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MIECZYSŁAW KAZIMIERZ ZIEMSKI
Nadleśny lasów Towarzystwa „Saturnw Gorenicach.
W Zmarłym tracimy gorliwego, sumiennego i szczerze nam oddanego, wieloletniego
pracownika.
Cześć Jego pamięci!
Towarsystwo-Górnicżo-Przemysłowe
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„SATURN"’ Spółka Akcyjna.
2684

Obrońca sądowy

Zygmunt Pietrakiejew
otworzył kancelarję
W PILICY
w domu p. KWAPISZA,
miejscowego aptekarsa.

Przyjmuje codziennie prócz niedziel i świąt,
w godzinach 8—9 z. i od 5—7 wieci. 2671

Odwołanie z placówek

ZAMASKOWANY ANSCHLUSS.
Uaja celna Aaistrji z Niemcami.
WARSZAWA, 23.5. Dyplomacja euro
pejska została zaskoczona układem go
spodarczym, opublikowanym din. 21
macca w Wiedniu, ,po dlliuiższeu wizycie
p. min. Giiumtusa
stolicy Austnji i p-oid
mycli naradach między .gościem z Berli
na, a rządem austejackii;-..
Oipinja przypisuje ogremne politycz
ne znaczenie temu rzekomo gospodarcze
mu tylko układowi, który w ciągu 5 do
5 lait nia doprowaiclzić do całkowitego
zuiiesieułia granic celnych międizy Auisbrją
a Niemcami.
Czy tylko celnych? — czy tymczasem
celnych? — oto pytanie.
Upatruje sic v. tym układzie odpo
wiedź ua niedawny ulklad morski wło
sko - francuski, a więc jako zdarzenie
polityczne pierwszorzędnej wagi.-

KONSULoW.
WARSZAWA, 23-5. (Tel. wł.) Od
1 kwietnia mają być odwołani z pła
co w-ck zagróiniczinwch do centrali kon
sulowie: Tadeusz B.r.zczliu-k,i z Lille.
Kluezyńsk-i z Lyonu, Zygmunt Licizbibaki z Liku, A\ I. Mic.rzt liski z Kwid.zynia, Kazimierz Grondyszyński z
Piły i Aleksander Jarki ino w :cz z Amtwerpjk
Widać tedy, że większość konsu
PARYŻ, 25.3. Ca.a prasa francuska po
lów odwoływanych pracowała na święca dłuższe artykuły zawantemu onajtrudniejszyc-h placówkach.
statnio układowi celnemu pomiędzy
Niemcami a Austrią.
Niemal wszystkie dzienniki podkreśla
ją, iż ulklad ten przeczy inaktaitowa w
POMIESZANIA STATKÓW.
St. Germai.u, jak również umowie z r.
WARSZAWA, 25-5. (Tel. wł.) W 1922 na której mocy udzielono Austrji
dzisiejszym „Dziennika Ustaw1’ uka pożyczki stabilizacyjnej.
zało się oświadczenie min. Zafe.<
Perliinax'zaiziniacza w „Echo de Paris“,
go, iż w sekretarjacie Ligi Narodów iż mocarstwa ouizopejskie stoją przed fa
złożone zostały dokumenty ratyfika ktem dękonanym, wskutek czego nie pocyjne konwencji pomierzania stat zostaje im nic innego, jak zgłoszenie not
ków żeglugi śródlądowej. Polska zło protestujących przeciwko faktycznemu
żyła te dokumenty w układzie swo „anscbluissowi" Austrji do Niemiec. Perim oraz za wołińe miasio Gdańsk.
tinax stwierdza, że rządy pnaskii i rzym
Konwencję tę ratyfikowały: Wiel ski zdecydowały się już zgłosić swój pro
ka Bryitanja, Holundja, Niemcy, Bol- test co zaś do stanowiska Anglji, to
gja, Bułgan-ja i Polaka.
pna-wdicpodcibiiiie wyklaruje się ono, we
wtorek, kiedy minister łlcndenrson przy
będzie do Paryża, gdzie najpewniej od
będzie konferencję w tej sprawie z
V/ RODZINNYM DWORZE.
WARSZAWA, 23-5. (Tel. wł.) W
majątku Duelnćęta odbyła się .przed
kilku dniami wzruszająca uroczy
stość, mianowicie wnuk Adama Mic
kiewicza ? poety Antoniego Górec
LONDYN, 25-5. Możliwość rozła
kiego, dr. Górecki wszedł w posiada mu parifji liberalnej w dalszym ciągu
nie majątku rodzinnego, skonfisko absorbuje opluję polityczną Angij;.
wanego przez rząd zaborczy za dzia Na jutrzejszem posiedzeniu stronnic
łalność niepodległościową.
twa liberalnego oczekują poważnych
wydarzeń, które mogą doprowadizić
do ostatecznego rozłamu. Podczas
gdy około 40 członków frakcji par
UBEZPi&CZbN GÓRNICZYCH.
lamentarnej liberałów. .zobo-w iąza 1 y
( WARSZAWA, 25-5. (Tel. wł.) Z się popierać politykę Lloyd Geonge’a
dniem 1 kwietnia rb. podwyższona reszta liberałów w liczbie 18 stanęła
będzie do “ zł. 20 gr. minimałna skład na stanowisku ścisłej współpracy z.
ka miesięczna ubezpieczenia górni konserwatystami, celem obalenia rzaczego, obowiązującego na terenach d u Mac. Donalda.
województw w MałoDolsceWielka sensacje w kolach polity

