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Stan wojenny w Berlinie i Brandenburgii.
Złożenie z urzędu rządu pruskiego.
BERLIN, 20.7. Dziś w południe ukajało
się rozporządzenie prezydenta Rzeszy o
wprowadzeniu na terenie wielkiego Ber
lina i Brandenburgii wojskowego stanu
wyjątkowego.
Dekret zawiesza na czas nieograniczo
ny 7 artykułów konstytucji, odnoszą
cych się do wolności obywatelskiej, a
mianowicie dotyczących ograniczenia
wolności osobistej, prawa wolnego wy
powiadania się, wolności prasy, tajem
nicy listowej, telefonicznej i telegraficz
nej, rewizyj domowych, konfiskat ma
jątku.
W drugim paragrafie dekret postana
wia, że władza wykonawcza, związana
z utrzymaniem ładu i bezpieczeństwa pu
blicznego przechodzi na ministra Reichswehry, który przelać ją może na po
szczególnych komendantów wojskowych.
W związku z tem cała policja podlegać
będzie władzom wojskowym.
Dalsze paragrafy poświęcone są usta
nowieniu wysokich kar. aż do kary
śmierci włącznie za specjalne przestęp
stwa, jak opór władzy, podburzanie prze
ciw policji, rozruchy, rebelje, podpala
nie, wybuchy, napady, zdrada głów i td.
Minister Reichswehry może ponadto
Zażądać od mistrza sprawiedliwości ustaaowienia specjalnych sądów, pod któ
rych kompetencie podpadać mają prze
stępstwa, wymienione w dekrecie.
W ten sposób prezydent Hindenburg
spełnił częściowo tylko jedno z‘głównych
żądań narodowych socjalistów, którzy
domagali się wprowadzenia stanu wyjąt
kowego na terenie całej Rzeszy,
BERLIN, 20.7. Mianowany komisarzem
Prus kanclerz złożył z urzędu wszyst
kich ministrów pruskich.
Minister Severing nie chciał oddać
władzy, twierdząc, iż dekret jest niele
galny, wreszcie jednak uczynił to, stwier
dzając, iż działa pod przemocą.
Gmach władz rządu pruskiego został
obstawiony przez policje. Prezydent po
licji pruskiej Grze®iński został również
złożony z urzędu.
Rząd pruski nie uznaje dekretu i skła
da skargę do trybunału Rzeszy.
Gmach Reichstagu obstawiony został
PTzez oddziały Reichswehry.
BERLIN, 20.7. Od czasu wyborów do
Landtagu pruskiego, narodowi-socjali-

ści, którzy z wyborów tych wyszli jako kich środków, aby obalić rząd i samym
zwycięscy, nie mogli sukcesu swego wy-' objąć władzę, jednak napróżno.
zyskać w formie objęcia władzy, a to
Rząd Brauna podał się wprawdzie do
wskutek regulaminu uchwalonego przez dymisji, jednak wobec nie możności ueentrowo - socjalistyczną większość w tworzenia nowego rządu, sprawuje na
przededniu wyborów.
dal swe funkcje.
Narodowi - socjaliści próbowali wszelWedług twierdzenia kół demokratycz-

Niemcy chcą, żeby i Sowiety
przystąpiły do układu zaufania.

PARYŻ, 20.7. Cała prasa francuska
publikuje dziś depeszę, jaka nadeszła
tej nocy z Londynu do Hayasa w spra
wie francusko - angielskiego układu o
zaufaniu.
W depeszy jest m. in. mowa, że
wniosek rządu polskiego w sprawie
przyłączenia się do francusko-angiel
skiego układu konsultatywnego, wy
wołał w Londynie bardzo korzystne
wrażenie i — jak się zda je — spowo
dował demarche niemieckiego charge
w ministerstwie spraw za
Cholera w Chinach daffańres
granicznych Wielkiej Brytanji.
STAN LORDA LYTTON A GROŹNY.
Co do kroku niemieckiego charge
daffaites, to według komunikatu Havasa, dobrze poinformowane koła po1 tyczne w Londynie oświadczają, iż
rząd berliński stara się przedewszystkietn skontsatować, czy przyłączenie
ę Rzeszy do układu zwiększy szan

se uwzględnienia niektórych kwestyj
politycznych, a zwłaszcza żądania.re
wizji traktatów.
Pozatem informują, że zgodnie z
metodą zapewnienia sobie pomocy rzą
du sowieckiego na konferencjach mię
dzynarodowych, z której przedstawi
ciele Niemiec korzystają np. w Gene
wie, na podstawie umowy, jaka łączy
obydwa kraje, przedstawiciel niemiec
ki stara się dowiedzieć, czy rząd W.
Brytanji nie miałby nic przeciwko
przystąpieniu . Sowietów . do układu
konsultatywnego.
Angielskie' koła oficjalne zachowu
ją pod tym względem wielką, rezer
wę. Można wnioskować, że o ile do
Foreign Office wpłynie wniosek ze
strony Rosji sowieckiej, rząd angiel
ski ograniczy sie do zarejestrowania
go.

Zatarg boliwijsko - paragwajski.
Oblężenie fortu boliwijskiego Mariscol.
,

LORD LYTTON

LONDYN, 20.7. Według ostatnich
wieści z Dalekiego Wschodu, cholera
w Chinach szerzy się w sposób zastra
szający. Baraki w Tientsinie, Nankinie i Szanghaju są przepełnione. Cho
ruje J.00.000 osób. W samym Szangha
ju 25 cudzoziemców.
Chory na cohlerę prezes komisji
Ligi Narodów lord Lytton znajduje
się w Czing Czao. Stan jest nadal
groźny.
LONDYN, 20.7. Chory lord Lytton
dziś rano został przewieziony samolo
tem do Pekinu i umieszczony w szpi
talu niemieckiej m&ii katolickej.

NOWY JORK, 20.7. Zerwanie 6to;
punków dyplomatycznych między Pa
ragwajem a Boliwją pociągnęło za so
bą natychmiastowe rozpoczęcie kro
ków wojennych.- Wojska boliwijskie
pod dowództwem gen. Cervantesa
przystąpiły wczoraj do oblegania for
tu boliwijskiego Mariscol w prowin
cji Santa Cruz. Fort był bombardo
wany przez artylerję połową.
Inna grupa . wojsk paragwajskich
zajęła wczoraj m asto Laguna, leżą
ce na terytorjum Boliwji. Garnizon
boliwijski, pod naporem przeważają
cych sił przeciwników, musiał ustąpić.
Wiadomości o rozpoczęciu kroków
wojennych przez Paragwaj, wywo
łały w mieście La Paz, stolicy Boiwji, niesłychane wzburzenie. Późnym

wieczorem odbyły się burzl-iwe mian festacje z pochodniami. Tłumy ruszy
ły przed pałac rady ministrów, przy
czem wznoszono okrzyki z żądaniem
odparcia ataku paragwajskiego.
Prezydent Boliwji, przemawiając z
balkonu do wielotysięcznych tłumów
oświadczył, że jeżeli zajdzie potrzeba,
to lud boliwijski złoży swe życie w
ofierze dla obrony ojczyzny.
Zatarg boliwińsko-paragwajski cią
gnie się od lat kilkunastu. Przedm otem sporu jest olbrzymia puszcza leś
na Gran Chaco, leżąca na pograniczu
obu republik. Obszar ten zaludniony
przez Indjan, dotychczas ie był ad mi
ii fitrowany. Obecnie obie republik
dążą, do ekspansji w tym samym kie
runku.

nych hitlerowcy użyli ostatniego środka
— prowokacji.
Po zniesieniu zakazu sztunnówek roz
pętali na terenie Prus walki polityczne^
które w ciągu ostatnich tygodni pociąg
nęły za sobą ponad 100 zabitych i zgórą
tysiąc rannych, aby w ten sposób zdy
skredytować rząd pruski i skłonić rząd
Rzeszy do usunięcia go od władzy j mia
nowania dla Prus komisarza. Ostatnia
rzeź w Altonie umożliwiła wreszcie hi
tlerowcom dopięcie tego, czego żądali.
Dziś w południe ogłoszone zostało rozpo
rządzenie prezydenta Rzeszy mianujące
kanclerza Papena komisarzem Rzeszy w
Prusach.
Komisarzowi przysługuje prawo zaSu»
spendowania członków rządu pruskiego i
powołania innych osób dla prowadzenia
agend ministrów pruskich. Komisarycz
nym ministrem spraw wewnętrznych
nowany będzie burmistrz miasta Essen,
Bracht. W ten sposób von Papen, podob
nie jak Bismarck, jednoczy w swern rę
ku naczelną władzę w Rzeszy i Prusach.
Rząd pruski, za którym stoi cała lewica,
zajął wobec dekretu Hindenburga sta
nowisko opozycyjne. Rząd Brauna zwró
cił się do Trybunału Stanu z wnioskiem
o rozaptrzenie ważności zarządzeń Hin
denburga.

WRAŻENIE W BAWARJI.
MONACHJUM, 20.7. Wiadomość o
rządzeniach Hindenburga podziałała w
Bawarja jak bomba. Rząd bawarski jest
zdania, że dekret Hindenburga zagraża
niezwisłości krajów związkowych.
MOTYWY.
BERLIN. 20.7. Półurzędowy komuni
kat stwierdza, że rząd Rzeszy postanowił
wprowadzić rządy komisaryczne w Pru
sach, ponieważ władze pruskie nie dość
energicznie zwalczały anarchię we
wnętrzną. Pozatem socjal - demokraci,
którzy sprawują rządy w Prusach, za
warli porozumienie z komunistami i w
ten sposób ruch komunistyczny nie jest
dostatecznie hamowany.

Rekonstrukcja
RZĄDU WŁOSKIEGO.
RZYM, 20.7. Król przyjął dymisję
kilku ministrów, a mianowicie: min.
spraw zagranicznych — Grandiego,
miin. finansów — Moeconi‘ego, min.
sprawiedliwości — Rocco, min. oświe
cenia publcznego — Guliano. min. kor-;
poracyj — Bottai‘a.
Następnie król mianował ministrem,
spraw zagranicznych i korporacyj
Musaoliniego, min. sprawiedliwości —
profesora deputowanego de Francesci,
rektora uniwersytetu w Rzymie, min.
finansów — deputowanego Guido Jun
ga i min. oświecenia publicznego — de
putowanego profesora Ercole, rektora
uniwersytetu w Palermo.

Otwarcie igrzysk
OLIMPIJSKICH 50 LIPCA.
NOWY JORK, 20.7. W ii mieniu pre
zydenta Stanów Zjednoczonych Hoovera sportowe igrzyska olimpijskie w
Los Angeles otworzy wiceprezydent
Curtis w dniu 30 lipca rb.
Sam prezydent Hoover nie będziie
w stanę przybyć wobec przeciążenia
pracą polityczną, w związku z nadchodzącemi wyborami na prezydenta.

Pogoda na dziś.
Zachmurzenie zmienne z większemi prze
jaśnieniami, temiperatiura bez znacznych
zimdan. Umiarkowane wiatry zachodnie i pói-

nocmo-zachodaie.
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Obniżenie taryfy od węgla eksportowego
Jeży w interesie kolei.

WK FRANCJI,

Senat francpski zątwiojd^ł Uftawę
ogrąnięsąjącą zatrudnianie eąidzoziępicó-w we Francji. Jednocześnie nie
które przepisy tej ustawy, uchwalone
przez Izbę depiitowapyęh, MstąłT zła
godzone, niektóre ?ąś ahostjzaąe.
M, in- zmniejszono ilość pr^thięhiaiMstw, w których ljcabą ppdzą^iem/
ców stanowić może conajwyżej 5 próg,
ogólnej liczby zątrudniwych, Nato
miast zniesiono przywilej swoiLodnega
zarobkowania we Francjj wygnąńpom politycznym, b- kąmlwtaMom
jiaństw sprz) mi-rzmni li. redanom,
których dzieci uradziły się we Fran
cji, oraz ofiarom wypadków przy
pracy.
Jakkolwiek ustawa ta nie weszła
jeszcze, w życie., skutjri jej ąchwąle
nia dają się już odcząwąć, przez ro
botników polskch. Manowicie w wiel
kiej fabryce wagonów w Lunneyille
zwolniono wszystkich zatrudnionych
lam Polaków wraz z rodzinami.

