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Prenumerata wy
nosi miesięcznie

CENY
Za wiersz milimetrowy przed
SO groszy, w tekście 55 gr.,
ga tekstem 25 gr. O głoszę
nia.tabelaryczne 50 proc., a
świąteczne 25 proc. drożej
Drobne ogłoszenia po 5 —
10 groszy za wyraz. Naj
mniej 1 zł.

zł. 2.00
A d re s red ak c ji i a d m in istra 
cji: P i ł s u d s k i e g o Nr. 3, tele 
fon 4-97, telefon m i e s z k a n i a
r e d a k t o r a 6-92, <e!efon r e d a k 
cji n o e n n e j i d r u k a r n i 4-‘->4.

BEMOKHfOYOZNY ORGAN NIEZALEŻNY. i f P
Wydawca: Helena Monsiorska. — Red. odp.: Wiktor Monsiorski.
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F I L JE:

Będzin, hotel Bristol, te!. 5-98; Grodziec, ulica Kościuszki;
Zawiercie, Piłsudskiego 5.

Aresztowanie dyktatorów mięsnych

JAM KAJ ZER

czynny członek Z w iązku Strzeleckiego
zmarł śmiercią tragiczną w duiu 11 stycznia 1928 roku,
Eksporfacja zwłok odbędzie się ze szpitala Renardowskigo
na cmentarz w Niwce dnia 21 stycznia 1928 r, o godz. 2 popoł.
Na smutne te obrzędy zaprasza wszystkich swych członków

Oddział Związku Strzeleckiego
w Niwce.

pod zarzutem lichwy
ŁODZ, 20 1. W Łodzi wykryto
wielką aferę mięsną, w wyniku któ
rej aresztowano kilku hurtowników
z prezesem żydowskich hurtowni
ków mięsnych na czele, a mianowi
cie^ Szmula Rozensona (Aleksan
drowska 13), Mendelsona Suiimier-

skiego (Nowozarzecka 8), Chaima
Ginsberga (pi. Reymonta 3) i Zysie
Hechta (Nowozarzeczna 9).
»Dyktatorzy mięśni aresztowani
zostali pod zarzutem sztucznego po
drażania mięsa na rynku.

W z a r z ą d z ie c e ln y m m . © d am sk a
zdefraudow ano 8 0 0 .0 0 0 zł.

Dziś i dni następnych
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DOUGLAS FAIRBANKS
„Czarny Pirat”
Jeden z najpotężniejszych filmów w barwach naturalnych.
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Następny program

o

Douglas Fairtaks „12 DJAMEMTOWst
Na żądanie publiczności powtórnie na ekranie naszym po
wznowieniu spalonych 1 i 2 aktów.

Wybuch w Modlinie.
1 zabity, 3 rannych.
£ WARSZAWA, 20.1. W czasie
_____
J'iwiczcn 1 p. saperów w Modlinie
’kijku szeregowców z podoficerami
‘/aa czele otrzymało polecenie wysa{dzenia w powietrze pewnego objeJkhL Zgodnie z rokazem założono
/Utnę i lont, którego czas palenia o, Miczor.y był na kilkanaście sekund.
* Licząc na to nie spieszono się
Ą opuszczeniem zagrożonego miej
sca, gdy nagle rozległ się ogłusza
jący huk. Kiedy słup dymu i tumaffly kurzu opadły oczom świadków

przedstawił się okropny widok.
Na ziemi tuż przy ogromnym
leju po minie leżały straszliwie po
szarpane zwłoki, opodal wiło się
kijku ciężko rannych. Zabitym oka
zał się kapra! Karol Kozłowski,
rannymi: plutonowy Koral oraz ka
prale: Kaszyński i Głowacki, któ
rych przewieziono do szpitala woj
skowego w Modlinie.
Dochodzenie w sprawie wybuchu
prowadzi żandarmeria,

GDANSK, 20. 1. Dotychczasowe
dochodzenia, przeprowadzone w spra
wie nadużyć pieniężnych, popełnio
nych w kasie głównej zarządu cel
nego Wolnego Miasta, wykazują, iż

Zbiegłych lotników czeskich aresztowano koło Kowla.
ŁUCK, 20. 1 W czwartek 18 bm.
w godzinach rannych policja ujęła
dwóch uczniów szkoły lotniczej w
Prościejowie (Czecho-Słowacja), de
zerterów, którzy lądowali pod Hru
bieszowem z powodu braku benzy
ny i pieszo dotarli do Kowla. Sta

RYGA, 20.1. Z Moskwy donoszą,
że wśród zwolenników Stalina za
panował niepokój wskutek ukazania
się mnóstwa odezw opozycyjnych.
Komitet centralny trockistów roz
powszechnia odezwy te po całej
Rosji protestując w nich przeciwko

polityce Stalina i nawołując do otwartej walki z obecną władzą ko
munistyczną.
Odezwy wręcz oświadczają, że opozycja dążyć będzie do obalenia
Stalina i zagarnięcia władzy w swo
je ręce.

Stresemann objął już urzędowanie,

Pisma donoszą że...

BERLIN, 20. 1. (wł.). Minister
spraw zagranicznych objął dziś
urzędowanie.

— Aresztowano w Warszawie 3
dyrektorów spółdzielczego banku
społecznego: Szmitkowskiego Butle
ra i Trubaczka, którzy popełnili de
fraudację, sięgającą pół miljona zł.
— Ujęto obu sprawców morder
stwa, dokonanego na małż. Bojmajlacf.
w Warszawie, jeden z nich Brorawicz odebrał sobie żvcie.
— Inspektorat ber.k wy mim skar
bu w roku 1927 przeprowadził 105
rewizyj w bankach i wykrył 105 uchybień.
— Nocy ubiegłej policja aresz
towała w Warszawie b. posła Szapiela i jego znajomą Głowacką,
która podejrzana jest o udział w
ucieczce 6 więźniów z więzienia
przy ul. Długie.

Nota francuska będzie przesłana dziś
do Waszyngtonu.

Radjoteiefon Waszyngton --- Bruksela otwarty
dla w s z y s tk ic h .

Epidemja grypy w 12 p. p. w Wadowicach

skim w Brukseli Gibsonem oraz
belgijskim ministrem komunikacji.
Rozmowa trwała trzy minuty,

Królewiec miejscem rokowań polsko-litewskich.
WARSZAWA 20.1. Odpowiedź !iJewska na notę polską doręczona zo
stała wczoraj przez p. Adama Tar
gowskiego min. Zaleskiemu. Tekst
floty po szczegółowem zbadaniu jej
przez rząd zostanie wkrótce podany
do wiadomości publicznej.

