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grzeszolski przed sądem o fałszerstwo weksli
Oskarżony skazany został na 6 miesięcy więzienia

'Przód sądem okręgowym w So
snowcu stanął wczoraj Paweł Grze 
Szujski, przeciwko któremu toczy Się 
śledztwo o potworną -zbrodnię wytru- 
cia swej rodziny, żony Anny, oraz 
dwojga dzieci - bliźniąt, ifi-letnich, Je 
rzego i Lucyny.

Grzeszolski tv swej burzliwej prze
szłości, przechodził różne koleje, o 
ez.em już obszernie pisaliśmy. Zaj
mując dobrze płatne stanowisko w fa
bryce Kulczyńskiego tv Sosnowcu, 
prócz wielu innych czynów, kolidują
cych z kodeksem karnym,1 Grzeszolski 
dopuścił się fałszerstw weksli, pod
rabiając na ciieh żyro swego teścia 
Wincentego Bugaja, zamieszkałego tv 
Sosnowcu przy. ul. Rybnej. 0  tó właś
nie sfałszowanie podpisów odpowia
dał wczoraj Grzeszolski przed sądem.
g r z e s z o l s k i  w  k a j d a n a c h .

Rozprawa ściągnęła do sądu tłumy 
lodzi. Przed godziną 12-tą, na którą 
^iy znaczony był termin rozpraw*, 
Grzeszolski w asystencji eskorty po
licji przybył do gmachu sądowego, 
skuty kajdanami z innym więźniem, 
niejakim Grubą, odpowiadającym za 
kradzież. Przeszedł on szybko ze spu
szczoną głową do pokoju dla więź
niów.
GRZESZOLSKI CHCIAŁ- SIĘ PO- 

. - WIEŚTĆ.
Wrażenie, jakie wywołało poja

wienie się Grzeszolskiego, spotęgowa
ła plotka, Iż Grzeszolski usiłował nad 
ranem w celi więziennej powiesić się. 
Na jego widok, zewsząd odezwały się 
głosy: „To on, to on".-.. Posypały się 
też pod jego adresem liczne epitety, 
tak iż kilka osób musiano przywołać 
do spokoju i zachowania porządku, — 
Niektórzy jednak nie mogli opano
wać wzburzenia. Szli za Grżeszołskim 
i trzymając tv ręku fotograf je zmar
łej tragicznie rodńny, grozili mu pię
ściami.

KAJDANY — TO NASZE RRAN- 
. ZOLETKI".

W pewnej chwili podeszła do Grze
szolskiego obecna jego żona, Staci- 
wińska. Widząc Grzeszolskiego zafeu- 
lego w kajdany, rzekła: „Nie martw 
się- Kajdany to nasze branzoletki",..

Co to miało znaczyć^ niewiadomo. 
Policja odsunęła Staeiwińską, nie do
puszczając do dalszej rozmowy.

Staeiwińska jest tv odmiennym 
stanie. Grzeszolski wezwał do siebie 
swego obrońcę, mee. Zarompfa i od
był z nim krótką naradę.

Rozprawa rozpoczęła się ze znacz- 
nem opóźnieniem, bo dopiero o godzi
nie 8-ej wieczorem.

PRZED ROZPRAWĄ.
Grzeszolskiego wprowadzono na 

salę rozpraw. Jest to człowiek wyso

ki, o twarzy kościstej, wyrazistej, od
stających uszach i przebiegłych fr
ezach, łysawy. Ubrany jest w szary 
garnitur. Na lawę oskarżanych wstę
puje śmiało z podniesioną głową. — 
Zachowuje się swobodnie. nie widać 
po nim żadnego przygnębienia ani 
zdenerwowania. Z założonemi nogami, 
z cynicznym wyrazem twarzy, patrzy 
na wypełnione andytOrjum.

Z sali dochodzą głośne niemal zło
rzeczenia w stronę Grzeszolskiego. eze 
go ten zdaje się nie słyszeć. Cisza na
stępuje z chwilą wejścia na salę sądu

Grzeszolski, jak wspominaliśmy, 
pobierał w fabryce Hnlezyńskiego po
ważną pensję, lecz nie wystarczała o- 
na na pokrycie wydatków jego życia. 
Publiczną tajemnicą było, iż obsypy
wał on podarkami swą kochankę, Sta- 
ciwińską, chociaż, do domu zaglądała 
nieraz formalna nędza. Grzeszolski po 
życzał pieniądze, « gdy kredyt się za
chwiał, począł dopuszczać się fał
szerstw.

Akt oskarżenia zarzucał Grzeszol- 
skiemu, że na wekslach podrabiał ży
ro swego teścia Wincentego Bugaja.

„Z ART. 225 PAR* I K. K.<
Sąd odebrał od oskarżonego perso

na! ja. Greszolski ma łat 42, nrodzo 
ny jest w Czeladzi, ukończył szkołę 
handlową w Będzinie. Podaje, źe ka
rany by! trzeebmiesięcznym aresztem 
za oszczerstwo Na pytanie za co siedzi 
w więzieniu, odpowiada bez namysłu: 
„Z artykułu 225, par. I kodeksu" (za
bójstwo).

ZEZNANIA OSKARŻONEGO.
Po ustaleniu personaljów—przewód 

niczący sędzia Awakumow odczyta! 
akt oskarżenia, poczem zwrócił się do 
Grzeszolskiego z pytaniem,. czy przy
znaje się do winy.

Grzeszolski wstaje i oświadcza, źe 
istotnie podpisał na wekslu Wincente
go Bugaja, lecz uczynił to z jego wie
dzą. i w jego obecności. Powołuje się 
również na obecność przy tern urzęd
nika fabryki Kulczyńskiego, Francis* 
ka Dmochowskiego.

„Teściowi memu latwiejby było 
wymłócić snopek zboża, niż podpisać 
się" — mówi Grzeszolski z ironicznym 
uśmiechem.

Prokurator: „Dlaczego pan w śledź 
twie policyjnem zeznał inaczej, co do 
żyra na wekslu?"

Oskarżony: „Nie chciałem wywie' 
kać w policji brudów rodzinnych. — 
Chciałem to powiedzieć dopiero na 
sprawie".

Na wniosek prokuratora Wewióry 
świadkowie zostali zaprzysiężeni. — 
Podczas przysięgi Grzeszolski bacznie, 
obserwuje śwadków, wychylając się z 
ławy oskarżonych.

ZEZNANIA ŚWL&HKDW.
Sąd przystąpił do przesłuchami®- 

Bugaja. Świadek opowiada, szeroko o 
małżeństwie jego córki - z Grzeszni-. 
skim. Początkowo pożycie ich nie po
zostawiało nie do życzenia. Zapisał 
mu przed ślubem dwa place, które je 
dnak Grzeszolski „zmarnował" — we
dług oświadczenia świadka, gdyż pie
niądze użył na budowę fabryczki, —* 
Świadek stwierdza dalej, iż Grzeszol
ski nie płacił-komornego; a-tylko „ka- * 
pał" z łaski. Po śmierci córki. tj. żony 
Grzeszolskiego, stosunki między nimi 
oziębiły się, tak iż nie było mowy,- 
aby upoważniał go do podpisywania 
weksli n: swem imieniu. - •

’Świadek wogóle wielu łjfceęzy nie 
może zrozumieć i jest jakby itmloittio 
ny.

Przed sądem staje świadek Ku- 
ezalska, siostra zmarłej Grzesżolskiej. 
Knezalska jest wybitnie zdenerwowa
na i z pasją wpada w tok zdarzeń, we
dług niej charakterystycznych dla o- 
skarżonego. Przyczyną ostatnich .nie
porozumień miedzy świadkiem a Grze 
szdl&kim — było złe obchodzenie się 
z dziećmi; które Grzeszolski bił. Fer
ment ten wniosła Cabajówna, służąca,' 
która po śmierci Grześ zet s-kie) poczęła 
się rządzie w domu. •

Świadek przeczy temu, aby ojciec 
żyrowat weksle Grzeszolsfeiemw. lub 
też upoważniał go do podpisywania za 
siebie.

Skolei staje przed. sądem świadek 
Marjanna Cabajówna. Jest <tb 85-Iet- 
nia, mała brzydka niewiasta.'W cza
sie Zeznań usiłuje wyrażać się „górno
lotnie", ' szermując wyrazami: „ewen
tualnie", ,.komitywa*", ;,mie zastana
wiałam się głębiej" itd. Cabajówna 
stwierdza, że Bugaj przychodził ' do 
Grzeszolskiego i że w czasie tych od
wiedzin była raz świadkiem podpisy
wania jakichś weksli. Przytacza sze
reg zdarzeń, mających udowodnić, iż 
Bugaj nawet po śmierci swej córki 
był w dobrych stosunkach z Grzeszol- 
skini.

W czasie zeznań Cabajówny, Grze
szolski patrzy przeważnie na sufit lub 
na ścianę, unikając starannie zetknię
cia się z jej wzrokiem., Dopiero, gdy 
się odwraca, oskarżony przypatruje 
się jej bacznie 

KONFRQNTACJA ŚWIADKÓW.
Wobec wątpliwości, nastręczają

cych się w zeznaniach Cabajówny, sąd 
postanowił skonfrontować ją z Buga
jem i Kuezalską.

Kucźalska i Bugaj podtrzym ują 
swoje zeznania, przyezem Bugaj zwra 
eając się w stronę oskarżonego, mówi: 
„Do takiego pierisna, co do ranie strze
lał, bym chodził".

Mocny len zwrot byt zaprzecze
niem zeznań świadka CYtbajównejj, iż • 
Grzeszolski nawet, po śmierci dzieci, 
był w dobrych stosunkach- % Bugajem.

Knezalska ponadto- dodaje, że nie 
mogło być mowy o dobrych stosun- 
wach. gdyż już na trzy lata przed 
śmiercią żony, Grzeszolski chodził- ze 
Staeiwińsńą,, wówczas jeszcze wiczenl- 
cą.

Ważne zeznanie w sprawie złożył na 
etępny świadek MifĄo*b kierownik 
banku Zagłębia, który stwierdził, żę 
weksle Grzeszolskiego zostały zdyskon 
towane, gdyż były z żyrem Bugaja, 
człowieka .matenjalnie. odpowiedzialne ■ 
go, właściciela nieruchomości. Ostat
ni świadek Bogusław Chyła, kierow
nik banku spółdzielczego zeznał, iż 
bank był w posiadaniu weksli Bugaja 
z żyrem Grzeszolskiego, natomiast 
nigdy .nie miał weksli Grzeszolskiego 
z żyrem Bugaja.

Na tem postępowanie zamknięto.
PRZEMÓWIENIE PROKURA- 

V TORA.
Po krótkiej przerwie zabrał głos 

prokurator W ćwieka. W dobrze skon
struowanej mowie oskarżyciełskiej, 
prokutratoń. scharakteryzował . prze
wrotny charakter oskarżonego Grze
szolskiego, obnażając sposoby, przy 
pomocy których dążył Grzeszolski - do - 
wyrządzenia swemu teściowi Bugajo
wi niaterjalnyeh strat. Podkreślając, 
że fałszersiiiwa dopuścił jsię człowiek, 
inteligentny, świadomy tego co, raki 
i świadomy skutków tego rodzaju prze 
stepstwa — wnosił prokurator o przy
kładne ukaranie oskarżonego.

Przemówieniu prokuratora Grze
szolski przysłuchiwał się %. drwiącym 
uśmiechem, nabierając w miarę prze
mówienia coraz więcej fantazji i wy- 
płuwając resztki jedzenia z zębów bez 
eeiemonjalnie na ławę adwokacką. 
PRZEMÓWIENIE ADW. PAWEŁ

KA.
Następnie popierał powództwo cy

wilne Bugaje., adw. Pawełek, który w 
świetneni przemówieniu wykazał oer- 
fidję i złą wolę oskarżonego, zbijałae 
punkt po punkcie twierdzenia Grze
szolskiego. Oskarżyciel cywilny przy
łączył się do wniosku prokuratora o 
surowy wymiar kary.

WYROK.
Po kilkunastominutowej przerwie, 

sąd ogłosił wyrok, skazujący Grzeszol
skiego na sześć miesięcy'"' więzienia, 
oddalając jednocześnie zgłoszone po
wództwo cywilne.

Oskarżony przyjął wyrok obojęt
no1., Po ogłoszeniu wyroku policja n o 
zwłocznic usunęła z sali publiczność* 
Grzeszolskiego zaś pod eskortą odwie
ziono do więzienia.
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Zelazny „robot śmierci” w roli mściciela
Niesamowita zbrodnia i niesamowita kara

KRWAWE DEMONSTRACJE i WAŁKt 
W PARLAMENCIE ANGIELSKIM.
LONDYN, 7,2. N a wczorajazem posie

dzenia izby gm in doszio podczas obrad 
nad. rządowym projektem  regulacji zasił
ków dla bezrobotnych do niezwykle burzli 
wych scen i aw antur, wywołanych przez 
posłów komunistycznych.

W trakcie nam iętnej dyskusji jeden z 
posłów komunistycznych, k tóry  w yrażał 
się obelżywie o rządzie, został przyw oła, 
ny do porządku, co wywołało n iesłychaną 
wrzawę n a  ławach komunistycznych.
■ Przewodniczący zmuszony był p rzer

wać posiedzenie i nńkązał opróżnienie sa 
li posiedzeń, wobec czego kom uniści urzą 
dziłi hałaśliw ą dem onstrac je’w łrdlua 
rach . i rta gałórji: * - : i

Ponieważ aw an tu ry  przybierały  wyso 
cc niepokojące rozm iary, przewodniczący 
i z b y - zawezwał policją, k tó ra  przemocą usu 
nąła dem onstrantów  z parlam entu .

Na ulicy odbywały się w dalszym oią
gii aw antury , a podczas dalszej in te r wen 
c ji policji doszło do starć, w w yniku któ 
rych kilka osób odniosło rany.

GRÓB NA WIECZNYM LODOWCU.
BERLIN, 7.2. P rofesor K u rt W egcner, 

brat znanego uczonego i podróżnika prof, 
Alfredą W egenera k tó ry  zginął w lodach 
G renlandji, wygłosił onegdaj odczyt w 
W iedniu na tem at teo rji pow staw ania lą  
dów ustanowionej przez zm arłego podróż
nika, H?.;l

Według hieij, poszczególne części świa 
ta poruszają, się i przesuw ają wskutek o- 
brotu ziemi dokoła swej osi. Szczególne 
Wzruszenie wywołał ten  m om ent odczytu, 
w którym  prof i. W egęńer mówił, jak  od- 
Pftlążł zwłoki swego b ra ta  wśród wiecz
nych lodów. W zniósł'n ad  niemi śnieżną 
mogiłę:

• Ponieważ warstwa lodu na Grenlandji 
wzrasta o 1 mtr. w ciągu trzech la t, zwlo 
ki bohaterskiego badacza będą coraz gtą 
biej. zapadały się w lód ,aż wreszcie po 
iOCK> lat dotrą do skorupy ziemskiej.

DRZEWO, KTÓRE RODZI... D A M SK IE 
KAPELUSZE. .

NOWY JO RK , 7.2. Istn ie je  na świecie 
drzewo, na którem  rosną modne kapelu
sze damskie. Znajduje się to cudowne drze 
wo w stanie Oaxaca w M eksyku. Jest ło 
„Crcsceneia cujete", którego owoce pokry 
te są lekką, jakgdyby ze słomy w yplata 
ną łuską. Łuska ta, przedzielona na dwie 
części, służy miejscowym damom za kape 
liisze.