Warszawski ..Knrjor Czerwony" pisze: pokrywały jedynie żwiiązame z niiemi na fonie, to i tak jeszięzp peiWtąłaihy jej
ne^.na B-ąidiw^^ą ną .pnijsięy^ę tej e^c-i
Zagadąi en je ebąiżeipia ęlkoportawy-eh kołaty zmiennie.
taryf kolejowych, jęgt obecnie szczegól
Tymicząsem. tak nię jest, Miąiftfliwtaię kosztów ęfcsipil^Mapyjiuycih, iktóre «d
z doikła«lny0h ofchęzeiń wyin-ilka, żę kąbzt iBiarów prz ©wozowych. węgla są nięząnie aktualne na odcinku węglowym.
Nąsz przemysł węgłowy z coraz więk- zaniemny transportu tony węgla z Zaigłę- leńne.
Obiniżenie tąryfy do wysolkości 6 zło
izym trwdęw utrzymuję się -na rynkach hia do portu wyposj w oibęcmyoh wariic
tych za1 tpitrąę wipłynęlohy, zdweiąi prze,
zaigirain-ioznych. Utrata tych rymlków mia Łach 5,35 zŁ
Natomiast taryfa, którą na tej prze- mysłu węgflowotgo, na wydatne zwiększe
łaby najfatałmiejsze konsekwencje —
rarówmo ze wżględu na billams hauidilowy, strzemi opłaca każda tona węiglą, wyn-ąr nie eikisppłrtą. W przeeiwmym raizie zaWytniką stąd, że taryfą- tą kier rówęnp eksportowi ■węgli®, jąk i przewektórego aktywność w deęyidującęj mie Si 7,20
rze należy od jazimi-arów wywozu wę tylko pokrywą kpgzty zmiemne kęlęi, dfl zoią kojpjowym z tego tytułu gr#zi poglowego, jaf i ąe .wzgilędu na stam za je również nadwyżkę w- wysokości 1,8? waiżne dku.rczeinie.
Z podanych wyżej ohfliczeź wyąilka,
trudnienia (liczba zatrudnionych w ek- ił. ną. tonie na pokrycie kosztów stałych.
Gdyby -.więc kodejs iidąip pa liipji ppsltu- że pnzeoiwidziaiławe tytrą ewntnaflposportówej proidukicji węgla robotników,
wynosi Około 30.000), jalk wreszcie i z te latów przemysłu węgłowego-, ojuni-żyl® x-iom Jeży również we własnym, dobrze
go powodu, że utratą zdobytych na ryn .taryfę .na .wggięij- ękspprtowy p 4, 1,?S' .rozuimiaiyim iiptęręsiie ihalei.
kach zagranicznych pozycyj pozbawiła
by Polskę poważnych atutów w razie
wznowienia .koneeipcji międzynarodowe
go porozumienia węglowego.
Wśród środków, które przemysł wę
glowy wysuwa celem ratowania wywo
zu, na pierwszym planie naięży posta
PARYŻ, 20.7, Agencja „Rengo" do O SPAPliK 400 MIL. FRANKÓW?
PDKIN, 20.7. Jąk donosi Reuter, ttowić zagadnienie wysokości' eksporto
W r, 1902 zrn-arl-a królową Mn-rją Hen
wych. taryf kolejowych, które to zagad wy konflikt chińsko - japoński miał nosi: Czang-Sue-Liang ^koncentrował
nienie — zdaniem przemysłu węglowe miejsce koło granicy mandżurskiej, w pobliżu Tumg-Czu na półątwo-za- nel tą, żomą króją belgji, Leppąlda U
go
odegrać może w sprawie przysz- Japończycy mieli jakoby zawładnąć ehód od Pekinu dwie brygiady piecho, Pozostały po niej msjątęk w rlo-macii
łpśei eksportu węgla polskiego rolę bar miejscowością Jehol, położoną o 100 ty, jedną brygadę kawalerji oraz je różnych nieriichamoeciąch, terenach hą<
dowlanych etc. oce-ni-amy jest na sumę
dziej ważną, ni? wszystkie inne zarzą- km. ną północno-wsc.hód od Pekinu. dną brygadę artylerji.
Gubernator Jehol telegrafował do
Jednocześnie dyrekcją kolei żelaz ■100 miljonów franków (Okoł® 15 ffidjpd-zema pąrósiwOwe.
Abstrahując od ■wspomnianych już u- Czang-Sue-Liang, że 6 samolotów ja nych otrzymała polecenie trzymania nów złotych).
Pretensje do spadku zffloeił niedawinp
jemnych następstw, jakie dla naszego pońskich bombardowało Czao-Lang o w pogotowiu 50 wagonów kolejowych
do dyspozycji włądz rządowych.
— prócz rodzipy bliższej i dalszej kró>
gospodarstwa narodowego wynikłby zę 20 kilometrów- od granicy.
PARYŻ, 2Ó.7. Naczelnik stacji len- lawej — ąięjalki Jam August Horwatih,
Wojska chińskie skoncentrowały się
zmniejszenia wywozu węgla, należy się
gzui, położonej na połudne od Ancha- komiwojażer z Luig-dupu, cubywatól f-rapzastanowić jalk dalece zainteresowane są dla odparcia ataków japońskich na
granicy Jehol.
nu, japończyk Morozimo oraz szereg cuslki, z pochodzenia Serb- HąrwSth ą
w utrzymaniu tego wywozu nasze koleje
PEKIN, 20.7. Uprowadzenie przez innych rezydentów japońskich, za Lugdunu twierdzi, iż jest prawnuikimp
państwowe.
bandytów chińskich oficera Sztabu mieszkujących w tej miejseowośei, sOr
Zaniechanie przewozów węgla ekspor japońskiego Iszimoto pociągnęło za so stali porwani wczoraj prze? Lendy Jąina Hprwatha, (ffllachcicą ęerbękiego,
któremu królowa zą-pisąlą porno cąiy
towego nie miałoby pozornie większego;
bą. nieoczekiwane następstwa.
partyzanckie.
Swój majątek- Pretensje spądlkowe łlpr
anaczenia finansowego dla kolei, gdyż
Generał Honjo, głównodowodzący
Garnizon japoński w Anchanu po
zdawądby się mogło, że spadek wpły wojsk japońskich w Mandżurji, chcąc otrzymaniu tej wiadomości, udał eję sąiha papieru ądwa-kąt lągidu^Ł. (J
wów kolejowych z tytułu przewozów wymusić na prowincjonalnym rządzie natychmiast w pogoń, celem uwolnie Sarr-ąziip, który prze-dlężyl sądąwj Mgib
skiwu odnośne i|i'-kii.il!<'i:ty.
węgla zostanie zrównoważony zmniejszę w Jehol zwolnienie oficerą, wysłał 6 nia więźniów.
Przed kilfcoma miesiącami wystąpił i
niem wydatków, jakie kolej ponosi w ciężkich samolotów, które obrzuciły
Oficer japońskiego sztabu general pretensją
o otrzymąiije tego same-gp spad
związku g temi przewozami,.
miasto Jehol bombami, Zbomlbiąrdo- nego Iszimoto ze służby łfliezflflśoi ar ku również Jjorwąth Józef, tragarz z zą,
. W rzeczywistości sprawa ta przedsta- wane zostało również miasto Chojąng, mii w Kuwąntung został gairwąfly
wodą, z Zągrzeibia w Jugpsłąwji- łłpr,
wia się całkiem odmiennie.
które zostało następnie zajęte przez przez oddziały wojsk Czan-g-tofle-Lian W.ath
nii-mer drógi tw-ierdsi, jak i je,gę
Wiraż z zaniechaniem przewozów wę- kawalerię japońską.
ga,, b. naczelnego wodza wojsk mąpgla iMęfigie zmniejszyłyby się nietylfco
Marszałek Czang-Sue-L:ąng wydął dżurskwh- Wwdze japońskie wysłały imionnik piuner pierwszy, jż jesl fów-nie-ż
W1plywy, ąje i '.wydatki kolei, ąle tylko swym wojskom rożkaz przeciwstawie natychmiast W pościg samochody pan nąjhJiŻPżym krewnym owego iBgendarnugiS H-orwątha, ktarpnin zmarłą królową
w galkjęsię kosztów tak wanych „zmień nia się nowemu napadów: japońskie cerne oraz oddziały wojskowe.
zapisała w spadku eąly swój lU-i.iątuk
pych", to jest tych, które z dokonywa mu.
Osobisty.
niem przewozów węsla są bezpośrednie
Itarwąth z l.i|g.iluuu nie appnuje by
związane i od ich rozmiarów zależne.
najmniej przeciw preteuwjąm łfernątha
Natomiast nie uległyby zmianie kasz
z
Zagrzebia, ustalony haw je-m jęąt fąkt,
to f, &vi\ ..stałe'1. które kolej musi ponoiż Hffrwąth r spąidkobiercą m-iąl dwóch
się ęięzalężnie od tego, ozy i w jaikieh
o krwawe zajścia w Lesku.
synów.
rózmiairach odbywa się prozwozy.
Carla, tą sprawą, ze wąglądu na ęlhęży,.
SANOK, 20.7. Dziś przed sądem o- seł Zahajkiewicz, poseł B-i-lak, poseł
.larnem jest bowiem, że kolej, chicąc
uitgzymaę sprawność swego aipagatu, mu kręgowym w Sanoku rozpoczęło śę Baran, ą ponadto ądw. z Sumarą Glo- mią sumę, o jąka chudzi, uraź woibea rmtgl-c^u eurpipejelkjpgp, jest flader Sąwiikląsi ąięgąiłeigiiie od rozmiarów ruchu dolko- postępowanie doraźne przeciw 4 chło wącki, Sańczycki i Rozenhlat.
pom oskarżonym o słynne zajścia w
Wszyscy 4 oskarżeni ną ludźmi mło ną. Q jije pretensje @bu kandydatów do
aywąie ealeigp szeregu nakładów.
dym:, siedzą przygnębieni i otuleni w 6©9lSkfl zęstąiflfl Wuainp przez sąd hę>b
Choćby nip. w pewnym otkreisie ruch Lesku .
gijski, ostateczne rozstrzygnięcie sprawy
Sąd przed rozprawą otoczony jest łachmany.
aieim-al caUkwMe ustał, to
Akt oskarżenia obejmuje 11 stu, i pjzęikąząne będzie ząpewne tąd^wi mismamo to kolej nie moigialby z w odmie ca- policją, która dopuszcza ną salę roz
i^igp ^e^ojnel-U, ąąmię-ęW ęaieigo szeregu praw dziennikarzy i obrońców, jako- zarzuca 4 oskarżonym, że byli har dzynarodoweniu w Hądz®.
niezbęidnych prac, jak utrzymąnia toru, też nielicznych posiadających bilety dziej agresywni w zajściach, dnią 30
wstępu. Pod sądem gromadzą się chło ■czerwca rb„ że swoją agitacją dopu
usuwanaa $uieigu i lodu i t. p.
MIĘDZY SZWAGRAMI.
W tych waauukaęh nię ulega wątpli pi z powiatu Leskiego, którzy przy ścili do napadu na szwadron policji
wości, że utrata przewozów węgłowych byli z żywnością dla więźn'ów le państwowej, że ten patrol rodbróiji,
Wczoraj w nocy w Łomiaąkąeh pod War
byłaby dJa kolei tylko wówczas obojęt skich. Trybunałowi prze-wodniczy sę że są sprawcami nąpadu na dwór w szawą wyaiklo krwawe zajście, zakończone
ną, gdyby wpływy z, tych przewozów dzia Kruezelnicki, jako ławńcy zasia Teleśnicy, następnie oprawcami na śmiercią i ciężkiem poranieniem dwóch osób.

Znów walki na Dalekim Wschodzie.
Bombardowanie miast chińskich.

Kto wygra procos

Rozprawa doraźna w Sanoku

Śmiertelna bójka

Wybuch pocisku
W PROCHOWNI FRANCUSKIĘJ.
PARYŻ, 20.7. W zakładach amunięyjuyeh w Bóuęher (departament
Śeine et Oise) podczas napełniania po
cisków eksplodował 25-centimefrowy
granat. Wybuch położył trupem ka
pitana i dwu robotników.

dają sędzia Oelit i sędzia Jurkie
wicz, oskarżenie wno6i pirok. Ciesz
kowski.
Na lawie oskarżonych zasiedli Du
nek, Małecki, Madaj i Ptąszłąweki.
Jeden jedyny Małecki jest wyznaną
rzymsko-katolickiego i podaje, że jest
narodowości polskiej, inni są to ukraińcy. Jako obrońcy zjawili się po-

padu ną rzymśko-katoliekiego probo
szcza, a nadto, że posiadali broń i. za
kłócili spokój, oraz porządek publicz
ny, że ten miisiał być dopiero sjłą
przywrócony.
Następnie akt oskarżenia obejmuj'e
kilkianaście stron uzaisadnien-ia,
Wszyscy .4 oskarżeni do winy się
nie przyznają.

Cała wieś poszła z dymem
Dramatyczne sceny w czasie pożaru,

PIOTRKÓW, 20.7. Ze węi Modlibożyce w pow. Konińskim donoszą o
niezwykle katastrofalnym pożarze
całej wisi. Pożar od pioruna wybuęhł
wybuchł
w zagrodzie
zągrodzje Antoniego Lisa, a ogień
podsycany wiatrem z błyskawiczną
szybkością przerzucił
przerzuci! się na inne do
mostwa,
mostwa. W
W przeciągu 20 minut cała
wieś
w morzu ognia. Łuna .poża
wii ' była
’
ru była tak wielkich rozmiiarów,
rozmiarów, że
nawet wieśniacy z dalekich okolic za
Jak wiadomo, Turcja niedawno weszła do częli uciekać z dobytkiem, rozpowia
Ligi Narodów przy gorącem poparciu Polski. dając naokoło, że „nadszedł koniec
Snaczenie państwa tureckiego zr.ącznie się świata".
podniosło dzięki jogo energicznym kierow
W Modlibożycach rozgrywały się
nikom: pierwszy z lewej Kerna} Pasza, pre
zydent państwa, obok lamet Pasją, prezes przerażające sc-eny. Kobiety wpadały
w szal, rzucając sie w płomienie, by
ministrów.

ratować dobytek. Pożar trwał 10 go
dzin. A liczne strane ogniowe nie zdo
łały nic uratować. Nad ranem z eałej
wsi pozostały tylko dogasające zgli
szcza. 120 budynków wraz z całym
dorobkem zamienione zostały w ku
pę gruizów i popiołów. W dymie i egniu udusiło się i spaliło 17 krów, 26
koni, kilkanaście cieląt, kilkaset sztuk
drobiu itd. 30 osób przewieziono do
szpitala, wskutek ciężkieh oparzeń
ciała. Trzech strażaków zginęło w mo
rzu jdomieni. Straty wyrządzane prze
kraczają pół miljona złotych. Na
rzecz pogorzelan utworzył sie komitet
pomocy.:

Zamieszkały iwl kilku lat w Łomiankach
Prochowni 35-Ietui Feliks Piechocki, robot
nik, sprzeda! plac i domagał
domaga! się, ab?/
aby jego
szwagier, 27dętni Wi'
‘
’ŁBgknwłsi,
■
■ ■ usunął
Wlkior
z tego placu drewn
budował
budowa! sobie przeć
mimo próśb i gróźb Piechockiego nie chciał
Się na to zgodzić, narażając szwagra na nie
dotrzymanie umowy z nowonabywcą placu.
Miedzy szwagrami wynikły nieporozumie
nia, które wczoraj w nocy dopyawadziły do
^oT^^iad ranem do mieszkania
Piechockiego przyszedł l.askowski w towa
rzystwie swęgon rzyjaciela Jana Kota, któ
ry spotkawszy Piechockiego, uderzył go sie
kierą. Jednocześnie Piechocki, broniąc się
uderzył Laskowskięgo nożem w klatkę pier
siową. Cios by| śmiertelny i Laskowski padl
trupem na miejscu. W czasie bójki ranny
również został w głowę i prawe ramię Kot.

70 lwów
NA DWORCU W STRAS8BURG1J.
PARYŻ, 20.7. W ostatnich dniach
przybył na dworzec w Strassburgu w
przejeźdaie do Czeęhosłowaęji pociąg
z egzotycznemi zwierzętami, wiozący
70 lwów, 3_tygrysy i jednego lampąrta. Z niewiadomych przyczyn perso
nel, transportujący zwierzęta znikł
tak, że nieszczęśliwe zwierzęta pozo
stały b«ż pożywienia, Tpwąrzyątwp o
pięki nad zwierzętami zajęło sie nie
mi. Jedep lew zijechł z głodu.

jxt.

,K.U R J E R ZACHODNI" czwartek 21 lipca 1932 roku.

" " CO Z TEGO WYNIKNIE.

3.

2) z ramienia Harrimana: Averełlą
Harriman, I.tvin Rossi i dr. Etigea Lu
bo witsc li;
3) Polacy: ks. Janusz Radziwiłł, dr.
Anton Wieniawski, Hipolit Gliwic i
Józef Żychliński.
O „współpracy" Harrimana z Niem
cami i szerokich planach w stosunku
do Polski, a nawet całej wschodniej
Europy, pisała wówczas zachodnia
prasa, ostrzegając zarówno Polskę
jak i Francję. Czem miał być Harri
man dla Niemców, to przyznała zupeł
nie szczerze „Frankfurter Zeitung",
pisząc w dniu 23 czerwca 1929 r. m.
in„ co następuje:

„Bórsen Zeitung", wielki tła:entnik go zdarzenia, ale starym narodem, o jąc politykę pokojową, musimy prze
Handlowy, związany z niemieek m o- wiekowej cywilizacji i rycerskim du strzec opinję zachodnią przed wzma
bozern nacjonalistycznym, a jak twiet chu. Stać nas na niezależną politykę gającym się ntiporem niemieckim na
tizą niektórzy, zbliżony ponadto do polską i na zdecydowaną obronę swo naszą granicę.
osoby ministra Re chsweliry, generała jego bytu niepodległego.
Napór ten, o ile nie zostanie zawcza
Liczenie na naszą ustępliwość i nik- su powściągnięty przez tych, którzy
von SohleicŁera, zamieścił obszerny
artykuł, poświęcony sprawie ataku czemność jest polityką zgoła niereal uczynić to mogą, doprowadzi wcze
ną i niemądrą. Poczuwając się do so- śniej czy później do naruszenia poko
na Polskę.
Zdaniem „Boreeu Zeitung" strona hdarności europejskiej, do europej ju i wojennych zatargów.
atakująca ma zawsze większe szanse, skiego obywatelstwa, ceniąc i szanui dlatego Niemcy, korzystając ze swo
body, jaką mają na wschodzie, powin
ni jaknajryclilej rozpocząć atak na
„Przemysłowe centrum Polska leży na
Gdańsk.
Górnym Śląsku i jest niemal wylącznem
dziełem
niemieckiej
przedsiębiorczości.
„Przyłączenie Gdańska do Rzeszy
Większa część tego górnośląskiego bogactwa
— pisze „Bórsen Zeitung" — byłoby
przemysłowego _ pozostała także po przepro
pierwszym krokiem i ułatw eniem zli
wadzeniu granicy w niemieckiem posiada
kwidowania Pomorza i rewizji gra
niu i pod niemieckiem kierownictwem. Nie
podobało się to silnie akcentowanemu pol
nic". Dlatego też, wywodzi dzie.nuk
skiemu nacjonalizmowi i tak powstały różni
niemiecki, należy akcję tą zacząć jakce poglądów nietylko między polskiemi koła
najrychlej i, wyzyskując obecną sy
mi rządzącemu i niemieckimi kierownikami
tuację Gdańska, spowodować plebi
przemysłu, ale także między sferami gospodarczemi w Polsce, uznającemi konieczność
scyt za przyłączeniem wolnego mia
utrzymania na posadach
niezastąpionych
sta do Niemiec.
niemieckich kierowników. Jest rzeczą jasną,
Gdańsk jest według ..Bórsen Zeiże grupa amerykańska, usposobiona przy
tang", doskonałym punkiem zaczepie
chylnie zarówno dla Niemiec jak i dla Pol
ski!?), może w tej sytuacji, jako pośrednik
nia do rozprawion a się z Polską i dla
wieie pożytecznego zdziałać. Jeżeli jakieś
tego to dzieło traktatu wersalskiego
przedsiębiorstwo jest w ręku amerykań
należy uważać za rodzaj opatrzno
skiemu i wielki akcjonarjusz amerykański
oświadczy,
że ten lub ów niemiecki dyrek
ściowej okoliczności.
tor jest niezbędny dla dalszego rozwoju
.Nawołując do rozpoczęca czynnej
przedsiębiorstwa, to ma w Polsce inną wagę,
polityki rewizjonistycznej w Gdań
aniżeli, gdy takie zapewnienie pochodzi od
sku „Bórsen Zeitung" utrzymuje, że
niemieckich akcjonarjuszów. którym w Pol
PLAKATY WYBORCZE NA ULICACH MIAST NIEMIECKICH.
„zawsze coś z tego może wyniknąć". Plakaty te świadczą zarówno o pomysłowości agitatorów jak i bezwzględności w zwal- sce podsuwa sę polityczne motywy-.
Jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć, że
czaniu przeciwników.
Oto do czego był potrzebny Harri
wyniknąć z tego może — jedynie za
man p. Flickowi i Niemcom. Trzeba
targ wojenny. Zarówno opinja nie
było długiej i ciężkie j kampanji, aby
miecka „jak -i Europa, muszą zdawać
na tę podstępną grę otworzyć oczy
sobie dokładnie sprawę z tego, że Pol
naszym „Reg.eruingskreisen".
ska nigdy się nie zgodzi na pogorszenie
Dzisiaj sprawa jest aż nadto jasna.
swojej sytuacji w Gdańsku. Uważa DWA OBLICZA MAC DONALDA. — STATYSTYKA W ROLI MEDJA- I dzisiaj już nikt nie broni koncesji
my nasze uprawnienia na terenie wol
TORA.
elektrycznej Harrimana poza jednym
nego miasta za minimalne i nie może
„Ilustrowanym Kurier
Londyn, w lipcu.
ludności miłjon ludzi jest bez pracy, jedynym
my przystać na żadne dalsze ograni
kiem" pana posła Marjana Dąbrow
czenia, tembardziej zaś na przyłącze Poprzednia konferencja międzyim- co przy uwzględnieniu stanu rodzin skiego.
perjalna — rodzaj wspólnego parla nego da je wynik: co czwarty conajnie Gdańska i Rzeszy.
Zdajemy sobie dobrze sprawę z te mentu Anglji, dominjów i kolonij — mnięj mieszkaniec kraju nie ma za Harriman był i jest parawanem
go, że Gdańsk jest tylko punktem wyj odbyła się przed dwoma laty w Lon robku. Możliwości ma Anglja jeszcze Flicka i tych, którzy go subwencjo
ścia do dalszych uroszczeń niemiec dynie. Wówczas premjerem był „ro wielkie. Chodzi o racjonalną wymianę nują, a którzy w drodze pokojowej i
kich wobec naszych ziem zachodnch botniczy" Mac Donald, dziś na czele produktów, o pogodzenie przemysłu z gospodarczej dążą do przemysłowego
i dlatego każda prowokacja niemiec rządu brytyjskiego stoi ten sam Mac rolnictwem, wreszcie — nawet o wy podboju Polski.
Według cytowanej wyżej „Frankka w Gdańsku, wywołać musi z na Donald — przedstawiciel zgody naro mianę ludności. Nie należy bowiem
furten Zeitung", grupa Harrimana
szej strony
jakna jenergiczniejszą dowej. Jeśli w r. 1950 wyniki konfe zapom.nac o statystyce: w Anglji
rencji sprowadziły się niemal do zera, Wałji na kwadratową milę przypa miała „w drodze układów usunąć nie
■reakcję.
Sądzimy, że w ntereśie pokoju eu a delegaci kanadyjscy z premjerem da 678 mieszkańców, w Zjednoczonem bezpieczeństwo, polegające na tem, że
ropejskiego ważnem jest przyswoje Bennettem na czele odjechali pełń Królestwie — 483, podczas gdy w Ka rząd polski na podstawie konwencji
nie sobie przez polityków zachodnich oburzenia z powodu nieuwzględnienia nadzie — 7,25, w Nowej Zelandji — genewskiej miał prawo pod oznaczowiększej wiedzy o Polsce .i zasadach ich żądań — to dziś istnieje nadzieja, 16.8, w Australji — 3,75! Dominja nerń warunkami wywłaszczyć w cią
że kraje, nad którem; powiewa bry będą się broniły przed nową koloni gu kilku lat niemieckie przedsię
naszej polityki narodowej.
Niemcy chętnie przedstawiają nas tyjski Union Jack, dojdą jednak w zacją, tak niezbędną dziś dla Anglji. biorstwa".
To się niestety udało. Dzięki pol
jako naród, którego polityka ze m ę wspólnego dobra do porozumie Ale czegóż się nie robi dla wspólnego
dobra i dla hasła: „Wolny obrót we skim strohmanom w „Interessenigewnętrzna podyktowana jest megalo nia.
Rolę nieubłaganego mcdjato.ra od wnątrz impęrjum, mury celne naze meinschaft" i tym, którzy uchwalili
manią i snobizmem. Otóż tak wcale
wie jest. Zasady polskiej polityki ze grywa teraz... statystyka. Niewzru wnątrz!" W ten sposób usiłują Angli smutnej pamięć- umowę likwida
szone
cyfry, objektywnie ilustrujące cy pogodzić konserwatywne restry cyjną.
wnętrznej głęboko tkwią w realnych
interesach narodu i państwa. Są one otchłań, w którą stoczyć się może .po kcje z wolno-handlowym liberaliz
■wynikiem świadomości politycznej, tężne .mperjum, jeśli nie zastosuje mem.
Licziba delegatów na konferencję, Z DNIA.
wykształconej na doświadczeniu ty środków zapobiegawczych, uderza
siącletniej naszej historji i odznaczają swą rewelacyjnością.W Żjednóczonem przekraczająca wraz z rzeczoznawca
DZIECI I „TAJNY DETEKTYW".
się wielkim umiarem. A'le równocze Królestwie zarejestrowano przeszło i mi i „doradcami" cyfrę trzystu, cię
śnie z tym umarem, a może dla tego tniljony bezrobotnych. Sheffield, Bir żar gatunkowy poszczególnych repre„Nasz glos“ (Nr. 6), organ Zwią.złku
właśnie, posiadamy żywe przeświad mingham, Manchester — były niegdyś zentacyj, w których 6fcład wchodzą Nauczycielstwa polskiego ogłosił wyniki
czenie nienaruszalności tych zasad > dostawcami całego świata: dziś fabry premjerzy i ministrowie resortów go ciekawej ankiety o czytelraictwie „Taj
nietykalności naszych dzielnic zachod ki ich stoją nieczynne. Nowa Zelan- spodarczych. obszerny materjał licz nego Detektywa14* liw12szkołach
*
powszech
nich. Całe społeczeństwo rozumie do dja i Austrja szczyciły się jeszcze bowy i rzeczowy, skrzętnie przygoto nych i wydziałowych miasta Pozinaini-a.
brze, że ustępstwa na tym punkcie, do niedawna swem „prosperity". Dzś wany od roku — wreszcie sytuacja, Ainkicta została oprać cwana przez p. Sta
chociażby zapłacone wszelakiemi re sytuacja tych dwóch krajów jest ka którą najpoważniejsze sfery City o- li islawa Mac-niikiewicza.
tastrofalna rządy ich 6ą w przededniu kreślają: „Od czasu poprzedniej kon
kompensatami, są niedopuszczalne
u je się, że dzieci „zdradzające sta
zdecydowane jest ponieść największe bankructwa. Afryka Południowa opa ferencji londyńskiej czasy zmieniły beOka®
postępy w nauce oraz opóźnieni (reofiary w obronie całości swoich gra rła swój dobrobyt na kopalniach dja się ze złych na gorsze" — wszystko
lnentów. W dobie kryzysu wszystkie to budzi nadzieję, że Ottawa nie za ,petenci) szczególniej interesują się „Taj
nic.
nym Detektywem”.
Dla narodu polskiego, w odróżnie kopalnie stanęły . trzeba było jeszcze wiedzie.
„Największe nasilenie czytelnictwem
L. H.
niu od niektórych narodów zachod „standaryzować" produkcję drogich
„Detektywa" odbija się u dzieci od 10—
nich, pokój nie jest najwyźszem do kamieni! W Kanadzie na 10 miljonów
12 roku życia w klasach IV i V szkoły
brem. Są wartości znacznie wyższe,
powszechnej i I i II szkoły wydziałowej".
których Polska nie uroni za cenę po
Chętniej czytają to pismo chłopcy (21
koju,. a do nich w pierwszym rzędzie
proc.) ,niż dziewczynki (10 proc.). Naj
należy nienaruszalność i integralność
więcej czytelników .znajduje się w szko
naszego terytorjum państwowego.
łach powszechnych — „stąd wniosek, że ■
Obmyślając atak na Gdańsk, koła
Przemysłowy
podbój
Polski.
tego rodzaju lektura zdobyła sobie naj
niemieckie i zaprzyjaźnione z niemi
■pewne sfery międzynarodowe liczą wi
Fakt udzielenia przez rząd Rzeszy niemieckich na Górnym Śląsku, a w wyższe zainteresowanie wśród dzieci z
doczne na to, że zewnętrzne stosunki niemieek ej pomocy finansowej po dalszej perspektywie podbój przemy proleta.rjatu4. Cóż w tem piśmidile tak
w Polsce pozwolą na wysunięcie oso tentatowi przemysłowemu na Górnym słowy całej Polek. Dla dopełnienia interesuje chłopców? Odpowiedzi ich są
bistości, których polityka może odbie Śląsku, p. Flickowi, zwrócił uwagę charakterystyki roli p. Flicka przy bardzo charakterystyczne. ,,Paceę (pa
gać od za6ad wyłuszczonych powy op.nji polsk.ej na rolę tego osobnika. pominamy, że parawanem jego miał trzę), czy znowu mierna jakiegoś wstrę
żej. Jest to złudzenie, które w skut Świeżo wyszło na jaw, że huty, leżą być... Harriman.
tnego zabójstwa". Innego interesują sa
kach swoich doprowadzić może do ce na polek ej stronie Górnego Śląska,
Kiedy w dniu 3 czerwca 1929 roku mobójstwa. Jeden dziesięciolatek pi
daleko idących następstw.
a należące do t. zw. Interessengemein- dokonane zostało połączenie huty sze: „Najwięcej podobają mii się morder
Taka sytuacja w Polsce jest nie do schaft", na której czele stoi p. Flick, Bsmarcka z hutą „Silesia" i „Kato- stwa'1. Sta.rszy o rok pisze: „Najwięcej
.pomyślenia, bo gdyby nawet znalazł odstępowały najrentowniejsze swoje w eką S. A.", do rady nadzorczej te interesują mnie mordy, kradzież i samo
się ktoś, ktoby swom autorytetem i zamów.enia
przemysłowi niemiec- go koncernu weszli:
bójstwa". jedenastoletnie dziewczę jest
wpływami poparł podobną politykę, k emu.
1) z ramienia Niemców: p. Flek. ciekawe, „jak zabijają14. Inn-a, 10-letnia
znikłby dosłownie z powierzchni ży
Dzisiaj j-uż,nie ulega żadnej wątpli I’ritz Wienmann, dr. Paul Schwa- d-ziewczynika pisze: „W tej gazecie naj
cia szybciej, niż mógłby plany swoje wości,,że Flick jest politycznym agen bach, Jacob Goldschmidt . H. Gut- ciekawsze jest jaik jeden nam zabił dwi*
zrealizować. Nie jesteśmy jakiemś iem Niem cc, którego zadaniem jest w mann z Berlina, oraz Heinrich von dziewczYtuki".
społeczeństwem z nieprawdopodobne p.erwszym rzędzie obrona interesów Stein, bankier z Kolonji;

Przed konferencją w Ottawie.

FLICK I HARRIMAN.

„KURJER ZACHODNI- czwartek 21 lipca 1932 roku.
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NA JĄSNEJ GÓRZE.
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py moda nie noszenia mairyinarlki przy.by [jest 'wygodny, alby miał pośw.igĘąp sWi
ła z Ameryki, giefeie od saereigu lat stałe zdrowie dlla jakichś tam głupich, uirpjooibowiązywala. Aimerykanim bowiem zbyt ny<ih zasad konwenaip^u towarzyskiego.

^szystkjpa, |ęfórzy oddali
ostatnią posjpgę nieodżałowanej
córce i siostrze naszej ś. p.

(KAP). J.E. ks. biskup dr. T Kub ha
na kioufcreacji w dniu 16 b.m. ustalił
MARII CEGIELSKIEJ
pro-gsąm I serjj u.roęzystości jubileu
szowych, który komitet wykonawczy
składa serdeczne Bóg zapłać
tu p. ministra Hubickiego.
niniiejipzepi ppfląjp do wiądpmgtśici:
4932
RQPZJNA?
PH9 15 .sięnp-|iią p go(J-?, 19 m, 50 w
We
wtorek
dnia
19
b.
piuijpster
W
sprawie
dopiął
?
Ę^iuJuW
hgzBązyRki ąyy-ruszy proępsja „uiąrjąń...... ...........................
aką" zakończoną nąbożeńistrrem przed prący i opieki 6połec?nej Hplbięki robocit; p. mhister oświadczył. że pprzyjął
delegację
robotpilkó-w
Ząglębeę.nh
z
powodu
braku
pieniędzy
W
Wycieczka do Gdyni
Szczytem j wygłodzone zostanie Łąząb:a w osoRąclj posja B-eijia (PPS.) i skarb e dtpłąt tych nie możną ipkunie.
NA ŚWIĘTO MQRZA,
Dnia 14 SjpFpłłRi — niedżiola. Uro delegatów kopalp Sosnowieckiągo To teczpip, aję w miesiącu wtr?ąśiliu r. Ji,
Ligą moMfea i kplpnjalną
warzystwa
Szymanku
i
Urgacza.
De