Z kói zbliżonych do obu rządów ger
mańskich szerzy się, niępozlbia'wioną pew
nej tsuibieilinej .ironiji interpretację układu
wedle której opierać się ma ona- na
B.ii.e.aidowskiiej koncepcji regjoirailnych
,układów, przyjętej w Genewie i stainio•a ić pierwszy etap do — Pa-neiitropyl...
Mimo to, reiprezenitanci Francji, Włoch
i Czechosłowacji złożyli w 'niedzielę,
wspólną’ wizytę w min. spraw zagr.,
wicekanclerza Szobera, i oświadczyła
mu, że ich zdaniem układ jest sprzeczny
z protokołem genewskim z paź dziennika
1922.
Z punktu widzenia gospodarczego pra
sa wiedeńska już podnosi szereg za
strzeżeń przeciw pożytkowi tego układni
cliła Austrii.

Opiiaja francuska przeciw układowi.

Konwencja

Wnuk A. Mickiewicza

Briandem.
„Journall", omawiając możliwość inter
wencji dyplomatycznej ze strony państw
g.i w tym kierunku są możliwe: ailbo
mocarstwa zażądają od rządu austriac
kiego unieważnienia .zawantego układu
ailbo też w razie ołmÓM y /i.ustrjl cała
sprawa zostanie przedstawiona na Lidze
Narodów.
Pismo lnic szczędzi ironicznych uwag
pod adresem miu. Curtinisa, .który nie
przybył do Paryża na obrady komisji
paneiuircpejslkiej i dlatego omiuąjl spo
sobność pnzedst awieinia prz odstaw ido
lom państw eiircpejskich dodaltnich
stron porozumienia aiuistirjacko - niemiec
kiego dila solidarności międzynarodowej.
„Oeuvre“ wyważa obawę, iż AusŁrje
została pochłonięta przez Niemcy pod
względem gospodarczym.

Rozłam w partji liberahej
spodziewamy jest lada dzień.

Podwyższenie stawki

cznych wy wola hi wiadomość, iż Lłoy
George odbył szereg ko-nfeirencyj z
członkami rządu Mac Donalda, któ
rych przedmiotem była ściślejsza
współpraca liberałów z partją pracy.
Rolkowania te podobno dziś zostały
pomyśl n ie zakończone.
Lloyd George poinformował swo
ich najbliższych współpracowników
politycznych o wynikach rokowań,
zamierzając przedstawić dokladine
sprawozdanie z przebiegu rokowań
jtitrzejszemu 1<'■ :i”i-. .saw' .c.i.ra-n-niciwa
libera In-e-go.

