Nowy starosta
będziński.
Warszawa, 5.12 — Wojewoda warszaw
eki p. Sodtan wręczył wczoraj staroście sochaczewsk-iemu p. Józefowi Ołpińskiemu,
dekret ministra spraw wewnętrznych, prze
noszący go na stanowisko starosty w Bę
dzinie. Następca p. Olpińskiego nie został
jeszcze mianowany.

Akademja ku czci Jana
Kasprowicza.

Obóz Wielkiej Polski.
PRZED ODJAZDEM DO GENEWY.
Uzupełniając wczorajszą depeszę z Po- | muald Bielecki, okręg Podlaski — Teodor
znania, należy dodać, że Zjaad jednogio- i Libiszewski, okręg Radomski — tymcza
śnie wybrał prezesem Obozu p. Romana sem Stefan Soltyk.
•
8. Dzielnica lwowska: obożny Adam
Dmowskiego.
Ponadto wyłoniono komitet wykonaw Głazewski (dzielnica ta składa się z 14 oczy, oraz dokonano wyboru oboźnych kręgów).
4. Dzielnica krakowska: obożny Stani
dzielnicowych i wojewódzkich w następu
sław Haller, woj. Krakowskie — Włady
jącym składzie:
1. Dzielnica zachodnia: obożny Zy sław Folkierski. okręg Kielecki — Stani
gmunt Pluciński, woj. Poznańskie — Sta sław Geysztor, Zagłębie Dąbrowskie —
nisław Celichowski, woj. Łódzkie — Jó Józef Kamey woj. Śląskie narazie nieobzef Kawecki, woj. Pomorskie narazie nie sadzone-.
5. Dzielnica lubelsko-wołyńska: obożny
obsadzone.
2. Dzielnica warszawska: obożny Ale Adam Majewski.
ksander Dębski, st. m. Warszawa — Jan
6. Dzielnica wileńska: (narazie nieobsa
Tluchowski, woj. Warszawskie — Włady dzona).
sław FroeWich, woj. Białostockie — Ro-

Warszawa, 5.12 (PAT) Dziś o godzinie 12
w auli uniwersytetu warszawskiego odbyła
się uroczysta akademja ku cZci Jana Kaoprowicza. Po odegraniu przez orkiestrę konser
watorium warszawskiego marsza żałobnego,
symfon.i Heroica Bcthovena, zagaił akade
mję rektor Hryniewiecki, podnosząc zasługi
Kasprowicza dla literatury polskiej.
Z kolei prof. dr. Gwbrynowicz wygłosił wy
IF
0 PROGRAMIE PACY POLI TYCZNEJ ANI SŁOWA.
kład o trudzie żywota Kasprowicza i prof.
Zaleski na temat: Jan Kasprowicz jako tłoParyż, 5.12 (PAT) — W ambasadzie poi teresowaniem rozpytywał się o szczegóły
nwicz tragików greckich.
skiej odbyło się wczoraj śniadanie na różnych kwestyj, dotyczących polityki poi .
Po wykładach nastąpiło składanie wieńców ' cześć p. ministra Zaleskiego' z udziałem ■ skiej.
pod okryłem kirem portretem Kasprowicza szeregu wybitnych osobistości ze świata I
Wobec korespondenta PAT wyraził p.
przez delegacje młodzieży akademickiej. Je dyplomatycznego, finansowego i nauko- minister swój zachwyt z powodu głębokiej
dnocześnie chór akademicki wykonał „Psaim ! wego.
znajomości spraw polskich ze strony pre
Xni“ Gomółki, oraz „Powszechną Spowiedź11
Między innymi obecni byli pp. Jules zydenta Doumerga i jego uczuć szczerej,
Szamotidekiego. Uroczystość zakończyła się Cambon, b. ambasador francuski w War niekłamanej sympątji dla Polski.
odegraniem „Elegj“ Noskowskiego.
szawie de Panafieu, prof. Emil Burgeois,
Po posłuchaniu p, minister wrócił dp
dyrektor międzynarodowego instytutu ::rMba«adyv gdzie pizyja. w obemości anta"
współpracy inteHektualnej Jułien Lou- basadora "JhłapowsKiego członków rady
eliaire, prezes stowarzyszenia France Po- paryskiego Towarzystwa rozwoju stosun
logne ambasador Noulens, dyrektor banku
ków w dziedzinie sztuki i kultury pomię
francusko polskiego Stipper, poseł polski dzy Polską a Francją. W toku rozmowy
Warszawa, 5.12 (PAT.) Odbyła się w prezy- w Bukareszcie Wielowieyski, który bawi wiceprezes Pankiewicz i inni członkowie
djum Rady ministrów pod. przewodnictwem , od kilku dni w Paryżu w sprawie tworzą rady przedstawili najbliższe projekty ak
w i ceprem'jera Bartla kilkugodzinna konferen cej się komisji do uzgodnienia układów
cji propagandowej jak utworzenie bibljocja w ■sprawie ustroju szkolnictwa w Polsce. locarneńskich.
•teki arcydzieł powieści polskich, urządzę
Wzięli w niej udział pn. dyrektorowie depar
Po śniadaniu p. minister Zaleski wraz z
nia w Paryżu w związku ze 100-leciem ro
tamentów i naczelnicy wydziałów Ministe ambasadorem Chłapowskim zwiedził za mantyzmu wystawy retrospektywnej ro
rjum wyznań religijnych i oświecenia publicz kłady Rudier. gdzie odlewany jest z bron
mantyzmu polskiego oraz w dziedzinie sze
zti pomnik Adama Mickiewicza, który w
rżenia w Polsce wiadomości o życiu kulnego.
Dalszy ciąg obrad w środę 8 b. m. Wyni roku przyszłym ma stanąć w Paryżu na turalnem Francji . i urządzenie większej
kiem konferencji będą wytyczne do projektu, placu Alma, w .pobliżu ambasady polskiej. wystawy sztuki francuskiej w Warszawie.
który stanie się następnie przedmiotem dy Obecni byli tam również autor pomnika P. minister zaaprobował te projekty i
skusji na zapowiedzianej już wielkiej konfe znakomity rzeźbiarz. Bourdel, ambasador przyrzekł im swoje poparcie.
rencji, w której wezmą udział reprezentanci Noulens, sekretarz generalny Stowarzy
Następnie p. minister przyjął przedsta
szenia France Połogiie Menabres i dyre wicieli prasy francuskiej. Obecni byli uewszelkich stopni szkół w Polsce.
ktor izby handlowej francusko polskiej.
daktorowie polityczni głównych dzienni
Następnie minister Zaleski udał się do ków, paryskich. którym p. minister udzie
pracowni Bourdcla. gdzie oglądał różne lił wyjaśnień o najżywotniejszy cli zaga
motywy, mające zdobić podstawę pomni dnieniach polityki zagranicznej Polski, w
ka — wyrażając autorowi swój zachwyt szczególności w związku z różnymi pro
za głębokie odczucie postaci wieszcza i blematami ekonomicznymi.
*
Warszawa. 5.12 (PAT)—Kancelarja sej
O godz. 9 wiecz. p. minister w towarzy
mowa rozesłała w sobotę dnia 4 bm. do znakomite obmyślenie alegorycznych nostaci. mających wyobrażać odrodzenie stwie sekretarza Zawiszy odjechał do Ge
pp. posłów telegraficzne zawiadomienie o
newy, odprowadzony na dworzec przez
wyznaczeniu plenarnego posiedzenia Sej Polski.
Z pracowni Bourdela p. minister poje ambasadora Chłapowskiego, personel am
mu na piątek dnia 10 grudnia o godz. 16.
Porządek dzienny zostanie przesłany np. chał do pałacu Elizejskiego, gdzie bvł basady i posła Wielowieyskiego. Tym
posłom do ich mieszkań prywatnych w przyjęty na trwającem blisko 3 kwadran samym pociągiem odjechali Briand, Cham
se posłuchaniu u prezydenta republiki fran
beriain, Yandem-łdie, Ishi i Gnani
Warszawie.

Minister Zaleski w Paryżu.