z
glosi
ędpowwjni
wmjosęik
do
'Sejmu
czystą ppntyf kalną suiipe przed Sączy
kuje, że za p sy ną ^-yc!ęęz!k§ do Gdyr
tern o godz- 10 m. 3Ó celebrował bę legacja interweniowała w sprawie 0 Podwyższenie suipy rłflpłąt do Fun ni ną „Święjo morzą” sekjetąjjąt od
dzie J.E. ks. biskup diecezji często przedłużenia pracy z dwóch dni. na duszu bezrobocia j wówczas dppiepci działu sosnqwięckiego przyjmilje do
chowskiej. Jkązanie wygłosi O. ĄTfons, więcej dni W tygodniu pa kopalniach pracującym 2 dni w tygodniu bffd?T dnia 24 bm. włącznie w godzinach od
payjiip, O gfldz. 16 przód Szczytem Klimontów, Milowicp i Mortiimer, na m iżną dopłącąć.
17 do 2R, w niecjzęlę qd 11 flp 15:
W dalszym ciągu p. mister obiecąl
nieszpory z kazaniem.. O godz. 17 i pół stępnie w sprawie dopłat z Fup-diięzp
Odjazd specjalnym pąciągnepą yywyprowadzenie [Dosfojneigo Pielgrzy bpzioibppią tym robotnikom, którzj* ząiąteresować się kasą bracką, nątp- ■ iczkowym z Katowic yr dn>u 29 hm.
ma papą Prezydeirta państwa ną Ja ppacpją tylko 2 dni w tygodniu; w mast w kwegtji (strącania z zarobków o godz. 2i min- 5Q: Pl# p^ób ząpbasną ppiS tiyedle specjalnego cerenio- Sprawie kasy brackiej i wreszcie w z tytułu wyroków ssądpwyph nip bę li)eh w sosriowięck iji oddzielą Ligi
njału. Udział pana Ppezyd.nta w wie- ęprawie wstrzymania potrąceń z wy dzie niógł uip zyobić. Żyw? zaintere zbiórką o gądz. )9 przed dworcem W
czorowęm nabożeństwie. O godz. 19 roków sądowych dotyczących długów sowanie okazał p. minister kwest.ja Sosnowcu. Osoby, które dotydącząg
rusza wielka procesja z Ęfljśw. Sa- robofuczyeh, ale tylko w tym wypad zarobków i wyipłąt górniczych, za nie wąosły pieniędzy zą przejazd BP
krapientem z Bazyli przez Wały do ku, gdy robotnik pracuje 2 dni w ty trzymując gubię kilką kart ząrohfw- zj|. 26 od pspby vą qp;e stroąy, powuąwych, z których wynika, że górnicy ny wpłat ę do dna 24 hm* W czasie
Szczytu. Litanja. Kazanie wygłosi J.E. godniu.
Niezależnie od tych kwestyj poseł za czerwiec brali wyipjaty nieraz ju od 26 flP -8 bm, ząpisaąi uczestuipy
ks. biskup dlr- Kubina, święty Boże.
Całonpcna adoracją do godziny 6 rą- Bień poruszył sprawę zątąrgu ną tle 15 złotych- O sprawie urlopów i zn- powiąni zgłfisip się do Murą Ulgi po
00. Msze święte od godziny 12 w nocy. urlopów pą kopalniach oraz przedsta tąrgów na tem tle p. minister dfltypll- Ofłhór kąrt upzf-Mnctwą, popadłą ogpr
Dłiią 15 sierpnia. Po całonocnej ado wi! sytuację robotników zwolnionych czas nie był jioinłormowany przez by phcąfe kfljzyfitąć z. ęałedziejmegfl
podwładne organy, obiecując zająć się utrzyman ą mśgft się dpdat.kflWfl zgłioracji 0 godzinie 6 pry mar ją z kaza Pfzez Tow. ąkc. Z9W'eiTcie.
W kwesiji ząlrudnieuin robotników tem eneng-iczpie i wydając ndpow <-d sić.
niefli. O godzinie 10 z kaplicy Matk
Koszt wyżywiepią dzieniiie hzyBoskiej ruszy procesja z Cudownym dłużej aniżeli 2 dpi w tygodniu p. ini- nie instrukcję Inspektorątoną pracy.
n|eąię g zł. 5Ó gr, pd osąpy,
nster
Hubicki
przy
rzeki
porozuriłiep
Bardzo
cennej
informacji
udzielił
p.
Obrazem, niesionyni przez Ojców Pślulinpw i duchów ońsiwo do Sac-zytii], się z pinerni Miń W rątwąilH i uczynić ip-insier o uritchomieiłiii w niedługim
Jak rospazisać fałszywy
gdzię będzie mstawifiiiiy w ołtarzu do yązystko co będzie możliwe, ąby wy- człąsie Tow. ąkc. Skiwicreic, które owieczora. Suma pontyfikalna, którą nieninne kopalne mogły pirącować wię trzyują pożyczkę j będżię mogła ZąIW). ZŁOTÓWKI?
trudnić około 1500 robotnik ow.
prawdopodobnie odprąwj kaiydynał cej dni w tygodnu.
W cąitą'f.ąjw czasie ppjąwiąją gję
pryrnąę, Hloflid.Kąząnie wyglopi ks,
fsbzywą bąiąknfBy gtujfetóRostworowski Z Krakowa. Podczas sil
yfC. Są ło, jsk gtwipfdfOno fąlsyfiksłY,
my śpiew wsgysikch uniąoup, W pro-,
wyrabiąine przez fśajikft ujętyush W
cesji i aa swie bjęrze udział pan Pre
kwjętóiu hr. fąlązerzy, Rzajlkg tę, jąlk B
zydep-t pąństwa. po supiip dp godzipy
tpm drnimłijśmy, «tóląu<>
i
18 i pół ądo-rąęją Cudpwnegp Obrazu.
ijimeą^dliwGqdz. 18 i ppl . nąibożeńslwn przpd
KALENDARZYK.
Zyczeaie Prezydenta Rzplitej W ęęih Msh?fli4iei!łip szers^Mkh kół sipsr
Szczyieni. Kąząjlie wygłosi ks. prowin
łpc?*enślh’ą Bł'?pd stpiłtwm pfwłfjJW
DLA SOKOŁÓW.
cjął W], Jąkowoki. Procesja z Cudow
DtaJS Dąpielą
bliższe diliąe, umfliżlli^iająpę rPflpmąią.Ze
zilotu
ąplkplstwa
pamorsfciegp
w
nym Obrazem do Wielkiej Kaplicy,
ąie falsyfikatów:
jBfisru Mąrji MagdĄV
u 31, 26, 28 sierpnia i 8 wrze
Gdyni, w którym uczestpiczylii praeidstą- Fątezywp stuztófówŁi zpączpne 6a, sps.
Wschód sriońoa 3 m. 40. Wncięle sokplstwą czechoslo.wąckiegp i
śnią przewjd-ziane są dalsze uroczysto
Zachód
„ 19 m. 44. spkpbtwą jugosłowiańskiego, wysłaiBR Ja SĄ i sę j fjątą emisji ?8 Ulęga 192?. .
ści jujóiJeiigzgpTO,
fflM
Wyróżniają sję pne oj arygjąalów s*km’
Miasto Częglochowa w jednym z
jediiioibr.amią.ce deppsize do Pąipa* Jarez.y- Jem wewijętrzinyinj, któW jpst jąąigzipe
tych dni w sposób specjalny złoży
den'fą. Rzeczyposipplifej, Jęgp Ęiójęw-. ddąjieipąy. Inpji jpst poruwająśc .paffiiięhołd Pani i Królowej Jąsnogó-r-sk ej.
Kis?ę teatry w Zagłębiu śkiej Mflści Króla Jąigpisławji i Papą ri|, d«koąąi|ą sji'|i|pząi,ie’ i odułiWV Ł
Przew-jdziane są pochody, ąkądemje,
Pireaydeints Reipulhiljki Czechosłowackiej. Mysł?"?* Znak modliły W meid<d.l<nnje jest
dziś wyświetlają:
przedstawienia i ślubowania wierno
Obecijie (ladeszły pfld ą jre.seifn prezesa ądtWOTzouy i wyklinamy .przeiz wifoi^eSOSNOWIEC
ści z upoważnienia odbywąjącegp się
świadku Bolkoilstwą ppfclkiego A.damą Ęj. ąip ry^uijjkll " .papierfe ąa sfrągię BfSer
plebiscytu rvśrpid mieszkańców mia ZAGŁĘBIE: Dzipwczątko z Prategm
Zamoyskiego otdpowjpdzj ■ląsiępującc:
Jinisj. JV pptiaęi Kościuszki oiFBi9w»Bm
PAŁACE: Stalowa dłoń.
sta Częstochowy.
Warszawą, sta. 18 liipca 1953 r.
pOBZCzę.gólinyęii ęzgś-ci twarzy dckpinąinę
Urządza się też Pawszechną Wysta
UĘDZIfi
„Do Związku Sokplsfwa Polskiego.
jeflt żbyt nagle jiw zwyfclyph Pr?ej» W
(]i£ od
wę Ępś-cięjną
Kościelną jjuż
ód 12 sierpnia,
sierpnia.
„7* poleopnią Pąną Frpzydepta Rzpązyipo- kolonach, .a porkęf Sfliąi fląclrąkowapy
Zdradliwe strzały.
apowied: ’
Zapowiedziane
są wielkie pieilgrzyinr NOWOŚCI:
ŚWIĄTOWIP: i) Sygnał wśrófl burzy, 2) spojitej mara zasiżpz.yt przesłać .jipdziękawą- jest w msifląijjfliim PTldzipląie, Gpdlft Rań
nie za wypąęy holclij, ząwąrtę w dropsizy,
ki ze wązysikich stron kraju.
Jjm złodziejaszkiem.
ibaćedanej z okazja zlotu Sokolstwa sio-, shyą (ppzei W ąieęląljninie) fjempwąjąg
DĄBROWA
wiańskiego w Gdyni, żyoz.-i.c poim*yślinego jeąt fidmieinwp, mś gędlu pańśtwflwp w
rpęwpłw |iręc iph prgąini?ą.ęji.
balknotąch ąufgnf^^nyęll, W rysiunikach
KINO „ARS*1 Powrót Allacha.
Szef Jtąnpelarjj cywijmej (—) Pelęzyóąki“,
WANDĄ: Niebezpieczny raj.
OFnąimęintąipyjiiych zwraca W®8S njpdlstąitepfflB wykpńpzeijiią ts-phżę i brak
ROZSĄDNA MODA.
X Z ZARZĄDU OBWODOWEGO FUN precyzji w wylkoiirB/niu. Numery nsRrm
Coraz częściej widać u nas na ulicaicih X DYREKTOR KASY CHORYCH W DUSZU BEZROBOCIA W SOSNOWCU. krwaw oddzielnie, przyirzeju ząstąwiiłpanów, którzy-nie noszą mayynairki. Wy SIQSNQW'CU; p. Michał Wąsowicz, roz W dniu 15 bm. odbyło się posiedzenie ąiie cyfr nacfęipowaila też oddzieiląte. T*k
chodzą oni ze sluszneigo 23110120014, że "W począł 6-tyig‘pdniowy urlop wypoĘizyin- zarządu obwodowego F.B., ipa którem za sajmfi* oddziieilnię ąądfąlkPwąitm §ft litftFf
obecnym i>ieikicilnyią żąirze słonecznym ląowy.
twierdzono sprawozdanie z działailnośei :#S. C.‘‘. Prze,z to widać pewąą .nierów
ef«ip^’ię<e głuszą wszystkie airg'unjeinty tąik X WYCIECZKA W GÓRY. POLSKIE biura za marizec czerwiec 1083 r, oraz ność w orlstępaieh cyfr i
i7/'a*.
ihonweinąĘSu towar zyski ei&o. Nie TOW. TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ W ąchwałano preliminarz budżetowy na znaków. W nąipięach samych brak je®t
brąk jedinak ipą-pów, zwłaszcza relk.ru- ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIEM ureąl/'* miesiąc sierpień Ibr. -wyiraiżaijący się po ostrości linij. ą Hm je obwądzącE eą zgrutującyc-Jj gię ze sfąrszego pokoleiiią, otrąz wycieczkę w niedzielę dnia 24 ban. do Stronie wpływów ził. 162.600, po stronie bieine, przerywane i paszarpaiiie. Wkm**
rozma i tych c^ci gp ęlnych jną t r.ąn. pbuirza- Młlówlki, na Baranią, Zamek i do Wisły. wydatków zł. 568.875, z czego aa akcję cie nąpifey na dalszym margiinecie po &
jąeyęh
ąą ten] zwyczaj ,^iiięipir.zy:zwoOdjazd z Soonooca. o godz. 4.57 rano. ąasiilikową złotych 556.600, wydatki za dii strOfB.ąph falsyfikatów, mianSi"'ie'ie ah*
ity i niemoralny
Wycieczkę prowadzi sekretarz oddziału rządu zł. 578, komisja- oidwqławCza zł. wa: „Waterlew" i „Sou®'’ są nieczytelne.
Cóż w tem jednak złego, że mężc^y^ną p. Ł. Łogiewa. Zbiórka pa. stacji Soane- J46 i obwodowe biuro zl. 14.451.
Dla orjefftacji w^yjaśniamy, że fąileyzjawi 6ię na ulicy w szczelnie Oipiinająiccj wieip, przy talbilięy orientacyjnej. Zgło
filkaty ezpaczone
następuJąaeini a«go kfl&zuli, co najwyżej , opiętej w oko szenia przyjmuje Sekretąrjąt P-T-T- So X WALKA Z NIELEGALNYM HAN jneraTOi: 875305. 8715055, 8555107, 8103557
licy szyi, sikoro kobiety swobodnie ąbna- snowiec, ul. Chemiczna 14. (dojazd tręim- DLEM SĄCłJARYŃĄ. Minio surowych 7815505, 7585051, 7185055, 7051558, 5873510
żają Tąmiona i plecy, nic wywołując tem yajefla lub pociągiem do stacji Nowy-Bę- kąr jńik-ie wyimierząine są prze-mytnilkeiy 5785105, 5781055, 5.580178. 5385170 55107S5
j haiBd|ąr.zqipi sąsjąągymy, w dąlgzyjy ęią- 51508517, 5150785, 5015758. 1875550, 17S8559
zbytnięigo zgoirs zem i a ?
dzin).
gu not»wąpe ją l-ieznę w-y®.ądlki przeapy- 1785580, 1055887, 1055867.
Teą bą-pt ipeeki przeciw krępującym
zajcązom ghupkówatpgo koinwenansu sze X CECH ŚLUSARSKO - JTOWOO* caąiią .i ejprzedgiży n-jedos walpnego proTe szezegól-y umożliwią niewątpliwie
rzy się n nąs . coraz bairdzdęij za przykła PLACHARSKI W CZELADZI. Przed dmktp, który z jednej sfiro-ny szkodzi przy pewnej u-wądze publliezineści rhzpodem iaigranićy, Mi-am owicie zagranicą kilku dniami odbyło się walnę zebranie zdrówdu spożywających, z diru-giej zaś •anąmie fallsyf.ikatów i pyzyszynić się mppdkąźne straty Slkarbow-i Pań
nietyftko w miejscpwościąoj} kąpielowych pzlonków cechu ślusarzy kowali i bla powoduje
przy podejąip^.a.Hiu pieniędzy do Hr
z racji zmniejszenia wpływów ak gą
chronieiąią sję pd poważnych strat.
czy tęż letniskowych, ale róvynież w ■w-iel charzy w Czeladzi, któremu przeiwodni- stwa
cyzowych
od
<-u,kmii.
kich miastacł| ipqda chodzenia bez ma- pzył P- Józef Szwajcer. Zebranie chwi
Ostatnio ujawniono również, że prócz X NOWE ZNACZKI POCZTOWE. W
rynąrki rpzpowts.zechnila się ogromnie lami było dość burzliwe, przyczem na
zairówmo w Wiedniu, jak y Berlinie i P-a- tle gospodarki dochodziło do dość ostrej sacharyny lyywpżanej nielegalnie ppzez związku z dużem zapot.rze.'bowaniem
ryżu. Hątyet w Londynie, w którym kon- dyskusji. Na zabijaniu ddkonąno wybo przemytników, a następnie sprzedaw-a- znaczjkó.r .pocztowych, Mtaietepstwe
'Wenane toiyyarzyski ogrominą odlgrywa ru nowych władz cechu przyczem star nej w kraju, znajduje się w handlu stl- Poczt i Telegrafów* -zumiej'za wydać powę
rolę, mairynajrka w pq>Tze dziennej znik szym cechu został wybrany p. Stefan chairyina pochodzenia krajawago, wyra serje znaczków wartpiśc-i 2(1, 30 i 60 gro
biana przez tajne, labo-ratorja chemiczne szy. Równocześnie rozważany jest pro
nęła całkowicie, pojawiając się tylko Leszczyński.
W k*weś'tjii tęj wjaidze skarbowe wy jekt wyidąnią ksiąjeezejk ze znaczkami,
I podstąrrszym jest p. Feliks Ryś, II
wieczorem w l-okalach publicznych.
’A więc wsąyscy, którzy wstydzicie się podst, — na teren Wojkowic Kom. p. J. dały chcenie o-ctre zairządzenie, obostrzo jak to jest praktykowane w niektórych
zostawić w domu marynarkę, ponieważ Now.ąk. Prócz tego zarząd stanowią .pp. na. została kontrola akcyzowa, poea tern krajach. ZjjąęzeJę pocztowy w arkuszu
^niie wyipada44, wiedzcie, że bez marynar Antoni Tajichman, L. Kowalczyk, Polak zaś mają być wyznaczone pokaźne na nie jest wygodny <u> n-oszenia go w kie
ki ciho.d.zą mężczyźni najelegantsi nawet i Suliga. Sąd. honorowy: ,pp. Józef Szwaj grody za wskazanie miejsca tajnej fa szeni. Małe notesiki posiaj-ają pp kilką
zągraniicą możecie wi.ęc śmiał o pójść za car, Mikołaj Dobrzyński i Stan. Ślepia. brykacji sacharyny, względnie przyczy znąCizików różniej wartości. Koszt wyro
Olbecny adres cechu brzmi: n. Stefan nienia się do wykrycia tajnej fąbryllŁa- bu nptęgiikóiy kalkuluję się doąkoaąle,
idh pffizykładem.
oja.
gdyż mieszczą sią one uą w ohiych kart
Ńąwlasem nąleży zaznaczyć, że rozpo Lszczyński. Podwalina 1".
kach reklamy.
wszechniona obecnie na zachodzie Euro-
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cvjjiv proges pr?p; iwkp 4włłłI3§lW »R- ły jjpmuąistypząej,
.., pętrr®
.............
’,i plotąk kBWUMłysHiyfMi
tuuntstem,
tnunistc-m, oskarżonym o uprawianie
uprateiąnie i.tjip ekręgÓWS delegatką techniczną
fęąta tąlęgo
glwfch
...I Jlą
J„ li....................
„ .,..
r..„..„
działąjnflfe
działalność; wywfO|owpj
wy'włO|owPj m
ną Śląfikij,
śłfłfił
kursą, ną ktiwych wykhdMa 0 lipt® Po przesłuchaniu ęztęnęeh świąd" eekąrżonyt-h
'
'..... 'Wśród
znajd‘ u jąi się bie i
Wiwwu hśhijly
hmly, ków, -Sąd odroczył .jpzprąwę dp so
równ eż <iy. •■ kąbipty
kąb.p^y p Zagają Pą- V.'i(]&czp'.e i ens mnsiąfą
boty dn Stadziny 9 OBffi
brąw^-iegoj
■o: JulJą Sade^RPllŚwlM,
WWWWHIIIJII.IHt.iiumm uj. mi m miw.u 1.
Dął) rowy i Auąstfizis Królikow^ka, którą
która opuściwszy
opuściwszy" ZągJejM
^ąglęłii!;
przebywała ostatnio w Jordąnowięąch
ną jfetałi
Xg^ot:hŚW.M ‘ Króbkowfikd Qt'MS;
nj/PłOjy są Śląsktł kehieęe jąc^ęjki
gąiwdrieprajsp wydatnej imwflfiy Kp ipiistez Ędwąwl Nwsfc zastępcą phun,
kpni-Hpi^yęzflB t, zw- systemem niąt3tapij|ąiiFą Stąinjąfetykswytib ppl?pjąfym pa m-m, żb „piąt ią ^wyją-ejól ha-rpe-mtwft- ¥ Nwce i mrów
Obóz skMsF sie będsie z ipłinłoir^y
ki“ wzajemnie się me znąją. Pnzatem ezej prąpy drwŚWy W PiiłSP eąfego wkn
? jżgdą-, ąiąjszpj ód ląt 1S “wyij. Od.ją?d pąetłp
obie kfifeieiy zajmowały mę knlporto- .^pierwszą nWiPką"
a dziesiąty
ąr?-ąd:ta w (Wie wl pi z fJhyppRS. płyylpwięlkieigo < epilwtg
waniem biwły Jcpwu:sły<>snej. psa- 23
Hppł do 35 ejęrpilłią rb- ń-a teirpąie gp- jl-ąiią 25 bi|p, o gpidz,i|ił.ie 183.8, yią JtWÓłY
ialnnść swą Kańfznęhówną i Króli
Korip-Htm nch-rpny ppigrainiczą w gdzjp oihóz zątrzyflią się ąą tają ąjeiflzięr
kowską uprawiały 00 dnia 6 hi tego śpifliąęigip
n, ieiMJin,()śi'.i Kurhany, koł-ó Ostirogą na lę, celem, zwdedzeinia miasta i’ złożenia
rb, lj. de czasu ąymtpwim imi i p- JYbłynra cztero tygodniowy obóz stały wieńca na g-<d>ie ÓrS-ąt Lwo-wstkich. Dro
eadzepia w arenie śledczym, gdzie
pod uumiiryta-nr-i. Bogata w doświadesenia ga pp-W|rptiną hęidzię wiodlą przez. Kpwęl
przebywają dolyobcząs.
Przesliubiwan askąrzeni dp wmy kiOflnęn-da obozu, świiaidoiui-a celów i zadań — Lublin — Wanszawę, gdzie rówinięż
się nie przyznali- We Wtąjęk sąd prze jąlkim winny oidpowtadać obozy ha-reer- obóz zwiedzać będzie miasto. Niezależsłuchał pzterech
najważniejszych sikie ną wtsehpdiątiśh nilbie-żaic-h Polisiki,, niią pd powyższych postoi, zatrzyma się
świądkńlY, którzy zlaźyj niizjyyklc tam, gijzię ryrp cjęha,, |«cfj siała palika p W dip-iu 22 ąjęrppią pą Jafiiirej Qórzet
ciekawe zc/.n.in a p Jyrólikpwńkicj i każdą dąszę polską z całą sumiennością gdzie wysłucha ojprzędnio' zamówionej
przygotowała obóz.
fflSW ŚIF: i pp^ystąpii gęppijałniie do spoKąńezpęhŚlYlłie- , ,
,
,
.
Po uprzedmim zaipozna-ni-u się komem- wied-z.i św.
Ąąastazją KyplikRwską, ]-olintmca
z Dąbrowy od rok|t przeszło przeby dapta z przyszłym tereiąeim pihfli®u j tąm- OłWYIMi niwciclsą- pfi?ił- stflłą pracą
wała na Śląsku iws delpsaikii, vy- tp.jszemi >tanwkąm! kl#fll?afe - pśyuą- lĄ'd«Wft WiFfórsiką, dflpeniąjąp lyą^fląp i
wąrtRŚć wssz.kideilią jegjąriskipgp wśród
słaną przez kom tei cpnti-ąl-ny Kpp. z tpwęjni, diFP^YB* przyęntowąfe
AVąrszawy celpm o-Tgaąizpwąiiią ją- sztoki aęęiąięzinp, .zorg-ątnizoiwiąją wpfde ęwoięi| pzJipn(kólW, j yf pąfże ? fyim .jfjiąęp
(Wfy gtasy, ąrniłflwgpiie pp^i<%' wód i pp'Więfft
czejek kobiffych. Poprzedmp Jkróli.- ni-ezłą ęymfpnję i ehór
kowska przez 9 nriesiecy przęhywąlB który ppd kiftrownię^yepi d|UI'll(W’ Gą- ąi.-OfFta. » ? drugiej stafly wyszpkpjąc ftq
i Ęóżelij, wyćwiczył pizeiręg raz to nowe d<roigi pracy dlją .swej 0ąTw Warszawie jako służąca u posła so(Wwłiwh
’ Indó- szej fflfod-pieiży, wy,lind;»"ałą
wicckicgo WajUswą, ą następnie u je pieśni: kpśpieliąyęlh,
wycK, by
myś} interipirętaęji Prąąyą ipieąiąęąeli, przy wfilkiw YTS^łłlkp i pągo następcy Dwsiejsnki.
Królikowską ąwP-gP f?ąs|I IłB ko^st Hąrpęrslkisgo: „JJąrcęinz stąrą się>rozą- kłąid®ię prftcy, ^fyią-c-zn.ię tjypinij silsiąu,
komunistów polskich wysłaną Z00a|q mieć czego pd ąięgo w danej płiwłli ,Dr- ipoid ikie-rpw|niętiweipi wyszlkpjpnyeh ipna nok do Lętiingyadu na s|>6{pBlne tpaga Mątkn - Ójcayfrią'* — $um-ięinnta st-rąktprów dba pj>ą.. Pomągąły j śyfe
Gentlkpwpkięgo Sfąpjgłąp-ą, § dwMWfe
kuysa orgunizącyj knlłtepyph jjw?^- Sipernić swe obowiązki.
jek kflrounistyc|Z.pych. W ŁeningjądsiP Dobrze zaoipatrzona wypirawa obozo- -twych kająjkóry wipsj-oiwyiphi W ktlWytJł
występowała pod nazwą Baranow WA w namioty, iprzybory d-o gier i ćwi- weźmie uidział w obsadzie 6-oiu hairceizy
skiej/Ppd tem nazwiskiem ferąją pąa e.zeń, rad-io, telefony połowę, anaraty fo w narodowym i międzymarodo-wym $Iorównież udział w r. 1030 ąą zjeździe , tpgraifiiBg.ipp j t, p., zppęiwmi ączeg-tip-i- cjo pkąmtów -wodnych >ąa Pąpiopzp.
zagranicznych propagatorów koanu- 'kom wygoidne pomiięsacgeinipi, ląiłą i wć- Wspóliąfc ? wyprawą n-rwedką wyjeidjiie
nizmu w Leningradzie.
spłe spędzenje CtaSU Bfl łflnip prjyrpdy, jsc:| Jiarpęirzy jti'a. 2 kąj-Blks«h z 3-6 Z-MBBo przytby-ciu do Poliski komitet cen zdalla od kurzu i zgiełku Zngłcbh. dając H. w Wojkowicach Komprinych, przy
trąlny wysłał ją na Śląsk, gdzie wy mlpd^ięży mflWłlWim ^driwiią i ząpsim- kgp, „J-ąwisz”. Wyjawi kflfflfilpłpiip występując pod ^eudonimem „Irany**, ąi-esnią o codz,iennyoh (ssą-rych tirogkaęh ełkwipowanej i uimuniduirowainej wypra
organizowała komunistyczne „piątki" życia i o... kryzysie.
wy paąjąpi y dtniu 3t lipcą br.
oraz na wiecach wygłaszała przemó Komendantem obreni
ppdlfcąfrewienia, w których uząsądniąłą _ J»nieczność shalenią obecnego ustroju yy
Obo^y letmie hsreerzy Zagłębia Dąbrowskiego,
Połsr-e i zaprowadzenia komunizmu.
W b. tygodniu wyruszyły do obozów
- InIje.c girodzie-dki - lior.-erze z GrpdźOskarżona. m:mo druzgocących zepą, Sir? u riiii. Czelląijzi i 51 njkowic. Kpznąą świądkÓW, dd winy
hle przy- ^a-ree-risikieli .następujące drużyny:

„Harcerz stara się zrozumieć,

czego od niego w danej chwili wymiga MatkćhOjczyjma.,/*

MlęmiPj ciokąw-e przedsłąwiu Sie
przeszłość Kańczoeliówiny,_ Była opa
prąwą ręką Królikowskiej, występu
jąc pod pseudpnunem „Anna , Kanc.zfifhówną, jako delęigatką komiitetu

Ołmiieme taks
OD EGZAMINÓW KZEMIEsCNK7.¥CH
Wśrófi sfęj rzemieśj.niczynih ^l^sząłe
się inddąwłia ąząsąidipjpRS nąf?^g»» |rt
zbyt wysekip talkfy ■qpią«aBe przy pgs»tninąeh npistp®ą\s|kiA i Bzedąidniwych:
Obeonie Ministerstwo przeuiyąlu i hftndiu reskryptem do Izlo rzemieślniczych
obailżylo te opłaty.
Taksy egzamin aeyjine przy ©gzaimiinie
mietrzouu-kHn w ynoszą obecnie 90 zl..
przy egzaminie czeladniczym 53.50 ®ł.
-Jednocześnie podliegąją ófemiżepiu wy
nagrodzenia dla przewodu feząeyoh i dla
ęzhuąków komisyj egzwmmcyjwyiph- £M
pierwszego lipca pobiera się przy ąg?ąminAęh misfTŻowsfcich dila przerv®dniezącego i zł, dla członków fcapiisji po 5 ził.
ta każdego przeegząwiiąowąęgp kandy
data. Frzy egząmiinąich CzeląidBiięzyeh
przew®łąięząey pobiera 5 zł,, ą .oztonknwią komisji po 2,50 (czlpnęk ffiilM®?-) 1 2
zl, (pzjonęik ęzelądinjk),
Fzęmieśląipy zgląszająęy ąię
gjgzą.
mpnu mpgą być CTipeląie zwólpieiPł 0<J
opląt na ppdsfą-wie św.tądeptsyą ąhśstwą,

X NI® M ASZVNTSi A. Ą AI.liSARZ KĄN
DYDAT. W zwiąlk-zu ze wfmiąpką « dnifl
12 łiipicą pt. opijany mąsraąjgta postr^j!}
Się w głowę’1 ptrzymąl-i-śpiy wyjąśmepię
ze Związku maszynistów kp}ejpwiteh W
Sosn^wcą, że wyu?ip»io-ny w pptątęe
W-iktor Kosipglkiięwjęz nie był i pje jest
maszynistą kolejpwypi, ątni ppmęępjklęim

ma^zymis-ty #

— kąipidyjdadesi.

8 Zagł. druż. hairc. z Sosnowicą, obóz
słały P°cl na|rqiotaąni -w Raibisztyniie. Ko
mendant oj^ozu. Zdzisław KoHon, ojboąny
Zygfryd Zieunlbsinisiki.
17 Zagł. druż. hairc. z Zawiercia, obóz
wędrowny - wycieczka krajoznawczą. W
ZaŁcmaąiepi. Komendant Sus Stanisiaw
RlW^3 Zagł. d*««; harc, ® ^®Ipwj© (iSpęmoWtec I{), oł>óz stały ppd pąmjptaiini w
Łeę?ą!F%wie-ęiphej. K<u.|eintat|t Zygiuminit
Wachowski, oboźny Alletksaraifjeir SeFSifilH,
opiekun Dudzic® Fdliks.
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Pasażerowie lotniczy
MO0Ą JĘCHAp KOI I .IAMI.

Bpilrłkię linje lotnicze ,,Lati! zawyąrly
ąmowe z Pplskiemi Kolejami Państwńr
wemii, uą poidstauyie której pusażerowią ■
Samolotów korzystać mogą z przeja-zdn
koleją w wypadlkach, gdy z p-owodu warunikóA' atmosjeyycaiiycli samolot ąie «dr
łatpje w drogę, bądź też, gdy ąie dpl«ą*
qtn ja miejsca p.rźezi|i.a»zeinia.
Na podstawie specjalnego zlecenia-,
wystawianego przea „Lot", arąz jąśletu
lotmiczego i kwitu bągaiżowego-, pasążMS
ątrzymuje na stąpji kolejowej bilet n»
przejazd koleją i i-nnlcje Swój bagaa,
przyczem uplata za bilet i przewóz b»ga*
żu uiszczona będzie przez P.L.L. „Lot".
W W?ta udwołąnią Igtft,
wjp ^leipfflnię od dyęeikpji li-nji latair
czyahi WWW5 Wtrtwy, W WWdr
Wh «,3Ś JąidpsfiflBw 6sm«l#tą prjęd
lepi p.pd:pójy — zaśtyiąidc?ęnie
Pilot, który talMwia jediBftęapŚąie przp,
więzienie pąsążsira do najfeliiższej stąięji
ktiiciowej,
Z p^dphfąyąh udpgpdffliięń terSWłsja
rówpiej ną kolej;ąflh .pofekięh paąa.żerowią zSigrąiąicSBWh taw*t®WłW tetafe
czyęh, nątażąpych dfl międzypąrpd&w^
go zrzeszenia ppzgdsiębiorstiw koflłuąikąr .
cji Icitmiiczę.j,

Ujęcie przemytników
z przemytem i fĄęszywemi
PJĘNIĘDZ^fl.

Funikęjoinąirjligze śląskiej
gra.
iflMWiByfih — kurs dją zastępu'' y--h — l.rs-i.i -l linowa -koło Żą”’vni. Konn-ndantt k p r- .męapej zątasymali pneigdaj W KulftaP^
ąu. Fr. K
ńsik. i jpfal.
Podczaę nielpgajnego pfzt'kfflęseiąią grąKomendą Aprągwi ppds.ję do wwdffc
mości, że w pząiąip pd | dó I5 SI®^!W9 T>
b. prgąniząjp przy kąWk łRBWktffl>
sklej} i dla- 4pążyą«wyęh w Dkfflfeńńfł'
.Wie ohfe-ikolpinij.g iwypp,czyąik.ową dlą ?pchów. Q|pfefą 50,— zł. Ękwł!P«Bek
zowy, Jjpfwimwfiii odizielą sekr,etami ks=
mendy okpiągwi ępdzipnąie z wjatkwm
ffltadzH i świąt w gsdz. 18 d« ^ł-

Najbiedniejsza dziatwa Dąbrowy
na półkoloniach letnich.
ja k w ftwflir
im czą^te pisaliśmy, w plążcwaąiu-

istały uriichumiione w Pr kilkugfldzinnepi ^robywaniu pa
ZM
oipf^zych dąiąch b. mpsiąiPa PÓjko- powietrzu, gdy apetyty są zaostrzone
loB.jp letnia dla nąjibiedniej^j dziąt- dzieciarnia wraca dp ęaknly, gdre
(ffy. Korzystając z zaproszenia p.rzed- czeka już na nią przygotowany sniacz,
ąiąwiępj. ząrządij ihiąstą mięliśmy ąy obiad, akląda.jąęy ftię z tąlergą zu
tąpŻąuść bijanego zaPPSPailja ąię z py z cjileibęni j porcji nrię§a. Pp pb ppółko lon |ura-i.
d-zie dziatwa wypoczywa do godziny
Z pólkoloilij korzysta 200 dziewcząt 3-ej, ą następnip odbywają się pogąi chłopców. Dzepi ząąjdpją §ię pod dąąkj : ponfoy dr-iątwy, Ffl ppdwipopoką fciefppmików koloąij pp- A- CT»ykn, ąg ktpiry każda z dzieci BirzyHęinowm i U, Łojana oraz silku ahi- jnuje garnuszek mleka i kromkę chlc.
iur.jęątów męsk ego seminąrjum nau- ba, dziatwa rozchodzi się de domu.
fjSyyiBlsk-egft. Dzieci §ą ppthielopę pa
Korzystająca z półkojopij dz-ipc są
Ipwolone i chciaiypy
ęheiąłyby^ prze,
prze
pupy, przyczem kpżda ms przydzie bardzo zadowolone
lonego cn.t kuna.
bywać
, ,
na nich jąknajdiłuiżęj, Niejed
Rano d?ieci zjbierąją się y p ' ’e ne ? nich, mąjąc bjedpyck --odzh-ów.
,01. M. Konopnickiej, gdzie po ^p,-r-' ----prąigpie
częstą
kąwąi
--------'--------lika
... .+. c}Y. ..»> ta taż
, , na półkolonjapółkoloniach, gdzie naje się
pg.j mudliiw ppośywają Śniądąne, pobyt
okładające się z porcji kawy i chłeibą. (łosytą hąrd^n gpbie chwali, W pjerwr
Po in adaniu. dziatwą ądąje sę pod szych dniach sierpnia jednak muszą
ppjuką ytyęhpwąwęów pa Zieloną, pą pne ustąpić miejsca naetępiiej partji
teppn ' pymdftgp mrrku wjejakiego, maleństw.
gdzie spędzą beztrosko cząg na zabaW dniu dzisiejszym, fi jje dppisze
waclŁ kąpieli
£z«uaej BrzemsŁK i pogoda, dziatwa z pólik©loaa twyjęDąbrowie

Podcząg niepogody dziatwą spędzą
w czystych i w-idm-h ssWh
szkolnych.
Organizacja półkolpąij jest hąrdzę
sprawna i pociąga zą sobą ii.ięw.ełkie>
kp^zta. W dl|!żym stpppiu przyczynią
SIĘ do tęgą hezjątBreispwBą prącą Jm,
równików i opiekunów pńlkolpąij. Na
szczególne podkreślenie zasłągiije ró
wnież ątatipwiskfl kiifeu £oMćh Mó?s
posiadając dzieci ną pólikolpnjąch <9
dziły ąię zupełnie bejdntercsnwidś gotowąć i ąprzątąć. Dzięki obywatel
skiemu Miinrtwók.i tych osób z póikolpnij może knrzjftar: uiisktazt* licz
bą biednej dziąjwy.
czm

■itóey Z. Ntafflltae dp Fólisfki 52dptai«®0 W«
dystąwą Npwaką z jłyzyglądą prą® 53
Piotra Pąpąna .z pąwiąttł SłwiBf>p.iąąslki«go. Zatrzyim-aui usjiliowąi|d prznimycip 4
kg, wąaijilji Prą® 2 pęęjiSfje apiipytusu
sikflraone.g.Q,
Podczas rewjizjj ospbigtaj znalez^S
poiwta pfsy «bą zstrzymąflWih 5? s-jfuk
faifezywych mpHot pii-eódżisfiępiwos-zswyeh oraz & sztulk fłlsyftątów'jędlBftzlo-tpwyeh. Pbaj ząlrzyjągiąj fSJBąJj, ŻĄ
tajsyfllkąty fttifzyWal.j pj pęwiąęjp żyją
z Zajwiejpis pą ząlfemp |ff»mrpw w Nł<?W
Gizęieh.
Przęmycąąy tosrąr oraj fifeywe mp-pety zakweątjpppwą no ą jsątiFSY®0inyiph
prizemytaików HrgćUzauo jjft dy®fwy®ji
wlądż sąclowyph.
Prawdoipodflbflem jeS-t. fe dzięki MH*:
Itadkęwepiu zatrzyimąipiil prrtamytajików,
a zarazem ko]pprferów fał?yfikątÓ»T W5Wyferyję
glkąid
fi ziły
fallsyfdikaty
całą dkodi^.

........WRHBBWMnHRMMB
OBCY WYftAZ.
Urzędnik podatkowy. — Zawód mm?
Fodątiniiik. — Mineralog.
Upżędąik. — Nie pianająpiy w:yta?w «bfWi u pas sjs j»zyw te WFRŚdł - f»prykaąt wod Rnflęrątajieh,

GORĄCZKA POBR.iżY.
Ns dworąił kninjjfeyin
— Praąprąszam, qzv ten pqciąg odchodzi
Zawiądofwąa:
Dyrekcją kofejawsi. k«B/iktorty, pprspąel wągtaHl ta/lirat/negu,
m»?gyn«ł» i ja — j«eśmy tęp ®Rł»Czy to panu wystarcta?
MaESZS&ESKSESł

ss
Popierajcie L Q. P. P,

6.

„K U R J E R ZACHODNI" czwartek' 21 Tipca 1952 roku.

prywatnych marki niemieckie 210.00 (w żą
daniu).
Papiery procentowe: 5 proc. poż. budo
wlana 56.15, 7 proc. poż. stabilizacyjna 47.88
—48.25—47.50, 4 proc. poż. inwestycyjna
95.50—95.25—95.50, 4 proc, państw, poż. premjowa dolarowa 47.75—47.60, 5 proc, konwerśyjina 56.00, 6 proc. poż. dolarowa 55.25
—54.0Ó.
Akcje: Bank Polski 71.50.

