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Sosnowiec, czwartek 26 stycznia 1928 ro ku .

N r. ST.

Cena num eru 10 g ro szy.
Prenumerata wy
nosi miesięcznie

C EN Y OGŁOSZEŃ:
Za wiersz milimelrowy przed
50 groszy, w tekście 35 gr.,
za tekstem 25 gr. Ogłosze
nia tabelaryczne 50 proo, a
świąteczne 25 proc. drożej.
Drobne ogłoszenia po 5 —
10 groszy za wyraz. Naj
mniej 1 zł.

zł. 2-00
Adres redakcji i administra-S
cji: P iłsudskiego Nr. 8. tele-f
| fon 4-97, telefon mieszkania^
redaktora 6 92, telefon reriak-/
cji nocnr.ej i drukarn i 4-94/

DEMOKRATYCZNY ORGAN NIEZALEŻNY.
Wydawca; Helena Monsiorska.

Wiktor Monsiorski.

Od czwartku 26-go do 30-go stycznia

Niewolnica
Potężny film obecnego sezonu.
Następny program w poniedziałek 30 stycznia
Największy film z życia zwierząt

Tajemnica Dżugli Sjamskich na ekranie. Triumf ludzkiego
ducha nad mocami natury.
Obraz który porywa bardziej
od wszystkich obrazów, w których biorą udział aktorzy.
Specjalnie dla młodzieży szkolnej fiint ten wyświetlany będzie
w niedzielę 29 stycznia i w czwartek 2 lutego o g. 12.50 w poł.

F I L JE:

Będzin, hotel Bristol, tel. 5-98;
Zawiercie, Piłsudskiego 5.

szatyckiego do gmachu prezydjum
rady ministrów, gdzie urzęduje ko
misja nadzwyczajna.
Tutaj rozpoczęło się badnie.
Przesłuchanie trwało kilka go
dzin i powtarzało się z przerwami
kilkakrotnie.
O godz. 5-ej po poł. zapadła de
cyzja aresztowania dr. Wyszatyckiego, co wywarło na nim głębokie
wrażenie.
Aresztowanego odstawiono tak
sówką do więzienia śledczego na
Pawiaku przy ui. Dzielnej, gdzie osadzono go w oddzielnej celi.
Przed wieczorem przyniesiono
aresztowanemu do więzienia obiad,
lecz ze’ względu na przepisy więzień

Grodziec, ulica Kośęiuszki;

ne jedzenie nie mogło mu być dos
tarczone do celi.
Aresztowanie dr. Wyszatyckiego
pozotaje w związku z likwidacją
banku budowlanego, gdzie uwięzio
ny zajmował stanowisko naczelnego
dyrektora.
Gdy ministrem skarbu został p.
Michalski, dr. Wyszatycki objął sta
nowisko szefa departamentu prezy
dialnego w ministerium.
W 1924 roku mianowany został
naczelnym derektorem państwowego
banku budowlanego.
Przy likwidacji banku miały wyjść
na jaw nadużycia przy udzielaniu
kredytów z funduszów państwowych.

„Niebieskie porozum, handlowo z Falską jest sprawą polityczną a nie społeczną".

? żydowskich, ? ukraińskich, 4 komunistyczne i 4 endeckie.
WARSZAWA, 25.1. W 54 listach
państwowych, złożonych do pań
stwowej komisji wyborczej zwracają
uwagę następujące szczegóły: Z po-

Nr. 10. Stronnictwo chłopskie.
Nr. 11. Monarchistyczna organi
zacja wszechsta nowa.
Nr. 12. Grupa Okonia.
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żydowskie, co uowodzr ska«
,■13. .Jedność robofniczo-chłop
(komuniści).
o rozbiciu żydów wobec zawarcia
Nr. 14. Związek chłopski współ
bloku mniejszości przez p. Grłhibauma z Ukraińców, niemców i biało- pracy z rządem.
Nr. 15. Polskie stronnictwo kafusinów. Identyczny akt istnieje wśród
akraińców, a mianowicie ukraińcy tolicko-ludowe.
ogłosili 7 list, nie licząc bloku mniej
Nr. 16. P. P. S. lewica.
szości. Charakterystycznym szcze
Nr. 17. Zjednoczenie
narodowe
gółem jest, iż z pośród 54 list żydowskie w Małopolsce.
państwowych 4 listy występują pod
Nr. 18. Blok mniejszości narodo
nazwą katolickich. Są to listy stron wych.
nictw prawicowych, dawniej endecji,
Nr. 19. Jednota ukraińska.
które pod płaszczykiem listu paster
Nr. 20. Zjednoczenie rosyjskie.
skiego wzywając do zjednoczenia
Nr. 21. Narodowo - państwowy
podczas wyborów katolików przez blok pracy, »Iewica« N. P. R.
swoją rozbijającą roboie właśnie
Nr. 22. Ukraińscy socjaliści.
przeszkodziły zjednoczeniu się ka
Nr. 23; Związek siły chłopskiej
tolików. Dalej wśród zgłoszonych
list znajduje się iedua (numer 15) (grupa p. Wojewódzkiego.)
Nr. 24. Blok katolicko-narodowy,
lista komunistyczna. Pozatem trzy
Nr. 25. Polski blok katolicko lu
listy są zakonsptrbwaneini koinunistyczncmi listami złożonemu w tym dowy.
Nr. 26. Ukraińska partja pracy.
celu do głównej komisji wyborczej,
Nr. 27. Poalej-sjon »prawica«.
aby na wypadek odrzucenia 13-ej
Nr. 28. Ukraiński blok włoścjan
listy omgli przeforsować swoich
ludzi. Na inne listy składają się robotników i pracujących inteligen
ugrupowania chłopskie łub ludowe. tów.
Nr. 29. inwalidzi i zdemobilizo
Poniżej podajemy ogólny spis
wani wojskowi.
ogłoszonych list państwowych.
Nr. 30. Katolicka unia ziem za
Nr, i. B ok współpracy z rządem
Tfc 2. Polska partja socjalistycz chodnich.
Nr. 31. Sjonisfyczny
demokra
na.
tyczny blok pracy.
Nr. 3. »Wyzwolenie«.
Nr. 4.-Bund.
Nr. 32. Zjednoczenie lewicy chłop
Nr. 5. Poalej-sjon lewica.
skiej.
Nr. 6. Ukraiński związek ludowy
Nr. 33. Ogólno-żydowski narodo
Nr. 7. N. P. R. prawica.
wy blok.
Nr. o. Ukraiński związek woścjań
Nr. 54. Niezależni socjaliści (gru
®ko-robotniczy.
pa Drobnera).