„Wicher* na Maderae
KŁOPOTY
Z WORKAMI IMIENINOWEMI.
FUNCHAL, 25.5. Wczoraj w nocy przy
byt polski okręt wojenny „Wicher".
Rano przybył na pokład w charakterze
oficera k cm.pleimenitacyjncgo adijutant
gutbertnatora wyspy. Natychmiast po od
bytej ceremcnjii dowódca okrętu „Wi
cher" udał się w towarzystwie kpt. Lepećkiego do willi „Bettenęowrt", celem
zameldowania się manszalikowi Piteudsikiemu. O godz. 12 dowódca złożył wi
zytę komisar zov.j rządu oraz gulbarnatotom: cywilnemu i wojskowemu.
Marsz Pifeudiski otrzymał 51 worków
pocztowych z życzeniami ze wszystkich
stron św- a. Oprócz tych 51. worków,
miało być marsz. Piłsudskiemu doeia.ruźonych w iele dalszych, lecz marsz. Pilsudtsilii zwrócił się do miejscowych -włada
pocztow ych, by worki przesilały na po
kład . ‘A ifhra", gdyż nie ma sekretarza,
któryby się zajmował korespondencją

Zmiana ustroju
W SAMORZĄDACH.
WARSZAWA, 25-5. Projekt malej
ustawy samorządowej, zmieniającej
dotychczasowy ustrój samo-rządów
miejtkkih w Polsce, ma by ć z końcem
maja wniesiony do Sejmu.
Projekt ów, obok projektu zmiany
Konstytucji, stanowić będzie progra
mowe zadanie rządu i Sejmu.
Nowe wybory w Warezawip odby
łyiby się już na podstawie zmienionej
ustawy samorządowej jesieniią rb.,
prawdopodobnie we wrześniu.

Zagadkowy zamach
NA POScA JUGOSŁOWIAŃSKIEGO.
PARYŻ, 25.5. Z Brukseli d&ire-zą, i-i
na posła jugosłowiańskiego w Belgii do
konano zamachu w peiwnej miejiscoiwości w pobliżu Loodjum.
Poeci jugcsJbwiański udał się tam cęleni do-tęczenie koloinji jugosłowiańskiej
eztanida.ru narodowego. Po zakończeniu
uroczysteścii, kiedy poseł Jugosłowian-ki
znajdował się w drodze powrotnej pe
wien osobnik dał dwa strzały rewo.we■w^trowe, wymierzone dlo posła, które j ed
naikowoż chybi I y.
Zamachowiec, którego naiychmian: aresztowa-no, okazał się obywatelem ju
gosłowiańskim. Podczas śledztwa oś ".', i ad
czyi on, iż jogo redlący spoili go alkolioleni, dalii mu rewolwer i kazali wystrze
lić do posła jiugosłowiańisikieao. Dalsze
dochodizenie jest w toku.
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PRZEGLĄD PRASY.
Trafiła kosa na kamen.
Nadzór nad praWomyśkbością oby
wateli ma swoje stromy smutne, gdy
staje się przyczyną interpelacji w
rodzaju tej, jatka wpłynęła do laski
marszałkowskiej z powodu karania
uczniów za odmówienie kupna imie
ninowych pocztówek, cmz wesołe.
l|iedy jakaś przysłowiowa kosa trafi
na cięty kamień. „Glos Lubelski44 opublikował tekst monitu, który otirzyimial pewien ksiądz od jednego
ze starostów województwa Wołyń
skiego :
Komunikuję, że w związku z niezlożeniem
przez Szanownego Pana życzeń noworocz
nych p. Prezydentowi Rzeczypospolitej i
rządowi uważałem za wskazane poinformo
wać <> tem p. wojewodę. Z poważaniem (pod
pis).

Kapłan odipowiedział
nadobne:

pięknem za

W związku z. listem Szanownego Pana z
dnia ... uprzejmie komunikuję, że powiado
miłem J. £. ks. biskupa, iż na nabożeństwie
za pomyślność Rzeczypospolitej, pana Pre
zydenta i rządu nie był obecny ani p. sta
rosta (nazr.isko), ani (tu następują nazwi
ska dygnitarzy, którzy nie przybyli do ko
ścioła). Z poważaniem (podpis).

Od tego czasu pan starosta zaprzo
stał podobno rozsyłania tego rodza
ju nagan.