W kołach dyplomatycznych mó
wiono wczoraj, że Litwini, powołu
jąc się na dogodne warunki techiczno - komunikacyjne, pragnęliby, aby miejscem rokowań był Królewiec.

Rabunek złotych z ę b ó w .
Napastnicy zbiegli bezkarnie.
fi" WARS ZAWA,20.1 Ul. Sapieżyńską brudek, iż sztuczna szczęka wypad
kroczył handlowiec branży manu ła na chodnik,
!faktorowej p. Jakób Baumei (NisNapastnicy porwali zęby i ucie
ka 28).
kli. Alarm i pościg okazał się bez
jacyś dwaj urwipołcie zauważyli, skuteczny.
M p. Jakób ma złote zęby. Porikradł
Poszkodowany ©Mcza straty m
,&zy się więc znienacka1, ‘zadali mu SOD złotyck
•Jsilka tak mocnych ciosów w pod-

wili oni czynny opór, dając kilka
dziesiąt strzałów karabinowych do
patrolu policyjnego, raniony przytein
został posterunkowy. Zostali oni
schwytani i rozbrojeni i będą odsta
wieni do Warszawy do dyspozycji
władz.

Dwa komunlzmy w Rosji.

PARYŻ, 20. 1. (wł.).a »Le Matin«
donosi, że nota francuska, w spra
wie paktu, potępiającego wojnę,
przesłana będzie do Waszyngtonu
dziś wieczorem.

WASZYNGTON, 20. 1. Dzisiaj
(.'©łwarto radiotelefoniczną komunika<eję z Brukselą, jako pierwszy rozstawiał Kellog z posłem amerykan-

sprzeniewierzona przez urzędników
celnych w Gdańsku kwo:a doszła
do 450.000 guldenów gdańskich, t. j.
około 800.000 zł.

KRAKÓW, 20. 1. (wł.). Oddział
sanitarny D. O. K. otrzymał wiado
mość, że wśród żołnierzy 12 p. p.
w Wadowicach wybuchła epidemja
grypy. Chorych żołnierzy izolowa
no i umieszczono ich w osobnej
części koszar.

Zderzenie wozu tramwajowego z samochodem.
Wczoraj o godzinie o popołudniu
wyjechali autem poiicyjnem inspek
tor szkolny p. Winiarski, zastępca
komendanta powiatowego p. p. ko
misarz Biechonski i aspirant Rozumski, który prowadził auto. Pa
nowie ci jechali na inspekcje kur
sów dokształcających dla
poli
cjantów.
Przy wyjeździe z ulicy Mała
chowskiego na ul. 3 Maja w S o s
nowcu, prowadzący samochód aspi
rant Rozumki zauważył w ostatniej
chwili idący od strony Będzina wóz
tramwajowy, który jechał z całą

szybkością, nie dając sygnałów ostrzegawczych przy mijaniu ulicy
Małachowskiego.
Dzięki przytomności umysłu pro
wadzącego samochód asp. Rozumskiego, który zorientowawszy się
szybko w sytuacji przyspieszył bie
gu i w ten sposób uniknięto poważnej
katastrofy. Wóz tramwajowy ude
rzył w tył samochodu. Siedzący z
brzegu komisarz Biechośki uległ
silnemu potłuczeniu nogi i zranieniu
głowy, p. Rozumski doznał lekkich
obrażeń ciała, a p. inspektor Wi
niarski wyszedł bez szwanku.
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»Idziemy do obecnych wyborów tern państwa haracze w postaci ta
z hasłem, by to przeklęte zło, które kich czy innych koncesyj.
trawiło tak jeszcze niedawno nasze
Źródłem tego zła było rozszala
państwo, nie mogło nigdy powró łe partyjniciwo. Ono podyktowało
cić. Chcemy zabezpieczyć naszą najpierw bezsensowną zasadę su
Ojczyznę od tego, chcemy by nikt werenności pierwszego sejmu, ono
nie mógł i nie śmiał powrócić do potem władze wykonawczą zepchnę
tych zbutwiałych kart naszej historii. ło w przepaść bezsilności.
Gdy dzisiejszy premjer rządu
Przez chorobliwą zawiść do tego,
marszałek Piłsudski w zaraniu nie który stał na czele państwa i dźwi
podległości spieszył ze zwołaniem gał brzemię odpowiedzialności, do
przedstawicielstwa narodu — jakie- naczelnego wodza — partje niszczy
miż nadziejami biły wtedy serca pol ły wiarę narodu w jego własne siły,
skie, czegóż oczekiwaliśmy od sejmu? obcym wmawiały zasługi, cudzym
Minęło szereg lat i nadzieje wy »bogom« biły bałwochwalcze pokło
gasły doszczętnie, by na ich popio ny, przeciw własnemu państwu in
łach wyrosło zrazu rozczarowanie i trygowały. — Wskutek stronniczych
zawód, a potem powszechne i ogól animozyj lekceważono sobie przez
ne potępienie.
długie lata zagadnienie obrony mło
Na nasze sejmy padł wyrok spo dego państwa. Wreszcie szał par
łeczeństwa zgodny i najsprawiedli tyjny doprowadził do hańby glorywszy.
tikowania zbrodni zabójstwa pierw
Miały sejmy nasze dla nowo szego prezydenta Rzeczypospolitej.
powstałego państwa położyć pod
waliny, podwaliny jego praw i uPamiętajmy, że te ohydne czasy
stroju. Po dwuch latach swarów u- są przecież tak niedawne. Partyjnicy
chwalono konstytucję, której nikt nie mimo bolesnych doświadczeń ni
ma dziś odwagi bronić, o której czego się nie nauczyli. Ze źle ukry
gruntowną i spieszną naprawę upo waną zawiścią patrzą na obecną
mina się instynkt powszechny.
poprawę, bo ona mimo nich i wbrew
Miały być nasze dotychczasowe nim nastąpiła. Partyjnicy ci radziby
sejmy stróżem praw, a więc prze- powrócić do złych zwyczajów z
dewszysfkiem tej powszechnie uzna przed półtora roku, które »parlanej zasady, że nie wolno ciałom mentaryzmem« bądź też »praworządprawodawczym pod grozą zniszcze nością« nazywają.
nia siły państwa sięgać po władzę
Nakazem chwili obecnej jest nie
wykonawczą. Sejmy nasze te pod dopuścić do powrotu tych metod
stawową
zasadę
systematycznie rozprzęgania państwa. Musimy dą
gwałciły do maja 1926 r., deptały żyć do tego, by p rz y sz ły sejm i
praworządność każdego dnia i każ sen a t w zm ocniły w ład zę p re z y 
dej godziny. Resorty życia państwo denta, d o k o n ały m ą d re g o w z a 
wego zamieniały się na podwórka sad a c h i p rak ty ce ro zd ziału u coraz to innych stronnictw. W ca p raw nień w ładzy w ykonaw czej
łym kraju, jak długi i szeroki za i ustaw odaw czej I po p raw iły n a sz
równo w biurach ministrów, jak I u stró j tak, b y g w a ran to w a ł siłę
najniższych urzędników, szalała za i sp ra w n o ść w rząd zen iu . Bez
raza ingerencji prezesów klubów, tego nie będzie można kontynuować
posłów, prowincjonalnych dygnita tej poprawy stosunków, którą wszy
rzy partyjnych, pospolitych agitato scy dziś naocznie widzą. Bez siły
rów. Młoda i niedość silna i zwarta państwa i rządu na nic wszelkie
machina państwowa stała się żero programy i najpiękniejsze hasła, bo
wiskiem najsprzeczniejszych wpły n:kt ich wtedy w życie wprowadzić
wów i protekcyi, które decydowały nie zdoła. Bez dobrego ustroju pań
o wykonaniu czy poniechaniu ustaw, stwa niema dobrobytu ogółu. Bez
o rozporządzeniach, o mianowaniach. dobrobytu, słabi i uzależnieni, nie
Sejmy nasze obalały raz po raz zdolnymi być musimy do istotnego
z lekkomyślną pochopnością gabi zw alczan ia kom unizm u i a n a r
nety, nie zdając sobie sprawy, co ch) i.
dalej będzie. Tolerowały tylko te
Polska dzisiejsza w ym aga i
gabinety, które płaciły parijom kosz p ra g n ie silnego rz ą d u , któryby

