tycznY
DO/kÓNAŁ?

ZNACZ7
■JrilE

TAŃ/ZY

.jKURJER ZACHODNI'

niedziela- 25 październilka 1956 r

Tw

£92

DROBNE OGŁOSZENIA
KUPNO
i SPRZEDAŻ

POSZUKUJĘ

WAPNO

młodej, o miłej
po
la-ur w bryłach, wierzchowności, gospo
pierwszego
gatunku, dyni, samotnej. Zgło
szenia
„Kurier
Zacho

LIMUZYNĘ
•łuste.o dużej wydaj
6246
Studebackar 7-osobową ności '— Wapienniki dni" pod S.S.
luksusową tanio sprze .BRYNICA",
Sosno
DO
WYNAJĘCIA
dam. Wiadomość: tele wiec. ul 3-go Mo ja 5.
fon 71494.
6275 telefon 62659.
6264 cztery pokoje z kuch
nią i wygody przy ul.
Legionów' 28,
blisko
TAPCZANY
WAJNRYB
otomany, kosetłe, ma poleca materiały ubra Ubezpieczalni. Wiado
terace. Wszelkie repe niowe, paltowe, Futra- mość u dozorcy. 6272
racje,
polecą Zakład przeróbki. Dąbrowa —
DO WYNAJĘCIA
Tapicerski J. Malinow Sobieskiego 17.
6267
w nowym domu 1 po
skiego Sosnowiec, Makój kawalerski umeblo
liacka 7.
6fJ
wany z oddzielnym wej
żelatynowe - szklane, ściem i z wodą. Orla 5,
DOBRA LOKATA
dozorca wskaże, telef.
kapitału: Domek nowy Palniki i Znicze „PO 61-281.
6308
•' Strzemieszycach, 6 LO", Świece, Nalewa
ubikacji z placem do nie lampek grobowych
DO WYNAJĘCIA
< . i cdania za 6000 ał.
w nowym domu lokal
•'iadomość: Sosnowiec1
2-pokojowy ze wszel
Sucha 64.
6251. Sosnowiec
kimi wygodami. Orla
woju,
5, dozorca wskaże. tel.
dzińska.
KUPUJĘ
61-281.
6307
stale obiegowe używane Detal!
polskie znaczki poczto
POKÓJ
ODLEWNIE
we, płacąc najwyższe
umeblowany z wygo
ceny — Jan Czernecki. metali w Sosnowcu z dami do wynajęcia So
Sosnowiec, Dietlowska powodu wyjazdu sprze snowiec,
Piłsudskiego
2, sień III, J p.
6021 dam tanio. Wiadomość
6302
w Administracji. 6282 106.

Lampki na groby
„SIŁA”

oęET
dobry do marynat. Ocet
kuchenny. Ocet winny
poleca firma Kozioł
ków i Jędryczek w Sos
nowcu, 3-go Maja 21.
4931

KAFLE
wyborowe, płytki ścień
ne glazurowane, cegła
szamotowa, płyty pie
karskie gwarantowane,
wapno gaszone, kosk oraz wszelkie przybory
do pieców sprzedaje po
cenach
konkurencyj
nych: Zajdler, Stary So
snowiee, Stara 4, tel.
62363.
4710

METALE
i żelazo najkorzystniej
można sprzedać i ku
pić w chrześcijańskim
składzie
„Przyszłość"
Dąbrowa Gór. Żerom
skiego!^________ 6277

PARCELA
33 pręty przy Bandurskiego sprzedam zaiaz. Moniuszki 2-a —
gospodarz.
6288
DOM
nowy pray fabryce, do
chód 300 złotych mie
sięcznie, 50.000. Domek
nowy przy rzeźni miej
skiej, ogród 8.5»3. Młyn
wodno - turbinowy do
chodowy 60.000. Maątłri miejskie i rolne
corzystnie do kupna.
Sosnowiec Mościckieg
12, biuro, tel. 628i27.

6 POKOI
z kuchnią, komfortowe
z wszelkiemi wygoda
mi, cena niska, do wy
najęcia. Wiadomość —
Teatralna 1 m. 50.
6261

DO DYSPOZYCJI, ZAINSTALUJ

POKÓJ
d« wynajęcia. Central
ne ogrzewanie, telefan
Wspólna 4, m. 1. 6296

WARNIK ELEKTRYCZNY
SPECJALNIE NISKIE TARYFY

DWA POKOJE
z kuchnią do wynaję
cia. Sosnowiec, Kali
ska 9-c.
6295

POKÓJ
umeblowany z
wygo
dami do wynajęcia. •Piłsudskiego 46-6.
6281

Wszelkie informacje i demonstracje w sklepie
Elektrowni ul. Dęblińska

W

ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKI EM S. A.