Sensne .he aresztowanie w p a ta rady ministrów.
B . d yre k j r departamentu inin. skarbu i naczelny d y re k to r banku
budowlanego d r. W yszatycki osadzony na Pawiaku.
WARSZAWA, 25. 1. Na wniosek przy ul. Widok, gdzie mieszkał od
nadzwyczr nej komisji do walki z kilku lat dr. Wyszatycki, przybyła
nadużyciami na szkodę skarbu pań policia.
stwa, został aresztowany w Warsza
Śpiącego jeszcze w łóżku dr.
wie b. dyrektor departamemtu- prezy Wyszatyckieko zbudzono i zawez
dialnego m.nisterjnm skarbu, ostat wano do przesłuchania.
nio naczelny dyrektor banku budów
Dr. Wyszatycki pospiesznie ulanego w likwidacji, dyr. Lubośław brał się. i w towarzystwie przodow
Wyszatycki, zamieszkały przy ul. nika i dwu policjantów udał się do
Widok nr. 3.
komisarjatu.
O gódz. 7-ej rano do pensjonatu
Z komisariatu odstawiono Wy-

BERLIN, 25. t. (wł.). »Der Tag«
pisze o kryzysie agrarnym w Niemczech i podkreśla, że porozumienie
handlowe z Poiską jest właściwie

sprawą polityczną, a nie społeczną,
Obecny kryzys agrarny w Niem
czech stanowi problem zasadniczy
c a łe j niemieckiej polityki wschodniej.

Transport broni w Saint Oottard był 1D-ym z rzędu transportem broni do Węgier.
PARYŻ, 25 . 1. (wł.). »Petił Parisien« donosi z Białogrodu, iż ru
muński minister pełnomocny Ernandi Stwierdził, iż transport broni w
Saint - Gottard był 10-ym z rzędu

transportem broni do Węgier od
chwili zniesienia kontroli wojskowej.
Pan Emandi podkreśla, że Węgry
mogą już uzbroić 10 dywizyj.

Właściciele nieruchomości przystępują do współpracy

i

rządem

KIELCE, 25. 1. Walne zebranie
chrześcjańskiego związku właścicieli
nieruchomości w Kielcach postanowiło przyłączyć się do bloku współ-

pracy z rządem. Jednocześnie wysłano do prezydenta Rzeczypospolitej,
marszałka Piłsudskiego i wicepremjera Bartla depesze hołdownicze.

Śmierć siostrzenicy Ojca Świętego.

wycięcia małego nerwu t. zw. sym
patycznego, wskutek" czego nerw
ten znika, co powoduje objawy ogólnego odmłodzenia. Na 200 oso
bach dokonano już doświadczeń z
nadzwyczajnym skutkiem. Dr. Dop
pler, został wezwany do Stanów
Zjednoczonych celem wygłoszenia
szeregu odczytów na temat swoich
zabiegów.
— Do Kowna nadeszły wiado
mości o niesłychanych napadach
stad wiików w powiecie telszewkim. W ostatnich dniach na terenie
powiatu tel szewski ego zanotowano
24 napady wilków przyczem wilki
rozszarpały w lesie między Łukniszkami a llbinowem dwoje ludzi. W
dniu 19 b. m. na trakcie w okoli
cach Urszan wilki napadły na pa
trol policyjny, który zmuszony był
bronić się regularnym ogniem ka
rabinowym.
— W Norwick (Connecticut),
zderzył się tam samochód, w któ
rym znajdowało się małżeństwo z
pięciorgiem dzieci, z motocyklem,
podczas przejazdu przez most. Sa
mochód został strącony do rzeki.
Cała rodzina, składająca się z 7 osób, poniosłą śmierć na miejscu.
— Wybuchy groźnego wulkanu
Krakatau, położonogo na wysepce
w cieśninie pomiędzy Sumatrą a
jawą, przybierają coraz niebezpiecz
niejsze rozmiary.
Rząd holenderśko-indyjski wez
wał ludność przez radjo do opusz
czenia siedzib. Ludność rzuciła się
do panicznej ucieczki.
Masy lawy, wyrzuconej przez
wulkan,' osiągają wysokość 120 me
trów ponad poziom wody.

BERLIN, 25. 1. (wł.) W Mediola
nie, została zamordowana przez wła
mywacza siostrzenica Ojca Święte
go. Policji nie udało się odnaleźć
śladu zbrodniarza.

do Rzymu.
KRAKOW, 25. 1. (wł.) Metropoli
ta krakowski ksiądz Sapieha udał
się 24 bm. do Rzymu, gdzie zabawi
do końca lutego.

RYGA 25. 1. (wł.) Zgodnie ze
zwyczajami parlamentarnemi były
minister spraw zagranicznych Silens
wybrany został ponownie na stano
wisko przewodniczącego komisji do
spraw zagranicznych.

Prasa donosi, że...
— Niezwykła walka rozegrała
się na ulicach Madrytu. W czasie
transportu bydła jedna sztuka mimo
pościgu zdołała przedostać się do
najbardziej ożywionych ulic miasta.
Z pośród tłumu wystąpił przeciw
bykowi znany torreador Fortuna,
który najpierw zwabił byka płasz
czem czerwonym, a następnie po otrzymaniu szpady zabił go. Ogrom
ny tłum iudzi obnosił go tryumfal
nie po ulicach miasta 'wiwatując na
jego cześć.
— Dzienniki wiedeńskie omawiają
doświadczenie lekarzy dra Lorentza
i dra Dopplera, nad odmłodzeniem
organizmu ludzkiego. Odmłodzenie
polega na tern, że dokonywa się

Str. 2.

Nr. 2 i.

Dobrze już rozpoczęty gwar przed
wyborczy i krzyki wiecowe są naj
mniej stosowną atmosferą d!a kształ
towania się poważnej myśli politycz
nej. Tembardzlej zachbdzi potrzeba
ciągłego przypominania naczelnych
wskazań, ujmowania zasad wolnych,
od przejaskrawienia, oczyszczonych
z nalotów zbytniego
aktualizmu.
Pamiętajmy, że walka toczy się nie
0 przyszły s e jm . tylko, ale o Jutro
naszego ustroju i organizacji pań
stwa.
Jakiego sejmu wymaga owe Ju tro ?
Przedewszystkiem takiego, które
go cele i zamierzenia pokrywają się
w każdym calu z potrzebami pań
stwa. Zupełna zgodność obu mo
mentów jest twardym warunkiem,
który parlamentaryzm nasz musi uznać, jeżeli ma okazać swe zdolno
ści życiowe, dowieść, że stanowi
zdrową formę, w której zmieści się
1 zakwitnie dobro ogólne.
Trzeci sejm musi mieć umiar,
którego brakło dwu poprzednim.
Nauczony doświadczeniem musi zro
zumieć, że życie nie zniesie jego
wszechwładztwa. Pod tym znakiem
musi stanąć jego praca nad poprawą
naszej konstytucji, korektarą ustaw
zasadniczych.
Vox popali i opinja poważnych
statystów uznaje zgodnie,’ że wła
dzę ustawodawczą należy najwyraź
niejszą granicą oddzielić od wyko
nawczej, a wyodrębniwszy, oddać
w ręce, wyposażone w siłę praw■m, a nie jej pozory. Tylko o, ~~znie pojęte ludowładzfwo chce
widzieć u szczytu manekina, spro
wadzonego do roli reprezentacyjnej
figury, bawidełka w ręku rozwydrzo
nych stronnictw politycznych. De
mokracja prawdziwa może bez obaw
° -wą przyszłość złożyć w ręce
Prezydenta i jego ministrów egze
kutywę Rzeczypospolitej.
Trzeba nam stałości w rządze
niu, jednolitej linii w działaniu. Ka
lejdoskopowe zmiany gabinetów by
ły naszą największą bolączką, ich
ustanie najznamienniejszym rysem
poprawy, symptomem ustępowania
choroby. Sejm, pragnący utrzymać
zasadę parlamentarnego rządzenia
krajem, musi znaleźć drogę do stwo
rzenia odpowiednio silnej, skonso
lidowanej większości.
Nie mylimy
się, twierdząc, że każdy dzień stwa
rza nowe fakty, świadczące, iż moc
ny, świadomy swych celów rząd otrzyma takie oparcie.
Hypęrirofja polityczna znajdzie
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Rambaud i E. Siron

Powieść.