podołał ogromowi zadań, stojących
przed
odbudowanem
państwem.
Dawna Polska runęła w przepaść w
upadku z braku silnej władzy. Je
żeli Polska dzisiejsza ma żyć, roz
wijać się i pełnić swoją misję cy
wilizacyjną — musimy mieć silny i
sp ra w n y rz ą d .
K onstytucyjne podstaw y dla
silnej w ładzy w ykonaw czej bę
dzie m usiał w yw alczyć dla Pol
ski now y sejm . Nie wierzymy, by
ci, którzy dotychczas psuli przez
swoje partyjnictwo konsiytucję, mo
gli pracę naprawy ustroju państwo
wego wykonać uczciwie i by nie
powrócili do chorobliwych nałogów,
których przez szereg lat byli nie
wolnikami.
Pragniemy, by przyszii posłowie
zwrócili szczególną uwagę na z a 
g ad n ien ia g o sp o d arcz e n a sz e 
g o pań stw a, dążyli do planowego
wzmożenia produkcjiskrajowej, pod
niesienie zdolności wytwórczej na
wszystkich polach pracy polskiej i
by i ten trud godzenia inte
resó w podejm ow ali b ez u p rze
dzeń i anim ozyj partyjnych. Wie
rzymy, że prace o wiele lepiej, niż
partyjni politykierzy wykonać bę
dą w stanie ludzie związani z pracą
samorządową, gospodarczą czy też
społeczną. Są oni bardziej wrośnię
ci w dziedziny życia realnego i
trafniej rozumieć będą jego potrzeby.
Nie wierzymy, by ci, - którzy" każde
realne zagadnienie topili w stronni
czych swarach sejmowych, potrafili
regulować politykę gospodarczą
państwa.
Chcemy, by w przyszłym sejmie
panowało w yższe poczucie p a ń 
stw ow e i by przyjęto jako obywa
telski nakaz, że nie m ożna z ko
nieczności państw ow ych robić
sobie b ro ni dla w ym uszania od
p ań stw a takich czy innych kon
cesyj.
Chcemy wreszcie tego poprostu,
by w eszli do sejm u ludzie o w yż
szej i czulszej w rażliw ości etycz
nej. Nie wierzymy, by ten postulat

mógł być osiągnięty przez tych,
którzy tolerowali wśród siebie kalumnjatorów zawodowych, płatnych
agentów obcych i typy o niskim
moralnym "poziomie. Nie chcemy
powrotu na ławy poselskie winowaj
ców niesławy poprzednich sejmów,
upiorów Polski przedrozbiorowej,
które państwo nasze tak niedawno
jeszcze na krawędź przepaści spy
chały.

Z chwilą wyboru nowego wójta
w gminie Kromołów w;ele się zmie
niło. Bolączką każdego obywatela
jest złe traktowanie go przez pra
cowników w różnych instytucjach
państwowych
i samorządowych,
gdzie częstokroć interesanci bywają
ignorowani i źle traktowani przez
personel urzędów. Z objęciem przez
ob. Kwapisza stanowiska wójta gm.
Kromołów — zostało wydane rozpo
rządzenie, że personel gminy ma

bezzwłocznie załatwiać interesantów
i przez czas załatwiania Sonnalności interesanci spokolnie mogą so
bie posiedzieć na krzesłach w urzę
dzie, gdzie dotychczas interesanci
oczekiwali załatwienia stojąc.
Dobry przykład do naśladowania
mogłyby wziąć z gm Kromołów
inne urzędy gminne, a tym samem
zapanują nader sympatyczne sto
sunki między poszczególnymi oby
watelami a urzędami.
fto-św it.