I *

Moda ta przekroczyła już granice stanu  
i Oaxaca i zaczyna przyjm ow ać się w ca

łym Meksyku, skąd może przedostanie się 
1 i dalej.

Łuska owocu Cresceucji może służyć 
; także za miseczkę na płynne pokarmy i 

przez tubylców nazywana jest dlatego 
„lunch".

5 ŚM IERTELN Y M I OFIAR KATA 
SROF W KOPALNIACH.

JO H  ANNISBURG, 7.2. W skutek wstrzą 
sów ziemi w okręgu G erm inston nastąp i 
ło obsunięcie się skał w kopalni W itw ater 
sranddeep, przy ozem 4 górnków zostało za 
bitych.

•W kopalni Gełdenhuisdeep został zabi 
ty  jeden górnik, a 8 odniosło rany.

Widok martwego Carp era, zadu
szonego w celi, przeraził strażników 
niesamowicie,. Nie umieli, wytłuma
czyć sobie przyczyn i przebiegu jego 
śmierci, John Halle opuścił jednak 
bez przeszkód więzienie, w którem 
spędził, tyle la.t i udał się do muzeum 
przyrodniczego, aby przywłaszczyć 
sobie diamenty .Carpera. W  9-ęj sali 
obok drugiego tokna; nft l&wn 

. ujrzał „robota śmierci” 
Eigurędę skonstruował pewien wyna
lazca, który zmarł później jako obłą
kany, w szpitalu. Jest to automatyczna 
pułapką, względnie narzędzie : tortur, 
gdyż .wnętrze wyposażone, jest w kół", 
ka i sprężyny, poruszające według-za- 
sod najnowszej techniki. sztyletami i 
wyostrzonęmi drutami, które za po- 
ciśnięciem ukrytych guzików, .zacieś
niają się. na. eiele . /. umieszczonej.- we
wnątrz ofiary. ■ ••

John Hale opuścił wkrótce muze
um, lecz wrócił wieczorem. Korzysta
jąc z pustki na sali i nieuwagi perso
nelu, ukrył się w stojącej otok skrzy-

W Chicago wydarzyła się tragedja, woru, założył deskę spowrotem i spał 
której niesamowity przebieg, dowo- spokojnie do, godz. 6 rano, w której 
dzący nieubłaganej konsekwencji kary pęt odbyciu formalności opuścił wię
żą zbrodnię, wy wołał niesłychaną sen- sienie.
eację, - i .

W szpitalu Lancart zmarł znany 
gangster Jolm Hale, mający na su
mieniu liczne zbrodnie. Przedśmiertne 
męczarnie bandyty, trwały przez 3 ty
godnie. Do ostatniej chwili 
czuwali przy jego łożu kryminaliści, 
w oczekiwaniu, że umierający złoży 
ważne, zeznania. I rzeczywiście tak się 
stało.

Zaznaczyć należy, że. John- Hale 
przebył ostatnio kilka lat w więzieniu 
w Chicago i przed 3 tygodniami miął 
dostać .się na wolność..; Lokatorem są? 
siedniej celi był Pryderyk, Carper, ban 
dyta,.skażany ną ID;.'lat' więźieąia.
Pewnej nocy przebił Carper ścianę 
oddzielającą go od celi Halea za po
mocą 'dłutka, przysłanego mu w pie
czywie rią Boże Narodzenie przez mło
dą zonę. Po długięj i mozolnej pracy, 
zdołał Carper! wydrążyć większy ot
wór. Wiedział, że Hale wkrótce już 
opuści więzienie i będzie mógł zastą
pię go w wykonaniu pewnego trudne
go zadania. ... , .> «-

Odsunąwszy deskę od ściany, w 
której był wybity otwór wielkości gło
wy ludzkiej, zwierzył się Carper szczę 
śliwemu swemu towarzyszowi, który 
nazajutrz rano miał się . znaleźć na 
wolności, że przed dwoma łaty ukrył 
klejnoty, skradzione u jubilera ńa 
głównej ulicy w Chicago, .. . . 
w figurze żełazaego robota w muzeum

przyrodmczeni.
Mianowicie po dokonaaniu kradzieży 
Carper uciekał przed pościgiem po
licji i znalazł się w 9-ej sali owego 
muzeum. W tej chwili zauważył, że 
głowa żelaznej postaci, znanej w Chi- .jlH 
cago pod nazwą „Robot śmierci”, jest 
przypadkowo otwarta.; 'Nie namyśla
jąc się długo, wyciągnął z kieszeni 
worek ze skradziónemi brylantami i 
biżuterią i włożył do głowy robota w 
lej nadziei, że po opuszczeniu więzie
nia będzie bogatym człowiekiem.

Teraz jednak otrzymał wiadomości 
od swojej żony, że znajduje się ona w 
nędzy, prosił zatem przyjaciela, aby 
udał się do owego muzeum i wydobył 
ukryty skarb, którym niechaj podzieli 
się z żoną Carper a. .
W umyśle Johna Hale powstał sza

tański plan.
Niby odnieehecnia poprosił Carpera, 
aby wsunął ,g ło w ę  przez otwór w ścia
nę i objaśnił go jeszcze co do kilku 
szczegółów konstrukcji robota. W tej 
chwili chwycił Carpera za gardło i za
czął ściskać coraz mocniej tak długo, 
aż się przekonał, że 

jego ofiara nie daje znaku życia.
Z zimną krwią odsunął zwłoki od ot-

ni, aby w ten sposób przeczekać zam
knięcia muzeum przed nocą. Stało się 
tak, jak przewidział zbrodniarz. Gdy 
na sali zapanowała zupełna ciszą, opu
ścił John Hale swoją kryjówkę. Po 
dłuższych oględzinach „robota śmier
ci” odkrył sposób otwarcia jego gło
wy. Zanurzył rękę we wnętrzu figury, 
lecz nic nie znalazł. Poświecił zatem 
latarką, elektryczną i nachylił się 
wgłąb najeżonego ostrzami wnętrza 
robota,
wkładają® głowę , w rozwarty otwór. , 

Nagle dotknął widocznie mechanizmu, 
gdyż w tej chwili robot zamknął się,
ściskając coraz mocniej głowę zło. 
c/yńcy w śmiertelnych kleszczach* 
Uwięziony w tak niesamowity sposób 
Hale zaczął krzyczeć i wołać o pomoc.

Niestety, było już zapóźno. Uwol
niono, go wprawdzie, lecz w. stanie bez 
nadziejnym. Przez 3 tygodnie męczył 
s ię  John Hale w szpitalu, zanim sko
nał. .

Przed śmiercią przyznał się do za
mordowania Carpęra w celu przywla? 
szczenią sobie jego łupu i opowiedział 
o strasznej godzinie, spędzonej w sta 
lowej morderczej uwięzi „robota Śmier, 
ci” w ehicagowskiem muzeum.

KINO
dźwiękowe

CASINO
SOSNOWIEC

POGOŃ
Marjauka Nr 1.

Śpiewak a Bożej laski, najpiękniejszy amant ekranu 
JOSE MOJICA jako kapitan kozaków 

w wielkim porywający m widowisku oszałamiającym kozackie
mu pieśniami i  tańcami p. t  ,

Pieśń Kozaka
Mistrzowskie połączenie operetki e emocjonującym dramatem!

mniTmm____________L— ^ m —b— — —

Nadprogram Tygodnik. F osa  1 dodatki dźwiękowe.

Pocz. o 5-ej p.p. Sala dobrze ogrzana. CENY OD 25 GROSZY.

•  •

rozpoczęli działalność od fałszerstw
BUKARESZT, 7. 2. PAT. Ukaza

ła, się tutaj odezwa podpisana przez 
Stefana Tatarescu, brata p rem jera za
wiadamiająca o utworzeniu rumuń
skiego stronnictwa narodowo-socjali- 
stycznego. Miarodajne koła twierdzą, 
że premjer Tatarescu nie solidaryzuje 
sic z akcją podjętą przez brata.

Na łamach dziennika „Adeyeruł”

Stefan Tatarescu oświadczył, że ogło
szona z jego podpisem odezwa o utwo 
rżeniu rumuńskiej partji nardowO-so- 
cjalistycznej opatrzona była w ten 
podpis bezprawnie. Stefan Tatarescu 
zaprzecza kategorycznie wiadomości 
o jego udziale w twownem rzekomo 
stronnictwie i oświadcza, że sprawę 
skieruje do prokuratora.

Epem ja tyfusu plamistego
na terenie pow. piotrkowskiego

Wycofanie wojsk i  Saary
SAARBRiiGKEN, 7. 2. PAT. Plan 

wycofania wojsk międzynarodowych 
z Zagłębia Saary przedstawiony został 
komitetowi trzech przez ■ dowódcę od
działów międzynarodowych. Plan ten 
przewiduje, że wojska holenderskie 
opuszczą Zagłębie Saary dnia 16 łute-

PTOTRKOW, 7. 2. PAT. Na tere- jakiś włóczęga, któremu dano w jed
nie powiatu piotrkowskiego, we wsi nej z chat nocleg. W dniu wczorajszym
Sierosław gmina Podolin stwierdzono na teren epidemji zjechała komisja
kilka zachorowań na tyfus plamisty, województwa, która wydała odpowie-
Óhorych przewieziono do szpitala w dnię zarządzenia zdrowotne, Dnkona-
Piotrkowie. Wśród osób, które zaeho- no również dezynfekcji ludności.
rowały na tyfus, znajduje się i lekarz 
powiatowy dr. Lipiński, który niósł 
pierwszą pomóc chorym.

Jak stwierdzono chorobę zawlókł

Część uzdrowieńców wróciło już w 
dniu dzisiejszym do domu. Epidemja 
dotknęła przeważnie dzieci i młodzież.

19 lutego, 
lutego.'

angielskie

Uwaga Panowie
Na K A R N A W A Ł ubrać się 

elegancko można ty lk o
w Z a k ła m ie  Krawieckim

T.TrybuSskiego
w SOSNOWCU, 3-go Maja 11a
(obok restauracji ,,Adria11) 

W ykonanie pierwszorzędne. 
O bsługa solidna

go, włoskie - 
między 21 a

Unii
Wcżoraj przybył do Katowic am

basador sowiecki w Warszawie Jakóh 
Dawtian. Pobyt ambasadora sowiec
kiego na Śląsku, który ma charakter 
prywatny potrwa parę dni, w czasie 
któryćh amhaasdor sowiecki zwiedzi 
szereg zakładów przemysłowych na 
Śląsku. Ambasadorowi sowieckiemu 
towarzyszy przdstawiciel handlowy 
Sowietów w Warszawie, p. Antonow 
Tamarin. Przed południom ambasador 
Dawtian, w towarzystwie radey Anto 
nowa Tamartna zwiedził Huty „Fal- 
vę“ i .Ratorego”, ]>■—:-.*a podejmowa 
ny był przez przedstawicieli przemy
słu śląskiego.

Narciarką ną drzewie przez 24 godzin
atakowało stado wilków

BIĄLOGRÓD, 7. 2. Młoda student 
ka praw, Kaja Stoisavievic wybrała 
się w towarzystwie swych przyjaciół 
i koleżanek na wycieczkę narciarską 
w góry. . •

W czasie powrotu wieczorem wśród 
zapadających mroków Kaja odbiła się 
od gromady i zabłądziła. Po dłuższem 
błądzeniu w lesie dostała się wreszcie 
na wolną przestrzeń. Straciła jednak 
ślad i nie wiedziała w którą stronę 
ma się udać. W chwili, gdy zastana
wiała się nad swem położeniem, usły
szała niedaleko wycie wilków. Nie u- 
legało wątpliwości, że wilki szły jej 
tropem. Nie namyślając się, młoda stu 
den tka wdrapała się-na drzewo, a u- 
siadłszy na silnym konarze, przywią
zała się 4n pnia.

Wilki rozpoczęły normalne oblęże
nie narciarki. Nastąpiły dramatyczno 
godziny oczekiwania na pomoc. Stu
dentka z trudem tylko walczyła z zim 
nem i z ogarniającem ją znużeniem. — 
Liczyła na pomoc swych towarzyszy. 
Nadzieja nie zawiodła ją. Kiedy po 
przybyciu do wsi, koledzy studentki 
przekonali się, że niema jej wśród u- 
czestników wycieczki, wszczęli alarm 
i natychmiast wyruszyli na czele ek
spedycji ratunkowej, 
było odnaleźć zbłąkaną. Ekspedycja 

Upłynęło 24 godzin, zanim można 
strzałami przepłoszyła stado wilków, 
ciągle czuwające pod drzewem. Przy
godę przepłaciła studentka eiężkiemi 
przemrożeniami dłoni i stóp. Nieprzy
tomną zdjęto z drzewa.
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NASZA POLITYKA ZAGRANICZNA
Do Jakiego celu zmierzamy

MARCONI.

Jaki eel przyświeca nasseej polityce 
zagranicznej?

Najprościej go zawrzemy w sło
wach starego polskiego przysłowia: 
„Cudzego wie chcemy, swego nie da
my?" A w tern czego nie damy eheemy 
zapewnić obywatelowi możność jego 
codziennej pracy i poczucia bezpie
czeństwa. Gdyż polityka zagraniczna 
prowadzony być musi nie „in abstrac
tor lecz taks jak wymaga tego też i 
społeczny Interes państwa.

Przetłumaczone na język' prozy 
dnia codziennego słowa te znaczy: na
sza polityka zagraniczna zmierza do 
otrzymania pokoju, zwłaszcza zaś w 
tej części Europy, w której mieszka
my.

1. tu mała dygresja. Szafuje się 
wciąż słowem „pokój". Niema ministra 
na świecie, niema publicysty, któryby 
nie ®yt®wTał wciąż i nie dekUnował we 
wszystkich przypadkach wyrazu ..po
kój". Co jednak za tein słowem należy 
rozumieć i co się za mieni kryje — jest 
bardzo wątpliwe.-. Jedni „pokój** wi
dzą w obecnym „status -quo" Europy, 
gdy inni znów głoszą, że przesłanką 
„pokoju" byłaby dopiero rewizja gra
nic szeregu państw1; są tacy, którzy 
jako najpewniejszą gwarancję, „po
koju" uważają wielostronne ugrupo
wanie sic państw celem okrążenia jed
nych na korzyść drugich: są też pic 
nierzy „pokoju" w formie takiej czy 
owakiej polityki iuterweneyj...

Mamy zat~m do czynienia z szere
giem recept i pomysłów na ..pokój".

Ale w całym tym splocie Polska z 
beznamiętną konsekwencją stoi przy 
zasadzie, k+órą wyraża jej stare przy
słowie: „Cudzego nie chcemy, swego 
nie damy!"

I cokolwiek na świecie imputowała 
młodemu państwu wroga propaganda.^
0 jakiekolwiek pomawiała Polskę 
zamysły ekspansywne, do jakichkol
wiek wysług dla obcych potencyj sta
rano sie nas nakłaniać, jakiekolwiek 
były pokuszenia na nasz stan posiada
nia — Polska niezłomnie głosiła: „Cu
dzego nie chcemy, swego nie damy!"

Tylko że w pierwszych łatach na
szej niepodległości za tą dewizą stała, 
tylko wola obrony granit- -— a dziś nie 
tylko sama wola, a!e i wielka siła.