W zrastający zapał Ceeylji zanie
pokoił p. Haufeclair.
Zapytywał
siebie dokąd ona zmierza i prze
czuwał jakieś zwierzenie straszne.
— Zapewne, nie powinna się
wahać — odrzekł nie myśląc.
Cecylia powstała z fotelu i po
chylając przed ojcem głowę, rzekła
głosem drżącym:
W skazałeś mi, ojcze, mój obo
wiązek. Dziś jeszcze pójdę do sę
dziego Śledczego.
— C d mówisz? — zaw ołał oj
ciec. który teraz dopiero zrozumiał
znaczenie słów Ceeylji.
— Ze to ja powinnam zobaczyć
się z sędzią i ocalić doktora Duclos.
— Ty! ty!
— la k , ojcze.
— Fo być nie może! Ty się
mylisz, moje dziecko. To nie z to
bą przepędził doktór ów wieczór.
— Przebacz rui, ojcze, lecz ze
mną.
P. Hauteclair powstał groźny,
straszny.
— Kłamiesz! iy nie dopuściłaś

swój kres, W miejsce polityki, upra
wianej z dziką nam iętnością i za
ciekłem partyinictwem, muszą wejść
sprawy realne,' kwesfje gospodarcze
i socjalne. Im więcej sejm zbliży
się w swych zainteresowaniach do
zagadnień ekonomicznych, tem bar
dziej będzie pożądany i poważany.
Rozbudowa naszej gospodarki
wymaga, aby reprezentacja narodo
wa była przedstawicielem interesów
gospodarczych, ażeby taki przede
wszystkiem nosiła charakter. • Nie
chaj wartkim nurtem popłyną dys
kusje, projekty, ustawy
ujmujące
wielkie i małe potrzeby społeczeń
stwa i jego warstw. Wytwórczość
nasza potrzebuje ręki
troskliwej,
kierowanej
poważnym
umysłem,
wsłuchanym w głos codzienności.
M iarą wartości przyszłego sejmu
będzie ilość posłów, zdolnych do
takiej pracy, fachowych znawców,
szarych pracowników.
N arodowościowe
antagonizmy
muszą zostać ostatecznie przezwy
ciężone.
Oczekujemy z ufnością
zwycięstwa fezy, że między potrze
bami narodowych mniejszości i in
teresem państwa niema sprzeczności.
Śm iało i otwarcie trzeba sprowadzić
ów ciężki 5 gmatwany dotąd pro
blem na zdrowy grunt, z którego
wykwitnSe przywiązanie niepolskich
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Z naszkicowanej we wczorajszym
»Expresie Z,« próby zobrazowania
całokształtu potrzeb w zakresie or
ganizacji zakładu opieki społecznej
zamkniętej wyłonił się podział na 2
zasadnicze jej działy:
1) opieka nad zdrowemi i normalnemi sierotami i starcami i
2) opieka o charakterze specjal
nym nad chorymi i nienormalnymi.
B adania w zakresie możności
przez biuro komitetu społecznego
przeprowadzone ustaliły, że związki
komunalne powiatowe i miejskie
przy dostatecznem zrozumieniu waż
ności sprawy i przy pomocy istnie
jących insfytucyj opiekuńczych spo
łecznych z organizacją zakładów opiekuńczych dla starców i zdrowych
normalnych sierot, finansowo pora
dzić sobie m ogą i dużo w tym kie
runku zdradzają ruchliwości i do
brych chęci. W przybliżeniu ilość

się do tego!.,. To być nie może!...
Tyś nie m ogła shańbić się do tego
stopnia!... Nie m ogłaś splamić me
go nazwiska!.,.
— Powiedziałam prawdę — od
rzekła Cecylia drżąca. — Ale po
stępkiem moim nie shańbiłam ani
siebie, ani twego nazwiska, ojcze.
W ściekłość
przemysłowca nie
nie miała granic, Twarz jego nabiegła krwią, oczy rzucały bły
skawice,
Uchwycił ramie Ceeylji i ściska
jąc palcami z całej mocy, nagiął ją
do posadzki.
Na kolana! nieszczęśliwa! Jak
śm iałaś przyznać mi się do czegoś
podobnego? Jesteś córką niegodzi
wą i najpodlejszą z istot!... Wypę
dzę cię stąd, jak wyrzutka,
Cecylja, pod grozą tych wyrzu
tów i zniewag, rozpłakała się, Uczu- "
ła straszny ból w sercu, zdawało
się jej, że skona. Ale dzielny, szla
chetny charakter przezwyciężył. Klę
cząc u nóg ojca, wzniosła ku niemu
zapłakane oczy i odrzekła:
— Przysięgam ci, ojcze ukocha
ny, że nie zasłużyłam na tak wielki
gniew. Pogarda twoja zabija mnie.
Miej litość nademną i nad nim.
— Nad kim? — zapytał ojciec
zrozpaczony. — Nad twym uwodzi
cielem? nad tym nikczemnikiem?
1 ty jeszcze śm iesz mówić mi o nim?
O tym łotrze, który nadużył twego

narodowości do polskiego państwa,
pogłębi się ich poczucie i św iado
m ość obywatelska.
Z ubiegłych lat sejmowania mo
żemy zbierać pełne naręcze do
świadczenia i na tem chyba tylko
polega ich pożytek. Kardynalnym
warunkiem powodzenia w pracy jest
zerwanie łączności z metodami i
założeniami minionego dziesięcio
lecia sejmowego. Żyło ono swararr.i, karm iło się wewnętrznem roz
darciem, za alfę i omegę, mając po
litykę i parfje. W rezultacie znala
zło się państwo i parlamentaryzm u
brzegu przepaści.
Z innych zupełnie źródeł czer
pać musi sejm nowy. Ci, którzy wy
bierają doń nowych przedstawicieli,
pragną, by rozpraw iał o pracy, roli,
handlu, przemyśle, kolejach, szkole,
administracji, hygjenie, sam orządzie,
drogach.
Rozprawiał i stanowił.
Wyniki, których czeka demokra
cja, muszą być konkretne i rzeczo
we. Zdrowe mieszkania, zanik bez
robocia4 rozbudowa miast, uzdro
wienie ustroju rolnego, roboty ziem
ne, kanały, arterje drogowe są dla
niej popnlarniejszemi hasłami, ani
żeli pozbawione treści zawołania
polityczne..
Trzeci sejm musi zaw ołania po
wyższe uznać za swoie, jeżeli ma
sprostać zadaniu i spełnić życzenia
wyborców,
A. T.