„Niewątpliwa zasługą
Korfantego"™
Sanacyjna „Polska Zachodnia
Zachodnia444 z
Sanucyjna
diniia 22 marca lb. zamieściła dłuższy
artykuł d;r. Romana Lutmana, oma
wiający plebiscyt 20 marca 1921 r.
W a.ntyikuile tym autor, jakkolwiek
krytycznie usiosunkowywujący się
do osoby Wojciecha Korfantego, międizy innemi pisze:
Plebiscyt górnośląski był jak już wspom
niałem, w pierwszym rzędzie walką syste
mów organizacyjnych dwóch współzawod
ników. Idee i hasła odgrywały rolę sztan
darów, około którego skupiały się szeregi
bojowników. Zwycięstwo zależało cd wiel
kiej sprawności organizacyjnej, od szybko
ści i stanowczości działania. Miała w tein
Polska przeciwnika nader groźnego, oto
czonego większą pod tym względem sławą.
Należało przeto wytężyć wszystkie siły do
walki z takim przeciwnikiem. Należy pod
kreślić, że polska organizacja plebiscytowa
stanęła godnie do walki z organizacją pru
ską. Ta sprawność i wyższość organizacyj
na przyczyniła się do tego sukcesu, jaki
odnieśliśmy przy plebiscycie. Inne plebiscy
ty wszak przegraliśmy w znacznej mierze
wskutek nieumiejętności ich zorganizowa
nia. Plebiscyt górnośląski był jednym ra
cjonalnie ze gańizowanym. Na tem opiera
sie niewątpliwa zasługa Korfantego. Był to
zresztą wówczas jedyny człowiek z pośród
górnoślązaków, który DORÓSŁ do tego za
dania.

S i w ierdzeniie „nie wątpliwe j zasłu
gi" Korfautego przez pismo sanacyj
ne jest objawem pocieszającym z
punktu widzenia moralności politycz
nej, w ostatnich czasach zupełniie
i g u. o i o w a n e j przez więk
szość prasy sanacyjnej. Wairto przy
tej sposobności zaznaczyć, że doniedaw.na prasa sanacyjna wogóle kwe
stjonow a la zasługi Korfantego w
pracy nad przyłączeniem Śląska do

Nr. W.

wToreK 24 maieca 1931 foku.

Do samodzielności państwowej Ukraina
ani była, ani nic jest jeszcze przygotowana.
Powołuje się Ks. Biskup na zdanie dobrego
znawcy stosunków ukraińskich, wizytator:
apostolskiego Ukrainy, śp. O. Genocchi, któ
ry powiedział: „Ukraińcy nie są jeszcze
dojrzali do rządzenia”. A był to człowiek
b. przychylny dla Ukraińców. Z tego jed
nak nie wypływa, aby ludność miała się
wogóle zrzec myśli o swem samodzielnem
państwie. „Nie wiemy, co kryjc przyszłość.
Cały Wschód, to wielki sfinks. Może z po
piołu i zgliszcz bolszewickich zbudzą się no-

we narody i nowe państwa, w stosunku do
których tak Polska, jak i Ukraina mają ołegrać wielką rolę"...
Chodziło mi o to — pisze Ks. Biskup —
ażeby Polacy zrozumieli, że Ukraińcy cho
ciaż w mniejszości, mogą pomóc albo za
szkodzić Państwu Polskiemu, że interes
narodu ukraińskiego jest także interesem
Państwa Polskiego. Historja splotła oba na
ród}' ze sobą nic na to, aby wzajemnie się
zabijały, nienawidziły, lecz aby wzajemne
stosunki ułożyły się zc sobą po sprawicdli-

wośei i spełniały tę wielką misję, jaka na
Wschodzie czeka oba narody.

Ks. biskup wie o tem, że wielu Ukraińeów narzeka Da dzisiejszy etan
sboeuDików pomiędzy Pętakami a Ukraińcami. tylko boją się z tem wy
siąipić otwarc-ie:
miałem odwagę w tej sprawie zabrać glos
aby ludziom dobrej woli wśród Ukraińców
dać możność wyjść z, dotychczasowego bier
nego stanowiska, zabrać głos i jawnie po
wiedzieć: tnk dalej być nie może.