I dlatego też Polska nie bała się 
nigdy żadnej propagandy, przeciw so
bie wj mierzonej. Pamiętne wszak są 
słowa ministra Recka, wygłoszone w 
sejmowej komisji spraw zagranicz
nych wtedy gdy zalewała świat anty
polska propaganda, a blady strach 
Oblatywał skarlałe dusze rodzimych 
ilef ety stów partyjnych: „Jeśli ktoś
ma czas i pieniądze na propagandę, 
nie^b ją robi!"

Bo myśmy na orgje propagandowe, 
inscenizowane bądź dla terorvzowania 
nas moralnego i uczynienia powolniej
szymi dla obcych linij politycznych, 
bądź też szerzone przez ludzi złej woli 
— mieli jedną odpowiedź: coraz więk
szy wysiłek w kierunku konsolidacji 
wewnętrznej i podniesienia siły obron 
nei państwa. Właśnie dla utrzymania 
pokoju, właśnie dla krzewienia idei 
pokojowej.

Bo słowo „pokój" — to dla ucha 
polskiego zaprawdę nie pusty dźwięk.
1 to nie dlatego, że w pakcie ligi na
rodów mieszczą sio takie czy inne no- 
stanowicnia, nie dlatego, że pakt Kel- 
!o«a potęp??, wojnę jako instrument 
polityki międzynarodowej, nie dlate
go, że w szeregu innych deklaracyj 
dyplomatycznych zawarte są antywo
jenne asekuracje.

Ale przedew'szvstkiem dlatego, że 
V-' pamięci każdego polaka tkwią 
straszne obrazy czteroletniej zawie
ruchy wo'ennej. która przewalała Mą

PWegę. że- rrzez dziesięć wieków 
' fą crcść rrżn sarmackiego, na której 
rr*,-ś-l polski bytuje, była widownią 

^E-eznych zmagań wojennych, że 
c i T-w;,~ ">v i Tnrkó.w po armię „oku- 
n«cyjńe“ czasu wielkiej wojny wi

działa wojska, które paliły i rabowały, 
niszczyły majątek narodowy i doby
tek prywatny, rozgrabialy maszyny, 
warsztaty pracy...

Dlatego, że znamy wysokie koszta 
niepodległości, za które 34 mil jonów 
Obywateli płaci do dziś dnia tak ni
skim standartem życia-..

Dlatego, że w tych kosztach mieści 
się kiew najlepszych synów narodu, 
których kości bieleją nietylkó pod 
Łówczówkiem, Rafajłową, Kostiuch- 
nówfeą. Radzyminem, Grodnem, Wil
nem, Święci nami — ale i pod Verdun, 
Bagdadem, Gzarnem Morzem, na Mur 
maniu, szczytaeh tyrolskich Alp, pod 
I1 dine i na bałkańskich polach bitew
nych... Ro ta krew była oddana przez 
Polaków zarówno w polskich jak i ob
cych mundurach...

Dlatego, że te doświadczenia są 
zbyt wymowne, aby w umyślę kogo
kolwiek w Polsce powstała myśl, by 
wojna raz jeszcze przewaliła się przez 
na«ze terytorja...

Nie w naszym zaprawdę interesie 
leży doprowadzenie do takiego stanu 
rzeczy, któryby stwarzał możliwości 
powtórzenia się tego, cośmy ongi prze 
żywali, a czego więcej przeżyć nie 
chcemy! I dlatego też ktokolwiek roi 
jakieś pomysły, związane z „inter
wencją" zbrojną polską — ten nie 
orjcntuje się zupełnie ani w psyche na
rodu ani w podstawach i naczelnych

zagadnieniach naszej polityki zagra
nicznej.

Oto przyczyny, dla których słowo 
„pokój" nie jest dla nas. pustym dżwię 
Idem, a określeniem, pełnem pozytyw
nej treści i świadomych celów.

Chcemy żyć w zgodzie z naszymi 
sąsiadami. Wszystko robimy; aby 'to 
osiągnąć. W tern bowiem widzimy 
najpewniejsze rękojmie pokoju.

i być może’w tein uświadomieniu, 
coraz głębsżem, powszeehniejsżem i 
silniejjszem, tkwi podświadoma nie
chęć do przeróżnych, podsuwanych 
nam kombinacyj międzynarodowych— 
kombinacyj. nie wyłączających, że w 
tej czy innej roli żołnierz obcy mógłby 
stanąć na naszej ziemi, a krew polska 
przelewałaby się zbyt daleko od na
szych granic.

Otwarcie, śmiało, licz fałszywych 
obsłonek to wypowiadamy. I nie lęka
my się wcale urazić tern ani zachod
niego ani wschodniego sąsiada.

Bo właśnie w stosunku do nich ma
my jaknajszezersze zamiary pokojo
we. Ro te właśnie zamiary manifesto
waliśmy czynnie w całokształcie na
szej polityki zagranicznej ostatnich 
lab

„Cudzego liie. chcemy, swojego nie 
damy!" Głosimy to jawnie i konsek
wentnie. ł w ten właśnie sposób przy
czyniamy się najlepiej do utrwalenia 
pokoju. S.

STRASZNA KATASTROFA KOLEJOWA WE FRANCJI.

W miejscowości Angoułeme koło Limoges we Francji spadająca z gór 
lawina skalna wpadła na przejeżdżająey pociąg i zrzuciła go z toru_______

Czy nie wartoby i u nas o tein pomyśleć!
Upaństwowienie Ê opagii w Czechosłowacji

Sprawa upaństwowenia kopalń w 
Ozechoslowacji nie przestaje być ak
tualną. Przed miesiącem sprawę tę po 
ruszył organ nasilniejszcgo stronnic
twa koalicyjnego, partji agrarnej, 
.,Trenkov“, który domagał się natych
miastowego rozpoczęcia kroków w kie 
runku upaństwowienia kopalń. Odno- 
s‘łoby się to do wszystkich kopalń wę
gla kamiennego i brunatnego. Ogółem 
"1 odzi o 239 kopalń, które były czyn
ne jeszcze w roku 1934 i o 25,764-876 
ton węgla, które w tym roku wydały.

Socjalni demokraci czescy wnieśli 
konkretny wniosek do sejmu, w któ~ 
rem projektuje się, że utworzone zo
stałoby towarzystwo górnicze, które 
zarządzałoby całą gospodarką węglo
wą rozdzialało zyski, ustanawiało ce
ny i sprzedawało węgiel. Na czele to
warzystwa stałaby rada składająca 
się z 48 członków, z których jedną 
trzecią mianowałoby państwo, jedną 
trzecią wybieraliby zatrudnieni, a jed
na trzecią konsumenci, mianowicie w 
i< li imienu. izby handlowe, koleje, że
gluga, rady rolnicze i spółdzielnie spo 
iywcze. Wykonawczym organem to-

m
n
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wąrzystwą byłaby dyrekcja górnicza 
oraz prezydjum z radą nadzorczą. Ko- 
palnie i wszelkie zabudowania i urzą
dzenia do nich należące zostałyby od
dane na własność państwa, a dotych
czasowi właściciele otrzymaliby od
szkodowanie. Oczywiście przed tem 
zbadana zostałaby dokładnie cała go
spodarka towarzystw i pojedynczych 
właścicieli, aby można było stwierdzić, 
jai-ie odszkodowanie wypłacić należy. 
Transakcje finansowe dokonywane 
byłyby przez specjalnie urządzony 
bank górniczy. Zyski rozdzielone zo- 
smłyby na zasilenie funduszów eme
rytalnych, amortyzacyjnych, budowy 
mieszkań, prac naukowych i t. p.

Narazie sytuacja jest tego rodza
ju, że partje rządowe upaństwowieniu 
kopalń się nie sprzeciwiają., Więk
szość społeczeństwa przyjmuje wnio
sę-k o upaństwowienie kopalń przy
chylnie. Można mieć przeto nadzieję, 
że sprawa zostanie w krótkim czasie 
rozwiązana.

Czy nie wartoby i u mas o tem po
myśleć!

Sławny wynalazca włoski Mar 
coni powrócił do zdrowia. Zdjęcie 
nasze przedstawia go w towarzystwie 
żony i kilkuletniej córeczki przed u- 
daniem się na pierwszy spacer po 
chorobie..

Stan zatrudnienia
Według ostatnich danych na 1 stycznia 

rb. w górnictwie zatrudnionych było na 
terenie całej Polski 97.721 robotników w 
hutnictwie 3G.799, w przemyśle przetwór
czym 351.331 w elektrowniach i wodocią
gach 7.278, w innych zakładach pracy 
54,045 oraz na robotach publicznych 39.707 
robotników.

Z ogólnej liczby robotników, zatrudnio 
nych w przemyśle przetwórczym, przypa 
da na przemysł włókienniczy 121.767 osób. 
na metalowy 57.311, na spożywczy 39.748, 
na chemiczny 30.994 na mineralny 23.497, 
na drzewny 29.178, na papierniczy 12.395, 
na odzieżowy 10.527 na poligraficzny 
8.811, na budowlany 5.868, oraz na prze
mysł skórzany 5.282 osób. 
r  , ' '

Wiadomości padjowe
Jf DZIWY CIAŁA LUDZKIEGO. 
f W ciele człowieka wyróżnić możemy 
szereg części, przeznaczonych do spełnia
nia określonych czynności, zwanych narzę 
darni. Inną bowiem czynność spełnia u- 
kryty w czaszce mózg a inną zuajdujący 
się w jamie brzusznej wielki gruczoł — 
wątroba. Niektóre narządy mimo nikłych 
rozmiarów odgrywają doniosłą rolę w u- 
stroju, regulując czynności innych. Narzą 
dy składają się z tkanek a te z komórek 
W życiu zarodkowem można śledziie, jak 
tworzą się narządy, które w miarę rozwo 
ju ż.ycia organizmu, ulegają daleko idą
cym przemianom strukturalnym. Często 
poszczególne narządy, znajduj, się nawet 
w różnych okolicach c-iala, współpracują 
ze sobą, tworząc jeden zespól czyli układ. 
W naszem ciele mamy wiele takich ukła 
dów.

Harmonijna współpraca wszystkich na 
rządów dokonywa się dwojaką drogą: po 
pierwsze za pośrednictwem ukiadn nerwo 
wego, po drugie dzięki krążeniu krwi, 
przenoszącej niezwykle ważne ciała ehemi 
czne zw. hormonami.. W dn. 11 lutego (Po 
niedziałek) o godż. 21.45 dr. Piotr Słonim 
ski opowie słuchaczom o tych dziwach 
c-iala ludzkiego, nawiązując do narządów
i ich struktury.

f 125 ROCZNICA CHOPINA.
Dnia 29 lutego Polskie Radjo orgauizu. 

je specjalny koncert reprezentacyjny z 
ckazji 125 rocznicy urodzin Chopina. Kon 
cert ten wykona 3 uczniów- Ignacego Pa 
derc-wskiego, a. mianowicie: pp. A. Bra- 
ehoeki, Z, Dygat i H. Sztompka. Nieco
dzienną sensacją dla słuchaczy krajowych 
i zagranicznych będzie to, że część koncer
tu odegrana zostanie na fortepianie Łho 
pina, znajdującym się w Muzeum Narodo 
wem w Warszawie. Na fortepianie Chopi 
na grać będzie p. Sztompka. Koncert roz 
pocznie się o godz. 21 i zaproponowany hę 
dzie do transmisji innym radjofonjoin en 
yopejsfeim.



Francuzi z huty Bankowej tuż dawno wycofali włożone kapitały — 
Elektrownia okręgowa Zagłębia Dąbr. i tramwaje zagłębiowskie
Powszechnie słyszy się wyrzeka

nia przemysłu na brak rentowności 
przedsiębiorstw. — Orjentująo się we 
dług dość rzadkich faktów płacenia dy 
widendy i je j wysokości, należałoby, 
rzeczywiście przyjść do wniosku, źe  ̂
tylko bardzo nieliczne zakłady prze
mysłowe w Polsce mogą poszczycic 
■tię jaką taką opłacalnością.

Istnieje jednak 'wiele „ale1'. Jedne
mu „ale“ na irnie niepomiernie wYso- 
kie uposażenia aparatu kierowniczego 
i nadzorczego, częstokroć odwrotnie 
do. sumy włożonej istotnie pracy.

Nie jest rzadkością, wypłacanie 
członkom rad uposażeń miesięcznych 
w wysokości kilku tysięcy zl. niezależ 
nie od tantjem. Za co? Czy za jedno 
lub dwa posiedzenia! Czy też za para 
wan tytułowanych nazwisk „strohma 
nów“, poza którym można sobie do
wolnie gospodarzyć, nie oglądając się 
na pokrzywdzoną mniejszość drob
nych akcjonarjuszów!

A wreszcie sztuczne zmniejszenie 
aktywów przez olbrzymie odpisy. 
Znany jest fakt z H utą Bankową w 
Dąbrowie, gdzie odpisy na kapitał u- 
morzenia wyrównały kapitał akcyjny. 
W rezultacie francuscy posiadacze ak- 
cyj otrzymali z powrotem włożony ka 
pita! i obecnie uczestniczą w przedsię 
bj|®r8iwię za darmo, x\b y  nie być podej 
rżanymi o gołosłowność, zacytujemy 
jeszcze kilka świeżych przykładów za 
r. 1934. Dwie tylko dziedziny: elek
tryczność i cukier.

Przedsiębiorstwa, należące do gru
py Sp. Akc. „Siła i Światło11. W Elek
tro wnl Okr. w Zagłębiu Dąbrowskiemu 
nadwyżka eksploatacyjna wyniosła 
885.425 zł. Przeniesiono ją  w całości 
na kapitał amortyzacyjny.

W Elektrowni Okr. w Zagłębiu 
Krakcwskiem — 620.236 zł. Przelano 
ją w całości na kapitał amortyzacyjny 
W Elektrowni Okręgu Warszawskiego 
— 1.481.563 zł. Z tego na kapitał urno 
rżenia odpisano złotych 1.286.909, czy
sty więc zysk wyniósł praktycznie za 
ledwie 194.654 zł. z czego wypłacono 
3 proc dywidendy. Ponieważ kapitał 
akcyjny wynosi 2 miljony zł. możnaby 
śmiało wypłacić dywidendę w wysoko 
?r-i kilkudziesięciu procent. W Sp, akc. 
„Tramwaje Elektryczne w Zagb 
Dąbr.“ całą nadwyżkę 332.445 zł. rów
nież odpisano na amortyzację.

Nic dziwnego, że w tych warun 
kach cała „Siła i Światło11 zdobyła się 
z trudem na wypłacenie swym ak- 
cjonarjuszom aż... 3 proc. dywidendy 
za okres 1933-34.

A biedny, stale utyskujący prze 
mysi cukrowniczy? Przy nadmier
nych cenach na rynku wewnętrznym

wcale nie powodzi mu się źle. W „Oho 
dorowie11 przy kapitale akcyjnym 
9 875.000 zł. kapitał amortyzacyjny 
wynosi już 7.797.479 z l Mimo to zysk 
jest tak znaczny, że nie zdołano unik
nąć wypłacenia 5 proc. dywidendy i 7 
pi oc. superdywidendy. Na tantjem y 
dla rady przeznaczono 96.480 zl. A o- 
gółem: na gratyfikacje dla pracowni
ków, w płaty do kasy przezorności, 
kształcenie dzieci itp. aż — U5.776 zł. 
Nie zrujnował się „Chodorów11!

Umyślne obniżanie czystego zysku 
ua ten skutek, że na rynku akcyjnym 
Pannie zupełna raar twota. Z jednej 
strony stw arza się warunki, w których 
świeży kapitał nie chce przypływać

do przemysłu, z drugiej — ubolewa 
się na anemję kapitału. Kuch zacząłby 
?ię wówczas, gdyby przedsiębiorstwa 
poczęły płacić dywidendy zgodnie z 
taktycznemi wynikami ich gospodar
czej działalności. W tedy ożywiłyby 
się obroty akcjami, zacząłby się przy
pływ nowych kapitałów do przemy
słu.