na opiekę społeczną w przeciągu
lat 3 wydatnie się zwiększyły, co
wskazuje na to, że dalszy postęp w
tym kierunku najzupełniej jest praw
dopodobny, a wtedy, zwłaszcza roz
kładając koszta inwestycyj na lat
kilka i mając pomoc już zorganizo
wanych zakładów prywatnych, wy
kopanie wyżej nakreślonego progra
mu prawie wszędzie okaże się możliwem.
Wychodząc z założenia, że obo
wiązki z zakresu opieki społecznej
i zdrowia publicznego tak się ze so
bą zazębiają, że trudno jest przepro
wadzić ścisłą między niemi granicę,
że ponadto na prowincji brak ludzi,
oddanych sprawom społecznym i te
obowiązki zawsze się składa na
barki jednych i tych samych osób,
komitet społeczny uważa rozporzą
dzenie ś. p. wojewody Ignacego
Manleuffla o powołaniu do życia
sejmikowo wydziałowych komisyj opieki społecznej i zdrowia za całko
wicie słuszne i celowe i uważa te
komisje za organ, powołany do zor
ganizowania wyżej wymienionych
zakładów.
Z zakresu zdrowia publicznego,
po za innemi obowiązkami, wyszczególnionemi w tezach II zjazdu przed
stawicieli sejmików powiatowych w
1925 r., spada więc na związki ko
munalne obowiązek
wzniesienia,
względnie rozszerzenia lub uporząd
kowania istniejących szpitali z po
minięciem jednakże oddziałów dla
chorób przewlekłych zakaźnych, któ
re jedynie kwalifikują się do lecze
nia w zakładach leczniczych spe
cjalnych. Szpitale powiatowe winny
zawierać oddziały ostro zakaźne,
miejsc, potrzebnych dla jednego po dziecinne położnicze chirurgiczne i
wiatu (dla miast cokolwiek więcej, wewnętrzne.
W program ie. komitetu społecz
zależnie od ilości mieszkańców) wy
raża się w liczbach następujących: nego leży więc pozostawienie sa
około 39 miejsc w żłobku, około morządom powiatowym i miejskim
40 miejsc w przedszkolu i około organizacji zakładów opiekuńczych
50 miejsc w zakładach dla dzieci dla starców i zdrowych, normalnych
szkolnych.
sierot, tudzież szpitali dla chorych
_ Złobek-przedszkole na 70 — 80 przejściowo z pominięciem chorób
miejsc stanowi dogodną pod wzglę przewlekłych zakaźnych.
dem administracyjnym jednostkę; hC ały dział opieki specjalnej I
zupełniając go przez pawilony dla lecznictwa w zakładach specjalnych
dzieci szkolnych w liczbie 4—5 lub (gruźiica, jaglica, umysłowo chorzy)
więcej w miarę potrzeby, osiągnęło tudzież wykształcenie zawodowe
by się piękną i racjonalną całość sierot bierze na siebie komitet spo
w zakresie opieki nad dzieckiem.
łeczny, umożliwiając przez to, jak
Łatwiejszy do zorganizowania wyżej powiedziano, prawidłowe proprzytułek dla starców na 30—40 o- wadzenie zakładów opiekuńczych
sób dopełniłby obowiązku organiza przez wyeliminowanie z nich wszy
cji zakładów opiekuńczych, spoczy stkich chorych i nienormalnych i o-j
wającego na związkach komunalnych taczając tych ostatnich właściwą i
powiatowych i nvejskich. Jak widać celową opieką. Wypadki wymagają-'
z przytoczonej tablicy, sumy wydat ce zastosowania opieki specjalnej
kowe w województwie kieleckiern rzadsze są, niż powszednie zdarzę-

spsleoinego w KisioacSi,

zaufania 1 shańbił cię! Nie dziwię
się, że m ógł dopuścić się zabójstwa?
— On nie jest nikczemnikiem i
ja go kocham — odrzekła Cecylja
łagodnie, lecz tonem stanowczym.
Z poza drzwi doleciał głos, jak
gdyby tłumionego* płaczu. Ale p.
Hauteclair, cały wzburzony, nie sły
szał go.
— Jest nikczemnikiem — powtó
rzył — i zbrodniarzem. Postąpił
w mym domu niegodziwie, jak ban
dyta Więc rzecz prosta, kto zdolny
do zdrady, może i zamordować.
— Ojcze mój — z płaczem bła
gało biedne dziecko — nie przekli
naj mnie i wysłuchaj. C órka twoja
nie przestała być godną ciebie,
a człowiek, którego znieważasz, nie
uchybił jej w niczem.
— C o przez to rozumiesz? — za
pytał p. Hauteclair, nieco uspoko
jony lemi słowami.
— Nie wiem, jak mam powie
dzieć. Jestem złam ana twym gnie’,vem. A le przysięgam ci, ż e nie
mam powodu wstydzić się.
— Chciałbym wierzyć ci.
— A ja pragnęłabym przekonać
cię, ojcze, o szczerości mych słów,
— Dobrze. Lecz potrzebuję wie
dzieć wszystko, by ocenić "twoje
postępowanie i odpowiednio postą
pić z tobą. Opowiedz mi więc
szczegółowo co zaszro między tobą
1 doktorem Duclos od dnia, w k t ó ^