POSADY
i PRACE
POTRZEBNA
kucharka z dobrymi
świadectwami w śred
nim wieku. Zgłoszenia:
Sosnowiec, Małachow
skiego 2c m. 6.
6327

AGENCI
do sprzedaży narzędzi
rolniczych poszukiwani
Zgłoszenia: „Żyto" —
Lwów, skrytka 262.
5539

MŁODY
buchalter
biuralista,
ekspedient branży spo
żywczej
(absolwent
szkoły handlowej, do
bre świadectwa) zna
jący bardzo dobrze pra
ce kantorowe, rachun
kowość, poszukuje po
MIESZKANIE
pokój kuchnia frontowa sady. Łaskawe zgłoszę
wysoka suteryna, front nia: Kula Edward, Pi
6316
dó wynajęcia. Legio lica Giebłę.
nów 18, Sosnowiec.
let
POTRZEBNA
panienka obeznana z
3 POKOJE
buchalterią do maga
kuchnią zaraz do wy- zynu obuwia. Sosno
aiecia.
Sienkiewicza wiec, Warszawska 10.

POSZUKUJĘ
zdolnych
ageniów-ek
do ratalnej sprzedaży
bielizny męskiej, dam
skiej, pościelowej. Kau
cja — referencje. Wia
domość w administra
cji.
6250

POKÓJ
umeblowany z wygoda
mi do wynajęcia. So
bieskiego 2 III p. 6326

5 POKOI
z wygodami III piętro
front lub cztery, 170
mieś. Warszawska 6.
6317

POWAŻNE
przedsiębiorstwo
po
szukuje kilku
panów
(pań) do pracy zew
nętrznej. — Zgłoszenia
osobiste z
dowodami
Hotel Central Sosno
wiec, 3 Maja 11 od 11
do 16.
6290

CZELADNIK
stolarski potrzebny do
czystej i dokładnej ro
boty meblowej Ig. Re
PISANIA PODAŃ
szka, Będzińska 9.
6314 do władz administra
cyjnych oraz przepisywań
maszynowych BO
CHŁOPIEC
LESŁAWA WYLONA,
posyłkowy na
Olkusz Sosnowiec,
Warszaw salonowych lekcje rot'
potrzebny kaucja 100 ska 12 (parter). 6303
poczyna 5-XI
zł. Oferty pisemne pod
„Oikuszf do Admini
stracji.
6293
w sali Domu Społeef
nego. Zgłoazema u P
POSZUKUJĘ
Czechowskiego, 3 Maj
*
posady w sklepie, pan
8.
GS24
na lat 19, dożę kaucję
Wiadomość — „Kurier
DOPOMOGĘ
Zachodni"
6287
inteligentnemu Panu w
uzyskaniu dobrej posa
ZA WYROBIENIE
dy biurowej. Wzamiar
posady biurowej dam — małżeństwo. Zgło
OGŁOSZENIE
500 zł. Zgłoszenia pi szenia do Kurjera Za
Unieważniam zagubio
semne
pod „Posada" chodniego
pod „Nr. ną książeczkę wojsko
do Administracji.
6801 wą wydaną przez ?'
6292
K. U. w Zawierciu i
inne papiery i dowody
wartościowe zagubione
w poczekalni zarządu
m. Zawiercia. ŁaakawY
znalazca zechee zwró
cić za wynagrodzenia ”
pod adresem: Zawier
cie, ul. 3 Maja nr. Ł
dla pań w gimnazjum I piętro (w lokału
Rzadkiewiczowej. ku Ludowego w
lekcja 2B-X wierciu) Teofil świder-

™Jur(T"

Tańców

Nina Cichoniowa

SatrjtnB«!al8e

ZGUBIONE
DOKUMENTY

tah i fttlKimit

OTT Ii '
• ®
■fi 1

PŁAC
duży w centrum
snowca sprzedam. Wia
farby, lakiery, pendałe domość „Kurjer Za
szczotki, mydła i t d. chodni".
po cenach najniższych
poleca: Fr. Pietranek,
Sosnowiec,
Mościckie
go 15 (▼» * ria ościoła).
6147

Pokost

Rytmiczna
gimnastyka

KOMUNIKAT

Śniegowce kalo
TAPCZANY
sze, pulowery, otomany, kozetka, fote
rękawiczki
le poleca zakład tapiskórkowe oraz wszelką
galanterię damską, mę
ską i dziecinną poleca
na sezon zimowy