Tendencyjne ujawnienie mniejszej 
opłacalności idzie na rękę jedynie 
rządzącym klik»m, które i tak ciągną 
uboeznemi drogami zyski ze spółek, 
a przy niskiej wartości rynkowej wy
kupują akcje, będące w obiegu. 
Traci, ja k  zwykle, drobny ciułacz — 
drobny akejonarjusz.

Piątek

Budujemy dom społeczny
w Sosnowcu

Składam aa dom społeczny zl, 20 i 
wzywam dr. Adama Niepielskiega, dr. 
Jarow a i dr. Kowalską do złożenia datku
na ten sam  cek

Dr. Edward Kołakowski.

Na budową dom u, społecznego w So
snowcu wpłacam zl. 30 i zapraszani pa
nów: inż. Dankowskieg® i iąż. Łaszkicwi- 
cza do złożenia składki na powyższy cel.

Inź. T. Skrzynecki.

DALSZE OFIARY NA BUDOWĘ DOMU 
SPOŁECZNEGO ZŁOŻYLI:

Szkoła powszechna nr. 3 w Będzinie — 
10 zł.

Nauczycielstwo gminy Koziegłowy — 
18 zi. 50 gr.

Kierownik i grono nauczycielskie szko 
]y w Piaskach — 9 zł. 50 gr.

Dr. Osiński — 10 zł.
Józef P łazak — 10 zl.
Dr. Mirosław Lipski — 20 zl.
Dr. Klaudiusz Lpski — 50 zł.

. ! . - : 
ieznaeinapaprawa sytuacji w przemyśle

metalurgiczny ni Zagłębia Dąbrowskiego
W ub. tygodniu sprawozdawczym 

na froncie pracy w Zągłębiu nie za
szły większe zmiany.

W przemyśle węglowym sytuacja 
pozostaje nadal bez większych zmian.

Ostatnio gwarectwo lir. Renard zro 
(łukowało 40 robotników.

Praw ie wszystkie kopalnie pracu
ją tylko na  3—4 dni w tygodniu. Na 
wielu kopalniach przeprowadzane są 
świętówki.

W stanie zatrudnienia w przemy
śle metalurgicznym w Zagłębiu zaszły 
pewne zmiany na lepsze.

Mianowicie huta K atarzyna przy
jęła do pracy 95 robotników-

F abryka Kulczyńskiego przyjęła 
70 robotników do walcowni Welma- 

i-na.
W innych gałęziach przemysłu bez 

zmian.

Organizacje kupieckie
zajmą się handlem pomarańczami

Kenferencja w teb‘e przemysłom/o-handlowej w Sosnawas

Prawi w Uttntifii 
limy miel!
Pierw siy artystyczny dub
bing polski!
A rtyśc i  a m e ry k a ń sc y  m ó w ią  po 
p o lsk u  w filmie

Jiilta iaili jest

W związku z ostatnio wyda nem zarząx 
dzeniem ministerjum przemysłu i handlu 
iż zowoleń na przywóz pomarańcz nie mo
gą otrzymywać firmy hurtowe, a jodynie
detaliści oraz instytucje i orga-r.cae.ie 
(lip. związki kupieckie), mające charakter 
interwencyjny, tj. takie które zobowiążą 
się do ścisłego przestrzegania t wytycz
nych, ustalonych przez związek izb, izba 
przemysłowo - handlowa w Sosnowcu 
zwołała na Jzień 6 bm. konferencje z u- 
daiałem przedstawicieli organizacyj ku 
pieckich oraz hurtowników i detałistów 
z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.

Konferencja ta, która odbyła sic pod 
przewoduietwem wiceprezesa Gruszczyń
skiego, miała na celu zorientowanie się 
co do stanowiska sfer zainteresowanych 
w kwestji ewentualnego utworzenia koo
peratywy której zadaniem byłoby spro_ 
wadzanje pomarańcz z zagranicy względ. 
nie zakup tychże od hurtowników, którzy 
towar sprowadzili już do kraju  i nie mo 
gą go odebrać spowodu anulowania wy
danych im zezwoleń przywozowych.

Na konferencji rozpatrzono również 
projekt umożliwienia zakupu pomarańcz 
organizacjom kupieckim, reprezentują
cych detałistów. z tern, że organizacje te 
najęłyby sie sprzedażą pomarańcz wśród

swoich członków nie w celach zarobko
wych, podporządkowując się jednocześnie 
kontroli ze strony izby.

Po wysłuchaniu obszernego referatu  
wicedyrektora Gadomskiego, wypowie
dziano się za zajęciem sie sprawą handlu 
pomarańcz przez organizacje kupieckie.— 
Izba — zgodnie z zaleceniem m inisterjum  
przemysłu i handlu — ustosunkowała sic 
pozytywnie do powyższego postulatu, bio
rąc pod uwagą, że w ten sposób kontrola 
ze strony izby będzie znacznie ułatwioną 
i w konsekwencji tego zostanie uniemo
żliwiona spekulacja.

Niezależnie od tego, izba sosnowiecka, 
rozpoczętą kontrole na terenie całego wo
jewództwa kieleckiego, bedzie w dalszym 
ciągu kontynuowała, przyczem w wypad 
ku stwierdzenia niestosowania sio przez 
kupców' do zarządzeń władz względnie 
związku izb, pociągać bedzie winnych do 
odpowiedzialności.

Izba prosi, aby o wszystkich stwierdzo 
nyoh błędach lub niewłaściwościack w 
postępowaniu hurtowników i detałistów, 
handlujących pomarańczami izba była nie 
z włócznie zawiadamiana w drodze kores
pondencyjnej lub telefonicznej (eentrala 
telef. izby nr . 9-21, 9-22 i 9-23, wewnętrz
ny nr. 5),

Dziś: f  Jana z Matty, EmUjana 
Ji tro: Apoionji P. m,
Wsehód słońca: 7 03 
Zachód słońca: 4.41

WARRSZAWA.
Piątek, 8 lutego.

6.45 ,Kiedy ranne wstają zorze'* 6.50, 
Płyty. 6.52. Gimnastyka. 7.15, Dziennik pił 
ranny. 7.35. Chwilka pań domu, 7,40. Zap® 
wiedź programu. 7,59. Koncert reklamo.j 
wy. 800, Komunikat w jęz. franc. 11.57, 
Sygnał czasu z Warsz. Obs, Astr. 12.09 
H ejnał, z Krakowa. 12,03. Władam, mele 
or. 12.05. Codzienny Przegląd Prasy Pol
skiej. 12.10 Koncert zespołowy. 18.00 Dzieu 
nik południowy. 13.05 Koncert z Katowic,
15.30 Wiadomości o eksporcie polskim,
15.85 Przegląd giełdowy. 15.45 Muzyka są 
łonowa. 16.45 Audycja dla oborych. 17.15 
Trio gitarowe. 17.50 Przegląd wydawnictw 
18.00 Nowiny leśne. 18.10 Życie artystyczny 
stolicy. 18.15 Koncert solistów. 18.15 Od
czyt z Poznania. 19.00 Pieśni. 19.20 Poga
danka aktualna. 19.30 Płyty. 19:45 Program  
na dzień następny. 20.00. Jak  spędzić świą 
to? 20.05 Omówienie program u symfonie/, 
nego. 20.15 Koncert symf. z Filh. Warsz.
22.30 Recytacje poezyj. 22.40 Koncert re 
klamowy. 23.90 Wiadomości meteorólogi 
czne. 23.05 Muzyka taneczna.

KATOWICE.
Piątek, 8 lutego.

6.45—7.40 T ransm isja z Warszawy. 7,44 
Zapowiedź programu. 7.50 Koncert rekla 
mowy. 11.57. Transm isja z Warszawy. 
13.05 Płyty. 15.30 Transm isja z Warszawy,
15.85 Giełda zbożowa. 15.40 Wiadomośei 
bieżące. 15.45 Transm isja z Warszawy. 
17.50 Cuda i dziwy. 18.09 Na srebrnej gó-: 
rzo — Bielany. 18.15 Transm isja z W ilna.
19.30 Płyty. 19.45 Program  na dzień na
stępny. 1950 Transm isja z Warszawy, 
19.56 Wiadomości sportowe. 20.06 Jak  spą 
dzic święto? 20.05 T ransm isja z Warsza
wy. 22.40 Koncert reklamowy. 23.00 W ia 
domości meteorologiczne. 23.05 Skrzynka' 
francuska.

WARSZAWA.
Sobota, 9 lutego.

4.65 Kiedy ranne w stają zorze. 6.50 Ma, 
zyka z płyt. 6.52, Gimnastyka. ".15 Dzieu 
nik poranny. 7.35 Chwilka pań domu. 7.40 
Zapowiedź programu. 7.50 Koncert rek la
mowy. 11.57. Sygnał czasu 12.00 Hejnał z 
Krakowa. 12.03 Wiadomości meteorologie,® 
ne. 12.05. Codzienny przegląd prasy pol
skiej. 12.10 Muzyka lekka. 13.00 Dzienniki 
południowy, 13.05 Dalszy ciąg koncertu.; 
15.39, Wiadomości o eksporcie polskim. 
15.35 Przegląd giełdowy. 15.45 Płyty. IG.zO; 
Słuchowisko dla młodzieży. 17.1/0 Nabożen| 
stwo z Ostrej Bram y w Wilnie. 17.aO Re
zerwa. 1S.G0 Wiadmoości rolnicze. : 18.10! 
Życie artystyczne stolicy. 18.15 Sześć utwo 
rów Paderewskiego 18.45 Reportaż z Kra, 
kowa. 19.09 Pieśni z Katowic. 19.20 Odczyt 
z Poznania. ,19.30 Płyty. 19.45 Program  na 
dzień następny. 19,50 Wiadomości sporto_ 
we. 20.60 Tc karnawał. 20.45 Dziennik wio 
ezorny. 26.-55 Jak  pracujem y w Polsce. 
21.80 Capstrzyk M arynarki W ojennej w 
Gdvni. 21.81 Muzyka polska. 21.45 Ignacy 
Krasicki. 22.60 Koncert reklamowy. 22.15 
Koncert ork. M arynarki Wojennej. 23.00 
Wiadomości meteorologiczne. 23.05 Loża 
Szyderców. 23.35 P łyty . 24.00 Muzyka ta
neczna.

Z (Ciel*
(k) Osobiste. Wojewoda kielecki dr- 

Wł. Dziadosz powrócił z urlopu wypoczyu 
kowego i objął urzędowanie.

(k) P. Henryk Kintopf starostą w Mie
c h o w ie . Dotychczasowy zastępca naczel
nika wydziału społeczno - politycznego w 
kieleckim urzędzie wojewódzkim p. Hen 
ryk Kintopf wyjechał na urlop wypoczyu 
kotwy.

P. Hen ryk K intopf ma być zamiano
wany starostą powiatowym w Miechowie 
i w związku z tem złożył wczoraj swoje 
urzędowanie na ręce nowego zastępcy n a
czelnika wydz. społeczno - politycznego.

(k) W yrodna m atka udusiła noworodka. 
Wczoraj we wsi Żuków, pow. stopnickie- 
go, M arjanna Kielin, panna, urodziła 
dziecko płci żeńskiej które bezpośrednio 
po urodzeniu udusiła i zakopała w nawo
zie.

(k) Eskapada pijanych awanturników! 
na skradzionych sankach. Wczoraj wie
czorem M arjan Morzecki, Władysław Go
łębiowski, Stanisław Pela i Andrzej Kor
czak — mieszkańcy m. Kielc, będąc w sta-1 
nie podchmielonym zabrali sanki z ul. 
Sienkiewicza, należące do Berka Chmie
lewskiego i poczęli jeździć po mieście. 1

Za pijanym i aw anturnikam i urządzili 
pościg inni dorożkarze na sankach i za
trzymali uciekających na ul. Chęcińskiej, 
odbierając od uich skradzione sanki.



Wielki pożar na kopalni „Saturn”
W AKCJI RATOWNICZEJ WZIĘŁO UDZIAŁ 10 STRAŻY OGNO- 
WYCH. — PASTWĄ PŁOMIENIA PADŁA SORTOWNIA. — RO
BOTNIK ZATRUTY GAZAMI. — PRACA NA KOPALNI WSTRZY

MANA DO 31 bm.

Z Zagłębia
T E A T R  M I E J S K I  

w SOSNOWCU.
Dziś teatr m iejski nieczynny.
Jutro o godz. 20 m. 15 premiera 

sensacyjnej nowości — koinedji w 3-oh 
aktach pt. „Typ A<1 Marji Morozowicz - 
Szczepkowskiej autorki 3lynnej „Sprawy 
Moniki". Autorka w „Typie A“ porusza 
w niezwykle śmiałej formie problem sto
sunku współczesnego mężczyzny do kobie 
ty, stwarzając syutację i powikłania w 
sposób niespotykany dotąd w polskiej 
twórczości komediowej. „Typ A<‘ grany 
ostatnio w Warszawie z ogromncm powo
dzeniem ukaże sic poza stolicą poraź pier 
wszy w Polsce w naszym teatrze.

W rolach głównych wystąpią: pp. Ger 
son, Grzymlanka, Zelworowiczówna i p.

A.Yussi. Rezyscruje sztuką dyr. Go
łaszewski.

DELEGACJA ROBOTNIKÓW ZA
LANEJ KOP. bBAŚKA« INTER- 
WENJOWAŁA U STAROSTY, W 
SPRAWIE ZALEGŁYCH NALEŻ

NOŚCI.
Wszyscy pamiętają jeszcze drama

tyczny strajk robotników na kopalni 
„Baśka" w Gołónogu, którzy szereg 
dni przebywali w zalewanej przez 
wodę kopalni.

Robotnicy domagali się wypłaty 
swych należności.

Na interwencję władz robotnicy o 
puścili podziemia kopalni, gdyż przy
rzeczone im załatwienie ich pretensyj.

Od tego czasu minęio juz kilka ty
godni, a robotnicy nie byli poinfor
mowani, jak przedstawia się ich spra 
wa.

Syndyk kopalni p. Michalski, ek
sploatuje węgiel z szybików na tere
nie kop. „Baśka" i tern wypełnia kon
tyngent przyznany tej kopalni.

Robotnicy zaś nie wiedzą, kiedy o- 
trzymają swe należności.

W dniu wczorajszym delegacja ro
botników kop. „Baśka" z sekretarzem 
C. Z. Cf. p. Bielnikiem udała się do sta
rostwa w Będzinie, chcąc dowiedzieć 
się, jakie szanse mają robotnicy na 
uzyskanie swych zaległości.

Starosta Boxa oświadczył delegacji, 
że czynione są już usilne starania u 
władz miarodajnych, celem załatwie
nia pretensji robotników,

Narazie jednak nie można dawać 
gwarancji, czy pretensje robotników 
załatwione zostaną częściowo, czy też 
całkowicie.

Władze dokładać będą wszelkich 
Starań, aby robotnicy otrzymali swe 
należności.

 o-----
— Podział pracy w magistracie sosno

wieckim. Dowiadujemy się, że nowowy- 
trany prezydent m. Sosnowca, p. Kacz
kowski, po objęciu urzędowania, o czem 
już donosiliśmy przydzielił sobie w za
kres swej pracy następująco wydziały 
magistratu: finansowy, biuro główne, po
datkowy, budowlany, mierniczy, oświaty 
i kultury oraz opieki społecznej.