rym poznałaś go. Nic nie ukrywaj*!
Cecylja rozpoczęła swe opowla-'
danie, w którem główną rolę odgry
wało kłamstwo. Ale mówiła z ta-]
kiem przejęciem się, jak gdyby
rzeczywiście była
wstępną boha
terką tego romansu,
Przyznała się do sympatii, jaką
powzięła do doktora podczas cho
roby Róży, do wymienianych przy,
każdej sposobności uścisków rąk
i zwierzeń serdecznych, wreszcie do'
kilku odbytych z nim razem space
rów po za willą.
P. Hauteclair ani iednem słowem'
nie przerywał jej opowiadania, lecz1czuł, że gniew jego mięknie coraz'
więcej i straszny ciężar spada mu?
z piersi.
Niewinność jego dziecka rozbroiła
go i uspokoiła.
Mimo to wybuchnął jeszcze raz,
gdy Cecylja zaczęła opowiadać1
o wycieczkach nocnych.
— To błąd nie do przebaczenlalj
— zawołał. — To zbrodnia! Jakimsposobem dziewczyna tak dobrze)
wychowana i z twojej sfery mogła
odważyć się na coś podobnego?
j
— jestem winną, ojcze, czuję to
dzisiaj. Ale pragnęłam pomówić)
z doktorem Duclos bez świadków,]
Był to kaprys nierozsądny, za któ
ry jestem strasznie ukaraną.
i.
c. d.
C- .
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nla sieroctwa i bezdomnej sfaroścf. z województw kieleckiego, krakow
Opieka specjalna jest trudniejsza i skiego, łódzkiego i warszawskiego,
zaś z województwa
wymaga fachowego przygotowania. dziewczynki
To też ze wszystkich względów nie kieleckiego leczą się w Witkowipowinno się opieki specjalnej wkła cach pod Krakowem. Na skutek prze
dać na barki poszczególnych związ- prowadzonej we wszystkich zakła
ków komunalnych, które ani nie dach zamkniętych inspekcji lekar
mają na swoim terenie dostatecznej skiej i odpowiedniego polecenia uilości chorych czy anormalnych, by rzędu wojewódzkiego dzieci chore
warto było dla nich organizować odesłane zostały do zakładów i od
zakłady specjalne, ani też nie mają tąd jagiica w zakładach wojewódz
dość łatwego dostępu do wszelkich twa kieleckiego niedługo będzie na
materiałów i porad fachowych, po leżeć do przeszłości.
Przerażający
rozrost gruźlicy
trzebnych przy tego rodzaju poczy
wśród dzieci i coraz częściej trafia
naniach.
Zarząd komitetu społecznego za jące się wśród dzieci w zakładach
sajpilniejszą sprawę w województwie zamkniętych przypadki gruźlicy okieteckiem uznał oczyszczenie zakła twartej skłoniły komitet społeczny
dów zamkniętych z chorób zakaź do zapoczątkowania w lecie roku
nych, a więc przedewszystkiesn gruź 1927 budowy wielkiego na 300 dzie
licy i jaglicy. Prawie wszystkie za ci obliczonego zakładu leczniczokłady opiekuńcze w województwie wychowawczego dla dzieci z gruźli
kieleckiem zarażone były jaglicą, w cą gruczołową. Projekt tego zakładu
niektórych ilość chorych wyrażała opracow ał architekt Witkiewicz z
teren obrano wśród
się w 100 proc. Procent chorych w Warszawy,
każdym z zakładów rósł nadzwy wspaniałych obszarów lasów rabczaj szybko, trudno bowiem w nie sztyńskich. Kuchnia, jadalnia i pral
odpowiednio urządzonym zakładzie nia tego zakładu zaprojektowane są
przeprowadzić jakąkolwiek choćby na 500 dzieci, aby obsłużyć mogły
izolację. W iecie 1926 f . uruchomio i dzieci z koionji letnich, pro'ektony został w Częstochowie na S tra- wanych na tym .samym terenie dla
domiu zakład dla 400 dzieci jagli 290 dzieci.
czych, w którym się leczą chłopcy
3

(Grobowiec Maharadży)
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O lśniew ający klejnot sztuki kinem atograficznej płonący wszysikiem i
barw am i w schodu.

S o s n o w ie c .

W rolach głównych; B e rn a r d G o elzk e , R eg in a T h o 
m a s, C am ile B e rt, G e o rg e s M elchior.

;'9X'

KINO

Od środy 25-go do niedzieli 29-go stycznia b. r.
S zlag ier sezonu 1928 r., najpotężniejsze arcydzieło w spółczesnej
kinem atografii

n
Dram at w 10 aktach.

B ęd zin .

W rolach głównych; D o lo re s CostclSo i John B a ry m o re
Nadprogram: komedia w 2-ch aktach.
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Dąbrowa,

Maja Nr. i.

Pączki dwa razy dziennie świeże.

uiczviiSKiego.
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i.
Od dłuższego czasu Polska ugi
na się pod ciężarem bezrobocia,
które dotknęło zarówno pracowni
ków fizycznych, jak i umysłowych.
Tymczasem przedsiębiorstwa prze
myłowe, oparte na kapitałach fran
cuskich, coraz częściej obsadzają
stanow iska cudzoziemcami.
Gdyby tu chodziło o specjalistów
którzy przejściowo przyjeżdżają do
nas, celem uruchomienia nowych urządzeń, to możnaby o sprawie nie
mówić.
Niestety! C oraz częściej i coraz
więcej sprowadza się francuzów,
zazwyczaj nie obznajomionyeh z pra
cą przemysłową, a jedynie w cha
rakterze »pi!nowaczy«, »kontrolerów«
z szumnemi tytułami szefów, dyre
ktorów ilp. Oczywiście pensje tych
różnych panów szefów są bardzo
wysokie i znacznie zwiększają ko
szta produkcji.
jak więc wobec tego wyglądają
narzekania panów przemysłowców

na ciężką sytuację przemysłu 5 żą
dania ich podniesienia cen?
Ponieważ w GStatnich czasach
coraz częściej i coraz więcej spoty
ka się tych dublowanych stanowisk,
przeto czas najwyższy aby zarówno
władze państwowe, jakofeż szeroka
opinja polska zainteresowały się tą
sprawą.
W pierwszym rzędzie pp. dyrek
torzy, inżynierowie, sztygarzy, bu
chalterzy i t. d., polacy pow inni
ja k n ajsp leszn fei p o m y śle ć o s a 
m o o b ro n ie , jeżeli w krótkim cza
sie nie chcą być zepchnięci do roli
zwykłych «popyciiadeł», wykonaw
ców piewszego lepszego fircyka z
marką zagraniczną.
Istnieje wszak dekret prezydenta
Rzpiitej, który reguluje przyjmowa
nie obcokrajów do pracy w prze
myśle polskim. Chodzi więc tylko o
zorganizowanie należytej sam oobro
ny i nie dopuszczenie do poniewie
rania przez francuzów godnością
technika polskiego.

W sądzie okręgowymi w S o 
snowcu w wydziale apelacyjnym roz
patrzona została spraw a p. Józefa
Nobisa, byłego burmistrza miasta
Czeladzi, oskarżonego przez dozór
kościelny w Czeladzi o sprzenie
wierzenie złotych 263.
P. Nofais wystawił kwit na po
wyższą sumę, podpisany przez sie
bie, gdy jednak przyszło do uisz-

czenia tej sumy dozorowi kościel
nemu, oświadczył, iż podpis na kwi
cie jest sfałszowany. S ąd uznał je
dnakże
podpis za
prawdziwy
i skazał p. Nobisa na sto złotych
grzywny za fałszywe oświadczenie
0 podrobieniu podpisu jego, oraz
zasądził od niego zwrot 263 zło
tych na rzecz dozoru kościelnego 1
1 uiszczenie kosztów sądowych.