— Proś.
P. Noblecourt zrozumiał odrazu,
że pomoc kilku osób i walka róż
nych uczuć może przynieść pewną
korzyść śledztwu.
Klotykla Duclos weszła do ga
Powieść.
binetu w towarzystwie p. Midoux.
154
Zaledwie spostrzegła
Renego,
podbiegła
ku
niemu.
— To właśnie miałem na myśii,
— Dziecko moje drogie! ReneL.
i tobie jednemu tylko chciałem to
—- Matko moja kochana!...
wyznać. Dlatego to pragnąłem roz
Objęła szyję jego ramionami i
mówić się z tobą bez świadków.
łkając
przyciskała do serca.
— Cóż panie sędzio — rzekł aPo przejściu pierwszego wzru
dwokat, zwracając się do urzędnika
— odmawiasz pan rozmowy na o- szenia zwróciła swą zapłakaną twarz
do adwokata i serdecznie uścisnęła
sobności?
Sędzia, siędzący przy swem biur dłoń jego.
— Dziękuję ci panie Henryku,
ku i bawiący się nożykiem z kości
że
spotykam
cię tutaj w podobnej^
słoniowej do przecinania papierów, chwili.
podniósł na niego wzrok i odrzekł
■
— Byłbym szczęśliwym — od
tonem prawie pogardliwym.
rzekł adwokat — gdybym m ógłpo— Mapróżno nalegasz pan. Za- módz.
dowolnijcie się panowie i taką roz
— Możesz pan wiele. Wiadomo
mową. Możecie mówić swobodnie, ci zapewne co się stało. Rene nie
jak gdyby mnie tu nie było.
chce powiedzieć, co robił w tym
W tej chwili drzwi otworzyły się czasie, gdy w zamku spełniono
i do gabinetu wszedł chłopak biu zbrodnię. Trzyma własny los w
rowy.
swych rękach. Gdyby chciał powie
— Co tam nowego? — zapytał dzieć, przekonanoby się, że jest nie
sędzia.
winnym. Nie wiem co dzieje się ze
— jakaś pani i pan pragną wi mną od nocy wczorajszej. Czy mó
dzieć się z panem sędzią.
wiłeś mu pan, by powiedział?
—« jak się nazywają?
— Miałem właśnie mówić, gdy
— Pani nazywa się Kloiylda pani weszła.
Duclos.
— Widzisz, Rene - zwróciła się

Klofylda do syna — i twój przyja
ciel jest tego samego zdania. A
przecież on jest adwokatem i zna
się na sprawach. Niepodobna, byś
milczał dłużej. Mów Rene, mów.,.
— Chodzi tu o twój honor, do
ktorze —• wtrącił p. Midoux — a
może nawet o życie twej matki. Pro
szę pana, powiedz.
— Mor drodzy, żądacie odemnie
rzeczy niemożliwej. Wyznanie, jakie
go wymagacie, byłoby najohydniej
szą zdradą. Nie uczynię go.
— Zawsze to Samo! — zawołała
matka. — Czyż pan nie widzi, pa
nie sędzio, że syn mój nie chce po
wiedzieć tylko przez wygórowaną
delikatność? Tembardziej, że łatwo
mógłby odpowiedzieć zarówno ko
misarzowi policji, jak i panu, iż
podczas pełnienia zbrodni przecha
dzał się w polu.
— To bardzo prawdopodobne
zauważył adwokat.
— Tak, ale to nie wystarczyłoby
do obalenia zeznania ofiary,
— Ach, to oskarżenie takie stra
szne! — zawołała Klofylda. — Pa
nie Fouion, pomóż mi pan. Powiedz
memu synowi, że nie powinien upie
rać się. Boże mój drogi, Rene wię
źniem! Dzisiaj jest jeszcze oskarżo
nym, lecz jutro może być stawionym
przed sądem i potępionym!... Czeka
go hańba i cierpienie!., mnie zaś
hańba i śmierć! Renć, błagam cię.

mów, uniewinnij się. Nie doprowa
dzaj biednej swej matki do rozpaczy]
Nachylona nad nim płakała go-,
rącemi łzami.
Uklęknął przed nią i /.e łzami
w oczach rzekł.
— Matko moja, przebacz mi!
Poczem powstał i dodał:
— Panie sędzio, każ pan odpro
wadzić mnie do celi.
— Dlaczego, Rene? — zapytał,
po cichu Henryk.
— Bo mi już brak sił. Nie po
winienem popełnić czynu niegodzi
wego.
— Więc idź. Postaram się zobączyć z tobą jak naiprędze;.
Adwokat był przekonanym, że
tylko jakieś szlachetne uczucie zmu«;
szało Renego do takiego postępo4
wania. I pochwalał je w głębi duszy,
choć nie miał dowodów na poparcie
tego przekonania.
Na rozkaz sędziego weszli żoł< j
nierze i odprowadzili więźnia.
Pan Midoux i Fouion. widząc
chwiejącą się na nogach Klofyldfc.
pośpieszyli jej z pomocą.
— To nic*— odrzekła głosem
urywanym — jestem silną, chcę ro-'
zmuwić się z sędzią śledczym. Pa-,
nie sędzio, to jest najuczciwszy,
człowiek na ziemi, a pan go traktu
jesz jak złoczyńcę. Niech pan
dzie względnym dla niego.
■■J:
c. d. u. '■

Programowa odezwa.
Ukazała się zapow iadana od kilku dni odezw a program ow a w y 
borcza „bezpartyjnego bloku w spółpracy z rządem 1'. O dezw a ma nastę
pujące brzm ienie:

W e lin g Ramband i E. S iro n

R ząd m a rsz a łk a P iłsu d sk ieg o
dokonał w ciągu 19-tu miesięcy ol
brzym iej p racy , której dodatnie
wyniki widzi i odczuwa każdy oby
watel. Fakt ten musi wzbudzić wię
cej wiary i zaufania wśród szero
kich warstw społeczeństwa, niż
czcze rezonerja, czy demagogiczne
programy partyjne.
Szumnych deklaracyj programowych złożono w
naszych sejmach setki. Tyle były
one warte, co mierzwa słomy. Pra
ca, dokonana przez rząd marszałka
Piłsudskiego przekonuje nas, że
o dnaleziono
w łaściw ą d ro g ę,
w iodącą do potęgi p ań stw a i po
m yślności jeg o obyw ateli.
Nie chcemy z tego gościńca
schodzić na stare manowce i trzę
sawiska. Chcemy, by dia każdego
dzisiaj widoczna poprawa stosun
ków nie była przemijającym epizo
dem w dziejach Polski wyzwolonej,
lecz początkiem długiego i świetne
go okresu wszechstronnego rozwo
ju sił i zasobów państwa i jego
warstw najszerszych. D latego uw a
żam y, że w sp ó łp raca z rząd em
m a rsz a łk a P iłsu d sk ieg o jest dziś
dla k ażd eg o o byw atela n ak azem
obow iązku p a trio ty c z n eg o i m ą
d ro ści stanu. Dlatego pragniemy,
by w nowym sejmie i senacie znale
źli się ci, których łączy troska o
siłę państwa i k tó rzy ch cą rz ą d o 
wi m a rsz a łk a P iłsu d sk ieg o dać
oparcie i pom oc w Jego p ra 
cach.
Pod powyższą odezwą figuruje
kilkaset podpisów przedstawicieli
wszystkich warstw i sfer.