Zygmunt

Prószyński
Sosnowiec, Modrsejowsk t 30 (Hale Rozwoju)
6081

cecski J. MalinowskieBi, Mościckiego 15, wl.
enryk Baran.
631"

Tapczany
otomany, materace, ko
zetki, warunki dogodne
Sosnowiec, 1-go Maja
14, Tomczyk, telefon
63 105.
5601

MAGAZYN MÓD
„WIKTORIA"
Sosnowiec, ul. 3-go Ma
ja 23. Poleca na sezon
3 POKOJE
jesienny kapelusze dam
wygodami do wyna
skie w najmodniejszych
fasonach po cenach b. jęcia. Żeromskiego 12,
teł. 61-295.
6002
przystępnych.

LOKALE

A..r
ANGLIA CZCI ZWYCIĘZCĘ Z POD TRAFALGARU
21 bm. obchodziła Anglia uroczyście rocznicę wielkiego zwycięstwa swej
floty pod wodzą, admirała Nelsona nad armadą hiszpańską i francuską. Na
okręcie admiralskim Nelsona „Victory“ złożony został wieniec, jak to widać
na naszej ilustracji.

| KINO „ZAGŁĘBIE" |

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ!

Arcyzabawna wiedeńaka komedia muzyezaa, pełna wesołych, komicznych perypetii

„SZEPT MIŁOŚCI”
Przepiękae zdjęcia x Wiednia,

Węgier i Wenecji

W roi. gł.: Elma Bulla, — głośna gwiazda węgierska,

ulubieniec płci pięknej,

Tlbor u. Hałmay — zabawny

Reżyserji Geza v. Bolvary

Frohlich,
do łez pobudzający.

Gustaw

KINO

Paiate

99
w Sosnowcu uL
Warszawska 2.

Z GIEŁDY PRACY
Ekspozytura Wojewódzkiego Biura Fundu
szu Pracy w Sosnowcu zgłasza zapotrzebn
wanie na wyjazd:
„Potrzebni są dwaj zdalni pracownicy d®
wytwórni swetrów w Brzeżanach. Wynagro
dzenie — zależne od umowy; maksymalne 5
zł. dziennie.
„Potrzeba 5-mu drauchaczy wykwaiifikows
nych do ozdób choinkowych oraz 2-ch dmuchaczy do wyrobu narzędzi laborataryjno-apteezno-chirurgicznych Warunki od umowy
„Do pierwszorzędnego zakładu fryzjerskie
go w Gdyni (ul. 3 Maja 27, róg ul. 10 Lutego'
potrzebna zdolna fryzjerka ze znajomością
manicuru oraz manikurzystka. Wymagana do
bra prezentacja. Posada do objęcia z dniem 31.
października rb.
Oferty wraz z odpisami świadectw, ref era1
cjami kierować do Ekspozytury Wojewódz
kiego Biura Funduszu Pracy w Sosnowcu —przy ul. Zakręt nr. 7.

Dzifi
Trzej najwięksi komicy polscy w jednym filmie

w przebojowej komedii p.t.

„BOLEK i LOLEK" i

Początek 1-go seansu o g. 3.30

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w każdeao kosztują:
50 drobnych ogł. 20 aŁ
20 drobnych ogł. 13.00 aL
10 drobnych
egŁ
aL
drożej. Namery dowodowe płatne. Za terminowy drak oraz pnoeMracpadrobnych ogł. 44N) aL
Ad»inodpowiada.j Ąą Każdy 5wy£jd£dLk£
>wv d- - ' ■ <c po 5 g.

, J
* Wiecoz uutuneiruwy jedaolamowy; na 1-ej alronie, względnie przed tekstem M gr.;
I S W tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz.U
| Ś azemkość szpalt przed tekstem i w tekście ?t» mm„ za tefcetean 35 mm.; w ińedziełc |
i świe<| ° a* mieiSCa

|

ADOLF DYMSZA
ANTONI FERTNER MICHAŁ ZNICZ

BĘDZIN, Małachowskiego 7. — DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC, Kiosk p. Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 43.
ŁAZI, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszewskiego. — STRZEMIESZYCE, księgarnia W. Bagińskiej. — ZA
WIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Krupy. — ŻARKI, Fr. Cacoń. — MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego. - PIUCA,
rynek, Jaworski. — CZELADŹ, Wieczorkowa, Staszica 27.

rwri-c ukUMAKKA AALMcMMUUAr W SOSNOWCU PIŁSUDSKIEGO A
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