Konferencja w sprawie
ustroju szkolnictwa.

Najbliższe posiedzenie
Sejmu.

cuskiej Doumerga, który z wielkiem zain

Powrót
królowej rumuńskiej.
Wczoraj o godz. 1
popołudniu pociągiem królewskim przyby
ła tu ze swej kilkutygodniowej podróży
do Ameryki królowa Marja. Na dworcu
witali królową król Ferdynand i członko
wie rz i :. Przez całą drogę do pałacu Cełreceiii ;,:,r-. królewska była przedmiotem
■Ti,;-;- • '
■ yi ze strony publiczności.
Bukareszt, 5.12.

KINO „OAZA"
( d poniedziałku 6 grudnia
i dni następne.

Opinia im. Itt

oskarżeniem Niemiec.

nika. Część tłumnie rzuciła się do łodzi ra
tunkowych, wielu poczęło rzucać się w mo
rze, szukając ratunku. Na rozkaz kapitana
załoga z bronią w ręce siłą wepchnęła pasa
żerów na tylny pokład, celem ułatwienia
akcji ratowniczej.
Po kilkunastu' godzinach, walki, rozszalały
żywioł został opanowany.
Statek dopłyną! do portu hiszpańskiego
Vjgo. Kilkunastu ludzi z załogi zginęło w
walce z pożarem, kilkunastu pasażerów po
chłonęły fale. Towar i bagaże, znajdujące się
na okręcie, zostały spalone.

Przed posiedzenie m
Rady Ligi Narodów.
Genewa, 5.12 (PAT) Dzisiaj rano przybyh
tutaj: Briand, Yanderrelde, Zaleski i Cbamberlaie. Delegacja niemiecka ze Stresemaunun na czele przybyła już wczoraj wieczo
rem. Rada Ligi Narodów zbierze się jutro ra
no na posiedzenie nieoficjalne.
Wkrótce po swoim przyjaździe do Genewy
Briand zawiadomił Stresemanna, iż chętnie
spotkałby się z nim jeszcze w dniu dżfeiejszym. Istotnie spotkanie to odbyło eię w go
dzinach popołudniowych. Rano konferował
Briand z Beneszem, a Vandervelde z Chamberła lnem.

Ententa angielsko-francuska gwarancją pokoju
Paryż, 5.12 (AW) —. Na wczorajszej
wieczornej konferencji.prasowej Chamber
L i o zwykle, załreyiflu je się
w podróży ilo Genewy przez kilka godzin
lub nawet kilka dni w Paryżu. Zdaniem
jego Ententa angielsko-franeuska winna
w dalszym ciągu być największą gwaran
cją pokoju w Europie. Chamberlain przy
pomniał, iż już w Locarno zwrócił uwagę
na to że nie należy w polityce porozu
mienia szńkać nagłych i efektownych
zwrotów. W każdym razie stwierdzać mo
żna że porozumienie państw europejskich
posuwa się wprawdzie powoli, ale stale
naprzód.
Wreszcie oświadczył, iż spodziewa się
że w ciągu jednego a najdalej 2 miesięcy
będzie można znieść kontrolę wojskową
w Niemczech bez narażenia kogokolwiek
na niebezpieczeństwo. Dalsze pozostawię
nie tej kontroli byłoby-połączone z rozgo
ryczeniem wielu zainteresowanych w tej
sprawie' czynników.

Stan oblężenia na
Łotwie.
Paryż, 5.12 (PAT) „Petit Parisien“ w de
peszy z Ryg: donosi, że w związku z wykry
ciem spisku komunistycznego, ogłoszono na
całej Łotwie stan oblężenia.

Trzęsienie ziemi
w Armenii.
Paryż, 5.12 (PAT) ..Malin11 donosi z Mo
skwy, iż w czasie trzęsienia ziemi, które zni
szczyło miejscowość Kepli w Armenji zabi
tych zostało 50 osób, a przeszło 500 odniosło
rany.

CHAMBERLAIN I BRIAND STWIE RDZAJĄ NIELOJALNOŚĆ NłEłłWEC.

Paryż, 5.12 (AW) — Wczoraj konferen
nie zostały lojalnie wypełnione. Wobec
cja ambasadorów ponownie wysłuchała
takich dowodów Chamberlain i Briand
wywodów marszałka Focha o stanie nie
stwierdzili w kategorycznej formie brak
lojalności ze strony Niemiec w odniesie
mieckiego rozbrojenia i o przekroczeniach
rządu. Foch podał cały szereg nowych | niu do kwestji rozbrojeniowej, co powa
wypadków, gdzie warunki rozbrojenia | żnie obciąża rząd niemiecki.

Walka z ogniem na morzu.
TRAGICZNE SCENY NA PŁONĄCYM OKRĘCIE.

Madryt, 5.12 (AW) Holenderski statek | Ogień wybuchł 'w magazynach towarótowarowy „Maedan", płynący ua wysokości ’ wych na dnie statku i niesjiostrzeżouy w
wybrzeża atlantyckiego północnej Hiszpanji,' • czas, objął cały spód.
ulejil katastrofie pożaru na neinem morzu. I
Wśród pasażerów powstała nieopisana pa-

J. Smoczyk

Jedyny pslsko t&rzcfcjiśski magazytt
JfiliilBrsIłB-ZBBarfflislrzBwski
w Katowicach przy ul 3 Maja 7
polecał zegarki z najsłynniejszych fa
bryk szwajcarskich, blżuterję złotą
i srebrną, przedmioty platerowane
1 alpakowe
6825-10
OBRĄCZKI ŚLUBNE.

Solidna naprawa zegarków I biżuterji
we własnym warsztacie.

Miiun olnrti iili IM te! sram.