Pozostało wydziały jak: administracyj
no _ wojskowy, gospodarczy, wodociągo
wo - kanalizacyjny, zdrowia publicznego, 
miejskich szpitali i miejskich warszatów  
objął wiceprezydent Aimstaedt.

— Baezneść, myśliwi! Delegaci poi. 
skip,go związku stowarzyszeń łowieckich 
na powiat będziński zawiadamiają pp. 
myśliwych, iż w niedzielę 10 bm. w lokalu  
stowarzyszenia techników w Sosnowcu, 
przy ul. 3-go maja 25, o godz, IG popol. 
odbędzie się ogólno zebranie myśliwych, 
zamieszkałych w powiecie będzińskim, ce
lem omówienia spraw aktualnych. Pożą
dane jest jaknajliczniejsze przybycie pp. 
myśliwych.

L. Rudowski. K. Świderski.

— Koncert - raut w Sosnowcu. (Jie_ 
kawie zapowiada się koncert - raut tow, 
muzycznego i szkoły muzycznej w So
snowcu. Większość biletów na koncert - 
raut, który się odbędzie w dniu 9 bm. w 
auli gimn. Staszica została rozprzedana,

— Związek młodzieży pracującej „Je
dność" w S°snoweu zawiadamia członków

sympatyków, że o godz. 7.30 wicez. prof. 
K, Nawrocki wygłosi odczyt „Rola orga
nizacji młodzieżowej".

Wczoraj około godziny 8 rauo mie
szkańcy Zagłębia zbudzeni zostali głoś 
nym rykiem syren kopalnianych, któ
re sygnalizowały pożar na kop „Sa- 
iiirn".

P a l i ła  się sortownia kopalni „Sa
turn*'.

Pożar zauważył stróż, magazyno
wy, który spostrzegł ogień w budzie 
na sortowni, gdzie mieściły się sma
ry oraz szmaty nasycone smarami.

W niedługim czasie na miejsce po
żaru , przybyły straże; kopalniana, z 
Czeladzi, miejska straż z Sosnowca, 
huty Milowice, kop. Wiktor, kop. Cze
ladź, z Wojkowic Komornych, Sie
mianowic na G. Śląsku, Będzina i Bo
brownik.

Strażaey przystąpili energicznie do 
stłumienia pożaru.

Ogień rozszerza! się z wielką szyb
kością, ponieważ na tregrach i wią
zaniach sortowni, zebrało pię wiele 
t, zw. puchu węglowego, który podnie 
ca! ogień.

Niebawem płomieniami objęty zo
stał dach sortowni.

Akcja tłumienia ognia utrudniona 
była wskutek nagromadzenia węgła 
oraz braku odpowiedniego dostępu do 
zbiornika wody, który znajduje się 
kolo kotłowni.

Dzięki energicznej akcji straży og
niowych, ogień został ugaszony całko
wicie około godziny 8 rano.

W czasie pożaru uległ odurzeniu

.Sytuacja, strajkowa na kopalni to
warzystwa grodzieckiego w Grodźeu 
nie uległa zmianie.

Robotnicy już 9 dzień przebywają 
na terenie kopalni.

Z 1200 robotników w sali zbornej 
przebywa około 500 robotników. — 
Strajkujący bowiem co pewien czas 
zmieniają się, tak, że część udaje się 
do domów, część zaś nadal pozostaje 
w sali zbornej.

Jak już donosiliśmy, dyrekcja to
warzystwa. zalegała robotnikom z wy
płatą za 3 miesiące pracy.

Obecnie pozostały zaległości za 
grudzień ub. roku i styczeń.

Dyrekcja przyrzekła wypłacić na
leżności za grudzień w dniach 12 i 13 
i . m.

Robotnicy jednak domagają się 
całkowitej wypłaty swych należności 
i strajku nie przerywają.

Związki zawodowe obecnie straci
li wszelki wpływ wśród strajkujących 
robotników, którzy obecnie już sami 
decydują o dalszem prowadzeniu ak
cji strajkowej.

Do strajku skłoniły robotników o- 
kropne warunki w jakich od dłuższe
go czasu pracowali.

Dyrekcja towarzystwa zalegała z 
wypłatami zarobków przez szereg mie 
sięcy.

Robotnicy wyczerpani materjalnie 
żyli w opłakanych warunkach.

Ostatnio w związku z projektowa

We wsi Losień, po w. będzińskiego 
pies wściekły pogryzł 10-letnią Helen
kę Kikównę, Dziewczynkę przewiezio
no na kurację do miejscowego ośrod
ka zdrowia.

Psa, który pogryzł dziewczynkę

gazami .robotnik Teodor Cholewa z 
Czeladzi, którego przewieziono na ku
rację do szpitala.

Cholewa uratować chciał nowy pas 
transmisyjny, wartości 2-08® zł. Sko
czył więc do sortowni, gdzie uległ za
truciu gazami wydobywającemi się z 
palących szmat i smaru.

Leżącego w sortowni nieprzytom
nego robotnika spostrzegli strażaey 
mejskiej sto *ży ogniowej z Sosnowca 
i niezwłocznie Cholewa został wydo
byty na świeżo powietrze.

Życiu jego nie zagraża obecnie nie
bezpieczeństwo.

W akcji ratowniczej brała również 
udział drużyna kopalniana z aparata
mi tlenowemi.

Pastwą płomieni padł częściowo 
dach sortowni. Straty wynoszą około 
8 tysięcy złotych.

Na kopalnię przyjedzie specjalna 
komisja, która ustali straty spowo
dowane pożarem.

Obecnie prowadzone są roboty przy 
odbudowaniu spalonych ezęści sorłow
ni. W czasie pożaru maszyny nie do
znały żadnych uszkodzeń.

Wskutek pożaru praca została na 
kopalni wstrzymana i przypuszd mi
nie robotnicy przystąpią spowrotem 
do pracy około poniedziałku, 11 bm.

Jak wykazało dochodzenie pożar 
powstał wskutek zapalenia się nagro
madzonych w sortowni szmat, nasy
conych smarami.

nem przejęciem towarzystwa grodzice 
i i ego przez „Saturn" rozeszły się po
głoski o zamierzonem unieruchomie
niu kopalni.

Wówczas robotnicy znaleźliby się 
w skrajnej nędzy, powiększając rze
sze bezrobotnych.

To również musiało skłonić robot
ników do strajku, którym protestują 
przeciwko zamknięciu icli warsztatu 
pracy.

Dotychczas nie zostało ostatecznie 
zdecydowane, czy tow. „Saturn" przej 
mie przedsiębiorstwa towarzystwa 
grodzieckiego.

Również i pracownicy umysłowi 
towarzystwa grodzieckiego stają w o- 
bronię zagrożonego bytu.

Jak już pisaliśmy, ogólne zebranie 
urzędników uchwaliło u/rządzić prote
stacyjny strajk przeciwko projektowi 
unieruchomienia kopalni i przedłuże
niu opcji udzielonej tow. „Saturn" na 
wydzierżawienie przedsiębiorstw tow. 
grodzieckego do końca lutego.

Komtet pracowniczy tow. grodzieo 
kiego proklamował strajk protesta
cyjny na dzień 9 bm.

W dniu tym pracownicy umysło
wi nie przystąpią do pracy.

Urzędnicy odbędą o godz. 10 rano 
zebranie, na którem uchwalona zosta
nie odpowiednia rezolucja, poczem ro
zejdą się do domów.

W zebraniu ma również wziąć u- 
dzial sekretarz PZPP. i H. p. K. 0- 
strowski.

oraz inne psy na polecenie le
karza weterynarji dr. Szónboma — 
zastrzelono.

Wściekły pies był własnością Fr- 
Kokota, mieszkańca Łośnia,

J a k  u n i k n ą ć
g r y p y ?

1) Unikać podczas epidemii natłoczo
nych sal i pomieszczeń.

2) Szczególnie wystrzegać się  kichają
cych i kaszlących nam w twarz.

3) N ie oddychać ustami,
4) Dezynfekować jamę ustną kilka ra 

z y  dziennie środkiem odkażającym np. 
tabletki Paramint - Erbe.

5) Myć często ręce, szczególnie przed 
jedzeniem i udaniem się na spoczynek.

6) Unikać przemoczenia nóg i zziębmą 
cia.

1) Wrazie odczuwania dreszczy, febry, 
łamania w kościach, bólu głowy, podwyż 
szenia temperatury ltd. bezwzględnie po
zostać w domu kładąo się do łóżka.

8) Przyjmować środki odpowiednie np. 
tabletki Togal które zwalczają grypę t 
zapobiegają jej rozwojowi,

9) Wrazie powikłań i  silnego napięcia 
choroby, wezwać lekarza.

MINISTERJUM OPIEKI SP0ŁEO55 
NEJ W OBRONIE ZREDUKOWA
NYCH URZĘDNIKÓW GWAREC

TWA HR. RENARD.
Polski związek pracowników prze

mysłowych i handlowych nie przesto
je interwenjować w sprawie zreduko
wanych urzędników gwarectwa hr. 
Renard.

Sprawą, pracowników umysłowych 
gwarectwa hr. Renard zajęło się rów
nież ministerjum opieki społecznej, 
które dokłada starań, aby przemysłów 
ey nie krzywdzili urzędników, usuwa
jąc ich z pracy, pod pretekstem prze
prowadzanych „oszczędności" i reor
ganizacji.

Ostatnio ministerjum opieki spo
łecznej nadesłało do dyrekcji gwarec
twa hr. Renard list, w którym poda
je, aby dyrekcja nie redukowała pra
cowników umysłowych, należących do 
PZPP. i H., lub pracujących czynnie 
w tym związku.

Wymówienia dane tym urzędnikom 
mają być cofnięte.

Narazie nie wiadomo, jak dyrek
cja Renardu ustosunkuje się do listu 
ministerjum opieki społecznej.

Przypuszczać jednak (należy, iĄ 
przemysłowcy rozpoczną znów żalo 
na brak pieniędzy, rynków zbytu i „o- 
szczędności", które to argumenty po
dają przy każdej redukcji urzędników 
łub robotników.

Nic to jednak nie przeszkadza, aby 
La miejsce zredukowanych, którzy po
zbawieni zostali jedynego źródła eg
zystencji przyjmować do pracy prote
gowanych łub protegowano szefów i 
dyrektorów.

 o-----
— Odczyt w Sosnowcu, W dniu 9 bm. 

w lokalu przy ul. Floriańskiej 12 na Po
goni odbędzie się odczyt pt. „Prezydent 
Mościcki — jako uczony i obywatel". Od
czyt wygłosi prof. Andrzej Majewski. — 
Początek o godz. 18-ej.

— Zebranie członków związku strzelec
kiego w Niwee. W  dniu 9 bm. o godz. 17.39
odbędzie się walne zobranie związku strze 
leckiegi w Niwce, w lokalu własnym przy 
ul. 1-go maja 58. Obecność wszystkich 
członków obowiązkowa.

— Zabawa karnawalowa. Koło przyja
ciół harcerstwa przy 4-ej zagłębiowskiej 
drużynie harcerzy im. ks. J. Poniatow 
skiego, urządza w dniu 9 bm. w salach 
zrzoszenia rodzicielskiego w Sosnowca 
pyzy ul. Dziewiczej 4 abawę karnawało
wą. Początek o godz. 9 oj wiec? Wstęp 
1 zł. Bufet obfity i tani. Stroje wieczo
rowe. Wstęp na zabawę za okazaniem za
proszenia. Zaproszenia można ©trzyma -r 
lokalu przy ul. Nowej szk. pawsz. nr. 19. 
Dochód z zabawy przeznaczony na zlot 
w Spalę.

—- Przedstawienie na Dębowej (Mrze. 
Saraniem ogniska OMP. im. gon. Br. 
Pierackiego, odbędzie się w dniu 9 bm. 
o godz. 18_ej w lokalu szkoły powszechnej 
przy ul. Dębowoj S3 wieczór „Humoru i 
śmiechu". Będą odegrane skecze: 1) Chra 
panie z rozkazu i 2) Dom handlowy 
Knoth i S-ka‘< i 3) W części koncertowej 
zostaną wygłoszono recytacje, kuplety i 
odbędzie się popis zespołu symfonicznego 
OMP. B ilety w cenie 39 i 00 gr. można 
nabywać w dniu przedstawienia przy wej 
ściu do szkoły.

Protestacyjny strajk pracowników 
umysłowych towarzystwa

grodzieckiego
JUŻ 9 DNI STRAJKUJĄ ROBOTNICY KOP. „GRODZIEC" — ZWIĄŻ 
KI ZAWODOWE NIE MAJĄ WPŁYWU NA STRAJKUJĄCYCH

Wściekły pies pogryzł 16-letnią
dziewczynkę w Łośtsiy



— Poranek \ r  'Siinie Zagłębie * oka/ji 
15' rocznicy odzyskania dostępu do ntopsea.
'J. okazji 15_ej rocznicy odzyskania przez 
Polskę dostępu do morza, l isa  m orska i 
kolonialna w Sosnowcu, urządza w dniu 
10 bm. w sali k ina „Zagłębie** o godzinie 
li-e j przed południem  poranek dla mło
dzieży, na program  którego złoży się: 
przemówienie dyr. M azura, film polski 
p i ..Jego ekscelencja suhjeki**, zdjęcia 
m orskie, tygodniki P a ta  i P aram im tu  o- 
raz wiole innych ciekawych zdjęć. Ceny 
biletów: p a rte r  25 gr„ balkon 50 gr. i lo
ża — 75 gr.

— 'KicSzon'kowiee z Sosnowca schw yta
ny w B ie lsk u . Policja z Bielska przytizy- 
Bjala znanego kieszonkowca ‘Goldsteina 
Szlomę z Sosnowca jako podejrzanego o 
szereg kradzieży kieszonkowych na tepe- 
aie powiatu bielskiego.

— Nieuczciwi agenci. F irm a „Mawa w 
Mysłowicach zgłosiła w polioji, iż kilku 
jej agentów zainkasowalo pieniądze, k tó 
re  -sprzeniewierzyli. Nieuczciwymi agen
tam i są: M .-Demerer z Bielska, ul. K ole
jowa 8, R yszard N eum ana z Szopienic, ul. 
M. Piłsudskiego 24. Stanisław  Górecki z 
Sosnowca, ul. M iła 4, Józef C upiat z Ka- 
tuwie, ostatnio zam. w Poznaniu, ul. S tru  
w yka 8. Policja prowadzi dochodzenia.

— Przed budowa, kolejki wąskotorowej 
Gtóladź — Sjemonia. — Po dłuższej 
przerw ie rozpoczęto prace wstępne do bu
dowy kolejki wąskotorowej, k tóra  połą
czy Czeladź z Siemonią. K olejką tą prze
wożony będzie z Siemoni piasek na pod
sadzkę dla kop. ..Czeladź*' i „S atu rn4*.

Obecnie wciągane są do ewidencji 
wszystkie pola czeladzkie przez które ma 
przebiegać koiejka. Z początkiem wiosny 
ł rzewiduje się ropoezęc-ie robót, ziemnych.

— Rejonowy zjazd św ietłiezan w Bo
brownikach,- Dnia 10 bm., jako w 15-tą 
rocznicę Odzyskania morza polskiego od
będzie się w Bobrownikach rejonow y 
z.iązd członków świetlic powiatowego zw. 
samorządowego z Bobrownik, Kamye, Ro 
goźnika i Żyeheie oraz z innych okolicz
nych miejscowości.