PROGRAM RAD JO WY
KATOWICE.
CZWARTEK 21 LIPCA 1952 R.
1'1.58 Sygnał czasu, hejnał z Wieży Manjaokiej. — 12.20 Koncert z płyt gramofo
nowych. — 12.40 Komunikat meteorologicz
ny. — 12.45 Dalszy ciąg koncertu. — 14.00
Komunikat gospodarczy. — 15.00 Komuni
kat gospodarczy. 15.10 Intermezzo muzyczne. — 15.50 Komunikat L.O.P.P. — 15.55
Koncert z płyt gramofonowych. .— 16.20
Skrzynka pocztowa. — 16.40 Górnictwo w
dawnej Polsce — wyigł. pro. W ład. Bogoty ńsiki. — 17.00 Koncert orkiestry cygańskiej
pod dyr. Laszlo Koilofpara. — 18.00 „Droga
na Olimipjadę" — wygi. red. Kazimiera Muszałówńa, sjpecjalma korespondentka Pol
skiego Radja. — 18.20 Mru-zyka lekka. —
19.15 Rozmaitości. — 19.50 Komunikaty har
cerskie. — 19.45 Odcinek .powieściowy. —
20.00 Koncert •wieczorny. Wykonawcy: Or
kiestra Filh. Warsiz. oraz Andrzej Bromke
(trąbka) i Józef Karwat (puzon). — 21.20
Słuchowisko p.t.: „Sen buchaltera Broszki44
p-g Jelilina. — 21.55 Komunikat meteorolo
giczny. — 22.05 Muzyka taneczna. — 22.40
Wiadomości sportowe. — 22.50 Muzyka ta
neczna.

Kronika Zawiercia.

Nr. TOB..

Kronika Olkuska.
X OSOBISTE. Inspektor szkolny p. Ni
żyński korzysta z miesięcznego urlopu
wypoczynkowego, który rozpoczął z'
dniem 18 bm.

CIEKAWE ZDJĘCIE WALĄCEGO SIĘ KOMINA.

X DZIECI POLSKIE ZE ŚLĄSKA. Sto
sownie do naszej zapowiedzi, w ubiegłą
niedzielę przyjechało do Olkusza 75
dziewcząt polskich ze Śląska, które prze
wiezione zostały autami straży ognio
wej olkuskiej i Sejmiku, do Rąbsztyna.
Zaraz po przyjeździe, dzieci zostały
zważone i zbadane przez lekarzy dr. dr.
Zakrzewskiego, Łapińskiego i Gorczycę.
Dzieci są słabe, źle odżywione i potrze- ;
kujące letniska w calem tego słowa zna
czeniu, tj. intensywniejszego posiłku, du
żo powietrza i odpoczynku. Na miejscu
wygłosiła p. Olkrajniowa przemówienie,
powitalne do dzieci, wznosząc na zakoń
czenie okrzyk na cześć Rzeczipósp. Polsikieji, co dzieci powtórzyły z entuzjaz- .
mem. Każde z nich otrzymało pocztówki
i znaczki pocztowe do korespondencji z
rodzicami. Dzieci pod opieką swych wy
chowawczyń, czują się dobrze. Olkusz,
jak i inne miasta, rozumiejąc akcję po
mocy dla Śląska za swój święty obowią
zek, pomoc tę okazuje chętnie i daje do-'
wód, że dzieci braci — ślązaków, są
dziećmi jednej Macierzy.

X Z LIGI OBRONY POWIETRZNEJ I W jednym z zagranicznych zakładów przemysłowych zwalono komin. Fotografowi uda
PRZECIWGAZOWEJ W ZAWIERCIU.
ło się uchwycić moment, gdy walący się komin zatrzymał się na ułamek sekundy.
W dinru 23 bm. w 6adi biura, w Wysokiej
koło Łaz, o godz. 16 min. 50 zostanie wy
głoszony odczyt, połączony z wyświetleń
niean przeźroczy na temat „Walka i obrona przeciwgazowa". Wstęp dla wszy
stkich bezpłatny.
o bezpieczeństwo lotnicze.
X STRAJK PROTESTACYJNY W PO
W związku z ostatniemi nieszczęśliwe-' zumienia zarządzeń ministerstwa i wy
RĘBIE. W ubiegły poniedziałek odbył
się dwugodzinny strajk protes-tacyjny mi wypadkami na terenie klubów lotni padków lekceważenia ich, minister komu
w fabryce „Porębie4* mający być prote czych, minister komunikacji wydał okól ni kacji przestrzega, że w wypadkach
stem. przeciw- unieważnieniu wybotrów nik, w którym zwraca uwagę pilotom i stwierdzenia wykroczeń przeciwko obo-.
delegatów .robotniczych, przez władze klubom lotniczym na potrzebę ścisłego wiązującym przepisom, jak. również w
państwowe administracyjne, oraz z po przestrzegania przepisów i warunków wypadkach stwierdzenia, że w kllubach
lotniczych nie zostały przedsięwzięte
wodu niewypitaty zaległych zarobków. be zipi eczeńs t wa.
Ministerstwo komunikacji, doceniając wszelkie środki, celem zapewnienia dys X PONOWNE OTWARCIE SZKÓŁ. Z
W strajku wzięli udział wszyscy robot
należycie ujemny wpływ wypadków lot cypliny, karności i bezpieczeństwa lot dniem 1 'września rb. w powiecie Olku- ”
nicy.
niczych
na rozwój lotnictwa, starało się niczego — stosować będzie w całej roz skim zostaną ponownie otworzone dwa
X WYCIĘTO „ŻYDÓW4*. Na tablicy
zawsze
w
ramach swych kompetencyj i ciągłości przysługujące mu sankcje kar obwody szkolne, mianowicie w Borze
fillji K.Z. w Zawierciu z -wywieszonego
możliwości,
przeciwdziałać tym wypad ne, poza skierowaniem spraw na drogę Biskupim, gm. Bolesław i Dobrogoszczy- ’•
„Kuriera Zachodniego", ktoś wyciął z
caich, gm. Kroczyce. Do szkól tych dekom,
wydając
odpowiednie pouczenia i sądową.
nagłówka artykułu „żydów". W artyku
lelkowame będą po jednej sile nauczy
ostrzeżenia.
Wobec
niedostatecznego
zro

le tym była mowa o kredycie bezprocen
cielskiej.
towym, w wysokości 100 tysięcy dola
X NOWY ZARZĄD KASY STEFCZYKA
rów, jaki otrzymały żydowskie kasy
W SŁAWKOWIE. Na miejsce zwolnio
kredytowe w Polsce od żydowskiej or
nego zarządu kasy Storczyka w Sławko
ganizacji „Foundat.ire“ w Paryżu. Uczy
wie, który dopuścił się nadużyć, o czem
nił to ktoś, komu zależało na tem, by
donosiliśmy we wtorek, "wybrano nowe
szerszy ogół społeczeństwa nie dowie
dział się na czem opierają konkurencje Rozporządzenie wyk. do ustawy o podatku przemysłowym. władze w osobach: pp. Kr as us ki — przewodinczący; A. Łakom-ka — skarbnik,
-kupcy żydowscy z kupcami polekiemi.
Rozporządzenie wykonawcze p. mi wprowadzonemi do noweli.
oraz członkowie: pp. Oprych, Fr. Janik,
Przysłowie „prawda w oczy kole" znowu
nistra skarbu, ogłoszone w rb. (Dz. U. Samorząd gospodarczy uznał dlate Jan Puz i Piotr Wiltos. Rada nadzorcza:
znalazło swe potwierdzenie.
nr. 40) w sprawie wykonania ustawy, go za konieczne zwrócę uwagę Mini
X NOWY KŁOPOT WĘDLINIARZY. o państwowym podatku przemysło sterstwa skarbu na wypadki n ezigod pp.' Fr. Więteik — przewodniczący, Edw\
Ónegdaj został wydamy okólnik przez wym w brzmieniu, nadanem jej nowe ńości rozporządzenia z ustawą, w Żak — zastępca, członkowie: pp. T. Oliwi
Ministerstwo według którego uprawia lą z roku ub., wyjaśnia szereg kw-e- związku z czem prosił o odpowiednie stecki i W. Szewczyk.
nie handlu okrężnego wędlinami. i inne- styj, które dotychczas różnorodnie przeredagowane tekstu rozporządze X Z L.O.P.P. Oinegdaj byli w Olkuszu,
mi wyrobami wędlin i a.rskiemi na tar były interpretowane w praktyce, po nia -wykonawczego.
na lustracji powiatowego komitetu L.O.
gach, rynkach, straganach, ulicach i do nadto zaś stara się w możliwie wy
Z uwagi na znaczenie, jakie sprawa P.P. z Kielc: prezes wojewódzkiego ko
mach jest wzbronione. W związku z tym czerpującej mierze ustalić sposób sto śc isl ego d o s t o&o w aniia p est a aow ień mitetu, p. Messiing, oraz sekretarz p. ‘
okólnikiem Siewierz i Żarki wprowadzi sowania nowych przepisów, wprowa rozporządzenia do przepisów znoweli Krzyżanowski. Po zbadaniu księgi ka
ły już te zakazy. Zakazem tym szczegól dzonych na mocy, wspomnianej no zowanej ustawy posiada dla ogółu sowej o działalności komitetu, odbyła
nie dotknięci zostali kupcy, którzy wy weli. Poszcze.gólue jednak postanowie płatników, poruszone zagadnienie w się konferencja w starostwie przedsta
kupili patenty na cały rclk. W tej spra nia, zawarte w rozporządzeniu, do chwili obecnej jest przedmiotem spe wicieli z województwa z zastępcą prze- •
wie była -wczoraj delegacja kupców w wodzą, źe częściowo kolidują one z cjalnych studjów na terenie Związku wodniczącego powiat, komitetu L.O.P.P.
starostwie, z prośbą o odroczenie tego przepisami ustawy, wobec czego nieo Izb, przyczem wyniki ich uzgodnione w Olkuszu, p. Trznadlem, skarbniczką
zakazu do następnego roku.
dzowne jest zmodyfikowanie ich w będą przypuszczalnie na umyślnie w p. Z. Olkrajniową i instruktorem p. J.
X AMATORZY CUDZYCH OWOCÓW. takim kiegunku, by w praktyce nie tym celu odbyć się mającym zjeździć; Kondikiem, na której omówiono plan
działalności na przyszłość. Prezes komi
Z nastaniem lata zaostrzyły się apetyty znalazły zastosowania rygory sprzecz Związku Izb.
tetu wojewódzkiego wyraził zadowole
niektórych osobników na owoce. Skorzy ne z intencjami i udogodnieniami
nie z podjętych prac L.O.P.P. na terenie
stawszy z nieuwagi Mola Ludwika za
powiatu olkuskiego.
mieszkałego w Łobzowie, który przyje
Kroniłca gospodarcza.
chał na Nowy Rynek w Zawierciu z oX POŻAR. W nocy z 17 na 18 bm. z nie
nowicie
szereg
gmin
francuskich
odmawia
NA
CENTRALNEJ
TARGOWICY
W
MYgórkami na sprzedaż, chciano mu po SŁOWICACH. Spę-dizcno od dnia 12 — 17 ostatnio ro-botniikom polskim wypłaty za
ustalonej narazie przyczyny powstał po
móc w pozbyciu się ich. Gdy jednak bjm. wołów — 57, buhaj i — 67, krów — 390, siłków, czyniąc im różnego rodzaju trudno
żar we wsi Chełm, gm. JamgrOt, który
Mol, zauważywszy te manewry, starał jałówek 122, świń — 1262, cieląt 259, razem ści. W tego rodzaju wypadkach zwracać się
szt. zwierząt. Płacono za 1 kg. żywej należy do najbliższego konsulatu polskiego, strawił stodołę wraz ze słomą i niektósię im zapobiec, wówczas obrzucili go 2151
wagi nierogacizny od 90 gr. do 1.50 gr. lo bądź też do radcy dla spraw emigracyj remi narzędziami rolniczemi, należące do
napastnicy kamieniami i wraz z ogórka co. Targowica łącznie z kosztami handlowe- nych w ambasadzie polskiej w Paryżu.
Aleksandra Witosa.
mi zbiegli. Mol poznał jednego z nich m;i.
16.000 UPADŁOŚCI W U.S.A. W Stanach
niejakiego Drzewieckiego z Zawiercia
STANOWISKO KUPIECTWA WOBEC Zjednoczonych A. P. ogłoszono w ciągu pier
PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH. Wprowadze wszego półrocza b.r. ogółem 15.869 upadło
•i zameldował o tem policji.
Odroczenie sensacyjnego
z dniem 1 sieripiniia b.r. roizponziądizemią ści, co oiznaciza wizrost w stosunku do od
X SPRAWA ZATARGU W PORĘBIE. nie
o obrocie paczek żywnościowych wywołało powiedniego okresu 1951 r. o 14 proc.,. a
PROCESU.
W związku z ni ©wypłacaniem od dłuż •duże zaniepokojenie wśród szero-kich warstw r. 1929 o 50 proc. Liczba upadłości wynosiła
szego czasu robotnikom fabryki „Porę kupieotwa w dziedzinie spożywczej. Rozpo w pierwszem półroczu 1951 — 15.955, ,w od
W ub. wtorek w sądzie grodzkim w
powyższe ma bowdeun na celu powiednim okresie 1950 — 12.459, . a w
ba" zarobków i powstałego na tem pod rządzenie
ułatwienie producentom dostawy żywności 1929 — 10.566. Ogólne zobowiiązania upa Warszawie miała się odbyć sensacyjna
łożu zatargu, poseł Bień in terwenj owal szerokim rzeszom koansiuimeuntiów, przyazem dłych firm, wyrażały się w pienwsizeim pół rozprawa przeciw byłemu dyrektorowi
w- Zarządzie fabryki „Poręba" w War producenci będą korzystali ze specjalnego roczu b.r. kwotą 1081 milij. dolarów, gdy w „Głosu Prawdy" i do niedawna wybit
szawie u dyrektora p. Krasuclzik.i ego. Pan przywileju. W ten sposób nowa reforma odpowiednich okresach 1951 wyniosły 894,4 nemu sana torowi, p. Olpińskiemu. Olpiń
ze strony urzędów pocztowych zmie milj., 1950 — 514,7 milj. a 1929 — 501,6 milj.
dyrektor Krasudzki oświadczył, że na podjęta
rza do wyeliimimowania kupca- pośredni doi. Jak -widzimy, zobowiązania te w pierw- ski zarzucił p. ■wiceministrowi Starzyń
tychmiast przekazuje na zaliczkę robot ka przy dostawie artykułów spożywczych. szem półroczu r.b. w porównaniu do I pół skiemu, że pobiera 20.000 zł. miesięcznie
nikom Poręby sumę 56 tysięcy złotych, Organizacje kupieckie nawołują członków rocza 1951 wizrosły o 21 proc., a do r. 1929 od producentów drożdży za nie wyda
wyzyskania nowej reformy dla siwo ich aż o 258 proc.
oraz zapewnił, że po odbiorze pierwsze do
wanie nowych koncesyj. Zarzuty te by
•potrzeb, gdyż wypowiadają o.ne oipinję, że
GIEŁDA WARSZAWSKA
go . transportu naszym do Rosji, wypła -kupcy potrafią sprawniej działać i lepiej
ły przedstaiwaone między innemi w Najw.
wywiązywać się z zadania aniżeli producen
ty .będą uskuteczniane regularnie,
20 lipca.
Iżbie Kontroli. Dochodizenda prowadzone
ci.
Dewizy: Bełgja 125.85, Gdańsk 175.95, Ho- przez wicepirolk. Millera wykazały bez
Dyrektor Krasudzki zastępuje obec
nie prezesa Staszewskiego, który jest na LOS ROBOTNIKÓW POLSKICH WE FRAŃ •a.ndja 559.65, Londyn 51.90—51.85, Nowy podstawność tych zarzutów. P. wicemiin.
CJI. Na podstawie konwencji polsko-fran Jork 8.928, Paryż 54.98, Praga«26.41, Szwaj- Starzyński wniósł do sądu oskarżenie o
urlopie.
cuskiej, robotnicy polscy korzystają, we carja 175.85, Włochy 45.50.
Zapotrzebowanie na dewizy mniejsze, ten oszczerstwo i fałszywe oskarżenie. Spra
X KRADZIEŻ REWOLWERU. Z miesz Francji z takich samych przywilejów, jak
kania nadleśniczego p. Leszczyńskiego iobotnicy francuscy; obejmują ich więc dencja niejednolita. Dolar w obrotach pry wa miała być rozpatrywana w sądzie
watnych 8.9015, rubel złoty 4.75, rubel srebr girodzkim, lecą została odroczona celem
ustawy,
dotyczące
opieki
społecznej,,
jak
w Burkach pod Sławkowem, me wykry również posiadają prawo do świadczeń z ny 1.44 100. kopiejek w bilonie rosyjskim
ty złodziej skradł automatyczny rewol tytułu bezrobocia. W praktyce jedinak spra 0.60, gram czystego złota 5.9244. W obrotach uzupełnienia wyników śledztwa.
wa ta przedstawia się znacznie gorzej, mia międzybankowych Berlin 2112.50. w obrotach
wer wraz z magazynem i nabojami.