Premjera w teatrze
sosnowieckim.
DZIEŃ BEZ KŁAMSTWA.
Amerykańska kontedja w 3-ch aktach
Montgomeryeg©.
Teatr sosnowiecki-po. dość długich pęszu ki woniach z róónem po wodzeniem,, zna
,
*
lazł nareszcie odpowiednią drogę, wiodą
cą do rehabilitacji W' oczach publiczności,
nieco ostatniemi czasy zniechęconej do na
szej sceny. Dotychczasowym nieszczęściem teatru by to to, że -wystawiającym sztukę
mniej chodziło o zdanie publiczności, a
więcej o zadowolenie wygórowanych arnbicyj artystycznych poszczególnych człon
ków Zrzeszenia artystów' bez odpowiednie
go ku temu uzasadnienia w postaci talen
tu aktorskiego. Ufatwienia istniejące do
tychczas w’ teatrze w dziedzinie popisywa
nia się na deskach scenicznych przy dale
ko idącym braku samokrytycyzmu ze
strony ambitniejszych jednostek w zespole
świadczyły o słabości rąk kierowników
artystycznych i doprowadził)' do tego, że
zbyt już często nawet jak na nasze stosun
ki odwoływano nietylko przedstawienia,
ale nawet premjery, a widownia tonęła w
pustce i ciemnościach.
W tych nienormalnych stosunkach gobo
tnia premjera była prawdziwie miłą niespo
dzianką. Nareszcie każdy ż artystów był
na swym właściwym miejscu i reżyser p.
Krokowski mógł, wydobyć z grających
wszystkie ich zalety, artystyczne, dzięki
czemu sobotnią premjerę można zaliczyć
do jednyc-h w najbardziej wkutych przed
stawień.
Oryginalny, iście amerykański pomysł
mówienia bezwgiędnej prawiły wszystkim
i każdemu, aby wygrać.zakład, jest tłem,
na którem rozwija się akcja żywa i dowci
pnie przeprowadzona. Już w samem zało
żeniu komedji tkwi pierwiastek wcale nie
płytkiej satyry. Prawda, niekrępowana na
wet względami uprzejmości towarzyskiej,
jest tak okrutną i tak zatrułaby życie ludz.
kie, że razem z autorem wierzymy w |
konieczność istnienia przyjemnego kłam
stwa, które brzydki kapelusz miłej znajomej pozwala nazwać siódmym cudem świa
ta, a żonie naszego przyjaciela nakazuje
złożyć przysięgę, że mąż jej jest uosobie
niem cnoty, dobrych obycaajów,i nigdy w
mózgu jego nie postała myśl zdradzenia
swej ubóstwianej żoneczki. Kłamstwo jest
potrzebne dla spokoju łudzi, dla poprawie
nia ich humorów, dla szczęścia małżeńskie
go, dla zrobienia majątku i sztuka ż^cia
polega głównie na umiejętności kłamania,
lub mówienia prawdy w porę, zależnie od
miejsca, czasu i okoliczności, głoszenie
bowiem prawdy rownaćż jest czasem do
puszczalne, choć niekonieczne, mianowicie
wtedy, gdy, co się rzadko zdarza, nie za
chodzi widoczna potrzeba kłamania, tego
najważniejszego regulatora stosunków mię
dzyludzkich.
i
Przeprowadzenie' tej tezy dość nieskom
piikowanej zajmuje'W& drugie' akty ko
medji Montgomery^ego i mimo odpowie
dnich niebezpieczeństw autor unika zrę
cznie powtarzani® się, eo mogłoby się zda
rzyć dość łatwo w takiej okazji, gdzie I
chodzi tylko o iedńo — o mówienie praw
dy, miłość bowiem miłującego przez do
bę prawdę Boba (Brokowski) do Gweny
(Szellinżanka) jest, momentem drugopla
nowym, potrzebnym do umotywowania i
kroku Boba, ryzykującego 10 tysięcy do |
Jarów i narażającegb się na obrazę przyja
ciół za prawdę. Po 24-godzinnej męczarni
w szpopach prawdy Bob wygrywa zakład
podwaja swoje dolary i znowu po stare
mu kłamie, dzięki czemu znów jest miłym,
sympatycznym Bobem, z którym można
rozsądnie porozmawiać i który nie wpro
wadza zgrzytów w serdeczne stosunki muł
żeńskie, nie rujnuje przyjaciół,. handlują
cych akcjami i nie znęca się nad pannami
mającemi brzydki głos i okropny kape
lusz.
Komedja, której autor kpi z naszego
wzajemnego okłamywania §ię, jakoby pra
wda przynosiła szczęście i była najpię
kniejszą ludzką zaletą, nie miała narazie
dużego powodzenia wśród publiczności so
snowieckiej. Na widowni było pusto. Nie
powinnoby to jednak zniechęcać naszych
artystów, bo jeszcze kilka takich przed
stawień, a puhlicznóść napewno zmieni
swe zdanie o tedtrże i hiferaz jeszcze za
pełni widownię. '
Co się tyczy gry artystów, to była ona
mniej więcej na jednakowym poziomie, co
świadczy, że wskazówki reżysera nie zo
stały na scenie zlekceważono.
Sam reżyser p. Brokowski wziął na sie
bie trud największy, bo rolę Boba. Można

ffr.ttO.

ponfed&łefc 8 grudnia 1928 rota.

wTOftJER SSACTOBNT0

e.

by się sprzeczać z p. Krokowskim, czy
Bob ma być taki, jakim go zrobił artysta
na naszej scenie, to znaczy, czy ma być
typem charakterystycznym o podkładzie
farsowym, czy też powinien to być amant
o temperamencie spokojniejszym, mniej
humorystyczny i mniej nerwowy, ale' za to
lepiej podkreślający dowodzenie autora,
że człowiek, który mówi prawdę, naraża
siebie i innych na straszne, bezlitosne przej
ścia. Oczywiście nie chodzi o to, żeby
miał zaraz, być dramat, ale pie wiadomo,

czyby komizm sytuacji nie był większy
właśnie przez traktowanie roli Boba bar
dziej serjo.
Inni artyści, a więc pp.: Talauski. Ja
strzębski, Lenczewski, . Orłowski, Mori,
Szellżanka, SokoEcz, Swięcimska i J.
Warden, dowiedli, że na scenie sosnowiec
kłej mogą i powinny być grane lekkie ko
medje, luzowane od czasu farsą w dobrym
stylu. Według stawu grobla i w obecnych
warunkach nie dla naszej sceny tragedje
klas. tonę.
K.ć—rk.

niści nawolu'ą górników i hutników do ge
neralnego strajku, drukowane zaś one są w
| Katowicach, Warszawie i Dąbrowie.

Dezerterzy pozbawieni będą obywatelstwa.
Na podstawie ustawy o jiowszeebnym obo
wiązku służby wojskowe;, poborowi, którzy
wyjechali z Polski celem nnlknięeńa tej słu
żby, tracą obywatelstwo polskie.
<
Władze wojewódzkie otrzymały od Minfete
' ijum spraw wewnętrznych okólnik określają
cy postępowanie względem tych poboro
wych, którzy jednak powrócili do kraju nie
jako obywatele obcych państw. Poborowi ci
mogą odzyskać z powrotem prawa obywateli
polskich jedynie drogą nadania po uprzed
BANIA NA POGONI.
nim pociągnięciu ich do odpowiedzialności
10 pro-'-. Inna rezolucja domaga się prze- karnej.
jn^en- inoratorjum długów hipotecznych
Wybory delegatów w hucie „Milowiee".
•szcze i. 3 lata z tem dodatkiem, by ci,
W ub. sobotę odbyły się wybory delega
- •■•••, którzy mają pieniądze na spłatę
<
*,
-w
mogli je regulować przed termi- tów w hucie „Mitowice" w Sosnowcu. Do
głosowania było uprawnionych 1553 robot
i m wą . aśnięda moratorjum.
Naje ekawszą z wielu względów były ników, głosowało tylko 856. W wyniku gło
osy, dotyczące pożyczki niegowskiej, sowania PPS. otrzymało 539 głosów (8 dele
która, jak wiadomo, jest dla miasta wiel gatów: Górski Pio.r. Szatan Antoni i Koeińce uciążliwą. Walne zebranie właścicieli ekl Jan). NPR. — 312 głosów (1 delegat:
nieruchomości wypowiedziało się jedno Rai. Tjętrfil), 5 głosów unieważniono.
"I,,jąmienia Inspektoratu pracy w Sosnow
głośnie przeciw tej pożyczce. Mało tego, •
uchwalono, że właściciele domów nie bio- | cu przewodniczył w wyborach zastępca in
rą żadnej odpo w iedzialności za spłatę po spektora p. K. Ryehłowski.
życzki ulenowskiej i protestując jak naje- i
Z „Lutni" zaiwiercktefnergiczniej przściw jej zaciągnięciu, wia- I
ściciele nieruchomości będą korzystali z I
Wzorem lat, ubiegłych Towarzystwo śpię
każdej nadarzającej się okazji, by uniemo wacze „Lutnia" urządziło wczoraj o godzinie
żliwić pogrążenie miasta w długach, któ- ' 3 popołudniu tradycyjny obchód św. Miko
re są skutkiem lekkomyślnej gospodarki o • łaja dla naszych milusińskich. Interesująca ta
becnego Zarządu miasta.
j zabawa zgromadziła dziatwę w wieku szkol
Glos ten nie może minąć bez echa, jest nym i przedszkolnym. Obchód urozmaicony
to bowećm wola tych ludzi, którzy najsil był śpiewami, tańcami, deklamacjami młodo
niej są związani z interesami miasta i są cianych recytatorów i wreszcie oszałamiają
■ najpoważniejszymi płatnikami podatków cą atrakcją wieczoru: przybyciem oeobistem
• samorządowych.
* św. Mikołaja, który dziatwie rozdał podarki.
Napad.

'

Iśttt iimlioiMi hot ponie ulEnowskiei.