FRYWOLNA TRESC OPERY NA IMIENINY
Kto dopuścił do skandalu w operze warszawskiej?

WARSZAWA, 23.5. Pirasa sanacyjai-a
prowadzi od killiku dini atak na -kierow
nictwo teatrów miejskich w Warszawie,
za wystawienie na galówkę imieninową
w Teatrze Wielkim nowej opery A. Wie
niawskiego z tekstem W. Faibryego p.t.
„Król kochanek". Jak już dionosiiliiśmy,
jeśli wystawienie tej opery poczytane
zostało przez uczestników galówki za
sktunidaJi, io jest to skandal w rodzinie sa
nacyjinej. Operę bowiem zakwalifikowa
ło do wystawienia w dzień 19 marca.-nic
kierownictwo teatru — ale wybrał ją
sanacyjny ‘komitet obchodu imienin.
Sprawa przedstawia się tak:
Do dyrekcji teatrów miejskich zwró
cił się z ramienia komitetu imieninowe
go mjr. Lofh o sprzedanie na dzień 19

marca przedstawienia w Teatrze Wiel
kim. Dyir. Strzelecki w obecności kierów
iiika opory* p. Popławskiego oddal do
dyspozycji komitetu cały obecny reper
tuar opery, prosząc o wybór. Ze siwej
strony zaproponował dyr. Strzelecki ope
rę Paderewskiego „Manru".
Mjr. Loth propozycję tę odrzucił, oświ.adc®a|jąc, że nazwisko Paderewskie
go nie byłoby miłe widzialne przez ko
mitet. Z kolei więc dyir. Strzelecki za
proponował którąś z oper Moniuszki. I
to mjir. Lotih odrzucił, wysuwając argu
ment, iż jest to już repertuar przesta
rzały. Zapy tał pczytem, czy Teatr Wiel
ki nie przygotowuje czegoś nowego, co
możnaiby wystawić w dizień imienin.
Odipowiedziano, że jest w przygotowa-

Blaga pobożności sowieckiej
w celach propagandowych.
STAMBUŁ, 25.5. W związku z maeowc-mi protestami ozgamizacyj muzuł
mańskich całego świata .przeciwko prze
śladowaniom religjii mahonie Łańskiej w
Sowietach organ emigracji muzułmań
skiej państwa sowieckiego „M-iiiili Jul",
ogłasza sensacyjne szczegóły o zabie
gach nząidiu sowieckiego celem zneutra
lizowania wielkiego wirażenia, które pro
testy te wywowały wśród ludnioec.i Airabji i w całym święcie muzułmańskim.
Pod przewodnictwem Stalina odbyła
się w Moskwie specjalna konferencja, na
którą zawezwano iposla sowieckiego w
Hediżasie, Tiurakuilowa. Szef G. P. U.
Me.nżyńtsiki, -postawił wniosek, aby Tiurakuiow,, jóka pochodzen ia muzuilmiańskiego, odbył według rytiu-ału picilgrzymi
kę do grobu Mahometa dla zademon
strowania rzekomej toteireiiieji religijmcj
w Sowietach.
Niektórzy członkowie biura politycz
nego partji komunistycznej oponowali
przeciwko projektowi Menżyńskiego, ulirizymująe, iż tego rodizaju taktyka stoi
w sprzeczności z ateistycznym światopo
glądem komunizmu. Gorącej dyskusji
położy! kres Stalin, oświadczając, iż kaź
dy komunista, jeżeli tego wymagają in
teresy proletarjatu i rewolucja komuni
stycznej, może udawać wiernego chrze
ścijanina, maliomęta luib izraelitę.
Stosowińie do otrzymanych inshrukcyj
poseł sowiecki w Hediżasie, Tiuirakuilow,
odbył więc przepisaną rytuałem pici-