Nadto w zjeździć tym  wezmą udział 
inne miejscowe organizacje młodzieży o_ 
raz tow. śpiewacze „Lutnia*4.

Właściciel biura windykacyjnego
skazany na 3 miesiące więzienia

Mieszkaniec Będzma przed sądem w Częstochowie

1  O l k u s z a

Przed k ilkunastu  m iesiącam i zlikw i
dowane zostało w Częstochowie biuro win 
dykaeyjne „Polbaz*", którego właściciel 
45-letni Józef F am ulsk i przeniósł się do 
Będzina.

Onegda.j F am ulsk i staiu'^ przed s<v* 
dem grodzkim w Częstochowie, oskarżo
ny o przywłaszczenie zainkasow anyeh pie 
nięjtlzy.

Oskarżony w swoim czasie podjął od 
kom ornika Stodółkiewieza 111 zł. na rzecz 
swego k lienta Józefa Jaskulskiego i za- 
inkasow ane pieniądze przywłaszczył so
bie.

Ja k  su; okazało F am ulsk i k ilka la t

studjow ał na jelnej z politechnik we 
F ran e ji, lecz studjów  nie ukończył i po
święcił się karjerze handlow ej. Jadnak- 
że i na tern } olu fa ta ln ie  powinęła m u 
się noga.

N adarem nie tłomaezyl się tern, że 
w nieszezęśoie uw ik łała  go niesum ien- 
ność pracow ników  ,którzy sprzeniewie
rzy li owe 111 zł.

Sąd uznał, że na nim ciąży odpowie
dzialność za los pieniędzy klientów i ska
zał go n a  3 miesiące aresztu, lecz ze 
względu na dotychczasową niekaralność 
w ykonanie wyroku zawiesił na przeciąg 
ła t trzech.

Jak pracuje Uga Morska i Hoioo alna

Z Nowym Rokiem 1935 rozpocz
nij nowe życie, sk ładając swe, 
nawet najdrobniejsze, oszczędno
ści w KOM UNALNEJ K A SIE  
OSZCZĘDNOŚCI, powiatu Za

w ierciańskiego w Zawierciu.

Liga morska i kołonjalna zakończy 
Jn pierwszy rok zbiórki na Inn dusz o- 
brony morskiej, rozpoczętej w dn. 10 
Jntego 1934 r. '

Pierwsze miesiące poświęcone by
ły głównie propagandzie i przygoto- 
wanin organizacji do techniki zbiórki. 
])o lipea przeciętny dzienny wpływ nie 
przekraczał 1.500 zł. Ożywiło się do
piero po „Święcie morza“, kiedy ba
lia  LMK. dotarły do najdalszych za
kątków kraju. Od tej chwili przecięt
ne wpływy dzienne wzrosły do 4000 
z?., -utrzymując się na tym poziomie 
do końca roku.

Jeśli akcja zbiórkowa nie osiągnę
ła w pełni zamierzonych wyników, 
przypisać to należy niesprzyjającym,, 
okolicznościom gospodarczym, w pier
wszym rzędzie powodzi, k tóra złożyła 
na barki społeczeństwa ciężar 9 mil- 
jonów złotych.

W dn. 10 lutym br. nastąpi ostateez 
ne saldo zamknięcia tego pierwszego 
roku zbiórki. Dotychczas znajduje się 
na koncie w PKÓ. 1-883.343,75 gr.^ go
tówką, nie licząc papierów wartościo
wych. 1

Jes t to suma,, daleka od prelimino
wanej siedmiu miłjonów, które pozwo 
lą na wybudowanie pierwszej polskiej 
stoczni, a temsamem stworzą, nam 
własny przemysł okrętowy. _ To też 
ostatnie tygodnie wzmożonej propa
gandy i zbiórki muszą być szlachet
nym wysiłkiem i muszą zakończyć się 
rozpoczęciem budowy pierwszej lodzi 
podwodnej z ofiar społecznych.

Z zestawienia, obrazującego ilość 
tonażu na Bałtyku poszczególnych 
państw  i z treściwego referatu inż. 
Kochanowskiego wynika, li ubogi to
naż polski (7.800 ton) stawia nas nie- 
tylko poniżej takich państw jak Niem 
ev (135.000 ton), Szwecja, Sowiety i 
lian ja , ale nawet maleńka F inlandja 
zdołała Polskę prześcignąć (9.600 ton)

W jednem wszakże odnieśłimy nie 
zaprzeczony tryum f: w bezprzykład
nej energji, z jaką Polska zdołała stwo 
rzyć swój pierwszy port -— Gdynię.

Je j niezliczone dźwignie, tory ko
lejowe, składy i mola, wartości około 
m iljarda złotych, to nie utopiony ma 
jątek. To pierwsze, male okienko, wy
bite na szeroki świat, które zakreśla 
przed Polską niezmierzone perspekty
wy potęgi morskiej.
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BOLE GŁOWY

(ol) P m < i uroczy stem otw arciem  uni
w ersy tetu  robotniczego im- A. Skwar- 
eayńfikiege. S taran iem  rad y  powiatowej 
BBAVR w Olkuszu, w dn. 10 bm. w sali 
szkoły powsz nr. *2 przy ul. Górniczej, zo 
stan ie  o tw arty  u. r. im. AiVama Bk War
czyńskiego w obecności przedstaw icieli 
w ładz państw ow ych samorządowych i 
organizaeyj olkuskich

R efera t in au g u racy jn y  p. t. „Adom 
Skwarezyńeki** wygłosi prezydent m. 
Sosnowca, p. Kaczkowski.

K ursy  wstępne un iw ersytetu , odbywać 
się będą co 4 dni od 10 do 18. IV. r, b. w 
szkole powsz. n r. 2.

(ol) i-rzerw ana kom unikacja Spowodn 
zasp śnieżnych. Obfite opady śnieżne w 
ostatn ich  dniach spowodowały przerw ę 
iv kom unikacji autobusow ej pomiędzy 
Olkuszem i K rakow em , Zawierciem  i Pi 
lica, W olbrom iem  i P ilicą i na odieinkn 
Olkusz — W olbrom.

Zarząd drogow y w Olkuszu przystąpi! 
cło oczyszczenia dróg z zasp śnieżnych, 
przyczem p raca ta  odbywa się częściowo 
przez bezrobotnych za zasiłki funduszu 
pracy  i częściowo szarw arkiem .

Dzięki tym  zarządzeniom, kom unika
c ja  autobusow a n a  wszystkich odcin
kach przyw rócona zostanie dzisiaj lub 
n a jd a le j ju tro .

(ol) W alne zebranie. P.E.Z.P. p. i H. w 
Olkuszu zwołuje doroczne walne zebranie 
we w łasnym  lokalu przy  ul. Fabrycznej 
na 10 bm. o godz. 19 i pól w drugim  te r 
minie.

(ol PCK. odd z. w Olkuszu zwołuje do
roczne walne zebranie PCK. w; lokalu 
rad y  pow iat, na 15 bm. o godz. 18 i pól w 
U  term inie.

(ol) Zam iast życzeń noworocznych w 
dalszym ciągu złożyli na  ochronkę t-wa 
dobroczynności w Olkuszu: oddz. PCK. 
7l. 5.— pp. O krajniow ic, W ojdaccy, dr. 
Gorezyeowię, Gtuewczyńscy — po zł. 8.— 
pp. Buchowieeka, dr. Lubienieccy dr. Os
sowscy, Kuczmowie, K ondaki — po zł 
2.—, pp. dr. Lubczyńscy, K urzejow ie, P ie  
trzykow a, W iatrow sey, M achniccy, Gdaó 
scy, Redłowska, Rtamirowsey, Adam
czewscy, Kondek — po zł. 1 —, pp. Ou- 
glewsey, Judycka — po 50 gr. N a gwiazd 
kę dla tych sam ych dzieci: pp. Redłowska 
Żelazowska i Żelawski — po zł. 5.—.
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— Chce pan wynająć?
— Tak.
— To mogę zdjąć kartę?
— Może pan.
— Czy nie otworzyć okien dla 

przewietrzenia?
— I  owszem, a jak  się załatwię z 

gospodarzeni, poproszę pana napalić 
we wszystkich pokojach.

— Dobrze.
— Odźwierny otworzył okna i zdjął 

kartę przybitą nad drzwiami od ulicy.
— Teraz zaprowadzę pana do wła

ściciela —• rzekł...
— Ale czy go zastaniemy?
— Jego zawsze można zastać. Cier

pi podagrę i jeżeli nie leży,to siedzi na 
fotelu. Dziwne życie, jak dla takiego 
bogatego człowieka, nieprawdaż?

ITdali się na ulicę Tronchef.
— Właściciel, schorowany starzec, 

kilka miljąnów posiadający, siedział, 
a raczej leżał w swym gabinecie, wy
ciągnąwszy nogę na poduszce przed 
kominkiem, na którym palił się tak 
suty ogień, że możnaby przy nim 
upiec całego wołu.

— Kontrakt chce zrobią na ła t trzy

— rzeki, kiedy stróż objaśnił mu, o co 
idzie.

— N a la t trzy? — powtórzył L ar
tigues. — Czy to konieczny warunek?

— O! konieczny.
— Zgadzam się, kiedy nie można 

inaczej.
I  dodał Lartigues, wyjmując z pu

gilaresu bilety bankowe:
— Zapłacę panu za rok z góry.
— W Paryżu płaci się za pól roku

— odparł właściciel.
— Wiem, ale wolę zapłacić panu 

za rok. Podróżuję bardzo wiele i mogę 
nie być w Paryżu, kiedy nastanie czas 
płacenia, a byłoby mi bardzo .nieprzy
jemnie, gdybym na siebie ściągnął za
rzut niepunktualności.

— Jak  się panu podoba. Dam panu 
kwit i każę przygotować kontrakt, 
który podpiszemy jutro albo pojutrze. 
Przyślę go panu, jeżeli się pan zaraz 
sprowadzi.

— Sprowadzę się dziś jeszcze.
— Bardzo dobrze.
— Będzie pan łaskaw powiedzieć 

swe nazwisko.
— Jastara W alter \ ar. Broke.

—- Hol end orczykiem pan jesteś?
— Tak, a przytem dymisjonowa

nym kapitanem floty królewskiej.
— Jak  pan pisze swe nazwisko?
Lartigues w yjął z kieszeni duży

papier, złożony w ośmioro, rozwinął 
go i podał właścicielowi mówiąc: _

— To mój paszport. Najlepiej od
powie on na pańskie pytanie.

Właściciel zanotował nazwisko i 
stan mniemanego Van-Brock, poezem 
dał mu kwit na osiem tysięcy fran
ków.

Schowawszy paszport i kwit, Lar
tigues pożegnał gospodarza i wyszedł 
z odźwiernym, wsunąwszy mu do ręki 
pięć luidorów.

-— Glieznie dziękuję! — zawołał 
uradowany odźwierny. — Biegnę, jak 
pan kazali napalić we wszystkich po
kojach. ,

 A potem przynieście mu klucz od
pałacyku; będę tam za dwie godziny.

— Dobrze, proszę pana.
Lartigues wsiadł do omnibusu, wy

siadł zeń na placu Bastyłji i pieszo 
u d a ł się na kolej lińską.

Tu zabrał pozostawione rzeczy, 
które z poleeenia jego złożono na ławi
ce, gdzie kładą pakunki przed braniem 
do ważenia. Potem poszedł po karetkę, 
która przyjechał na kolej.

Wróciwszy do sali, kazał posługa
czowi kolejowemu przenieść rzeczy do 
karetki.

  To pan nie jedzie? — zapytał
posługacz trochę zdziwiony.

— Przeciwnie, tylko co przyjecha
łem i zostawiłem tu rzeczy, a teraz je 
zabieram.

Posługacz spojrzał na walizy, z na- 
lepionemi na nich jak najrożnorod- 
n ie jsz e m i kartkam i kolejowemi i sło- 
wa podróżnego wydały mu się prawdo 
podobnemi.

Zaniósł pakunki do karetki i otrzy
mawszy trzy franki na piwo, ukłonił 
się do samej ziemi.

* — Dokąd mam jechać? — zapytał
woźnica.

— Ulica Bondy nr. 9.
W pół godziny karetka zatrzymała 

się przed otw artą bramą nr. 9.
Lartigues wysiadł i przy pomocy 

woźnicy zdjął walizy, które złożone zo 
stały w bramie, a woźnica dostawszy 
hojna zapłatę, odjechał.

Mniemany Juljusz Tennis od daw
na znał ten dom. Wiedział, że stancja 
odźwiernego znajduje się na picr- 
wszem piętrze i że nic nie przeszkodzi 
w wykonaniu planu, jaki sobie ułożył.

Opuściwszy hotel Niderlandzki, po
stanowił przeprowadzki swej tak do
konać, ażeby agenci policyjni nie mo
gli żadną miarą znaleźć jego nowego 
mieszkania.

Ja k  tylko woźnica znikł z oczu, 
Lartigues zawołał chłopca przechodzą
cego przez ulicę.

— Sprowadź mi dorożkę, dosta
niesz franka.

Chłopiec poleciał jak strzała na 
najbliższa stację dorożek.

‘W tejże chwili odźwierna zeszła’
ze schodów.

d. c. n.
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ftntt kii fiotctiimgt
w Katowicach

Jak wykazuje statystyka, Śląsk i Za
głębie Dąbrowskie należą do dzielnic kra 
ju, w których radjo jest najbardziej roz
powszechnione. Pomimo to dziwnym zbie 
gii-m okoliczności nie istnieje dotąd na 
terenie Śląska i Zagłębia żadna orgam 
zacja radjoamatorów. Utworzenia takiej 
organizacji coraz częściej domagają się 
sluehcze radjowi w swoich listach do poi 
skego rad ja.

Ulegając życzeniom radiosłuchaczy, 
rozgłośnia katowicka przystąpiła do zor
ganizowania, na razie w Katowicach kłu_ 
bu radiotechnicznego, niezależnego od 
polskiego radja wszakże ściśle z niem 
współpracującego w zakresie szerzenia 
wiedzy radiotechnicznej i służenia człon
kom klubu jak najdąiej idącą pomocą 
przy nabywaniu .budowie przeróbce i na- 
jrawie wszelkiego sprzętu rądjowego, 
zwalczaniu przeszkód w odbiorze itd.

Pierwsze, założycielskie zebranie tej. | 
in?tytuęji. zwołuję komitet organizacyjny 
na sobotą 9. lutego, o godz. 18-ej w światli 
cy K.P.W, w Katowicach przy ul, Młyń
skiej 49 (parter). Na porządku dziennym 
m. in. uchwalenie statutu oraz wybór 
władz-klubu.

Wśród ezłonków-założyoieli, obecnych 
na tem zebraniu, nie powinno zabraknąć 
nikogo z pośród radjoamatorów Śląska i 
Zagłębia mogących przyjechać do Kato
wic.

Niebezpieczeństwo pracy
hutniczej

Robotnicy zatrudnieni w pobliżu wici 
kich pieców hutniczych, cierpią na t. zw. 
zaćmę ogniową, chorobę oczu, która pole
ga na zmętnieniu części przezroczystych 
oka, zwłaszcza rogówki. Choroba wywiązu 
je się po kilku lub kilkunastu latach prą 
ey i prowadzi do znacznego upośledzenia 
wzroku, a nawet i do zupełnej ślepoty.