Z WCZORAJSZEGO ZEB
Zgodnie z zapowiedzią odbyto się wczo
raj w sali Związku ZZP. na Pogoni zebra
nie Stowarzyszenia właścicieli nierucho
mości w Sosnowcu.
Wielka sala wypełniona była po TwnM.
co świadczy o dużem zainter.
;
wśród właścicieli realności kwesty • ' tyczącymi gospodarki miejskiej
staw, ograniczających prawa własno. ...
prywatnej, te bowiem kwestję były? głó
wnym tematem obrad wczorajszych. •
Żebraniu przewodniczył wiceprezydent
m. Czeladzi p. Solarz. Pozatem do prezydjum zaproszono pp.: Mroza, prezesa Sto
warzyszenia właścicieli nieruchomości w
Zawierciu, Nowaka, prezesa takiej samej
organizacji w Dąbrowie i Żaleskiego z
Będzina. Sekretarzował p. Bielski.
Dłuższy referat o sytuacji ogólnej w
związku z interesami Właścicieli nierucho
mości wygłosił p. J. Wolf. Prócz niego
przemawiali pp. Kiepura, Bąbcżyński, No
wak, Kowalski, Utracki i inni.Tematem obrad była między, innemi
spawa ochrony lokatorów. Zebrani uchwa
lili, by podwyżka lokatornego wynosiła
nic jak przewiduje ustawa 6 proc., lecz

Z gospodarki miejskiej w Zawierciu.
Najaktuaiuiejszem zagadnieniem obe
cnej gospodarki miejskiej w Zawierciu
jest sprawa elektryfikacji miasta. Obie eiektrownie dostarczające prąd miastu:
Tow. akcyjne Zawiercie i szklarni Reicha,
są przeciążone, przytem ta ostatnia, na
skutek pewnych trudności technicznych
parokrotnie w ciągu dnia przerywa prąd,
co nietylko pogrąża cale dzielnice miasta
w egipskich ciemnościach, ale jest źródłem
niespodzianek bardzo niepożądanych. W
ostatnich czasach mówiono o wypadku,
w którym światło zgasło podczas dokony
wanej operacji, a chirurg kończył swą pra
cę przy świetle dziesięciu świec stearyno
wych .trzymanych przez ad hoc zaproś zo
ne audytorjum.
W innym znów, mniej groźnym wypad
ku, nagłe przerwanie energji uszkodziło
poważnie aparat jednego z kin miejsco
wych .
Te względy, wraz z niemożnością zaspo
kojenia potrzeb zgłaszających się wciąż
nowych konsumentów, skłoniły magistrat
do żywego zajęcia się sprawą elektryfika
cji miasta.
Tutaj wysunięto dwa projekty.Pierwszy, przyłączenia miasta do sieci
wysokonapięciowej Zagłębie — Częstocho
wa, czerpiącej energję z elektrowni w Małobądzu, drugi — wybudowania elektro
wni własnej.
Komisja elektryfikacyjna, przy współ
udziale fachowców bada obecnie kalkula
cję obu tych projektów, przyczem utrzy
ma się prawdopodobnie projekt pierwszy.
Nawet przy przewidywanym szybkim

rozwoju miasta, przy zastosowaniu ener
gji elektrycznej w warsztatach drobnego
i przemysłu i rękodzielnictwa, nie można
się spodziewać tak dużego zanotrzebowa' nia, by kalkulowała się budowa własnej
, elektrowni.
I
Również intensywnie odbywa się praca
I i w innych komisjach, ojcowie miasta ma
ją po kilka wieczorów w tygodniu zajętych posiedzeniami.
Komisja szacunkowa podatków od tokali i placów niezabudowanych ma prace
swe na ukończeniu do oszacowania, pozo
Za zakłócenie spokoju.
stało 190 budynków przemysłowych i pla
Policja sosnowiecka spisała protokwł na
ców niezabudowanych.
Komisja finansowo - budżetowa opraeo- I Antoniego Kijaka z Porąbki (pow. Olkuski),
wuje przedstawiony budżet na 1927-28 r. który przyjechawszy do Sosnowca, upS się,
Dotychczas budżet przyjęto w dochodach a następnie awanturniczo zachowywał się na
ulicy.
z drobnemi poprawkami.
Komisja robót publicznych kończy prze- .
Przed świętami.
gląd wszystkich ulic, dla rozplanowania '
Nietylko kupcy rolną zapasy przed nadcho
robót brukowych na rok przyszły. Komi
dzącemi
świętami,
zapatrują się również w
sja ta przyjęła także ul. 3 Maja, po prze. budowie oraz wszystkie roboty wykonane smakołyki i złodzieje. Zwąohali oni, że w pi
I w tym roku sposobem administracyjnym wnicy Szklarozyka Berka w Sosnowcu (Mo
| przez magistrat. Prayjęto również koszto- drzejewska 18) są dobie rzeczy, urwali więc
I rysy na wykończenie domów' magistrac kłódkę i dostawszy się do piwnicy zabrali
kich przy ul. Paderewskiego.
stamtąd 3 worki orzechów włoskich (210 kg.)
|
Obecnie magistrat prowadzi starania o i 25-kilowy worek rodzynków. P. Szklarezyk,
uzyskanie pożyczki na wykończenie tych który obliczył już napewno, ile to zarobi na
domów. Zabiegi te nie powinny napotkać swym towarze, obecnie z wMkim żalem za
I trudności, ponieważ pożyczka ta nie jest meldował w policji, że na tym interesie stra
właściwie nową — a dalszą ratą pożycz ch 818 rf. Policja za:ęła rfę na skutek skargi
ki już na rozbudowę Zawiercia, przyzna Szklarczyka odszukaniem złodziei.
nej i zatwierdzonej zarówno przez Minister
W podobny sposób skradziono Borensztaji jum skarbu jak i Ministerjum spraw we- nowi Berkowi z Sosnowca (Targowa 16) 3
1 wnętrznych.
beczki ogórków, wartości 120 zł.

Kronika Zagłębia.
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Zaślubiny.

Dziś Sabby Op.
lutro Mikołaja B W. Wsch. Słońca 7 25
Zach.
.
3 28

Teatr miejski w Sesnawcii.
Dziś w Dąbrowie w sali „Kometa
*
o
godzinie 8 15 .Dzień bez kłamstwa".
W środę „Dzień bez kłamstwa
*

Kinoteatry w Sisno^cu.
grują dzis-ar

„Udziałowy": „Serce galernika"
ciąg Nędzników.
„Oaza": „Tajemnice Paryża".
„Sfinks"; „W otchłani występku"

dalszy

Onegdaj na przechodzącego wieczorem ro
botnika kop. „Marja" w Grodźcu, Władysła
wa Grabarę, napad! nieznany osobnik, ude
rzając go tępem narzędziem w głowę. Cio6
był tak silny, że Grabara padł na ziemię; na
pastnik tymczasem uciekł. Ordynujący w
szpitalu w Grodźcu lekarz stwierdza u Gra. bary pęknięcie bębenka w uchu.
;
Nagły skon.
I
W ub. piątek zmarł nagle robotnik szklar
•
ni w Zawierciu Kurzak Jan, zam. ul. Żabia
8. Prawdopodobna przyczyna śmierci — zaI każenie krwi. Kurzak skaleczył się i nie zde
' zynfekował należycie ranki.

W ub. sobotę w kościele parafjalnym w No
wym Siolcu odbył się ślub por. Czesława
Murczyńskiego, syna pułkownika w. p. do
ktora Marczyńskiego z Krakowa z panną
Barbarą PstrokOńską. siostrzenicą zastępcy
inspektora pracy w Sosnowcu, p. Rychlowskiego. Związek pobłogosławił ks. Namysto.
Szczęść Boże młodej parze!

Agitacja komunistyczna.
W ubiegłym tygodniu komuniści wznowili
swą działalność, rozrzucając i rozklejając
szereg odezw w różnych dzielnicach Sosnow
ca. Odezwy te rozrzucają przeważnie w nocy.
Również w nocy z ub. soboty na niedzielę
rozrzucili kilka odezw na ulicy Karpackiej,
Małachowskiego, obok „Rozwoju", Targo
wej i Sienkiewicza. W odezwach tych komu-

Nowy sposób kradzieży.
Do mieszkania Walerji Grabowskiej, Kr»
kowska 44 w Zawierciu, w czasie jej n;eobecnoęci zgłosiła się niezna oma kobieta i posła
ła znajdu jącą się w mieszkaniu, nieletnią cór
kę Grabowskiej po papierosy. Naiwna dzie
wczyna spełniła co jej kazano. Po powrocie
Grabowskiej okazało eię, że nieznajomi- v
craśle kiedy ją samą pozostawiono w miesz
kaniu, skradla z szafy materjał na suknię,
* płótno i 25 zł. gotówką. Poszkodowana obli
cza swe straty na 73 zł. Wypadek ten winien
być przestrogą, dla dostawiających sarn0
dzieci w mieszkaniu.
Zbiegowisko w Zawie-ciu.
Przedwczoraj na ulicy Nowofabrycznej w
Zawierciu wszczęli bójkę: Wyrodek Wiktor,
lat 27 i Woźniak Stefan, lat 30, obaj zamiesz
kali na ulicy Kopalnianej 3. Bójka wywołał3
liczne zbiegowisko wychodzących z fabryk1
robotników. Obaj zostali pociągnięci do od
powiedzialności za zakłócenie spokoju Pu‘
i blicznega

NT. tM.