. -
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Akcja komunistów ca terenie Zagłębia.

Od środy 18 do niedzieli 22 stycznia włącznie ^
Najpotężniejszy film francuski. Przewrót w kine- O
Ł.
matografji
flj

„Uroczysty tydzień" — Wybory. — Nieszczere zabiegi.
Związek młodzieży komunistycz
nej święci od dnia 15 bm. do 21 bm.
tydzień uczczenia pamięci Liebknechta, Róży Luxenburg i Lenina. W
związku z tern działacze komuni
styczni rozrzucają masowo odezwy,
nawołujące do jednoczenia się pod
sztandarami komunistów i występu
ją w tych odezwach przeciwko obec
nemu ustrojowi kapitalistycznemu.
W poszczególnych punktach miasta
komuniści wywieszają czerwone
s sztandary z napisami: »Cześd paI mięci Lenina!« Jednocześnie z po
wyższą akcją swego »fygodnia« ko
muniści przeprowadzają agitację
przedwyborczą, nawołując do głoso
wania do sejmu i senatu na listę
»Jedności robotniczo-chłopskiej«.
Pozatem działacze komunistycz
ni zwrócili się do sekretariatów okręgowych związków zawodowych
przemysłu metalowego i górniczego
z propozycją wysunięcia wspólnych
żądań o podwyżkę dotychczasowych

zarobków robotników.
Wiadomą jednak jest rzeczą, że
komunistom nie chodzi w danym
wypadku o chęć poprawy bytu ro
botników, lecz przeważają tu wzglę
dy czysto polityczne. Pod hasłem
poprawy bytu robotników komuni
ści chcą zjednać sobie sympatje
mas robotniczych i zdobyć większą
ilość członków dla swej parlji. Jak
się do tej propozycji ustosunkują
związki zawodowe metalowców i
górników, narazie jeszcze niewiado
mo. Sądzić jednak należy, że dwa
najpotężniejsze związki zawodowe
na naszym terenie, które pozostają
pod kierownictwem ludzi, związa
nych ściśle z P.P.S., potrafią odpo
wiednio potraktować,
nieszczerą
propozycję komunistów. Przpomnieć
bowiem należy komunistom, że dotyczczas P.P.S. potrafiła bez ich po
mocy walczyć zwycięsko o poprawę
bytu szerokich mas robotniczych.

KINO

„ffowości” Z

10 aktów zawrotnego szału zmysłów.

®
W rolach głównych:
2
^ Złotowłosy wampir CLA1RE DE LOREZ, odtrą- ©

B ędzin.

S

eona M-LLE JOSYANNE i władca ukrytych ;n
skarbów IWAN PETROWICZ.
N

>
GO

Nad program KOMEDJA w 2-ch aktach.

Tylko 5 dni.

„OAZA”
S osnow iec.

(G w iazda N ow ego Jorku)
Pełen emocji dramat uroczej dziewczyny.
W roli głównej rasowa Australijka OLIVE BORDEN.
Nad program KOMEDJA w 2 aktach.
Od 23 stycznia Romans kapłanki wschodu (Sromowiec maharadży)

C u k i e r n i a 53SIELJkHKJkss

d la bandy Zielińskiego*
Dalsze szczegóły działalności głośnej szajki.

WŁ. BASZKO WSK1EG O

złodziejskie.
Korfantowa była w ścisłym kon
takcie z bandą i niejednokrotnie by
ła używana do specjalnych misyj.
Bandyci wysyłali Korfantową do
Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie od
wspólników bandy otrzymywała
fałszywe dowody osobiste na różne
nazwiska i wręczała bandytom. P o 
zatem utrzymywała ona kontakt z
kochankami Zielińskiego i Goszcza,
informujące je, gdzie i kiedy mają
się spotkać z bandytami
O każdej wyprawie bandy była
ona informowana, a rzeezy, skradzio
ne były przechowywane u niej.
Aresztowana Korfantowa przyz
nała się do winy.
Podczas rewizji znaleziono w jej
mieszkaniu broń oraz kilka fałszy
wych dowodów osobistych.

Dąbrowa, 5~go Maja Nr. 1.

borski i wicepr. Rubinlicht domagali
się, aby ulicy Kościuszki i Nowej
nie zaliczać do śródmieścia.
Ponieważ w sprawie podziału
ulic (śródmieście lub przedmieść)
zgłoszono 6 różnorodnych wnios
ków, wobec tego całą sprawę po
datków wraz z wnioskami ponow
nie odesłano do rozpatrzenia ko
misji budżefowo-sfcarbowej.
Ponadto uchwalono: 1 procent,
podatek od kopalni węgla; opłaty
od umów o przeniesieniu własności
nieruchomej; uzupełnienia warunków
zaciągnięcia pożyczki 500 tysięcy
na budowę zakładu elektrycznego
w Będzinie; kupno dwuch ferm dla
użytku biednych dzieci, za sumę
60 tysięcy; sprawy wodno-kanaliza
cyjne przekaźano komisji dla spraw
elektrycznych; udzielenie subwencji
45 tysięcy złotych na budowę domu
sierot żydowskich przekazano ko
misji budżetowo - skarbowej, oraz
uchwalono wysłać petycję do rządu
w sprawie redukcji robotników na
miejscowych kopalniach.
Z powodu spóźnionej pory po
zostałe cztery punkty porządku obrad
odłożono do następnego posiedzenia.

Symulował napad w obawie przed żoną.
S m utne skutki w esołej zab aw y .
Onegdaj mieszkaniec Czeladzi, udał się do Siemianowic na Gór
Józef Saper (ul. Miiowicka Nr. 4), nym Śląsku, gdzie w gronie dzie
mając w kieszeni większą gotówkę wic lekkich obyczajów spędził na
postanowił się zabawić. W tym celu hulance kilka godzin, Oprzytomnia-

Tci. 80.

Wielki w y b ó r ciastek, strucli n adziew anych, o ra z cukrów , cze
kolady, herbatników , o zd o b n e bonbonierki i t. p.