Polska i Ukraina.
W ostatmieli dniach ukazał się list
pasterski biskupa djecezji Przemy
skiej obrządku gtecko-ka<tolJekiego
iks. dr. Cliomyszyina: „Do ludzi do
brej woli ó położeniu politycznym
ludności ukraińskiej w państwie polskiern". „Glos Narodu44 przytacza
waiżniejsze wyjątki z tego listu pa
sterskiego. Biskup CliOiuyszyn omó
wiwszy aikcję sabotażową, którą po
tępia, następnie akcję pacylikacy.iną „po której trzeba będizie dużo
czasu i wiele dobrej -woli zc strony
wlskiei, aby o tem wśród ludności
łvlałpppl&ki Wschodniej za.poiunic,no"
pisze:
Dotychczasowi politycy ukraińscy składa
li się aii:o z serwiiistów, niejednokrotni:'
skorumpowanych osobistemi korzyściami,
albo z elementów awanturniczych, dla któ
rych dewizą „wszystko albo nic“. ,,Ro.zsflddna i realna polityka .wymaga, aby zazna
czać także pełną lojalność dla państwa, w
którem teraz żyjejny..." Posuwam się jeszcze
dalej — mówi Ks. Biskup — i ku zdziwie
niu samych Polaków, a może ku oburzeniu
Ukraińców twierdzę, że nasza lojalność ma
iść w tym kierunku, aby Państwo Polskie
było silne i bezpieczne, ale zarazem i sporawiedłżwe-

g.nzymikę. W pewnej odległości od Meikiki
poseł sowiecki, który, nawiasem mówiąc,
jest jednym z orgenizaiłcirów mahomctańskiej sekcji związku woijiujących bez
bożników, rozebrał się do naga i wieży!
rytuaJm-e szaty.
Stosownie do rytuału przez 12 dmi po
seł sowiecka .nie golił się i odiprawiał 5
razy dziennic modlitwy przy świętymi
kamieniu Kaaby w Weikce. W dizień
święta Kurhan - Bajtem poseł bezboż
nego rządu Sowietów- 7 razy boso okrą
ży! kamień Kaaby, poczem udał się na
pobliską górę. Mina, gdzie według podań
ludności nnuzuiłimańskiej, znajduje się
sicidliisko złego- ducha.
Tam, zgodnie z rytuałem, dyipłoirji-aifa
sowiecki rzucił siedmioma kanwentemi,
w złego ducha, co ma syimbol-iizęwać awy
cięsłwo nad nieczystemu siłami. Tamże
poiseł sowiecki złożyli ofiarę z 7 -wiidiblądów, poczem udał się Mekki, gdzie
odmówił modlitwy przed grobom Maho
meta.
Po odpraiwieniu modłów Ti-uraik-ułow
zwrócił się do przedstawicieli pielgrzy
mek muzułmańskich z różnych krajów
z przemówieniem, w którem oświadczył,
iż Sowiety szanują religję muzułmań
ską, natomiast państwa kaipiitaliistycznc
z Anglję na czele uciskają świat m-ahometański', który wyzwoli się z pod jarz
ma kapitalistycznego tylko przy pomo
cy Sowietów i przez rewolucję komu
nie tyczną.

niu opera „Król kochanek", adc dyir.
Strzelecka zastrzegł odrazo, że jest tę
utwór o treści f-rywoLnej, który może nie
będizie odpowiadać nastrojowi uroczy
stości. Mjr. Lojih byl innego zdania. O- ■
świadczył, że włośnie tir zęba jiuż zerwać
z tradycją obchodów na smutno i że żar
tobliwa treść oy.-y Wion.iawEikiego będlzie zuipcłnie c
a iwdnia.
Po kiJlku dniach komitet imieninioiwy
wyraził swą ośś-ś.iikią zgodę na operę
„Król kochaomk" i zamówił w dyrekcji
teaitrów miejskich właśnie to przedstia- •
wienie na gajówkę.
Wybór „Króla kochanika" nastręczy)
pewne iwątpi iiwcśei nawet prezydentowii
Słomińskiennu, który w tej sprawię interwenjowal w dyrekcji teatrów, jednak
że ■wobec stwierdzenia, że zgodnie z oświadczeniem delegata Komiitotu, wyłbór
odpowiada życzeniom Komitetu, dalszą
interwencję uzną.no za zbędną.
No i po wystawi e n ip opery — otrąbić
no w prasie sanacyjnej skandali;, by przy
tej okazji rzucić się na magistrat i zarzą teatrów...
Trzeba te ataki skierować w właści
wym kienunku. Skompromitował się je
szcze raz, osławiony już z akcji pocz
tówkowej" Komitet obchodu imienin^ na
którego czele stoi b. marsz. Senatu Szy
mański.