List z Zakopanego.

Wiatr halny. — Troska o lasy tatrzań
skie. — Nadzieje na śnieg. — Nieco o
przygotowaniach sportowych, o ruchu
przyjezdnych i życiu towarzyskiem.

„KURJER ZACHODNI8 — ponfedziatełt 8 gnidnfa f926 roltn.

atmą udział w trójmeczu Polska, Czechostowacja, Rumunja.
Rozpisałem się nieco obszerniej o udziałe wojskowości w sporcie narcarekim
dlatego, że udział w nim biorą w prze
ważnej mierze zakopiańcy i podhalanie i
sport wojskowy narciarstwa jest ścisłe
z tą częścią Polski związany.
W‘ubiegłym tygodniu odbyło się pier
wsze posiedzenie rady przybocznej p. korakarza Rządu dla Zakopanego. Kornisarz P- r^dca Starosohki wyłonił z tej radY si«dm komisji, które mu mają pomaw gospodarce gminnej i kłimatycznejPozatem w Zakopanem jeszcze naogół
ruch słaby. Zaczyna się on jednak z dnia
na dzień coraz bardziej ożywiać. Na grudzień zapowiedziane są dwie większe wyciecżki. Jeahą z nich kilkudniową organi-zują warszawscy medycy, a celem jej
ma być zapoznanie się z urządzeniami tutejszych sanatorjów i zakładów leczni-

■. czych.
Drugą organizuje inteligencja
*| pracująca umysłowo, jest ona przewidziana okres parotygodniowy. Obie wyciecz
ki mają liczyć po około 30 uczestników.
Brak gości (narazie nb.) wpływa na
turalnie i na zanik życia towarzyskiego
i kulturalnego — ostatnie jednak dnie
wykazują już pewną pod tym względem
poprawę. Odbyły się już np. dwie zaba
wy taneczne, przedstawienie liliputów —
poza naturalnie codziennie odbywa'«cym
się dancingiem u Trzaski. Ruszają się już
i tutejsze zespoły teatralne, które zapo
wiadają cały szereg przedstawień. Sto
sunkowo dużo jest w tym roku cho
rych, którzy lokują się w sanatorjach:
Dłuskich, Czerwonego Krzyża, Nauczycielskiem i t. d. — ci jednak z racji swe
go stanu zdrowia nie udzielają się i tem
samem nie wpływają na ożywienie ży
cia towarzyskiego.
i
|