Zarządzenie Min. komunikacji

ŻYCIE GOSPODARCZE

,K UR J K R IIEH0HUF czwartek « Kpea

rew.
f‘h ąogS jakiś dą antowy sAndy w s^la,
R1S przędmiflh Fn Hgklin wjyjrzsnją się
Fągp®iwa zeląząą sKr?5Tl|ię.
Będąc osóbką rnzfmpńą, Jaae nikiMuu ni«
żwiefwiln SM n sjyęęs adkw!#,
lylhf) dWMtae ma iwWWkrótce po tejB zdąrzeipu
»
c&spolein «iu ItnllyjyiiGd. pfl dwu roisalącarli
wraz z narzpczpiiyin, ftjedąyfli sfątyMil IlL
mowym, rozppcze.|ą npsziijfiwąnię odkrjiłegą
jak przypiiszęzalą śkąrhą. Jednego rsp^
9R«i.w>w<w»
iwplwwsu v« swj«
wynajętą rybącką łodzią żaglową, ^aopafrzy
wszy się |iuprz«lnin w Igitoiehy i ręczną
■'YUidę. ku piiajscB pamiętnem-u. Jaąp pyzy-,
wdziała zabrany kpst,jiipi nprka i fgntailja
się na dno. Po królkirli po-ziikiwaąiaęii ni,
rżała swą skrzynię. Wpiągpi^ie jfti w łódź
me trwało długo, pmzeip skierowali gig i^u
msjc.1 s'whf4 zatoce, w pohlUp Worej w>>
najęli (lipiiszczopą chatę i igR przenieśli
wyłowiona zilobycz, PńewmSF śi% ł? pilił
ich nie śledzi, ndaFwgli wieka <ąk»?jTU i W
swej wielkiej rad«(sj j gdwiepiń prasko,
iiąli się, iż zawierą pM Motfliie bogaty skwh,
W skrzyni było 200.0(H1 starych ztołyph fflSr
net luszpańskich, dużej wąrtosri, aprzę! koŚcieljiy ze szczerego jfpfji ; znąe«iig iipśĆ
brył złota włefełSPł pięści, wsypko Siww
priżedstawialp wartość pFzesrtfl ? mi!jt»iY
aplflirówTen skąrb beępaijskii pwh«W
jHHiohnie z czasów, kiedy sławni w X¥H
wjękij bukąijięjzy, korsarze, walczący za
wzięcie przeciw potędze Hiszoanji, napadali
ii» jej ftkręty i łupili osiedla potomków Kar*
tezą j Pizami pa wylwseżach Ameryki połj|dnipĄYęj.

Z całej PehkL
KATASTROFĄ JOW^A

Ctae^daj » sM®. 940 mwi putadwew
na patach' majątku iWwwią» * odMrfrś®j pał kifemetw «4 stacji kflhjwid
Biątamtów powiął Oppozy^jfi ? ttawadu
defektu Rh'lnr|™ika zinuczony był tte Iftte
wanta- samolot prouhdząpy przez kajio
tana Orlińekiegp a zdążający Z W*F5itawy do Zurychu. 0 glłdz.
tu y.s|ąrtawali na międzynarodowy rajd w '/<liryctel
dworna aeroplanami klfit, (>rl.ń~ki ora-z
kipt. Bajan. W 35 ąitałrt po ffiltefip &Ppst.rzagl kpi. OrJiiteki. żp ryPtPfn obJadte’
nia motoru źle fnnk itwuju i motor jest
silnie rozigcŁitny. Wiiliiy t('g«j OTflpzffliy
był fHpwśęić się. Lądował on na kartoflisku pod wsią Skropili przy stacji Bia
łaczów, pa.ręeęt mptrów od IfW kól«joweg© Kolusata-Skarży ko, W chwili Jądowamia aparat skatwlnwpl toczą- ftifi w
tej ppzycji kilkadziesiąt metrów. Szczę
śliwym Pwegipffl pkalita-ilPitei wyszedł
kpt. Oriań^ó z katastrofy bez sawtalipi.
Sam rozpruł pasy i wydobył się z pod
rozstraaśikaiueigo apapaty. Aeroplan jępt
bardzo zniszczony. zwjąsyicaą lyliili jego
iw.ęść. Mfttor p^awd ©podobnie mniej.
Kipt. Qrllró-ki prawdopodobnie zmuszony
będzie nip brać udziału w ffliiad®WAr®dpwym Tsiśd'/'*’ w Zurychą.

fflfl MAJĄTKÓW ZAt.lłttfONYCH
” LICYTACJA,
Dyrekcja Tow. kjedytowo-ziemslkicgo
u. Warszawie poczyniła ostatnio zastrze
żenia na hipotekach okolą t400 mająt
kach ziemskieh w h, KnpgFPSÓwęe, ktŚs
ryyh właściciele zalegają z płaceniem rat
Władze To<w. Ęredytowmigo oczekują po
ukońozeniu żmiw ■« drugiej połowie Śjpp
pnia^ że rodipicy przystąpią dft tsptacpnia
rąt zalegiyfdi, ąjfey nie dopuścić do wysiawHenia jejh majątków na licytację. Li
cytacja majątków, których właściciele
nie opłacą rat zaległych rpzpmsziąie się
W pptawip wrześnią,
TRAGEDJA UMYSŁOWO CHOREJ.

W» wpi Mterącin P°d Ipowirpcłą,wie.m
wykryła Świtają nieiludski payą rodzi
ców, którzy swoją umysłowo chorą córkę
trzymali od ? lat saimlkmistą w kpwwpze,
pnzbawiiając. ją ahteba, i traktując gorzej
fliiż zwierzę. Umysłpwo chora, 50-letaia
Kazimiera Fąjutowęlka, eónką 'właściciel
ki 2?0 mórg M była więzioną W ko
morze od 7 lat, K«d?lipp B>e wypuszczali
jej nawet na krok poza komorę i trzy
mali ją w tak fatalnych wa r unk ą<-.h zrlrnwotayeh, że chora robi odrażające wra
żenie. W komorze, w której więziono umyslowo charą, ni ema piefta dfl opal am i a
i zimą ąjąsHB&góliiwą chora zdani1 byfe
na kilka strzępów szmat, które chroniły
ją przed mrozem. Mor?0H» ją również
głodem, gdyż jest zupełnie wywńftzOiną
i spragnioną jedzenia. Nieludzcy rodzice
pociągnięci będą do surowej odptwie<lizńajnotś®i, a córką będaie eddąąą do ząkjądu dla umysłpwo chorych.

NA SZZYTI Y HIMALAJÓW.
Ekspedycja międzynarodowa na 6000 m, ponad po?iorii morza.
•hmiWWWW™™™™■■

Historyczny szlak Napoleona
powróci do dawnej świetności.
Dzie nni i ki fr-anęiiśkie doąWą, że w
din iu. 1 tum. zwiała ofiicjaliniie ot w a‘j? U
j,tdrOig.a N$ipPj]eo.na,'‘, ziniąina dptyebjeząis jakp ,-drogą Aflfpeje!ka‘‘, lijlh j4tP’o4 Nf- 85“.
Pjie,z czteiry fjni pijały jniej^pe w ,poszczegpi|ipyiG^i pjinfcUc^i wzdłuż fej drftgi,
ciągniąicej się od zajofci Ju«ąn do GrenoW).
Ceremotńje i przedstawień ia-, pniiwięcDiię
Napoileoffiowi, jego ucieczce z wyspy Ę||>y i i>pwj04wi do Francji.
Wy]^»W^W?y w 1015 T- 1 piarca w
zatoce Juan cesarz, kforpgO po^npwieniem było unikanie waiik bratolbójczyieh-,
niepotrzebnego rozlewu kpy i. znając rojatlietycjzpe aąśtroje Ju^incjści w Aix-en
PrQvence, Ongon, Ayjignion, Orange j
bi-oirąę pod u^^ge- sijy garnizonów Marsylj.i i Tplotnu, wyferał _Ua 6-weg-o małe
go oddztiąłp, liczącego zaledwie 900 lp-.
ęłzti, drotgę prfzez Aljipy ^ądpieFskiie, be®piecznięjąztft pd szęro^^ich tirąlktów, wio
dących
Posuwali się przez Cannes, Grasse,
Mftiianę Satrfoux. W pobliży Castęilląine
i stroma cjTPg'3'? pokryta głębokim
śniegiem $tąłą się niezmiernie uciążliwą
i njehezipiecziną. W pęwnem miejscu je-

ROZEŚMIANEJ REPUBIJĘI.

dęp z jucznych mntów ppfęczy^ się w
pjr^epaśę, grzebiąc tani ^0.000 fy., p^ęść i
tak skromnego- skarbu ce^atrskiego. Pie.rjyszie spotkanie z wojakami króla Ludwi
ka XVIII nafitą/piło 7 marcą w Lą Mu-re,
gdzie 5-ty pułk piechoty gąjrpizppp Gfp?
pojble zaigjpdz.il Nąpąle-puo-wi d.rpgę.
Juec.z utrok jego i siła sugeistji były jefitzeze tak wielkie, że pojawienie pię iy tak
dobrze znanym,, $ząj?ym pł^izę^ j ^43^
pirostypih ąlówi dpkon^ły przp^jąiny iy
sefcach żołnierzy. Cąły pułk przeszedł
na stronę ęesąirza, za jego przykładem
poszedł gąrinizpm w Qrp-npjijp, ? vyj^ikięm kiillkn pfięe-jów- Ds^?.a PPf?FÓŻ ?nj.je
inija się «w tryumifaijny pochód.
Historyczny ten 6zlak, z-aponąniany i
saniedibiaiBy, pbepnię, d^jęfki inicjąty^ie
okolicznych miast, które ntwp¥%^ly spe
cjalny kem.itet organizacyjny, doprowa
dzony został dp porządklj i niewątpliwie
istanie się pejenj. jpiżinych Wycięęzek.
Liczne slupy drogowe, popją.loiwflpe
kolor błękitny i zdobne w orły cesarskie,
izaoipatffzone są w tablice z krótkim wy
mienieniem najw ażąiejiszyicili faktów i
zdarzeń tej pamiętnej wyprawy.

Szczęśliwa przygoda girls’y.
Znaleziony skarb na dnie morza.
o najbogatszych <»bywa4eli
Ęklifajrnjj jąkięgpś sensacyjnego filmu, w którymi
;żą dziś Jane Tolley, by|a gijb filmową iią rpję miała jiąkręcać Jąne Tolley, ponie
waż jedyna z cąlegp zespołu uiąiialą pogrąż
i jej małżonek. O psohliwem szczęściu Janc
po dziś dzień mówią judzie w Hollywood, żąć się w głębiny morskie- tłdy ją 4pusz<;za
ćhociąż jej przygada wydarzyła się 10 lat no po raz pierwszy w pełnym kostjumie nur
fęnpi. W 1922 r, jeden z zę&polpW fiłmOwych ka wykazała doskonałe przygotowanie do
z Hollywood, zatrzyma! się w ppręae fSussau, podobnych eksperymentów, spacerując na
po|ożonem na wyspie Bahamą w Rdhjiżp pó’ głębokości 28 metrów przez dwie minuty po
wyspu Flęridy. TFjipa pobiła tam zdjęcia do djiie oceanu. Podczas tej przechadzki potrą-
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swegu towarzysza. A pą-zeeież stewa Martina doiknęły ją do głębi i zrainiły «ę W»ąbyt boleśnie -----Właśnie w ustach tego diziiwnego, prawie obcego
mężczyzny imię Maksa Gibąoiną ząbrz^niato dla
niej sizezegóilinie d^ąpniąco-----— Tak! Ńąpraiwdę ma już dosyć tej głupiej,
przygnębiającej sprawy! t— rozmyślała, idąc —
J5
„
— Eioipłnaiwdy! Jest pan donskpnale painfonmo- Poprosili: jest znużona i... nie wiflzi oełu tego wiszy.wamy ą.., wezyrthwp I — tislysizał chłodne, pełpe stkięigp! Jedyną radą: skiońiezye z tem! Hyde pr«k
inofnji słowa z drgających ust „gwiajady Maje- dzej!... Byłe na.iy<-Jimiii..-i!
Przypomniała sobie swoje poirąipine rozważa
słicip" — Mipip, to, ą rąeaej wUŚnlie dlatego nie co
fam tego, os pewied®iałaHi!... Danujc pan .jedno nia i refleksje, z któjrych pozostał w niej mętny
tylko: że zostawię dla siebie wyłącznie kwestję, osad niechęci i rozdrażnienia... Czuła, że gryzący
po na to powie Maks Gibson, jak pan był łaskaw pył tej niechęci pszypirószał w niej przadiewiszystkiiem imię Makea Gibsona... Aż tu trzeba jeszcze,
zauważyć!...
— Pauli! |— zawołał Martin z pasją wściekłości że ten jakiś dziwaczny Mąjstiin...
Giga Bella rzuciła ukośne, bystre spojrzenie
ae Ramego siebie, lecz Olga Bella puehęiB dtonj po
fl# swego towąiraysza i — mimo cąłego pnzgnębiewstrzymała jego wybpicli.
Ępiszyli dalej tą samą, prawie pustą sieją,
nia wewnętrznego — żal się jej zipobiło jego su.roMfllwtóP gw«oak«wft pasaeował Wyślą, roswą; waj, ostrej, ą tąk bezradnie terąi?. posępnej twarzy.
— Pam, widzę, szczerze przejęty swoją winą!
żając, cq pja tiOjtynić, aby naprawić skutki swej
niiefeetomHej szezeeośai. Matnią, nie Btiftł prdWft — Uśmiechnęła się pocieszająco — Bo też, diopirawpapuRzae imienia Mflksą Gibsona w tych okolięz- dy, ziąsłużył pan na parządine... powiedzimy, uatą.rpoścaach i w obecności tej kobiety,,. A uęzyiniil to, qie uszów!.,. Ale może złagodzę wyrok... Gzy pąin
nadomiar złego, w sposób prowokująco-iiroimoany, ma coś na swoje — usprawiedliwienie? Jakąś, dajba! rfoślwy!,,. Uczuł się nagle gruboskór>nym, nie my na to, okoliicziniość łagodzącą?
Martin zwrócił się ku nfej porywczo, z dziw
okrzesanym brotąleim,,, Sam n.ie wiedział, skąd mu
eię wzięły tamte, 'zuchwałe stewą, ale pojmował, nym błyskiem w oczach.
be zawinił------że ściągnął na siebie słuszne wabi)
— Mam! •— zawołał zdławionym głosem t—
rżenie tych oczu, które były dla piega dipoasze nąd Lęaz obawiam się, aby ta... okoiliozmość łagodząca
wszystko!
nie wydalą się pani,,, jeszcze sroższym, zuęhwąl"
Olga Bella szła chmurna i żawpiącte miloząca, szyją występkiem!
£tełu M' taki ==. »waiMjlia .as
na ate es®»aae stajffliatewei uwł&i ba .

Wesoły prezydent
Pnzydont wkir<»lkfls»ija«j HfWPPO
Sipali tej Andorry, palożopej w PyirsneJach, Rw Pailęręs, jpfit z «aw04u hedawffl raspwy®h pwief. Nie firzehą się łątptn
dziwić, żp wdgielajŚP łiiedawiip WW;s4m
peWłBBpiu amerykańskiemu <i.xicsn-n iknrzpwi, przyjęć go w psęezairni.
Pptpipi jpdwfc pjwj papwia wi?-®
wyigodinie w salftpilku HIMydswtB,
zaczęji rozmawiać naturalnie o kryzy
sie światowym.
— Kry?y«? spytaj jw??sdę®ł Ikr Fśp
Ifiiiiep — egegflć
pieipk W Apr
darwe wiernie,
W iinnyiph papetiwa 1’jiądy wydaift z».
dqżp piepiejzy i dlatesp W?ą
zibyt wygflkie pądMki
Wk<ść, T© Jetrt
źródłem 'sirgit.
W Anidprzc podatki są prawie nieznane. NflS« Mfflli ipdĆMwwy kpgatąje hązdzp ipMfb — Wp?,0j'ha rfhdfei 4W pa^tws
jest honorowa i jjie bywa wwsiEIAdkSSA,
Urzednioy miusKą mieć puzatein prapg xąratlkową. I ja również.
Żadnych zbytków i peprezentacji u naś
niema. Jeżpli trafia pię jacyś kwfesiwS«y p,j?sylhyBi?<ś, pr^yjanuje i«h w W®
ąallpnilku, gidzie wpz,yscy ezują sie rhakhft’
naJeNie
preteinsji do bieoapyjnaści
i nie twiwdirtwy, że ■'yy-flftjglliśdły j®dyr
uą ęrawdwwij rpcontg pa z>biiwiei!iie Ś»wta. Nip potrwehajomy ani anniji, aini po,
łjftji, ani syiezieji. Wszystkn
p nap idfie kdifflO praę? fiję.
lgnę państwa śmieją się t ws, aile ws
»atp śmiejenpy się z nich, 9 to sip wyróWs
nypya. Ptrzytern zidaje mi się, żp niy hędziemy śmieji gię je®ze?e wówesss,
ininyłph juiż dawno ftdajds.ie msjefe chi®
do śmiechu.

— Niechże pan więc zastanowi się glębpku, ąjlłł—
zfipzmie się uspłmiwifldiiiiwiaó!
— Już się zastanowitem i,,, ząeliowąm dla sla
bie tę „okplijccijiość łągodizącą'*!... Jak. będzie hazmefflm,ięj! — rzeki Mąirtlta Sżczęęńlnym gtasta,
którpgp br^mieipie sduffliąfe i Zfipiepakaite „gwia
zdę iviajestic‘u“.
Rozunnijeli fię dastaiipaile i zamilkli nagle, jakby
zążenuwuni jąkąś tajeniną, ą odklpywą.iąeą się ńągle pęzpd nimi sprawą. Gzu|i pboję, że kilką
rajszyeh i dzisiejszych phwil, które spędziili razem,
jąikę przygodni znajomi, zawierały w sobie nie
uchwytne momenty głębokiej, utajanej gfy —
gry podług odwiecznego schematu: kobieta i męfc
czyzna... Poruszenia wewnętrzne ieh myśli zbiega
ły &ię .piż kilkakpoitpie u źródła tej ąąątej k^ęity,..
Olgą Bullą gzczyc-.iłą siię zbyt wytrawąem znawstweni mężczyzn, aby miała przflopzyć, |ąh mylUiip rozUWlWĆ pewne — mimochodem, leęiz bystrą
pochwycone — szczegóły w zachowaniu się Martiną... On sann wydal się jej popząjkflwa (ląBmalnyta
typem mętofyauy powyżej trzydżinsfikii, riw teintaygowaty ją podświądwnw jakieś płanącę, Ptemjie rzuty spojrzeń tego człowieka —' .już wcuoraj,
pirey pierwszej z nim rozmowie... Teraz, przyj
rzawszy się uważnie jego twarzy, w czas-ic nięfortunmej rozmowy w sąimnphodw i tu.tąj, w psyku
— czuła ronnąoe w gpłde zaętekawienią fflą d^iwppj
osoby jego ,Jłrzyjącielą“ Edwarda...
Zmierzali już ku brawię pąt-kw, gdy Olga Be*,
la Drzerwała milczenie,

8.