Aresifowanio komitetu diieliiieev^ecfG kemumsffoznej partji
Polski w Sosnowcu.
Grodzleckim, znajdują się: Antoni
Czech (Pawia 7), który dopiero
przed 10 dniami opuścił więzienie,
gdzie odsiadyw ał karę za działal
ność antypaństwową; W ładysław
Szopa (Konstantynowska 29) urzęd
nik huty »Mi!owice«, Adam Śliwka
(Dębowa 59) i Haim-Hil Sztark, pre
zes związku pracowników odzieżo
wych »lgła« (1 Maja 11).
Podczas rewizji w mieszkaniach
aresztowanych znaleziono cały sze
reg kompromitującego materjału, a
między innemi w mieszkaniu urzęd
nika huty »Mi!owice« W ładysława
Szopy dużą ilość materiałów piśmien
nych i książek buchalteryjnydi, po
chodzących z kradzieży z biura hu
ty »Miiowice«.

TcL 80.

W ielki w y b ó r c ia ste k , stru cli n a d z ie w a n y c h , o r a z c u k ró w , czc-t
k o la d y , h e rb a tn ik ó w , o z d o b n e b o n b o n le rk i i t. p.

K a s ia rz e zb ieg li, nic n ie w s k ó ra w s z y .

ifapływ analfabetćw-eydzoziemsdw. Dublowana stanowiska.

Policja, mając na oku kilku dzia
łaczy komunistycznej partji Roiski,
a między innemi niejakiego C zesła
wa Grodzieckiego, zam ieszkałego
w Sosnowcu przy ulicy Narutowicza
Nr, 25, w którego mieszkaniu odby
wały się konspiracyjne zebrania,
postanow iła zlikwidować antypań
stwową działalność tych osobników.
Onegdaj, obserwując mieszkanie
Grodzieckiego, stwierdzono, że od
bywa się tam jakieś zebranie.
Kiedy policja wkroczyła do środ
ka, przekonała się, że odbywa się
tam posiedzenie komitetu dzielnico
wego K. P. P. Wszystkich człon
ków zebrania aresztowano, zabiera
jąc różne dowody.
W śród aresztowanych, poza wła
ścicielem mieszkania
Czesławem

Od poniedziałku 23 stycznia 1 dni następne
8
n
u ie n a r
śf#1

KINO

W nocy z dnia 24 na 25 b. ni.
usiłowano dokonać włamania do
kasy fabryki Hulczyńskiego w S o 
snowcu.
Kasiarze dostali się do biura,
poczem wyłamali po kolei 4 drzwi
prowadzące do gabinetu dyrektora,
gdzie się znajdowała kasa. Nastę
pnie przystąpili włamywacze do roz
prucia kasy. Wywiercili już 2 wię
ksze otwoty, potrzebne do założenia
raka i w tym momencie w łaśnie zo
stali spłoszeni.
Uciekli tą sam ą drogą, jaką się
dostali do wnętrza biur.

KALENDARZYK.
Styczeń

Czwartek

Dziś: P olikarpa
lutro: Jana Z lotousiego
W schód słońca 7.27
Zachód
„ 4.11

Czwartek — 26 stycznia.
KATOWICE.
16.20 Komunikaty polsk. zw, zrzesz,
gosp. woj, śi.
16.40 W ykład języka polskiego (kurs
niższy).
17.05 Komunikaty.
17.20 S krzynka pocztowa. K oresponden
cję omówi Sl. Steczkow ski.
17.45 T ran sm isja z W arszawy. Audycja
literacka.
38.55 Komunikaty,
39.15 Rozmaitości.
19.55 Odczyt pt. „Podróż do Indji Ho
lenderskich", „B orneo".
20.00 Przerwa.
20.50 T ransm isja z W arszaw y. Koncert
wieczorny.
22.00 S y g n ał czasu i kom unikaty.
22.50 T ran sm isja muzyki tanecznej.

Teatr miejski w Sosnowcu.
Dziś „ P a n O e 1d h a b“. C eny zwy
kle od 70 gr. do 4.20 zł.
W piątek po cenach zniżonych od 50
gr. do 2.20 zł. Znakom ita, pełna finezji komedja Silvio Zam baldiego „M aszynka pan
ny Celestyny".
W niedzielę popołudniu „P an O ełdhab",
wieczorem preinjera efektownej kornedji
Roberta B racca p. t. „C ierpki ow oc",

Teatr w Dąbrowie.
W torek, 51 stycznia
R. Bracco.

„C ierpki ow oc",

Z Sosnow ca.
(s) Z p o sie d z e n ia
z a rz ą d u
m ia sta . Na posiedzeniu zarządu mia
sta dn. 24 b. m,sm . i. zaakceplowa-

Zrana spostrzeżono włamanie i'
zawiadomiono policję,
Przybyli na miejsce w ywiadow cy
policji rozpoczęli energiczne śledztwo!
i w rezultacie wpadii na trop wła
mywaczy,
Kasiarze jak widać nie byli dobrze:
poinformowani o rozkładzie biur >\
o zawartości kasy, W c h w i l i ?
decydującej w kasie nie było pie
niędzy i znajdowały się tam w y
łącznie różne dokumenty, nie przed
stawiające dla włamywaczy żadnej
wartości.
no 6 projektów na budowę dontow
oraz uchwalono przystąpić do robót
ziemnych na ul. Piłsudskiego w
związku z budową tunelu.
(s) O o św ietlen ie ul. P io trk o w 
skiej. Mieszkańcy ulicy Piotrkow i
skiej na Sroduli zwracają się zanay
szem pośrednictwem do magistratu
i elektrowni, by zechciały ©świetlictę ulicę, na której mieszka klikasel
rodzin robotników, zatrudnionych
fabrykach Fitznera 3 Schoena. Ulica
ta, pełna wybojów S dołów, trudna
jest do przebycia nawet w dzień,'
a cóż dopiero w nocy. A przecież
robotnicy idą do pracy i w racajądo
domu zarówno w dzień jak ii w no-i
ey. M agistrat wykazywał zawszy
dbałość o wygodę klas pracujących,?
a tu już nie o wygodę, lecz o bzrĄ
pieczeńsfwo chodzi, więc tembardziei
należy pomyśleć o oświetleniu ulicy
Piotrkowskiej.
(s) P rz y g o to w a n ia d o hahuj
Przygotowania do balu towarzystwa^
artystyczno - literackiego trwają w,
dalszym ciągu. Bal ten z cała pew-y
nościa będzie stanowił clou o b e c n e j
go karnawału. Szereg pięknych na-,
gród konkursowych (piękności, nó-f
żek, kostiumu i t. d.) niezawodnie
będą wielką przynętą dla płci pięk
nej. Za nejoryginalnieiszy kostjum
przeznaczono, jako nagrodę piękny
obraz p. W ładysława Araszkiewicza.
»Zima« (motyw zakopiański). Obraz,
len umieszczony będzie na wystawi#
w magazynie p. Kucharskiego.
S ala będzie udekorowana przez;
firmę »Przewodnik«, która prócz e -4
lektrycznej iluminacji ustawi różno
kolorowe reflektory, lampiony idł.
Ustalone już zostały ceny !ó&;
które należy Zamawiać zgóry z$
względu na szczupłą ilość Loża
kosztować będzie 49 zł. bez względu na ilość osób
(s) Z e b ra n ie T. A. L-u, Wczwartek odbędzie się w .łeaffaf#
miejskim w Sosnow cu ©

8-50 wlecz, posiedzenie organizato
rów balu tow. artystyczno-literackie
go, celem omówienia szeregu waż
nych spraw balowych. Pożądane jest
liczne i punktualne przybycie,
(s) R ozw iązanie wiecu. Wczo
raj popołudniu P. P. 5. lewica zor
ganizowała w sali związku koleja
rzy wiec przedwyborczy. Wobec
przemówień antypaństwowych poli
cja wiec rozwiązała.
(s) S trz a ły na u!. Dalekiej.
Jeden z posterunkowych policji, na
ulicy Dalekiej spostrzegł osobnika,
rozdającego odezwy komunistyczne.
Na widok policjanta osobnik ów
począł uciekać. Ponieważ na woła
nie policjanta osobnik nie chciał się
zatrzymać, przeto policjant strzelił
do niego dwa razy, lecz bezkulecznie.