Zaćmę ogniową powodują promienie 
cieplne, t,. j. niewidzialne promienie ultra 
czar.wonp, które wydziela obflcię piec hu 
tniczy. Promienie fo zostają pochłonięte 
przez rogówkę, którą wskutek tego ulega 
powolnym zmianom i mętnieje. Zmiany 
podobać do zaćmy ogniowej obserwowa
no już dawniej, u Europejczyków, którzy 
mieszkali przez dłuższy ezas w klimacie 
tropikalnym.

Ze względu na poważne następstwa 
zaćmy ogniowej należy się domagać, aby 
wszyscy hutnicy nosili przy pracy okuła 
ry ze szkła, pochłaniającego promienie 
ultraczerwone.

Z drugiej strony, ponieważ promienie 
cieplne działają ujemnie nietylko na oczy 
ale i na . cały organizm, wszystkie piece 
hutnicze powinny być otoczone odpowie 
dniemi zasłonami. Nadto wszyscy hutnicy 
powinni być perjodyeznie badani przez 
okulistę, aby wrazie objawów zaćmy og
niowej można było na caas przenieśćć do 
innyók działów pracy i uchronić przed 
ślepotą.

Uniknie się przez to niepotrzebnego i 
kosztownego inwalidztwa.

Korska choroba obłaskawia
b e s t f s

TYGRYSY JEDZĄ Z R ĘK I.
W Londynie zamknięto jeden z 

wielkich cyrków, rozporządzający bo
gatym zwierzyńcem. Zwierzęta zostały 
sprzedane na kontynent.

Okręt, idący z Londynu do Ant
werpii, miał ną swym pokładzie obok 
licznycli zwierzątek drapieżnych aż 
^  tygrysów, 8 lwów i 3 słonie.

Na morzu spotkała okręt silna bu-, 
rza i wszyscy pasażerowie, a nawet 
niektórrzy członkowie załogi, cierp ieli. 
na morską chorobę. Zaniepokojony 
właściciel zwiei’ząt, który pozostał 
jeszcze w Londynie, mając udać się do 
Antwerpji następnym okrętem, zate
legrafował do kapitana okrętu, jaki 
jest stan zdrowia zwierząt.

Odpowiedź brmiała:
„Słonie doskonale. Lwy czują się 

kiepsko. Tygrysy całkiem obłaskawio- 
ne> Pijh mleko i jedzą z rąk mary
narzyk

Ozyżhy wypadek odkrył nowy spo
sób obłaskawiania tygrysów!

Zagraniczni narciarze w górach polskich
Energiczna propaganda polskich tere

nów narciarskich o której kilkakrotnie 
donosiliśmy, prowadzona przez szereg za 
interesowanych instytueyj pod nadzorem 
wydziału turystyki ministerjum komunL 
kaeji poczyna wydawać owoce. Minione 
dwa d n i: świąteczne dały możność zaob
serwowania bardzo licznego napływu nar 
ciarzy niemieckich, głównie z niemieckie 
go Górnego Śiąska, do ważniejszych o- 
środków narciarskich. Język niemiecki 
rozlegał się dość często ą  odznaki Ueu- 
tscher Ski Yerbandu widać-.było u bardzo 
wielu narciarzy.

Prąd ten skierował się zarówno do 
większych ośrodków, a także i dlo tere
nów o znaczeniu wybitnie turystyeznem, 
jak Pilsko i Biabia Góra.

Obok tego ruchu, który.można uażwać 
sąsiedzkim, również i bardziej odległo 

I miasta i okolice • okazują zainteresowanie 
I Polską i jej górami. Świadczą o tem zgto 

szenia na raid kolej owo narciarski towa
rzystwa krzewienia narciarstwa, który 
odbędzie się w dniach 17 do 27 lutego.

Rai narciarzy...
na bieganie pałuM sw pi

Sensacyjny projf&kt znanego podróżnika 
polarnego

W związku z pomyślhemi wynikami 
wypraw naukowych do bieguna potudnio 
wego z ostatnich lat i w związku z co
raz bardziej rozwijającemi się wł*zęcjaa 
sxx>rtami zimowymi, powstał osobliwy, 
jodyny w swoim rodzaju, projekt urządzę 
nia stacyj sportów zimowych na biegunie 
południowym. Tam to, w chwili gdy u 
nas panuje zima, powiewają już pierw
sze podmuchy antarktycznej wiosny i 
wtedy istnieją tam idealne warunki dla 
nart, ślizgawki itp. sportów zimowych.

Powyższy projekt powstał w głowie 
znanego badiacza okolic polarnych sir 
Douglasa Mawsona, starego towarzysza 
wypraw polarnych Shackeltona z roku 
1907. Oto sir Douglas Mawson zupropouo 
wał towarzystwom okrętowym które i 
tak puszczają swoje okręty na antarkty- 
czne wody, aby zabierały z sobą sportow 
ców zimowych i odstawiały ich do właści 
wych, nadających się na sporty zimowe 
miejsc. Projektem tym zainteresowały 
sę nietylko towarzystwa okrętowe i świat 
sportowców, lecz również i różni przesię- 
biorcy budowlani, którzy zamierzają bu
dować w okolicach antarktyeznych domki 
dla narciarzy,

Plan sir Douglas Mawson, mieszkają
cego w Melbourne, wywołał duże zainte
resowanie w Australji i w Nowej Zelan. 
dji. Omawia się tam żywo wysunięty 
przez starego towarzysza Shackeltona 
projekt a fachowcy oświadczają, żo przy 
normalnym postępie dalszych prac ba
dawczych w okolicach antarktyeznych bę 
dzio można do roku 1936 lub 1937 zrealizo
wać zupełnie regularną komunikację zi
mową z biegunom południowym, na któ
rym powstaną liczne stacje sportów zi
mowych.

Może więc za jakieś dwa lata zapaleni 
narciarze, rozporządzający, rzecz prosta, 
funduszami, zamiast wyruszać na narty 
w Tatry, lub w Alpy do St.. Moritz, jeź
dzić będą*z nartami... na biegun poludnio 
wył...

Jak  już donosiliśmy zgłoszenia napływa 
ją  z różnych krajów w stale rosnącem 
tempie.

Charakterystycznem jesft, żo up. w 
Niemczech największy oddźwięk znalazł 
raid w Prusaoh Wschodnich i na Śląsku, 
co tląmaczy się korzystną kalkulacją do

jazdu, wobec tego, ie bilet raidewy daje 
prawo bezpłatnego przejazdu od dowol. 
nej stacji granicznej. .

Ostatnio przybyło również szereg żgło 
szeń z Francji (z Paryża) skąd wybiera 
się na raid cała grupa, Również Holan- 
dja, która w ubiegłym roku . była repre
zentowana na raidzie, ma już swych 
przedstawicieli.

Zgłoszę nią te są dowodem, że nareszcie 
propaganda nasza zdołała dotrzeć do pu
bliczności zagranicznej l zwrócić jej za
interesowania na Polskę. ,

Następne słowo należy teraz nie do 
czynników oficjalnych lecz do naszego 
przemysłu hotelarskiego, który odpowio- 
dniem, kupieekiem leoz solidnem trakto
waniem obcych winien zjednać cudzo- 
zimeów jako stałych bywalców.

się z fragmentów trasy i różnych rebu
sów, których odgadnięcie da mu możność 
zorjentowanla się w kierunku , całkowi, 
tym wyścigu i doprowadzi do miejsca, 
gdzie ukryty jest wspaniały puhar, stano 
wiący nagrodę .dla . pierwszego zwycięzcy.

PrAw^fiodbbMO; pomysł .ten - .znajdzie 
naśladowców również w innych krajach.

-ô ~

Poctągr bez kół s ń m i
Niedawno podjęto w Sowietach jedną 

z ciekawych prób uruchomienia pociągu 
kolejowego bez kół. Pociąg teu nie toczy 
się na normalnych kołach wagonowych, 
lecz ślizga się po szynach na podstawie 
specjalnego urządzenia.

Wagony są u spodu zaopatrzone w spe 
cjalną podbudowę, która umożliwia prze 
suwanie się pociągu na łożyskach kulko
wych .ułożonych aia całym torze. interesu 
jącą jest rzeczą, żo szybkość takiego po
ciągu sięga do 175 kilometrów na godzi 
nę. Pierwszy taki pociąg kursuje między 
Moskwą a Noińskiesn.

Wagon motorowy  
m m m m m m  Gdynia —Hel

W tych dniach uruchomiono wagon ino 
torowy dwuosiowy z silnikiem Diesla. Wą 
gon ten będzie kursował między Gdynią 
i Helem dwa raży lihkmuie.

Podróżni pociągu pośpiesznego nr. 601, 
przybywającego z Warszawy do Gdyni o 
godz. 7 min. 27, będą mogli od jechać wo 
zem silnikowym na Hel, dokąd przybędą 
o godz. 8 mu. 57. Podróżni, jadący ; tym 
wagonem z Helu (odj. 21.54), będą mogli 
odjechać pociągiem pośpiesznym nr. 602 
z Gdyni do Warszawy, dokąd przybywać 
będą o godz. 7 min. 5.

„BIcg  do skarbu*
Pod taką nazwą organizuje Sę we Wio 

szech impreza sportowo-samocliodowa ńo 
wego typu. W chwili odjazdu każdy kie 
rowca otrzyma plan wyścigu, składający

10.000.000 na budową szos a
W czasie debaty budżetowej w sejmie 

śląskim, wojewoda dr. M. Grażyński wy 
głosił przemówenie w którem m. in. zapo 
wiedział w nadchodzącym roku budżeto
wym obok wykończenia linji kolejowej Zo 
brzydowice — Moszczenica (14 km.) i dal 
szej budowy linji Żory — Rybnik, wyasy. 
gnowanie dziesięciu sniljonów zi. na dal
szą budowę kołowych dróg na Śląsku,

Jak  widać Śląsk nie przestaje przodo
wać również i w tej dziedzinie

Najpiękniejszy świat i najgorętsze słoń 
ce w górach czekają narciarzy i amato
rów wycieczek w lutym. Na luty więc or 
ganizuje Polskie Biuro Podróży, Orbis 
trzy atrakcyjne wycieczki: Wycieczkę nar 
;ciarską Szlakiem II Brygady Leg jonów 
(wraz z Tow. Przyjaciół Hueulszezyzny) 
do Worochty (1® — 19.11), wycieczkę na 
Międzynarodowe Zawody Narciarskie F. 
I. S, do Poprad - Velka w Wysokich Ta
trach (14 — 18.11), oraz Narciarski Raid 
Kolejowy’ wzdłuż Karpat (18 — 27.11). ’

Wszystkie te wycieczki mają swą usta 
loną sławę: dają uczestnikom niezapom
niane wrażenia sportowe na tio górskiej 
przyrody, mnóstwo wesołych rozrywek i 
maksimum wygód przy minimum kosz
tów.

Atrakcyjne wycieczki krajowe i zagra
niczne. .

W  ciąga lutego przeprowadza „Orbis4* 
bądź w organizacji własnej, bądź przy 
współpracy z instytucjami społeesnemi 
trzy szczególnie atrakcyjne wycieczki/ a 
mianowicie: ■ ■ ,

wycieczkę narciarską szlakiem II  Bry 
gady Leg jonów, (wraz z Towarzystwem 
Przyjaciół Hueulszezyzny), do Worochty 
w czasie od 10—19 lutego.. :

.wycieczkę, iią międzynarodowe zawody 
F. I. S. ,przy Sźcżyrskiem Jeziorze po po- 
łudjniowej stronie Tatr, od 14 do 18 i bło
go i wreszcie

Uareiarśki laid kolejowy wzdłuż Kar
pat (Towarzystwa Krzewienia Narciar
stwa) w czasiie od 18 do 27 lutego.

Wszystkie te wycieczki, dają uczestni
kom niezapomniane wrażenia sportowe 
ną tle górskiej przyrody, mnostwó Weso
łych rożrywćk, 'mdkęipaihili..'.^^^, a kosz 
tują bardzo niewiele.

W szezsgóiności więc w czasie od 10 do 
19 lutego organizowane będą indywidu
alnie oraz zbiorowe przejazdy do Woroeh 
ty na zjazd z okazji raidu narciarskiego 
szlakiem II  Brygady. K arty uczestnict
wa (w cenie 1.-— do 4.— zł.) uprawniają 
do 89 procentowej ulgi kolejowej i są do 
nabycia we wszystkich placówkach „Or- 
bisu“. Przewidziany jest także program 
turystycznyr pod kierunkiem fachowych 
przewodników.

I i i  UtKIBillS lifllfOi
W Karpatach buduje się obecnie Szereg 

solironisk. Tak więc w paśmie Czarnohory; 
budowane są 3 nowe schroniska, w Gor
ganach 2 schroniska (w tom jedno ha prze 
łęczy Panlyrskiej), w Bieszczadach 1 
schronisko, w Zachodnich Beskidach 1 
schronisko, ponadto w Tatrach rozszerzo
ne zostaje znacznie schronisko przy Pię
ciu Polskich Stawach. Mimo znacznej dośó 
liczby schronisk górskich, daje się jednak 
odczuwać często-brak miejsc dla turystów 
wobec zajmowania schronisk przez kursy 
i wycieczki zbiorowe.

Z górskich inwestycyj turystycznych 
w roku ubiegłym wymienić należy ukoń
czenie schroniska im, dr. Mieczysława 
Orłowicza na Chomiaku i znaczne rozsze
rzenie schroniska na Zaroślaku koto Ho
werli.

W
A8RYKA CH6M owaS k̂ mw? s?a^
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O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Si)dn Grodzkiego w Będzi

nie i i  rewiru Aleksander Krauze, zamie
szkały w Będzinie, przy ul. K ołłątaja nr.
4B, obwieszcza, że na żądanie wierzycieli 
"Wilbelma i Małgorzaty małżonków Jani 
czek, zastąpionych przez adwokata Kazi
mierza Jasińskiego, na pokrycie należno
ści tychże wierzycieli zasądzonej od Jana 
i M arji małżonków Szurman wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Sosnowcu z 'dnia 
33 stycznia 1932 r. w spr. nr. o. J._ 439/31 
w su uiic 90(1 dolarów amer. stanowiących 
równowartość 8037 złotych z różnicą kur.
«u w dniu płatności z 1C proc. od 5 Jisto- 
jfjjda 1331 r. do dnia uiszczenia, z koszta
mi sądowemi i za prowadzenie sprawy o- 
raz na pokrycie, należności Komunalnej 
Kasy Oszczędności w Będzinie zasądzonej 
klauzulami egzokueyjnemi Sądu .Grodz
kiego w Czeladzi z dnia Ib września 3Jol 
roku Nr. Nr. A. od 1313 do- .1321, z dnia 
25 listopada 1931 r. Nr. Nr. A. od 3795 do 
Iktfó, w sumie 4.5ul złotyeii z proc. i a o r 
tami — w dniu l i  m aja lśtóń r. ©godzinie 
Hi rano w sali posiedzeń Sądu Okręgowe
go w Sosnowcu, odbędzie się sprzedaż, W 
drodze publicznej licytacji, nieruchomości 
stanowiącej własność Jan a  i M arji marz, 
Szurman składającej się: 1) ż placu o 
przestrzeni 525,86 mtr. kw. oraz znajdują 
eycb się na tym placu zabudowań, a mia 
nowieie: a) domu murowanego z eeg»y 
klinkrowej, jednopiętrowego od strony 
północnej, dwupiętrowego od Strony po
łudniowej, krytego dachówką, o 35-tu u. 
bikaejaeh mieszkalnych i 9-ciu piwni
cach murowanych, przegrodzonych deska 
mi- w całym domu urządzona, jest insta
lacja elektryczna, b) komórek murowa
nych. krytych dachówką o 8-miu pomie: 
szczeni ach. c) stajn i murowanej, krytej 
ilachówką. d) ustępów murowanych, kry- 
tyeh dachówką, dobudowanych do ściany 
stajni, e> płotu z desek dług. 48 mtr. 65 
cm., wys. około 2 mtr. — szczegółowo o. 
Pisanych w protoknle opisu b: Komorni
ka w z dnia 31 stycznia 1933 roku

Nieruchomość powyższa ma urządzoną 
księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecz
nym przy Sądzie Grodzkim w Będzinie 

jiod Nr. 266, w zastawie ani dzierżawie 
nie pozostaje a stanowi własność Jana 
i M arji małż. Szurman w równych czę
ściach niepodzielnie, którzy nierucho
mość tę nabyli od Stanisława Gajdki na 
mocy aktu zeżnanego przed nbtayjUBzem 
Raykowekim w Sosnowcu w dniu 3 sierp 
a ia  1929 r. Nr. rep, 1314. Nieruchomość ta 
wydzielona została z większej iuęruciio- 
moŚei w Czeladzi zapisanej w Wydziale 
Hipotecznym w Będzinie pod Nr, 138.