,K U R J E R ZACHODNI' czwartek 21 lipca 1932 roku,.
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się do niczego. Umierający odzyskał wresz
cie na chwilę przytomność i oświadczył, że
nieszczęście winien jest swej nieostrożności,
gdyż ubranie jego zapaliło się od papierosa^
A gdy wreszcie zrobiono mu uwagę, że ktoś
umyślnie oblał go naftą rzeki:
— Ach, to pewnie, zażartował sobie ktoś
ze mnie — a po chwili — pozwólcie umrzeć
mi spokojnie.
Nikt z badanych cyganów nie chciał zdra
dzić przyczyny śmierci Karta. Jednak rewi
zja w wozie Kartów odkryła prawdę. Zna
leziono tam blaszankę z naftą prawie próżną
a niektórzy z mieszkańców miasteczka sły
szeli jak brat żony Karta odgrażał się, że
musi mu „wypuścić wnętrzności44, żandar
merja aresztowała żonę Karta i jej brata,
ci jednak nie przyznali się do niczego. Po
zostaną w więzieniu obydwoje solidarni i
nie przemówią ani słowa na swoją obronę.
A gdy wyjdą z więzienia wrócą do swych
wozów, aby tułać się znów po całym świecie.

OflOgBk
RYBACKIE WYŚCIGI.

W atigielskiem mieście partowem Plymouth panuje wśród rybaków zwyczaj urządzania
wyścigów beczkowych na ulicach miasta.

Cyganie, wieczni tułacze.
Tajemnice życia obozów cygańskich.
Jedyną rasą na świecie- która nie zna oj
czyzny, są cyganie. Ich światem, w którym
się obracają jest droga, a ich chwilowem
miejscem zamieszkania las lub rów przy
drożny. A jednak nie ma na świecie rasy
niniejszej i bardziej czystej. Rozrzuceni po
całym świecie w poniewierce, zachowali jed
nak swe zwyczaje, swe prawa i swą wia
rę. Napiętnowani, przez nieszczęście wzbra
niali się zawsze z całych sił od jakichkol
wiek związków z chrześcjanami i zachowali
czystość swej rasowej krwi.
Nie tak dawno cyganie wybrali sobie kro
ją, który jednak nie ma żadnej kontroli nad
swymi poddanymi. Władza tego króla jest
jednak silniejsza nik jakiegokolwiek innego
absolutnego władcy. Jak wszystkie ludy, któ
re są napiętnowane przez los, cyganie uzna
ją nad sobą silę władzę przesądów i tajem
niczych rytuałów religijnych. . Oryginalny
n,p. jest ich ceremonjał zaślubin.
Banda cyganów zatrzymuje się. wśród pól
łub lasów. W kolo wielkiego ogniska tańczą
kobiety. Mężczyźni przygrywają na gitarach
i śpiewają nieznane i dzikie pieśni.
Naczelnik bandy cygańskiej ustawia w
pośrodku obozu obok ogniska dwoje narze
czonych.
Następnie przecina nożem dłoń narzeczo
nego a potem narzeczonej, łączy ich ręce,
tak, aby płynąca krew z nacięcia zmieszała
się obopólnie — i akt ślubu jest dokonany.
Ich niezależność religijna i ich indywidu
alność wierzeń jest tak wielka, że nie oba
wiają się mieszać często siwych obrządków
religijnych z obrządkami religji chrześcjańSkiej. Mają oni swą świętą Sarę, która była
służebną dwu błogosławionych Maryj od
morza. Relikwie tych trzech świętych nie
wiast przechowywane są w krypcie małego
kościółka w miejscowości zw. Sainte Marie
en Provence w południowej Francji.
Raz na rok, ostatniej niedzieli .maja wielka
procesja ze świętymi relikwiami idzie przez
miasteczko, a biskup z Aix, który specjalnit
przybywa na tą uroczystość błogosławi tłu
my wiernych. Tego dnia ze wszystkich za
kątków Europy przyciągają bandy cyganów
lo tego małego miasteczka prowansalskiejo. Są tam cyganie z polskich Karpat, z wę
gierskich naddunajskich nizin i z hiszpań
skiej Andaluzji
Tysiącami przybywają na tą uroczystość,
a w wilję święta, całą noc czuwają i modlą
się w krypcie małego kościoła.
A jednak cyganie swem tajemniczem ży
ciem, swemi dziwacznemi zwyczajami wzbu
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dzają zabobonny strach i pogardę u wie
śniaków.
Gdy we wsi ukaże się banda cyganów,
wtedy zamykają się wszystkie drzwi cha
łup a wieśniaczki żegnają się przejęte za
bobonnym strachem. Nie ma w tem zresztą
nic dziwnego. Cyganie są zawsze zdała od
dyscypliny i uregulowanych stosunków so
cjalnych. Są oni zawsze poza prawem.
Uważani są jeszcze po dziś dzień za czaro
wników i sprzymierzeńców szatana. Z tego
zabobonu ciągną cyganie zyski: wróżą z rę
ki, kart lub pfeima lub egzorcyzmują chore
zwierzęta.
Ich porwania dzieci, ich kradzieże, ich żbro
dnie są zawsze tajemnicze. Niezwykła soli
darność cechuje cyganów wobec swych to
warzyszy nawet w nieszczęściach i zbrod
niach.
Dowodem tego jest niezwykły wypadek
który zdarzył się przed kilku tygodniami
we Francji. Do pewnego małego miasteczka
prowincjonalnego przyjechał w swym kry
tym wozie, cygan Emil Kart ze swą żoną
i czworgiem dzieci. Byli w nędzy, a jeśli
zarobili lub wyżebrali trochę pieniędzy
sprawiali sobie uczty pijackie i upijali się
do nieprzytomności.
Takie libacje kończyły się zwykle tragicz
nie. Np. roku zeszłego Emil Kart pijany po
bił swego ojca a brat Karta zabił nożem
jednego ze swych towarzyszy.
W kilka dni po przybyciu Kartów nadje
chał do tej wsi inny wóz cygański. Byli to
jak się pokazało „kuzyni44, a wiadomo, że
krewni między cyganami są rzadcy i cyga
nie sympatyj rodzinnych nie uznają.
W tym jednak wypadku, postanowiono
uroczyście „oblać44 spotkanie i już od rana
cyganie „zalewali44 tą uroczystość rodzinną.
Około jedenastej wieczorem powstała
bójka między pijanymi, w której jednak
nie brała udziału żona Karta. Spity do nie
przytomności Kart położył się w trawie w
pobliżu swego wozu i usnął.
Gdy nagle w dwie godziny później całe
miasteczko zbudzone zostało niezwykłem
wyciem i jękami ludzkiemu Gdy mieszkańcy
miasteczka nadbiegli, straszny widok przed
stawił się ich oczom. Cygan Kart biegał w
koło cały w płomieniach jak żywa pochod
nia, wreszcie upadł nieprzytomny z bólu.
Konającego cygana przewieziono do szpitala
a.tamtejsza żandarmerja wszczęła dochodze
nie. Okazało się, że podczas snu ktoś oblał
naftą śpiącego w ubraniu Karta i podpalił.
Indagowani żona i jej brat nie przyznali
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MAMKA
zdrowa, młoda, poszu
kuje'
odpowiedni ego
m i ej-s c a. W i adomoś ć :
Sosnowiec, Naftowa 9,
Zapała Jadwiga (u p.
Podgórskiej).
4888

POSZUKUJĘ
nauczycielki domowej
dla diwojigia , młodszych
dzieci w śląskim okrę
gu przemysłowym. Ko
nieczne kwalifikacje
wymagamę przez wła
dze szkolne na Śląsku.
Dam pokój, utrzyma
nie i skromne wyna
grodzenie. Oferty: Wę
gienska Górka koło
Żywca, skrzynka pocz
towa Nr. 11.
4925

LOKALE
POSZUKUJĘ
pokoju z kuchnią w
śródmieściu Sosnowca
Zgłoszenia do Admini
stracji K. Z. piśmien
ne pod „A. Z.“ 4887

FÓTTOGRAFJE
Fotografie na porcelanie do nagrobków

od 10 zł. Portrety od 4 zł. Robota
OKAZJA!
pierwszorzędna.—
Do sprzedania 5 stoły
z marmurem bardzo
tanio. Sosnowiec, ul. flMffl $0MH, NlSłttl! U.
Prez. Mościckiego 7 u
stolarza.
4921

PODRĘCZNA NARODOWA
BIBLJOTEKA PROGRAMOWA:
1. J. Bartosiewicz „Słownik Polityczny4* zł. 5 Skł. gł. „Gaz. Warsz.*’
(Zgoda 5).
2. J. Bartoszewicz „Zagadnienia polityki polskiej** zl. 3 Skł. gł.
„Dom Książki Polskiej44 (PI. 3 Krzyży).
3. R. Dmowski „Polityka Polska4* zl. 10 Skł. gł. „Gaz. Warsz. “
((Zgoda 5).
4. R. Dmowski „Świat powojenny i Polska*4 zł. 10. Skł. gł. „Gaz.
Warsz.*4 (Zgoda 5).
5. J. Giertych „O program polityki kreso wej“ zł. 4.50, Skł. gł. „Dom
Książki Polskiej44 (W-wa, pl. 3 Krzyży).
6. H. Rolicki „Zmierzch Izraela zł. 10. Skł. gł. „Myśl Narodowa4* —
Warszawa, Al. Jerozolimskie 17, m. 5.
7. R. Rybarski „Przyszłość gospodarcza świata** zł. 9, Skł. gł. „Gaz.
Warsz.*4 (Zgoda 5).
8. M. Seyda „Polska na przełomie dziejów4* tom I wyczerpany, tom
II zł. 26) Skł. gł. „Dom Książki Polskiej**) pl. 3 Krzyży).
4807

w rolach głównych: Anny Oadra, Nita NaMi i Igo Sym

Od czwartku dnia 21 b. m.
ulubieniec wszystkich

i

POTRZEBNY
agent sprzedawca ar- ■
tykulu pierwszej po
trzeby, jako zastępca
poważnej firmy na re
jon Zagłębia Dąbrow
skiego, odwiedzający
stale wszystkie innie jscowości Zagłębia, ustosunkowainy w han
dlach towar, kolon, i
sklepach spożywczych
matcrjalnie odpowie
dzialny. Wynagrodze
nie prowizyjne. Zgło
szenia z podaniem ży
ciorysu i referencji do
Biura Ogłoszeń Teofil
Pietraszek, Warszawa,
Marszałkowska 115 —
pod „Zastępca na Za
głębie44.
4889

TOM MIK
w obrazie p. t.

Cennik ogłoszeń.

WŚRÓD ZWIERZĄT.
Ziły przykład idzie z góry. Kto je o teu
pouczył — niewiadomo, dość, że idąc
za przykładem ludzi, zwierzęta zaczęły
debiutować w samobójstwie. Fakt ten
zaobserwowano w ogrodzie zoologicznym
w mieście. Chester (Ain(gilja). Stara szym
painsica uwiązała sznur na gałęzi, znaj
dującej się w jej klatce, założyła sobie
stryczek na szyję i zanim ktoś z widzów
zdołał zawołać o pomoc, skoczyła w pró
żnię. Nadibieiglli dozorcy, weszlli do klat
ki, odcięli stryczek, aile szympansica już
nie żyła. Tak przynajmniej podają ten
fakt pisma angielskie. Kto wie, ile stopni
wykazał termometr tego dnia?

ŚMIETANKĘ
POSZUKIWANY
1 pokój z kuchnią w
sterelizowaną
firm)
OŻENKI
..Sigaliina*4,
cukierki
śródmieściu Sosnowca
śmietankowe
wileń.
w starym dom/u, sło
akie. Sprzedaż hurto
neczny, od zaraz. Zglo
szenia piśmienne do JEŻELI BRAK WAM wo - detaliczna. — R.
Administracji pod „A odpowiednich znajo Wolisk i, M od rizejo w s k a
matrymonjal- telefon 5-75, Sosno
Z 44
4918 mości
nych, zażądajcie bez wiec.
4920
płatnych informacyj
DWA POKOJE
załączając
fotografję.
z kuchnią z wygoda
POSZUKUJĘ
Powiernik**,
mi do wynajęcia. So ..Śląski
pożyczki na pierwszy
snowiec, Piłsudskiego Katowice, 5-rgo Maja numer hipoteki sumę
5854
46.
4922 Nr. 19.
".000 — 4.000 dolarów
Zgłoszenia „Kurjer Z;
POTRZEBNY
chodni4* pod „Pożycz
ROŻNE
ka“.
pokoik przy rodzinie.
Zgłaszać się: SosnoZAGINĄŁ
w iec, W a rsza-wsika 14.
w ędlin iarni a.
4951 weksel na zł. 100. Wy
ZGUBIONE
stawca Jacenty Ciupa
ła, którv unieważnia DOKUHĘENTY
SKLEP
rtę
’
4915
pokój kuchnia, punki
POSZUKUJĘ
handlowy do wynaję
KSIĄŻKĘ
cia Sosnowiec, Nowo- dzierżawy domu 4-popogońska 12, Olszew kojowego z ogrodem, wojskową — wydaną
ski.
4')">() placem i zabudowania przez PKU. Pszczyna
mi gospodarczemi. o- zgubił Bożek Woj
4899
kolica Sosnowca. Zgło ciech.
szenia piśmienne „KuKUPNO
KSIĄŻKĘ
rjer Zachodni4* — pod
4926 Kasy Chorych zgubił
i SPRZEDAŻ ..Dzierżawa*
Adam Matoła.
4924
CHOROBY
KARTĘ
serca,
Basedow,
ast

OKAZJA!
ma, cukrzyca. Sanato wydaną przez Magi
W pobliżu Warszawy rium „Sałus** Kraków strat Będlziński do P
sprzedamy 10-morgo- P rzy rodołecznictwo.
K. Ch. zgubiła Micha
wą kolonję za 2000 zł.
4822 lina Kałuża.
15-morgową za 5000 zl.
Godzina koleją od
Warszawy, lewa stro
na Wisły. Rola, las,
łąka. Urocze położe
nie. Wpłaty 25 proc., iiwmiwi^iiimiiiiikiwMawMiMimmmini imiiiiiiiii inijijg
reszta na 1 i pół roku.
„Ziemia i Dorn4*. War do dowodów na poczekaniu, pocztówki
szawa. Wilcza 12.
4777 art. wykonane od 5 zł. za 6 »ztuk. —

„Dziewczątko z Prateru

Kiao-Teatr .UDZIAŁOWY4*

I DŹWIĘKOWE KINO

POSADY
i PRACE

Samobójstwa

W NASTĘPNYM PROGRAMIE

EMIL JANINGS

Ulubieniec Bogów
NAD PROGRAM

Stalowa Dłoń

MARYNARZ
l PRZYPADKU
WESOŁA KOMEDJA
SPOSOB
NA POPULARNOŚĆ
WESOŁA KOMEDJA

Wiersz milimetrowy jednotomowy; aa 1-ej stronie wzg^dnie przed tekstem 60 gr., w kromce 60 gr„ w tekście 45 gir, za tekstem 2U
Ogtoszejda drobne do 20 wyrazów 10 — 30 gŁ» za każdy wyraz, powyżej 20 wyruzfrw 20 — 60 groszy za każdy wyraz od poeząfkn.
Najmniej 1 złoty. Ogłoszenia drobne o zgubionych dokumentach i poszukiwaniu pracy po 5 groszy za wyraz, najmniej 50 groszy.
Ogłoszenia z układem tabelarycznym o 25 proc, droższe. Zagraniczne 100 proc, droższe. W numerze niedzielnym i świątecznym
25 proc, drożej Ogłoszenia fantazyjne 50 proc, droższe Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm. za tekstem 35 mm.
Za terminowy druk oraz
OFaz przestrzeganie mi<
miejsca ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Za niedostarczenie pisma z przyczyn, od
Wydawnictwa „Kurjera Zachodniego44 niezależnych, Wydawnictwo nieodpowiada. Wszelkie pretensje finansowe
Wydawnictwa
JKurjer Zachodni44 zaskarżalne są w Sosnowcu.

FILJE: Będzin, Małachowskiego 7. TeL 7-90. — Grodziec, Będzińska.
SOSNOWIEC: Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4. TeL Nr. 64. Skrytka pocztowa 62.
Dąbrową, uL Krótka 11. TeL 202. — Zawiercie, 3-go Maja 27.
Ad ministracja i Piłsudskiego A. TeL 73.
WYDAWCA i REDAKTOR NACZ- TADEUSZ OPIOŁA---- DRUK -KURJERA ZACHODNIEGO- W SOSNOWCU PIŁSUDSKIEGO <4. —REDAKTOR ODP. HENRYK STRYJEW.SKL