Z Dąbrowy.
(d) Pow iesił się n a pasku. W
ubiegły poniedziałek w ustępie przy
magazynie kolejowym w Strzemie
szycach znaleziono wiszące na pas
ku złoki mężczyzny.
Po zdjęciu zwłok okazało się,
że jest to Tadeusz Lenartowicz, sta
ły mieszkaniec Strzemieszyc. Po
wodem samobójstwa była nieuieczal
na choroba.

Z Zawiercia.

(z) Wiec pracow ników um ysło
w ych. Oddział poi. zw. zaw. prac.
prz. i handl. w Zawierciu urządzą w
niedzielę dnia 29 stycznia r. b. o
godzinie 2 ej rano w sali domu lu
dowego T. A. Z. wiec pracowników
umysłowych. Tematem będzie: ustawodastwo społeczne, a w szczegól
ności ustawa emerytalna; prelegen
Z Będzina.
tem będzie p. W. Kościński, sekre
tarz ieneralny związku, magister
(b) B udżet szp itala w enerycz praw. Wstęp wolny. Pracownicy Za
nego. Onegdaj odbyło się posie wiercia i okoiicy stawcie się licznie,
dzenie przedstawicieli miast Zagłę aby skorzystać z cennych wskazó
bia i sejmiku, na któreni rozpatrzo wek i wyjaśnień.
no I zatwierdzono budżet szpitala
(z) lubiletisz p ra c y n auczy
wenerycznego w Będzinie. Budżet w cielskiej. Kierownik szkoły pow
dochodach i rozchodach zamknięto szechnej nr. 2 i ławnik miasta Za
sumą 151.760 zł.
wiercia p. Konstanty Piotrowski dn.
(b) Z posied zen ia sejm iku. Na 4 lutego rb. obchodzić będzie 25©statniem posiedzeniu sejmiku do ięcie . działalności swej na polu
konano wyboru przedstawicieli sa szkolnictwa ludowego.
morządu powiatowego do komisji
(z) Z życia nauczycieli. W
poborowej koni i wozów w oso nadchodzącą niedzielę odbędzie się
bach: pp. Stachury i Wypycha, oraz zebranie
oddziału
powiatowego
do komisji wodnej inż. Dzierżanow związku polskiego nauczycielstwa
skiego, a na zastępcę p. Mruka, do szkół powszechnych. Omawiane bę
straży ogniowej p. Dusia, a na za dą, sprawy ściśle tyczące się nowo
stępcę p Stachurę.
utworzonego oddziału, a skoncen
Jednocześnie wyłoniono komisję, trowane na ściślejszym terenie dzia
która ma zbadać przyczynę strat łalności dotychczasowej.
Oddział ten powstał z chwilą ucegielni sejmikowej w roku 1926.
tworzenia
się powiatu zawierekiego
Straty te wynoszą 32.204 złotych i
powstały wskutek udzielenia daleko i samodzielnego okręgu szkolnego
idących pełnomocnictw przez sejmik na fen powiat, ze względu na po
trzebę skoncentrowania spraw związ
byłemu kierownikowi cegieini.;
kowych. Oddział został zarejestro
(b) Kom het opieki nad żołnie wany i jest jednostką prawną i ierzem garnizonu w Będzinie komu galną,
nikuje, że na skutek odezwy komite
(z) Z w iązek w łaścicieli nieru
tu na gwiazdkę dla żołnierzy,złożo
chom ości m. Z aw erc ia w naj
no gotówką zł. 2.038.
Mianowicie: konwencja węglowa bliższych dniach zwołuje wiec przed
dąbrowsko - krakowska, t. j. t-wa: wyborczy członków i sympaty
Saturn, warszawskie, francusko-włos ków związku. Na wiec zeproszo
kie, grodzieckie, Flora, Czeladź ra nym jest redaktor pisma »Miasto«
zem zł. 1.184, dyr. Szymańscy, Za z Warszawy.
(z) G orliw e w ym ierzanie p o 
wiercie zł. 300, wydział powiatowy
sejmiku będzińskiego zł. 200, ma datków m iejskich. Przy ściąganiu
gistrat m. Sosnowca zł. 200, inż. podatków od placów niezabudowa
Michel, prezydent m. Będzina zł. 50, nych otrzymał wezwanie płatnicze
Teodor Kucewicz, Sosnowiec zł. 100, na kilkaset złotych jeden z urzędni
ków państwowych z posiadanych
Oprócz tego dostarczyły 140 li placów nawet z wymienieniem ulic
trów piwa nasf. firmy: firma Sercarz i numerów placów, jakich faktycznie
40 litrów, fima Korona 50 litrów i nie posiada i nigdy nie posiadał.
Rosenhium 50 litrów.
Innemu zaś obywatelowi miasta
Ofiarodawcom za wydatną po od placu, nabytego i faktycznie ma
moc w urządzeniu «gwiazdki» i za jącego wartość 1100 zł., wymierzo
wysokie poczucie obywatelskie w ny został podatek w wysokości 900
Imieniu komitetu opieki nad żołnie złotych.
rzem składamy «Bóg zapłać».
(z) P o d kołam i pociąg u , Pod
Za Komitet opieki nad żołnierzem koła pociągu w Nieradzie wpadła
70-Ietnia żebraczka Marianna Sfel(—) Rarogiewicz,
machowa z Myszkowa, ponosząc
śmierć na miejscu.
podpułkow nik
.

mS :

Niewolnictwo na plantacjach kawy w Srazylji.
Nie jechać do San-Paolo!
już kilkakrotnie przestrzegaliśmy
przed emigracją naszych włościan
do San Paolo na plantacje kawy,
pamiętamy bowiem, iż przed wojną
ci sami panowie, którzy dziś chcą
wysyłać tam ludzi opisywali strasz
ne stosunki jakie panują przy upra
wie kawy.
Potwierdzenie
naszych
obaw
znajdujemy świeżo w korespondecji,
otrzymanej z Brazyli przez »Kurjer
Czerwony*. Korespondent przestrze
ga przed wyjazdem do Brazylii, a
specjalnie przed pracą na planta
cjach kawy.
»A!e mało jest takich — czytamy
w pomienionej korespondencji —
którzy chcą zaprzedać się w tę
niewolę i zdać swój los na łaskę
i niełaskę właściciela plantacji i je

Zycie Gospodarcze.
GIEŁDA.
Warszawa, 25.1.
N o w y !©rk 8.90
Londyn 43.45 i pół
Paryż 35.04 i poi
W iedeń 125.55— 125,50
Praga 26.41 i pói.
B elgia 124.25
Szw ajcaria 171.70
P o l. War. fr. obr. 8.88 i pói
5 proc. P o ż. Prern. Dolar. zł. 60.00 — 61.00
T endencja spokojna.