Pączki d w a razy d z ie n n ic ś w ie ż e .
wszy, Saper spostrzegł, że zabawa
ta kosztowała go 120 złotych. Na
stąpiły przykre refleksję. Pieniądze
stracone. Co powiedzieć żonie?
Błysnęła mu genjalna myśl. Poszedł
do komisarjatu policji i zameldował,
że o godzinie 18 m. 40, gdy powra
cał z Siemianowic obok szybiku
„Jan”, należącym do to w. „Saturn”,
napadło na niego 3 osobników,
którzy zrabowali mu 120 złotych.
Policja natychmiast przystąpiła do
śledztwa.
Saper, wzięty w krzyżowy ogień
pytań, przyznał się do symulacji
napadu. Jako powód podał, oba
wę przed żoną. Sapera pociągnię
to do odpowiedzialności za fałszy
we zeznanie.

Posiedzenie rady miejskiej w Będzinie. K R O N I K A .
Czwartkowe posiedzenie rady
miejskiej rozpoczęło się odczytaniem
listu p. Tylca, który zawiadamia, że
zrzeka się mandatu radnego.
Na miejsce p. Tylca, wszedł p.
Aleksander Snopek — klub solid,
robotniczej. Następnie po przyjęciu
czterech protokułów ostatnich po
siedzeń dłuższy czas dyskutowano
nad sprawą sporządzonego protokułu z nieodbytego ostatniego po
siedzenia rady z powodu "braku
quorum. Brak quorum spowodo
wali radni z prawicy, dla tego więc
w imieniu ich r. r. Michael, Weinzicher i Lizbarski uporczywie pro
testowali przeciwko sporządzeniu
protokułu o odwołanem posiedzeniu,
protest ten jednak przew. rady Ze
browski odrzucił.
Drugą, niespełna dwugodzinną
dyskusję wywołała sprawa podat
ków od placów budowlanych. Od
placów w śródmieściu podatek wy
nosić będzie 1 procent, na przed
mieściu pół procent od sumy
wartości placu. Radni Niewiara i
Morgol dowodzili, opierając się na
faktach, że w niektórych razach ko
misja szacunkowa zbyt wysoko sza
cuje place, Radni Woliński i Gę-

Od 20 do 22 stycznia r. b. włącznie

VALENCIA

KINO

Korfantowa utrzymywała hotel
Policja sosnowiecka, prowadząc
w dalszym ciągu śledztwo w sprawie
likwidacji głośnej bandy Zielińskie
go, odkrywa coraz to nowsze szcze
góły jej działalności.
Ostatnio wywiadowcy policji
śledczej stwierdzili, że bandyci w
ciągu września, października i listo
pada ubiegłego roku, to jest w okre
sie największych wypraw' złodziej
skich, mieli swój stały hotel w mie
szkaniu niejakiej Berty Korfantowej
zamieszkałej w Siemianowicach na
G. Śląsku przy ulicy Piastowskiej
nr. 15.
Korfantowa pobierała od każde
go członka bandy po 50 złotych
dziennie. V/ tym to hotelu bandyci
urządzali walne narady przed wy
prawami, tam mieli swój arsenał
broni i przechowywali narzędzia

„Szatańska syrena" >

s

KALENDARZYK.
Styczeń

Sobota

Dziś: Agnieszki
Jatro: Wincentego
Wschód siorica 7.54
Zachód
„ 4.02

RADIO.
Sobota “= 21 stycznia.
KATOWICE.
16.20 Komunikaty polsk. zw< zrzeszeń
gosp. woj, śl.
16.40 Wykład języka polskiego (kurs
wyższy).
17.05 Komunikaty.
17.20 Transmisja z Krakowa. Pogadan
ka dla rodziców i wychowawców.
17.45 Transmisja z Krakowa. Audycja
dziecinna i konert popołudniowy.
18.55 Komunikaty.
19.15 Rozmaitości.
19.55 Odczyt z cyklu: .Portrety literac
kie" pt. „Władysław Orkan".
20.00 Przerwa.
20,50 Transmisja z W arszawy. Koncert
wieczorny.
22.00 Komunikaty.
22.30 Transmisja z kawiarni „Atlantic*.

Ogólna.
(o) K onsorcjum dla budow y
kolei K raków — Miechów. Z po
wodu odłożenia przez władze kolejewe budowy kolei Kraków — Mie
chów na lat kilka, wydział powiato
wy w Miechowie przystępuje do
tworzenia konsorcjum o kapitale 8
miljonów zł., celem jaknajrychlejsze*
go zrealizowania tego projektu.

Z Sosnow ca.
(s) jednogodzinny strajk . W
dniu 18 b. m. w fabryce Deśehsla
zastrajkowoli robotnicy wydz. me
chanicznego,- t. j. kowale, ślusarze, i
tokarze w liczbie 38. Strajk polega
na tern, że w dniu 18, jak i 19* b.
ni. na jedną godzinę przerywają pra
cę, nie opuszczając
warsztatów.
Strajkujący żądają podwyżki płacy, \
obiecanej im przez dyrekcję jeszcze t
w listopadzie r. ub.
(s) P ra c a telefonów so sn o -,
wieckiech w świetle cyfr. W roku
ubiegłym przy ilości przesz*- * 000,
aparatów telef. uskutecznion-j o,voio
9 milj. połączeń telefonicznych n a 1
terenie m. Sosnowca i Zagłębia.
(s) P rz e g lą d pojazdów'. Celem;
podniesienia estetycznego wyglądu1
pojazdów magistrat urządził dn. 19,
i 20 b m. przegląd autodorożek f\
dorożek. Specjalnie wyłoniona ko-j
misja z magistratu badała stan u-j
żywalności i stwierdziła duże braki.'.
Na ogólną liczbę 58 dorożek,
stawiło się do przeglądu 54. Komi-i
W s\
u n tr h
fdorożkach
lh m łlfa r h sja nr\!ć>r*
poleciła
w Hdwuch
natychmiast zmienić konie, jako niej
nadające się do użytku, oraz jedną i
dorożkę wycofać z obiegu, 11 do->
rożkom dano termin do 1 IV na
odnowienie i remont swych pojaz-,
dów, a 16 polecono usunąć różne
braki.
Przegląd autodorożek
wypadł
korzystniej. Usunięto tylko 1 tak
sówkę z obiegu.
(s). O n ieszczęście n ietru d n o .1
Z chwilą puszczenia w ruch tram
wajów, utorzył się nowy gatunek*
łobozów, jeżdżących na gapę. Wska-^
kują oni do tramwajów w biegu,'
wieszają się na buforach, schód-;
kach, na każdej wystającej części!
wagonu. Ponieważ szybkość tram
wajów sięga nieraz do 40 kim. na'
godz., więc upadek podczas jazdy
spowodować może groźne następ
stwa.
Reagowanie konduktorów na popodobne wybryki przeważnie nie
Odnosi skutku.
(s) O dezw y. Dn. 19 b. m. o g.'
21, na jednym z parkanów na kolo-1,
nji Zuzanna ujawniono naklejone odezwy antypaństwowe. Odezwy «-■
sunięto.
(s) T rag ic z n y w ypadek. Dnia
18 b. m. Franciszek Dębski, lat 19,■
praktykant tokarski w fabryce Fitz-(
ner & Gamper, w czasie pracy uległzłamaniu prawej nogi powyżej kola-’
na. Po przewiezieniu do szpitala w
Sielcu, o g. 14 zmarł.