Nareszcie flię uspokoiło. Wiatry halne,
które trapiły nas niemal bez przerwy
przez dwa tygodnie,, przestały wyprawiać
miejsca cidzikie swe harce, Ustępując
i „
J i
_ __________
a.: blaskami Osionecz;VOTVŁszy,
ozłoconejt____
ałotemi
nemi, w coraz to krótsze dnie ostatków
jesieni i osrebrzonej seledynową poświa i
tą księżycowych nocy. Naturalnie, że z
ciszy przyszły przymrozki, które cieszą ’
serca zwolenników cudnej tatrzańskiej ,
|
zimy.
Wiatry poczyniły olbrzymie spustosze |
nia w lasach. Tysiące pni potęż >
nych świerków, legło na posłaniu mchów
i borowiny, grożąc lasom tatrzańskim
ponowną inwazją drobnego, a tak nie ’
”
..................
bezpiecznego owada jakim jest komik
drukarz. Dobrze byłoby, aby Rząd nasz,
a przedewszystkiem Ministerjum rolnic
twa, już dziś o niebezpieczeństwie po
B. KIEROWNIK GPU I DYGNITARZ SOWIECKI.
myślało i nad lasami tatrzańskiemi bacz
Granicę eowiecko-finłandzką przekroczył się swej przeszłości rewolucyjnej i nie żału
ną rozwinęło kontrolę, a równocześnie
przyszło tutejszym zarządom lasów z po i oddał się dobrowolnie pod opiekę władz je swego udziału w rewolucji komunistycz
mocą finansową, gdyż przy obecnych sto Finlandzkich ybśtny członek sowieckiej par nej, lecz uzna.e, że władza sowiecka, która
powstała w Rosji wskutek tej rewolucji, nie
sunkach kredytowych i braku gotówki tji komunistycznej, były
odpowiada dobrze zrozumiałym interesom
trudno im będzie podołać obowiązkowi
kierownik GPU w Jekaterynosławiu
narodu rosyjskiego.
usunięcia natychmiastowego, olbrzymiej
Obuchów.
masy uszkodzonego drewna z lasów. Du
Władzę sowiecką należy obalić,
I
że szkody wyrządzity wiatry i w samem Władze finlandzkie aresztowały go, lecz po nie występując jednak jednocześnie przeciw
Zakopanem.
Niema niemal płotu, czy miesięcznym pobycie w więzieniu Obucho ko Rosji i narodowi rosyjskiemu. Odrodzenie
wa
wypuszczono
na
wolność
pod
warunkiem,
parkanu, dachu czy werandy, któreby od
narodu rosyjskiego postępuje, zdanie# Obu
rozszalałych podmuchów halniska nie u- ie -puści granice Finlandji. Przed tem u ty chowa, w takiem przyspieszonem tempie, że
cierpiały. Niemałe straty poniosły siecie ską! Obuchów od władz finlandzkich pozwo
lenie
na
wygłoszenie
odczytu
o
pobudkach,
dni obecnych rządów komunistycznych są
telegraficzna, telefoniczna i elektryczna.
policzone.
Cale dzielnice Zakopanego były przez które skłondy go do opuszczenia Rosji.
Naród rosyjski domaga sio zmiany polity
krótszy lub dłuższy czas pozbawione to ; Odczyt Obuchowa odbył się w Wyborgu
światła, to telefonów. Dziś jest już wszyst I z Inicjatywy miejscowej organizacji monar- ki gospodarczej rządu wobec włoścr.aństwa,
ko w porządku, a o minionej katastro I chistyczne; emigracji rosyjskiej. Były kontu- zmiany polityki' szkolnej i cerkiewnej, za
fie świadczą jeszcze obalane wichurą, w | nista rozpoczął odczyt, zaznajamiając .leżnie przestania wydawania pieniędzy rosyjskich
na propagandę wywrotową poza granicami
ogrodach i przylaskach, drzewa, obłamaI zebraną publiczność ze swoim życiorysem. Rosji, przedewszystkiem zaś zmiany polity
ne konary i powywracane płoty.
Urodził sę w roclainie robotniczej, należał
Panujące od paru dni przymrozki, po <1, otgfinzacyj rewolucyjnych, w wojnie ki narodowościowęj i unarodowienia rządów.
zwalają przypuszczać, że zima już bliska, światowej brał udział jako zwykły zoitrerz W końcu swego przemówienia Obuchów za
znaczył, że reprezentuje
że lada dzień spadnie śnieg, a z nim i; annji
i••a)>k;ej
carskiej,) w wojnie domowej
domowi jako Jv
wszystkie rozkosze tej przewspaniałej u wódca
liczny odłam członków partji komuni
------- pulkr i mji
“ czerwonej,
_______ j, następnie
nas pory roku — —że ożywią się ulice
stycznej.
gwarem zwolenników zimy, że pokażą i zajmowa’ wysokie stanowiska w rządzie
Organizacja wysłała go do Europy zachod
sowieckimi
się na nich szeregi zbrojnych w narty i
niej w celu zaznajomienia się z nastrojami
kije narciarzy i narciarek. Ci ostatni są I ostatnio był prezhsem GPU i naczelnikom emigracji, jak również w celu zaznajomienia
już rzeczywiste wielce za śniegiem stę milicji w Jck:iieryno6ławiu. Przemówienie jej z istotnym stanem rzeczy w Rosji. Z Helsknieni. Boć przecie trzeba będzie stanąć Obuchami obfitowało w ciekawe szczegóły. singforsu udaje się Obusł.ow do Berlina i Pa
do zawodów i konkursów — te zaś od Mięizy innemi zaznaczył on, że nie zrzeka ryża.
bywają się zwykłe w styczniu, lutym.
Należy się więc do nich przysposobić,
wytrenować — a tego nie załatwi się
tak na łap cap. Na to potrzeba długich
tygodni czasu. Opóźniająca się zima mo
że tylko szkody przynieść narciarstwu,
Ostatni spis ludności Paryża wykazał tego też czasu rozpoczyna się systematyez
które w roku bieżącym obiecuje sobie
I
duże sukcesy. Rezultaty konkursów mi w okresie 5-letnim, t. j. od roku 1921 uby ny ubytek ludności w stolicy Francji, a za
tek
25.000 mieszkańców. Jest to fakt nie- ludniają się przedmieścia i osady pod
nionego roku, pozwalają przypuszczać, że
w roku bieżącj-m narciarstwo polskie wy notowany dotychczas w kronikach no miejskie. Brak mieszkań obok równocze
sunie się na jedno z pierwszych miejsc. woczesnego Paryża, jak również w któ- snego zastoju budowlanego, zmusza miesz
Skoro poruszyłem tę sprawę, wspomnę remkolwiek z innych większych miast... kańców do szukania wygodniejszego i tan?
w dzisiejszym liście nieco o zamiarach Pod koniec panowania Ludwika Filipa szego pomieszczenia poza murami fortyfinaszego wojska, które w rozwoju tego Paryż rozwijał się. stałe wzrastając od kacyj paryskich, a mianowicie w Neuilly,
pierwszej połowy XIX wieku i liczba Montreuil, Saint Quen, Oiichy, Asnieres,
pięknego sportu na naszym szczególnie
terenie nie poślednią odgrywa rolę. Otóż mieszkańców podniosła się z 500.000 do St. Maur itd.
Dotychczas wyprowadziło się poza mit
w roku bieżącym urządza wojskowość w 1.000.000. Rozszerzenie miasta, dokona
Zakopanem trzy kursy narciarskie, z ne przez Hansmanna za czasów Napoleo ry Paryża 1,800.000 mieszkańców. Ruch
emigracyjny w tym kierunku ogarnął za
których pierwszy rozpocznie się 3 stycz na ID, przyczyniło się do wzrostu lud
tem nietyłko Londyn i Berlin, ale także
nia 1927 r. Kursy te z polecenia min., ności, która w roku 1800 liczyła 1.700.000
„•nr. wojsk,
wUJ». organizuje DOK. V, a wy- „
“ 5 i".®
Inne centra, lecz najdłużej opierał się Pa
spraw
konawoą jest dywńj. pieotot? gónkiej P'?4
w Iot" 1911 - 2S8S.000 ryż dzięki otoczeniu miasta przez fortyfi
kacje. Wreszcie prądowi temu uległ nawet
21 w Bielsku przez d-two 3-go puiku mieszkańców.
Na podstawie spisu ludności, przepro konserwatywny Pąryżanin, decydując się
strz. podhaL Kierownikiem kursów będzie •
znany i wysoko ceniony narciarz mjr. wadzonego w 1921 r., po wojnie, okazało z bólem serca na opuszczenie granic sto
licy.
Ziętkiewicz. Kursy znajdą pomieszczenie, • się,
sl< żc w ciągu 10 lat przybyło w Paryżu
jak co roku w Jaszczurówce, a dzielić zaledwie tylko 18.000 mieszkańców. Od
się będą na: pierwszy,—instruktorów, dru
gi—ochotników, trzeci—taktyczny górski
dla obu dywizyj górskich. Oprócz tego
cały oonziat
'-aty
oddział aetaszowany
detaszowany o
3 p. sp. svaw
state .
na Kirach u wylotu doliny Kościeliskiej
Duohowieństwo i starszyzna miasta rów. Ponieważ zaś młodzi ludzie rzadko
W barakach wojskowych
wofekfrwvch lokowany, uru
uru- ■
chomiony zostaje ha nartach. Wreszcie Prizrenu w Jugosławji miała niedawno kiedy mogli tak wygórowani ceny płacić,
Przy kursach stale ćwiczyć będzie pod ■bardzo doniosłą konferencję. Chodziło o a z małżeństwa rezygnować nie chcieli,
dowódctwem por. Kwaśniej- oddział za zastanowienie się nad-sposobami w „łki z przeto poprostu dziewczęta takie unosili.
rodników. Liczyć on ma czterech ofice wzrastającą drożyzną... kobiet. Na konfe Porwane dziewczyny mają jednak po
rów i około 25 najlepszych wojskowych rencji tej starsi doświadceni „mufti;1 większej części już swych oficjalnych na
karciarzy polskich, jak Czech, Wągner, wygiosili bardzo ciekawe referaty, dowo rzeczonych, którzy złożyli pewien zadatek
óaydel, Tiirck, Gąsienica, Kiaper i t. p. dząc, iż wysoka cena kobiety jest obja i wobec tego nie zamierzają ze swej przy
Zawodnicy ci mają się przygotowywać wem nader groźnym. Trzeba bowiem wie- szłej żony rezygnować. Ponieważ ponadto
''o zawodów krajowych i międzynarodó dieć, iż w okolicach Prizrenu panuje dość w okolicach Prizrenu panuje stary zwy
wek i dla obsytania zawodnikami m- dotkliwy brak kobiet, a dlatego młodzi czaj t. zw. zemsty krwi, przeto dochodzi
”ych konkursów. Wojskowość urządza ludzie, chcąc eię ożenić, muszą za żonę tam na tem tie bardzo często do ohydnych
* roku bieżącym zawody o mistrzostwo płacić dość wysokie sumy. Cena kobiety mordów. Na odbytej w tych dniach kon
^rrnji i o mistrzostwo DOK V — nie waha się zazwyczaj między 15—20.000 ferencji duchowieństwa pritreńskiego po
pozatem wykluczone, że M. S. W. dynarów, ale ostatniemi czasy zdarzało stanowiono wyznaczyć na kobiety cenę
gajdzie środki na wysłanie ekspedycji się też, że rodzice ładniejszych dziewcząt maksymalną, by w ten sposób dać moż
___ .każdemu mężczyźnie kupienia sobie
Szwajcarji na międzynarodowe zawo- żądali ze swe córki sumy znacznie wyż- ność
wojskowe. Pozatem zawodnicy ci we tok. dódbbdhące często do 30.000 dyna- i żops.

Karol Kwaśniewski.

Co mówi o Sowietach

Ceny maksymalne

s kobiety.

S.

Rzeczy ciekawe.
EPIDEMJA REKLAMY.

Rozpanoszenie się reklamy- w Ameryce
przybiera coraz szersze rozmiary — pla
katy i afisze „zdobić" będą wkrótce nie
tyłko zewnętrzne ściany wagonów, lecz
nawet samochodów. Ford pragnie obniżyć
cenę
sprzedażną swoich automobilów
w ten sposób, że nabywca, który zobowiąże się zamieścić na przodaie lub tyle ma
szyny jakiś plakat reklamowy, otrzyma
przy kupnie znaczny rabat. Za kilka lat
ulica będzie miała wygląd ostatniej stron
nicy wielkiego dziennika.