A K C IE ,
Warszawa, 25.1
Bank D ysk on tow y 136.00
Bank H andlowy 12-3.00.
Bank P olski 162.50
Bank sp ó ł. zarobk. 95.00
S p ie s s 155.00.
El. Dąbrowa 65.00
W ysok a 145.50— 144.—
W ęgiel 96.00
N ob el 38.50
Lilpop 41.50—41.00
O strow iecki 82.50—85.00
Rohn 19.00
S tarach ow ice 58.50—58.25—59.00
U rsus 12.75
T endencja cok olw iek m ocniejsza.

go zwyrodniałych »kapangów«, peł
niących tę samą rolę w stosunku
do ludzi, co pogromca zwierząt.
Nie można się dziwić, że ró żn i
panow ie delegaci w idzą sto su n 
ki brazylijskie w różow em św ie
tle, p a trz ą c p rz e ź szy b y luksu
sow ych autom obilów , czy z okien
specjalnych p o ciąg ó w , ale inaczej
widzi to ten, kto się z tern życiem
styka bezpośrednio.
Wie o tern coś nie coś rząd włoski,
szkoda tylko, że nie wiedzą tego
w Polsce, bo powstrzymanoby się
może od handlu polskim niewol
nikiem*.
Święte słowa i prawdziwe, o czem
wiedzą dobrze panowie stoiąc na
czele polskiego towarzystwa emigra
cyjnego.
(s.)

Nielitościwa małżonka.
P. Aniela Mien iakowska, siała
mieszkanka m. Łodzi, jest «głową»
domu i krótko trzyma swego męża
Stanisława. I jak krótko! Onegdaj
p. Stanisław wymknął się na bom
bkę piwa do restauracji. Zaledwie
zdążył przełknąć kilka łyków sma
kowitego napoju, gdy jak z pod zie
mi wyrosła przed nim ślubna mał
żonko. Bez słowo p.. Aniela schwy
ciła, z obok stojącego stolika, «cudzą» flaszkę wódki i rozbiła ją na
głowie małżonka, poczem zabrała
się z energią do jego, mocno wy
lęknionej czupryny. Usiłował zbiec
przed spadającemi nań razami. Do
padła go na ulicy i sprawiła # u
lanie laską, wyrwaną jakiemuś prze
chodniowi.
Rezultat: pogotowie ratunkowe
opatrzyło złamaną w podratnieniu
lewą rękę p. Stanisława, poczem
powierzyło go «opiece» domowej.

Pierwsza Wytwórnia Parasoli
w Zagłębiu

ELEGANT1

•i
w S o sn o w cu , M odrzejew ska 18

GIEŁDA ZBOŻOWA.

T e le fo n 1 0 -2 7 .

Poznań, 25.1.
Z yto 58.70—59.70
P szen ica 45.50—46.50
Jęczmień przem iałow y 55.00—55.00
Jęczmień browar. 39.50—41.00
O w ies 32.50-—34.50
Otręby żytnie 27.70—28.70
Otręby pszenne 27.25—28.25
Mąka żytnia 70 proc. 55.25
Mąka żytnia 65 proc. 56.75
Mąka pszenna 65 proc. 63.75 —69.75
G roch poinv 48.00—53.00
G roch Viktoria 60.00—82.00
G roch F óigęra 55.00—65.00
Rzepak 63.00—70.00
W yka 30.00—55.00
P eiuszka 30.00—55.00
Łubin żółty 24.00—25.00
Łubin niebieski 23.00—24.00
S d a d e r a 25.50—24.50
K oniczyna czerw ona 220.00—510.00
Koniczyna biała 180.00—280.00
K oniczyna szw edzka 260.00—320.00
K oniczyna w łuskach 60 . 00 — 80.00
K oniczyna żółta odtłuszczona 150.00— 180.00
S ia n o iuźne 5.50
S ło m a żyt. prasow ana 3.10
U sp o so b ien ie słab sze.

P o le c a n a n a d c h o 
d z ą c y s e z o n : dam 
sk ie i m ęskie paraśófenajm odnięjsze po naj
tańszych cenach oraz
przyjmuje w szelką re
perację i pokrycie pa
rasoli.
UWAGA: W ytwórnia została przenies ona
d o w ięk szego lokalu z M odrzejew skiej 5
pod 18, oficyna I p.

ii ló d
naturalny kuracyjno-odżyw czy (pod gw a
rancją) Skiiogram ow a-biaszanka tylko 15 zl.

©rzybf prawe isiafe
w cenie 20 i 24 zł. za kilogram

w sklepie

Koziołkowa i lędryczka
SO SN O W IE C . 3-rro Ma!a 21.

Ul
poleca do sukien balowych i wizytowych, wszelIM ń d l lldwfeal kie przybrania: kwiaty, dżety, strassy, galony i t.p.
W wielkim wyborze bawełny D. M. C. i wszelkie przybory do robót
ręcznvch.

<T

A. WITKOWSKA, 3-g© M ała 5.
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bram Dawid Kaizer zgubił dow ód o s o 
bisty w ydany przez staroslw o Będziń
sk ie i k siążeczk ę w ojskow ą w ydaną przez
P. K. U. S o sn o w ie c .
\A 7 a w r z y k o w sk i Jan zgubił
książeczkę
wojskową wydaną przez P. K. U.
P ińczów .
ly ^ a s z y n e sio d farsk o - rym arską ciężką
A * sprzedam . W iadom ość T ow arow a 13
Z ieliński.

A

Druk. „Expresu Zagłębia*4 Sosnowiec, ui. Teatralna, tel. 4-94

otrzebny zdolny blacharz. Z głoszen ia
S o sn o w ie c , ui. M ałach ow skiego Nr. 23.
gu b ion o portfel /. papierami, pozw olenie
na radjo i książkę kasy chorych r.a
im ię Antoni C iepjeiewski. U prasza się o
zw rot d o administracji „E zpresu Z agłęb ia",
ran ciszek W ędzonka zgubił k siążk ę w oj
skow ą wydaną przez P. K. U. S o sn o w ie c .
am ienię jeden pokój z oddzieinem wej
ściem w ok o iiey Ostrej Górki na p o 
kój z kuchnią w o k o lica ch Starego' S o s 
now ca ewentualnie dopłacę. W iadom ość w
„E xpresie Zagłębia".
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