(s) K radzieże. Eugeniusz Strą( ezyński, ul. Warszawka Nr. 6, za(m eldował, że nieznani sprawcy skrad
mu nakrycia stołowe na sumę
250 zł.
Jan Rybnicki, ul. Kilińskiego Nr.
35, zameldował o kradzieży dzienIników lekcyjnych i kluczy od klas
Jw szkole technicznej w Sosnowcu.
(Wartość ogólna skradzionych rzeczy
‘V ynosi 140 zł.

r

Z B ędzina.

(b) K radzież palt w szk o le. W
ubiegły czwartek, pomiędzy godziną
20 a 21, z szatni seminarium przy
ulicy Królowej Jadwigi, nieznani
sprawcy skradli 7 palt, należących
do uczenie. Ogółem straty obliczo
no na 550 złotych.

Z D ąbrow y.
(d) K oncert na sa m o p o m o c
szk o ln ą , jutro t. j. w niedzielę w
sali resursy, staraniem samopomocy
gimnazjum męskiego im. Łukasiń
skiego zostanie urządzony koncert
pod kier. uczniów tego gimnazjum
Wilkoszewskiego i Jachimczyka.

(b) Z zarząd u m iasta. Na oslainiem posiedzeniu zarządu miasta
wybrano do rady nadzorczej miejsldego zakładu elektrycznego wicet prezydenta Rubinl'chta oraz ustaloPrzed
rozpoczęciem koncertu
)n o dyżury nocne i 2 dzienne dla
słow
o
wstępne
wygłosi dyr. Wrzo
dorożek i resorek.
sek.
Ddchód
przeznaczono
na sa
Postój dorożek w nocy wyznamopomoc
szkolną.
i czono przy dworcu i na rogu ulicy
5-go maja i Małachowskiego. _____

Z sądu oknpwego w Sosnowcu.

GIEŁDA.
Warszawa, 20.1.
N o w y Jork 8.90
Londyn 45.47 i pół—45.46 i pół
Paryż 55.07
W iedeń 125.62
P raga 26.41 i pół.
W iochy 47.20
B elgia 124.40
Szw ajcaria 171.79
D oi. War. fr. obr. 8.88 i pół
5 proc. P o ż. Prem. Dolar. zl. 65.40 — 65.50
Tendencja dla Londynu m ocniejsza, dla
reszty utrzym ana.

AKCJE.
Warszawa, 20.1.
Bank D y sk on tow y 156.00
Bank Handlowy 125.00.
Bank P olsk i 165.50— 165.00
Bank sp ół. zarobk. 92.50
C ukier 76.50
Firlej 54.00
W ęgiel 101.00
N ob el 41.00
L ilpop41.00
M odrzejów 44.00—45.50
O strow iecki 85.00—84.00
S tarach ow ice 62.50—62.75—62.00
Tendencja: utrzym ana

N ied o zw o lo n a operacja. — Z łodzieje i p a serzy .
* Sąd okręgowy w Sosnowcu roz
poznał sprawę z oskarżenia 32-letniej Heleny Drożdżowskiej, mie
szkanki Sławkowa, o spędzenie pło'•du, oraz 82-letniej znachorki Eleo
nory Drążewskiej ze Strzemieszyc,
oskarżonej o dokonanie tego niedozwolonegu zabiegu.
Jak wynika z przewodu sądoweIgOj Drożdźowska, uwiedziona przez
'sw ego narzeczonego, wstydząc się
<hańby, odważyła się na tak ryzy
kowny krok i udała się do znanej
-z podobnych operacji
staruszki
Drążewskiej, która zapomocą kateteru i pewnych proszków zadość
uczyniła prośbie zawiedzionej. Sąd
. biorąc pod uwagę okoliczności ła;rodzące winę i karę obydwóch o<r.~żur,
kazał Drożdżowską na
trzy
więzienia, żnachorkę
zaś na pięć miesięcy więzienia, za
wieszając im karę na przeciąg dwóch

lat.
Na ławie oskarżonych w sądzie
okręgowym w Sosnowcu zasiedli
w dniu wczorajszym mieszkańcy
Zawiercia Antoni Nowak, lat 17,
(Nowolabryczna 9), i Tadeusz Wol
ski, lat 19, (domy fabryczne T.A.Z.),
notoryczni złodzieje, oskarżeni o
skradzenie z wozu dwu sztuk mater
jału, będącego własnością Lejbusia
Snopkowskiego z Pilicy, oraz Wła
dysław, lat 57 i Berta, lat 31 Doma
ga łowię (Mrzygłodzka 10), oskarże
ni o kopno skradzionego materiału.
Nowak i Wolski skazani zostali na
sześć miesięcy
więzienia każdy,
Władysław Domagała na miesiąc i
dwa tygodnie więzienia, Berta Domagałowa zaś została uniewinniona
wobec brakli dostatecznych dowo
dów jej winy.

w zastęp stw ie

Zakładu Ubezpieczeń pracowników unsyslowph
na zasadzie Dekretu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
o ubezpieczeniu pracowników umysłowych z dnia 24 listo
pada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 911) art. 99
punkt 1, niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że
1) Zgłoszenia firm do Zakładu ubezpieczeń pracow
ników umysłowych w Królewskiej Hucie przyjmuje Cen
trala Kasy Chorych w Sosnow cu, Wydział Rejestracyjny,
ul. Kołłątaja L. 17, oraz filje w Zawierciu, ul. Paderew
skiego 4, w Dąbrowie, ul. 5-go maja 14 i w Będzinie,
M ałachowskiego 6, od godziny 8-ej rano do godziny 2-ej
popołudniu, a w soboty do godziny 12 w południe.
2) Zgłoszenie każdego pracownika powinno być
uskutecznione na oddzielnym blankiecie i złożone w dwóch
egzemplarzach.
5) Blankiety do zgłoszeń są wydawane w lokalach
w p. 1 wymienionych.
4) Przy składaniu zgłoszeń pożądane jest jedno
czesne składanie spisów zgłaszanych pracowników w celu
kwitowania na tych spisach dokonanych zgłoszeiy
P ow yższe zgłoszenia złożone w wymienionych w
p. 1 lokalach Kasy Chorych jest wypełnieniem ustawo
wego obowiązku wobec Zakładu Ubezpieczeń pracowni
ków umysłowych.
Sosnow iec, dn. 20-1. 1928 r.