DONIOSŁE ODKRYCIE LEKARZA
AMERYKAŃSKIEGO.
Bardzo doniosłego odkrycia dokonał le
karz chicagoski, dr. Hen<ri Sweeney, w
dziedzinie badania gruźlicy. Dotychczas
sądzono powszechnie, że zarazki suchotni
cze mają jedną tylko formę życia i roz
woju. Tymczasem dr. Sweeney, l>ada:-c
rozwój mikrobów gruźlicy, stwierdził, że
przechodzą one fazę drugą, a mianowicie
przeistaczają się z drobnoustrojów okrąg
łych w drobnoustroje podłużne. Zmiana
ta odbywa się na skutek pewnego rodzaju
fermentacji objętego chorobą organizmu.
W pierwszem stadjum rozwoju mikroby
gruźlicy powodują powstanie w organiz
mie druogrzędnych mikrobów, które choć
dla or-ranizmu nie są zabójcze, osłabiają
go, sprzyjając tem samem pracy niszczvciełskiej mikrobów suchotniozych. Prak
tycznie polega znaczenie odkrycia dra
Sweeney‘a na tem, że nie dopuszczane
do tworzenia mikrobów podłużnych moż
na rozwój choroby do pewnego stopom .
opanować.

KARKOŁOMNE EKSPERYMENTY
ŻOŁNIERZA.
Dotychczas przypuszczano, że człowiek,
spadający z wyisokiego szczytu, traci przy
tomność, o ile przed dotarciem do ziemi
nie zostanie uduszony przez ogromny na
cisk powietrza. Przypuszczenie to okazało
się mylne po dokonaniu niezwykle śmia
łych prób szeregowca Bonrdeau na lotni
sku w Sełfridge w Ameryce, który wzniósł
się na samolocie wojskowym na wysokość
1500 metrów i zaopatrzony w spadochron
rzucał się głową na dół. W ręku trzymał
sznur, służący do otwierania spadochronu,
w drugiej zaś zegar, który miał ciągle
przed oczyma i kontrolował co sekundę
swą „podróż11. Z zapartym oddechem śle
dziła tę scenę publiczność, oraz lotnicy,
pozostali na aeroplanie. Bourdeau spadał
z gwałtowną szybkością, mimo, że wiatr
(potrząsał nim na wszyskie strony. Po upływie 30 sekund Bourdeau pociągnął w
sznur i otworzył spadochron. Wylądował
bez Szwanku.

NIEZWYKŁY ANONS.
Pewna dama z Anglji miała ulubioną
papugę i gdy ta jej uciekła, dała następu
jące ogłoszenie:
Wyleciała z willi w St. Jahn‘n Wood
bardzo mila papuga, szarego koloni. Jest
bardzo wesoła, a chociaż wymowa jej nie
wyraźna, krz4----- godzinami z największą
gorliwością. Znalazcę jej uprasza się, aby
się łagodnie obchodził z tem słodziuctmem
ptaszęciem, nie uważał na ukąszenia i
zwrócił stroskanej właścicielce za sowitą
nagrodą. Georginja Poppels, St. J. Wood.
Anons ten ukazał się na drugi dzień w
„Timesie11, lecz równocześnie z ogłosze
niem jej małżonka o następującej treści:
Wyleciała z willi w St. John‘s Wood
szara papuga, nadzwyczajnie złośliwa, nie
mówiąca ani słowa, lecz wrzeszcząca eałemi godzinami bez powodu. Kto złapawszy ją, zwróci wypchaną podług podane
go adresu, otrzyma wraz z podziękowa
niem sowite wynagrodzenie. J. Poppels,
St. John‘s Wood.

NAJWIĘKSZY RUBIN.
Rząd sztokholmski zamierza odkupić od
bolszewików największy z istniejących dziś ru
binów, wagi 250 karatów, który cesarzowa
Katarzyna otrzymała była w swoim czasie w
darze od króla Gustawa III-go. Najpoważ
niejszą objefceję w tej tranzakcj stanowi eks
*
pertyz
znanego mineraloga, profesora Foramaan‘a, który twierdzi, te rubin nic jest
prawdtówy i przedstawia wartość maximum
100 dolarów. Pogląd ten wywołał łatwo
zrozumiałą sensację, pr-ieważ nikt w ciągi
160 łat nie wątpił o drogocenności bietorye
*
nogo daru króknrakieea

„TORjeR ZACHODNI" — ponW/altk 8 "rlilira IMt roku.

Sr.

Dla dzieci i młodzieży dozwolone.

KINO-TEATR

„UDZIAŁOWY"

— Ud pouieaziatKU o tyi£O uo
piątku 10 grudnia włącznie.
:
Zakończenie wielkiej bohaterskiej epopei
^Nędzników" 3 i 4 ostatnie serje ukazują

12 aktów;

Żarówki elektryczne oszczędnościowe3
poleca najtaniej T-wo „PRZEWODNIK"

SOSNOWIEC, ul. 3-go Maja 23, Hotel ,Viętorja“.

-a

„ 1

,=■:

Woiewództwa Poznańskiego,

| Drobne ogłoszenia. |

= w ODracmmu Wlalnoj. izoy Roinlcz. =

WŁOSY RATUJCIE’!
oaisam KAa.o-capiii pobudza do życia obumarłe teouUi, wywołuje za
dziwiajaco szynko (po dniach 8) bujny porost wiusow i brwi, niszczy
.upiez, lozawajanie się i atiemję włosów. Zapobiega siwiżme. sprzedają
składy apteczne w bosnowcu: lagieduwicz, Reiner, bryuecm, Kwiatez,
tostowicz, Laniman, czpigiel i inne, w bęazinie; Misiurski, bibunyc, Kegizer, V>ekselman i inni w dąbrowie: Grochowski, Maneta i inni. lamżc
ao usunięcia zmarszczek w ciągu lo dni piegów, wągrów, czerwoności no
sa w ciągu u ani. Krem 1 eairal-aary beinnard. teatral stosuje się na
noc. Z rana myc należy twarz wodą ciepłą, uouawszy iyżkęppiry iusu. Jeśl
życ leauai jako iicusu pou pcuer, iakvuy o.e ac.-yj.ujc się 12 gouzui

usuwa ueruaia z>o>uwa i-aiuui, api. ociiiecnta
zupełnie nieszkodliwa. Niezwłoczna strata wagi.

przemianie materii itrawiemu.Prospekiy
Mieniii olyiość Pomaga
gratis, cena pudełka zł. 3.50, 4 pudełka zi. 12.

DR. GEBHARD & CO. GDAŃSK.

Cbarles Higham, znany angielski król re dany
który podczas wojny światowej kierował propagandą za
werbowaniem rekrutów, oświadczył:
„Mimo rozwoju wszelkich t zw. nowych sposobów
„reklamy zapomocą tilmu plakatów, radjo i t. d.,
„najszybszym, najt ńszym i najskuieczn ejszvm
„srofK.i ni re lamy pyły i pozo t.na o-g.us. e u i a
„w ^azctacn ~

Decyouje kUu( -coli kwestja: jak ogłaszać. Wszelka
reklama bowiem, nie przeprowadzona celowo, jest—bez
celową. Drogę do prawdziwie celowych i skutecznych
ogłoszeń, Lj. takich, które przysparzają no wą kltjenteię a
pomnażają obroty, wskaże nasze fachowe Biuro Ogłoszeń
Służymy sumienną, na dokładnej znajomości wszelkich
sposobów reklamy opartą, fachową poradą. Nietylko
przeprowadzamy, lecz obmyślamy i proponujemy takie
sposoby reklamy, które do zamierzonego celu najprędzej
prowadzą Dostarczamy oryginalne przez polskich ry
sowmków wykonane i do polskich warunków dostoso
wane projekty rysunków bezpłatnie, * gotowe ry.
suuai, klisze etc. po cenie kosztów własnych. Zlecone
ogłoszenia wykonujemy najstaranniej, zadowalniając się
nietylko oryginalnemi cenami bez wszelkiej podwyżki,
lecz potrącając pozatem klijenteli naszei rabaty.

| POLSKA agencja reklamy;fpanciszek KRAJNA
CENTRALA: POZNAN, ALEJE MARCINKOWSKIEGO 11
7u80

Tel. 44-76, 22-31, 22-35, 38-15.