Na nieruchomości powyższej ciążą ni
żej wymienione długi i ciężary.

W Dziale IV wykazu hipotecznego Nr. 
rep. 266 pod Nr. 1 zabezpieczona jest przez 
ostrzeżenie suma 2.100 złotych z proc. i 
kosztami na rzez Komunalnej Kasy Osz
czędności w Będzinie,

pod Nr. 2 zabezpieczona jest na ko
rzyść Piotrkowskiego T.wa Kredytowego 
Miejskiego pożyczka przyznana pod za
bezpieczenie nieruchomości 8 proc. lista
mi zastawnemi w sumie 24.000 złotych 
(jak stwierdza zaświadczenie Dyrekcja 
Pótrkowskiego T-wa Miejskiego z dnia 
24 czerwca 1933 r. Nr. 2091 pożyczka w 
sumie 24.000 złotych nie została małż. 
Szurman wypłacona),

pod Nr. 3 zapisane jest. zabezpieczenie 
powództwa Wilhelma i Małgorzaty małż. 
Janiczek przeciwko Janowi i Marji małż. 
Szurman o 900 doi. amer. z proc., i kosz
tami,.

pod Nr, 4 zabezpieczona jest przez o- 
sti-zeżenie suma 2.400 złotych z proc. . i 
kosztami na rzecz Komunalnej Kas u Osz 
czędiiości,
. pod Ńr. 5 zabezpieczona jest pą rzecz 

Maurycego Kopińskiego suma 2.400 zło
tych z proc. i kosztami, T,

pod Nr. 6 zabezpieczona jest na rzecz 
Teodora Miodyńskiego suma 1.10Ó złotych 
z proe. i kosztami,

pod Nr. 7 zabezpieczona jest. na rzecz 
P iotra .Tarczyńskiego suma 1.000 złotych

i’ pod Nr. 8 zabezpieczona jest na rzecz 
Jakóba Gclbarda suma 1.099 złotych z 
proc. i kosztami.

Rygory dotyczące powyższych obcią
żeń są szczegółowo wymienione w Dziale 
IIT wykazu hipotecznego nod Nr. I i 2.

Nieruchomość ta została ubezpieczona 
w PZJJb. Wz. w-Sosnowcu ną sumę 
33.710 złotych.

Licytacja rozpocznie się od sumy sza
cunkowej 20.000 złotych, lecz stosownie 
do art. 1182 U.P.C. nieruchomość powyżej 
wymieniona może być sprzedana za cenę 
nic niższą od 2/3 sumy oszacowania, bio
rący zaś udział w licytacji winien złożyć 
wadjum w wysokości -2.000 złotych.

Akta dotyczące sprzedaży nieruchomo
ści mogą być przeglądane w kaneelar.ii 
kęmornika, a w ciągu 2-ćh tygodni nrn'd 
licytacją w wydziale cywilnym Sądu O- 
kręgowego w Sosnowcu.

Komornik 
ALEKSANDER KRAUZE.

PORT
i WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sport zimowy dla dzieci
Jednym z najmilszych sporjów zimo

wych jest łyżwiarstwo.
Łyżwa wymaga pewnej techniki i opa 

nowania, lec* dzieci trudności tc- przezwy 
ciężają bardzo szybko i zwinnie uw ijają 
się pu tafli lodowej. Uczyć dzieci jazdy 
na łyżwach trzeba odrazu zacząć porząd
nie, to znaczy, nie należy dzieciom zakia 
dać łyżew dzecinnych, o podwónej podsta 
wie ostrza. Taka jazda nie wymaga żad
nej umiejętności,, a więc temśarhem nie 
uczy i nie można jej traktow ać jako' 
wstępu de prawdziwej jaady. Zaczynając 
naukę, musimy' wybrać lód o gładkiej po 
wierzchni, bez chropowatości, pr^yjnar- 
zniętego śniegu itd. U trudnia to bowiem 
jazdę, a tege na początku należy unikać. . 
Łyżwy muszą być doskonale dopasowane 
dc bucika, nie zaduże i nie zabiale. U-' 
eząc dziecko pierwszych - kroków 'na lo
dzie lialoży wźiąć je pod ram iona i prowa 
dzić po lodzie. Początkowo pokazać naV- 
ży dziechir najolęmęntarnitejsze zasady 
trzym ania sę na lodzie .a więc utrzym ania 
stóp sztywno w kostce (ostrze wówczas 
ślizga taić po lodzie i łyżwa nie idzie, bo
kiem), chodzenia po lodzie oraz t. zwy 
„kroku łyżwiarskiego'1. Gdy dziecko to 
pierwsze momenty jazdy opanuje, a no
gi mu się już nie wykręcają można mu 
pozwolić jechać sajpemu przy. • pomocy 
krzesełka lub sanek z Wysokiem opar
ciom. Pchajac przed sobą śhnćbżkt liib 
krzesło dziecko uczy. się.poprąwnej jazdy 
na łyżw aęb,; stóppibwo próbuje sanio- 
dzielnie: zrobić parę kroków i i .  | nareszcie, 
odważa się jeździć. Do wprąWj jj^fzeze da

leko, a l e  stopniowo i, to przychodzi
Ubranie na  ślizgawkę powinno być lek 

kie, gdyż w ciężkiem dziecko może się 
zgrzać i łatwo ponieważ zakrywa szyję i 
szczelnie osłania pierś.

Należy jednak przyprowadzać dzieci 
w płaszczykach i dopiero po założeniu 
łyżew i rozruszaniu sic pozostać tylko kr 
sweterku. Trzeba też pilnować uszu. któ 
re  bardzo łatwo na ślizgawce odmrozić. 
‘Pożądane jest również wkładanie cieplej 
bietiżhy! ‘

Sport łyżwiarski jako bardzo zdrowy i 
• wychowawczy, powinien- być uprzystępnić « 
ny ogółowi dzieci i młodzieży.

ISzek '1 ' głębokich stawów należy dla 
dzi'oci unikać, łatwo bowiem o wypadek 
załamania się lodu i wpadnięcia dziecka 
do' wody. ' ‘ ' .

Ś pbrf łyżwiarski jest bardzo tani, a  • 
w najwyższym stopniu zdrowy, powinien 
być wzięty pod uwagę przez rodziców 
przy wychowywaniu swoich maleństw,

O.

K r o n i k a

X Rozpoczęcie zawodów bokserskich o
-drużynowe mistrzostwo Śląska. Rozpoezę 
te  zostały, rozgrywki o. mistrzostwo dru
żynowe Śląska w boksie,

•W pierwszem spotkaniu I. Ł- -B. :(,Swię- 
tóchłowreej .zwyeiężyło Ruch (W. Il.ąjdu- 
ki) w stosunku 9:7.

Najbliższe ypzgrywki o drużynowe mi- 
sirzęstwj) Ś ląsk i tsą ńajdępujjące:

1KINO

1 '

Monumentalne arcydzieło filmowej.

. Dramą! ’.miłosny' na,, tle 'dziejów najsłynniejszej p  najbogatszej,
h ■" '•"■■■ v'- ...... .. ró&zihy świata.' •- '
' "'W' rolaćłi' glliwnych: P iękna-LORETTA JOUNG, BOlvYS HAR- 

! LOFF i , GEORGE AKLISS.
Mil jonowa.- wystawą!. Sceny z b i o r o w e  w . kolorach .natura lny ęm

A Początek o godz. 4-oj.

11 hm, Orzegów —- Połieyjny KS. Ka
towice. 12 bm, Sdawja, Ruda — Policyjny 
Sosnowiec. 15 bm. Ruch — Policyjny, K a
towice. 18 hm. Orzegów — Policyjny, So
snowiec. 19 bm. SSawja, Ruda — IKB.

Do akt km. 1708, 1569/34, 82 i 90.05.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Pilicy 

Mieczysław Różewski, zam. w Pilicy przy 
ul. Reformackiej Nr. 2 na zasadzie art. 
602 K.P.C. ogłasza, że w dniu 11 lutego 
3935 r. o godz. 8 w Ogrodzieńcu w Fabry
ce Cementu „Firley sp. akć.‘‘ odbędzie się 
publiczna licytacja ruchomości, a  miano 
wicie: Lokomobili firm y C. L. A. J tan  
ąSekuttlewąrtk4* ciśnienie 6.3 atm. z 1901 
r. nadający .się do użytku w dobrym sta
nie oszacowanej na łączną kwotę zł. 1009 
(jeden tysTąe złotych).

W dniu 2 lutego 1935 r. o godz. 15 w 
Ogrodzieńcu w Cementowni „Wiek-' odbą 
dzie się publiczna licytacja ruchomości 
a  mianowicie: Trzydziestu tysięcy kom
pletów beczkowych, każdy komplet skła
da się: z klepek o obwodzie do 150 cm. 
wye. 72 cm., ora z dwóch denek z drzewa 
suchego ,każdy kompjet służy do ładowa
nia1 380 klg. cementu, oszacowanych na 
łączną sumę zł. 80.000 (trzydzieści tysięcy 
złotych), ■:

W dniu 27 lutego 1935 i*, o godz. 16 w 
m ajątku  Rdlnówka gm. Kroczyce odbę
dzie się publiczna licytacja ruchomości, 
ą mianowicie: pianina czarnego firm y 
„Alcie Kcnitsehn, sześciu krzeseł i dwóch 
foteli wyściełanych krytych bordowym 
pluszem, w dobrym stanie, biurka dębo
wego o trzech szufladach i dwóch drzwies 
kac-h w dobrym stanie, oszacowanych na 
łączną kwotę zł, 600 (sześćset złotych).

W  dniu 4 m arca 1935 r. o godz. 7 we 
Wsi Wieżbka gm. Pilica u Jan iny  Kos- 
mińskiej odbędzie się publiczna licytacja 
ruchomości, a mianowieie: szafy dębowej 
z lustrem w dobrym stanie, głowy łosia z 
rogami w oprawie, pięciu krzeseł, dwóch 
foteli krytych gobeliną i kanapy wszyst. 
ko w dobrym stanie — komplet pokojo
wy: oszacowanych na łączną kwotę zk 
650 (sześćset pięćdziesiąt złotych), które 
to ruchomości można oglądać w dniach 
licytacji w puejseach sprzedaży, w czasie 
wyżej "ozhńeżdnyńi. Sprzedaż rozpocznie 
się w myśl art. 605 K.P.C. od ceny wywo
łania, która jest połową sumy oszacowa-
♦VV‘r) *.1 ' •1 '» i

Licytacja w ,myśl art. 608 K.P.C. nie 
rozpocznie fiię później, hż w dwie godziny 
pó czasie wyżoj wymienionym.
Pilica, idnia 6 lutego 1935 roku.

J n Komornik
MIECZYSŁAW RÓŻEWSKI.

KUNO"

' Dziś i dni następne!
Najpotężniejszy film religijhy. Tó w i e ^  drw nat rozgrywający 

, się w słynnej z. cudów micjficowopcj, LOURDES, p. t.

« »
Noc-cudóW'"

Niewidziane dotychczas arcydzieło.religijne, wspaniale chóry 
kościelne. Wielka w y s t a w a ,  r e ż y s e r  ja  i ws wząsająca treść.
'W  rolach głównych) Genialny arty sta  7-letni, B « ? L ’
ói-az Colette Darleuil; Mądelieińe Guilty, Gabby Basoot, G.eor 
. gets Melćhier, Jean  Gsfat> i S-ciu letm a Michelme Mason.

Nadprogram: TYGODNIK PARA m OUN TU.

Kino Tea^r

DZIŚ!
Czteroletni „cud ekranu" ' ŚCffiCRLEY TEMPLE tańczy, śpiewa, 

’ ezaraje • w.' swoim głóśnyin na ćaly świat film ie p. t

W pozostałych rolach: James DUNN i Claire TREVOR

K U 0 L E R Z Y
tylko pierw szorzędne sity fachowe — 
potrzebni. — Z łsszeniat HUTA SZ^LAMA 
„Oąbrowa” , poczta Krzywda, powiat Łuków

P O S A D Y r P P Ą tmm m m

FOX ATYGODNIKNADPROGRAM.

POTRZEBNY młody, zdolny kelner do, 
r e s t a u r a c j i .  Sbsiipwiec, Piłsudskiego 38
Cu'Newski.

K U P N O  •; ?-;$•
& fSPOZEDAZ
W anny, w anienki

nasiądówki pralki balje cynkowe kotły na 
bieliznę nasady kominowe wirująee WSA 
DRA AUTOMATYCZNE dla celi sahi- 
tarnyeh w wielkim wyborze. Ceny.bardzo
przystępne-A. Hesse.'Sosnowiec, O ila
tel. 4-58. ■   _ r
ZAKŁAD fryzjerski męsko.damski do 
sprzedania,' zaraz. Wiadomość bosnowjee,
Sienkiewicza 7;: • ___ XX—_ X— -—
SPRZEDAM maszynę do wyrobu tryko
taży (7) mogę nauczyć. Zgłaszać się 
Ciepła 1 m. 3.

ZAGINĘŁA legitymacja ubezpieczam i 
spoleeziiej wydaiia w Sosnowcu Mieczy
sław G w o źd z ik ._____________ - __
BORDO WICŻ Jan  zgubił książeczkę
wojskową wydaną przez PKIT. Sosnowico

B, Fe lczer
Szpitala św. Łazarza w Warszawie II. 
Rudziński przyjmuje w godzinach od 18 
— 20. Dąbrowa Górn., ul. Kościuszki iir. 2. 
ŻA PO W lED źrPodaje się <1 o _igolnej wia 
domości, że blacharz Czesław Józef bio: 
ksik. kawaler, zamieszkały w Sosnowcu i 
M arja Cebula, bez zawodu, wolna, zamie
szkała w Nowej Wsi, powiaty katowicki, 
chcą zawrzeć związek małżeński. Zapo
wiedź winna być ogłoszona w gminie No 
wa Wieś i Katowice, oraz w Expreme 
Zagłębia. Nowa Wjeś, dnia 7 lutego 1J3» 
r. Urzędnik stanu cywilnego, w zastęp
stwie: S itk a

Wydawca Heleną fttoiisiorska. Drub, „ E spres Zagłębia14 Sosnowiec, Teatralna 1. tel. 4.-9L K ed ak to r odp. Lucjan Horski.