Z astępca IComisąrsa
Powiatowej Kasy Clioryoh w Sosnowcu

( - ) Wacław Wrzeszcz.

E] D

DR O BN E OGŁOSZENIA

p okoje d o w ynajęcia. W iadom ość W
administracji „Expresu Zagłębia" S o s 
now iec.
urkin W łodzimierz zgubił dow ód oso
b i s t y w ydany przez Starostw o W ołożyń sk ie.
przedam lokal restauracyjny z urządze
niem i m ieszkaniem nadający s ię na
każdy interes tanio S o sn o w ie c , K onslantynow ka 1.

2

T

iem L. 0. P. P.?

SO SN O W IE C , 5 -g o Maja 21.

Powiatowa Kasa Chorych w Sosnowcu

1907

ESS >I

K oziołk ow a i Jędryczka

06ŁOSZEH1E,

Na zasadzie art. 24 Ustawy o powszechnym obowiązku służby
wojskowej (Dz. Uslaw Nr. 61/1924), Magistrat m. Sosnowca podaje
do publicznej wiadomości, że od dnia 1 lutego do dnia 15 lutego b. r.
włącznie będą wyłożone w Wydziale Policyjnym Magistratu, pokój
Nr. 7 spisy p o b o ro w y ch rocznik a

i’

w sklepie

L, Dz. 3071/28

O B W IE S Z C Z E N IE .

Sosnowiec, dn. 16.1. 1928 r.

w cen ie 20 i 24 zł. za kilogram

Z yto 59.00—40.00
P szen ica 45.75—46.75
Jęczmień przem iałow y 55.00—55.00
Jęczmień browar. 59.50—41.00
O w ies 55.00—55.00

Wydział Policyjny Nr. dz. B. 2051/Kontr. 3.

M agistrat

tirayfoy prawe białe

Poznań, 20.1.

pi gotowi są nawet... ponieść pewne
koszty do wysokości 50 zł., byleby
go tylko wybrano.
Niejaka znów Barbara Kowaiczykowa z Kołbieii pisze do p. wice
ministra Cara, że dowiedziała się,
iż mąż jej ma być wybrany na pos
ła. Pani Kowalczykowa zaklina ge
neralnego komisarza wyborczego,
oby nie dopuścił jej męża do sejmu,
gdyż gospodarstwo zmarnuje się,
mąż jej, jako poseł, będzie się w
Warszawie uganiał za dziewczętami
— a w domu udawał nietykalnego!

do przejrzenia przez zainteresowane osoby w godzinach urzędowych
od 3 do 13-ej.
Każdemu z poborowych rocznika 1907 przysługuje prawo
zgłoszenia żądania o uzupełnienie lub sprostowanie danych dotyczą
cych wpisu jego osoby do spisu poborowych.
Żądania w tym względzie winny być poparte odpowiedniemi
dokumentami.

M ió d
naturalny kuracyjno-odżyw czy (pod gw a
rancją) 5 kilogram ow a blaszanka tylko 15 zł

GIEŁDA ZBOŻOW A.

Miech n asz so łty s będ zie posłem
„ i, io ch c ę nietykalnego m ęża".
Generalny komisarz wyborczy p.
wiceminister Car zasypywany jest
ostatnio z różnych stron listami w
sprawie wyborów do sejmu i senatu.
Niektóre z łych listów wnoszą
u tele szczerego humoru do szarego
życia urzędowego, to też warto je
przytoczyć.
Grupa chłopów ze wsi Komarów
■ powiecie hrubieszowskim «żąda»
:..d generalnego komisarza wybor
czego... wybrania do sejmu uczciwe
go gospodarza i dobrego sołtysa,
jakim jest Andrzej Gadomski. Chło

O tręby żytnie 28.00—29.00
O tręby pszenne 27.25—28.&S
M ąka żytnia 70 proc. 55.85
M ąka żytnia 65 proc. 57.00
M ąka pszenna 65 proc. 66.50—70.50
G roch polny 48.00—55.00
G roch Viktoria 60.00—82.00
G roch F olgera 55.00—65.00
Rzepak 65.00—70.00
W yka 50.00—52.00
P eluszka 50.00—52.00
Łubin żółty 24.00—25.00
Łubin niebieski 25.00—24.00
S eladera 25.00—24.00
K oniczyna czerw ona 220.00—510.00
K oniczyna biała 180.00—280.00
K oniczyna szw edzka 260.00—520.00
Koniczyna w łuskach 60.00—80.00
Koniczyna żófta odtłuszczona 150.00—180.00
S ia n o luźne 5.50
S łom a żyt. prasow ana 5.10
U sposobienie spokojn e.

S

Druk. „Expresu Zagłębia" Sosnowiec, ul, Teatra!na, fei. 4-94

T )o ir z e b n y czeladnik szew ski na roboię
*
targow ą dam ską. Będzin, S z o so w a 1.
A. Fiderkiew icz pod K oszelowem .
o sprzedania papier czyśty biały na kg.
W iadom ość w Expresie.
O a r y ż a n k a udziela iekcji i konw ersacji
Jr francuskiego. Bliższych informacji udziela filia „Expresu" Będzin.
u s Stefan zgubił legitym ację nr. 6420[27
wydaną przez Oddział O b w od ow ego
Funduszu Bezrobocia w C zeladzi.
O a d j o a m a t o r z y ! g d y o d b ió r s ła b n ie ,
K m a g n e s u jc ie słu c h a w k i w firm ie
„ S te r * P iłs u d s k ie g o 14, te l. 8 -2 8 .

S