Poznań
Bydgoszcz
ul. Dworcowa 7°
Tel. 721.

Warszawa
ul Moniuszki Z
Tei. 5ib-24.

i orun
ni Szeroka 46
Tei. 711.

Kraków
Grudziądz
ul ioiuńsiła4
l ei. 21.

CENY PRENUMERATY:

3 Zł. 50 pr.
Prenumerata zagraniczna miesięcznie 5 Zł.
Cena egzemplarza 20 groszy.

Sosnowiec:

W ten sposób jest książka powyższa najlep
szym zbiorem adresów oraz podręcznikiem infor
macyjnym i propagandowym

dla kupca detalisty
dla kupca hurtownika
ala przemysłowca,

I

Kupno i sprzedaż.

|

10 groszy za wyraz.

■

IZupję lub wydzierżawię lokal do
** 200 metrów nadający się na ia. brykę luo na miesznanie od 4 do 5
pokoi. Oferty do filji Kurjera Zacho, dniego w Zawierciu pod „fabryczna".
1
7447-2

I___

Lokale.

10 gioszy za wyraz.

I

Posady i prace.
aofiarowane 10 groszy za wyraz.

Wielki tom o przeszło 6)0 stronach in q tarto nn rn
w całopłóciennej opraw.e kosztuje tyiico zł Łw.DU,
z kosztami oosylKl zl. 25.

i

Nauka i wychowanie,

I

io groszy za wyraz.

I

^tenografji wyucza darmo, listów*■3 me, Redakcja Sienugrata, Poisz iego, Warszawa ozczygia 12.
73=4-0

Do nabycia we wszvstkich księgarniach lub wprost od wydawców

I

K o Z n e.
10 groszy za wyraz.

I

I Tnieważnia się dwa zagubione weksle na zł. 390, wydane orzez Jaj na i Aoolońje Kulów.
7462-2
lĄżynaimę pianino. Zgłoszenia do
’• f lii „Kuriera Zachodniego" w
Dąoiowie pod „Pianino"
7476^2
il/yżei łaciaty przybiąkai się. zgła• v szać s ę do stangreta fabryki
superfosfatu w Strzemieszycacn Wiel
kich
*
7398-3

BacznośćII sTpXe S5ie
UsŁ' v )<■■ «s --i

niedogodności prania domowego!

Dz eń prania stał s e przyjemnością!!

Zapraszamy Szanowną HuuuczuoSC w ceiu prze
konania się o tem na pokazy praaia mające się odbyć
w nastęnniących składach aotecznycb i mydlarniach;

un. i Din. 1SZB r. Jaślisulcz i iMimo,'ii. Mat Jut. m. Modrz;loz/ska
„ 1 „ „ Jiitp faDww „sili" m. KoiueiH

gdzie będzie demonstrowanie
I I T V ((
mydłem
pranie mydłem w płatkach yyŁ-UZk, y w proszku

„SUNILAJT“,
V|Mtt

793:

do czyszczenia ,, • liłl •
itltnlli nUllBHl liraj lewer B otners Llmlted (liglii)
L. r.biu, nai.zawa. ..umusz.l il lei. 2114-831186-ud.
Do nabycia we wszystkich mydlarniach i Skiad. apteczn.

I

Zgubione dokumenty.
*0 groszy za wyraz.

A

O

CEN Y OOŁOSZEN:
Przed tekstem (1 strona) za wiersz mm. 1-łamowy 50 gr. I
Drobńe ogłoszenia 10 groszy za wyraz. Najmniej 1 zl
W tekście...............................
.
.
.
35,
Matrymonialne 15 gr. za wyraz.
Za tekstem .......
.
.
,
15,
Ogłoszenia ozdobne i tłustym drukiem nodwójnie.
Nekrologi w tekście, za wiersz mm. 1-lam. (do 50 wierszy) 15 grZagraniczne 100 proc. droższe.
,
„
,
„
„
.
(do 80
„ ) 25 „
W numerach niedzielnych i świątecznych ceny o 25 proc, droższe
,
,
,
.
.
(do 100 ,
)30 , ! Za terminowy druk, oraz za przestrzeganie miejsca oj^oszeń.
,
,
....
(ponad 100 w.) 35, (
administracja nie odpowiada.
Każda nowa podwyżka obowiązuje już wszystkie przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.

REDAKCJA: Piłsudskiego Nr. 4. Telef. Nr. 64.
ADMINISTRACJA: Dęblińska Nr. 1. Telef. Nr. 73.

Katowice:

Druk. -Kuriera Zachodniego“ w Sosnowcu. Dęblińska T

I

Cporys Stanisław zgubił książkę
° wojskową, wydany przez PKU so
snowiec
7434 7
^guoiono kartę zapomogową i wszy*-• stkie dokumenty na nazwisko Jó
zefa Urbanika.
7441-2___
Gaidzik Antoni zgubił portfel z pie
nią .zmi 70 zl. i książczkę woj
skową, wydaną przez PKU sosnowiec
___ 7454 2 __
iys arja Nowakówna zgubiła kartę re*’■ dukcyina wydaną przez Kurier
Zach dni, sosnowiec_________ 7487
nzelm Micnał zgubił ks steczkę
wojskową wydaną przez tKU
Cłęstocnową
7459 _
to Mazsymiljan zgubił książeczkę
Kasy cborych, wyJ. przez kop.
„Paryż
7476
IZaroi Runa zgubił duwod osobisty.
wyd. przez gminę Niewachlow
7497-3

REDAKCJA i
, ul. Gliwicka Nr. 3.
ADM1NISTACJA ( (Telefon Nr. 23-04J

Filje i agentury własne: Będzin, Malasbowskisso 7. — Dąbrowa, Sobieskiego 8, telef. 1-25. — Zawiercie, 3-go Maja 27. — Grodziec, Będzińska
Redaktor. TADEUSZ OP1OŁA.

I

poszukuje
. pokuji
,
i|u z kuchnią lub posuju bez mebli,
me
kuju
od stycznia w
pobliżu dworca. Zgłoszenia uo admi
nistracji n. Z. sosnowiec pod „Nau
czy ci. i“,
7471

»*

tĄ/alcownia żelaza „Hrabia Renard"
’■ cosnuwiee, potrzebuje zdolnego
szaolomsty.
7923-3

Który w trudmcii oliecmii warunkach szuKa no
wel klnenlell 1 zavtu Ola swicli towarow.

i proszkiem

Ryne. 34
Tel 4710.

Prenumerata miesięczna z odnoszeniem do domu
lub z przesyłką pocztową

podaje dokładne adresy, obszar i stan majątku, zakla
dy przemysłowe (gorzelnie, cegielnie, mączkarnie, tar
taki, młyny, hodowle, szkółki i t. d.) pocztę, telegraf i n
stację kolejową wszystkich obszarów dworskich oraz '
wszystkich gospodarstw rolnych ponad 100 ha Woje
wództwa Poznańskiego, dalej m in.
Władze, Urzędy, Zakłady państwowe i samorządowe
i organizacyjne, Związki i Towaizystwa Rolnicze.
Urzędy Samorządu krajowego. Organizacje, Związki
i Towarzystwa rolnicze o celach ogólnych i specjał
nych. Związki zawodowe pracowników rolnych. Spół
dzielnie kredytowe, rolniczo handlowe („Rolniki") mle
Czarskie, ziemskie i in. Związki przemysłu rolnego.
Dokładne wykazy lekarzy powiatowych, weterynarzy
powiatowych i n~tarjuszów.

„RINSO“,

ODDZIAŁY:
ul 27 rudnia 18
l ei. 2231.

I

Instytut Muzyczny.
Dyr. Stefan M. Stoiński,
Nauka gry na: fortepianie, skrzyp
cach — wioloncze i i innych instru
mentach.
Śpiew solowy-operowy i chóralny.
Przedmioty teoretyczne.
Wpisy przyjmuje i udziela infor
macji Sekreterjat Szkoły ul. Tea
tralna 7 w Katowicach
codziennie od 10 — 1 i od 3-7.
7303-2

Wvdawcv. So. Akc. -KURJER ZACHODNI**