Z DNIA.

Niemiecki obchód
piebsscyŁOwy

Z okazji ci.ziceiątej rocznicy plebiscytu
na Śląsku we wszystkich miejscowo
ściach Śląska Opolskiego odbywały sią
w uh. niedzielę obchody, w których wzię
li udział pa-zedetairt.icielc rządu, władz
l>aństiwowych. miejskich, oraz liczne tłu
my publiczncśei. Ną obchód przybyli do
Bytomia: kanicłeirz Rzeszy dr. Bruening
i pruski minister spraw wewnętrznych
dir. Severiaig, oraz delegaci z Austrji i
Czechosłowacji. W wygłoszonej mowie
wspomniał er. Bruening o wierności ludiu górnośląskiego, o jego walce i przy
pomniał o zaiożeiniu przez Nicjftcy pro
testu w aprowoe podziału Śląska, który
to protest Niemcy podtrzymują w dal
szym ciągu. Dr. Severimg w mowie swej
oświadczy m, i u.
— Z inocnem przekonaniem w wynik
będziemy wytrwale żądali zmiany sto
sunków na Górny m Śląsku i nowej re
gulacji granic. Jesteśmy przekonani, że
żądania nasze przeprowadzimy.
W ten sposćfo rząd niemiecki wyko
rzystał 10 rocznicę plebiscytu, by je
szcze raz głośno podnieść swe żądania
rewizji granicy polskiej. Byłoby z na
WCZORAJSZY DZIEŃ CIĄGNIENIA
szej strony lekkomyślnością nie dioceniać
II ciągnienie.
I ciągnienie.
znaczenia tych oświadczeń, które- wytwa
Po 5000 zł. -n-ry 85764 192591.
10.000 Zł. nr. 2864.
rzają w świecie opinję, że istnieje aPo 5000 zł. n-ry: 45751 161064 ktualny problem granic w stosunkach
Po 5000 zł. n-ry: 11267 155657
207198.
między Polską a NicmeaiDit, uniemożli
204707.
Po 2000 4. n-ry: 24435 45511 116551 wiający pacyfikację moraJuią w tej czę
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ści Eur-opy.
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SZANTAZ NIEMIECKI.
CO ZNACZY „1POKOJOWA" REWIZJA GRANIC.
Nie jest rzeczą modną mówić dziś o
wojnie. Wszystkie rządy, wszyscy
dyplomaci zapewniają, że tęsknią
tyllko do „pokoju”, . wyrzekając się
na zawsze wojny, zbrojeń, fontyfikacyj i t. d. Po cichu postępują jednak
inaczej. Rozpoczął się. bowiem po
nowny wyścig zbrojeń na lądzie i na
morzu. Tein wyścig odbywa się
wprawdzie z pewnemi przeszkoda
mi, stawiaoemi przez różne „konlcrencje” międzynarodowe, na któ
rych eię mówi o „ograniczeniach",
lecz nikt się tem zbytnio nie przej
muje.
Państwa sposobią się więc po cichu
do wojny, chociaż na zewnątrz mó
wią o .pokoju". M yjąitikiem w tej
dziedzinie są Niemoc, które są rzeko
mo rozbrojone, ale mimo io najgło
śniej krzyczą o wojnie i grożą nią...'
Polsce.
’
Nie wszyscy tak postępują. Niektó
rzy używają języka „pacyfistyc-zne"■o“ i oświadczają, że sprawy sporne
chcą załatwić „pokojowo". A Więc
pragnęliby odebrać Polsce dzisiejs?..
Pomorze drogą „.pokojową”. Za cenę
Pomorza gotowi są nawet zawrzeć
przymierze z Francją oraz zrzec się
Alzacji i Lotaryngji ra-z na zawsze.
ŻyVą działalność w tym duchu roz
wija od kilku lat przemysłowiec’ i
polityk niemiecki, p. Arnold Recłiberg, siedzący stale w Paryżu. Jest
an niezmordowany, w swej propagan"
dzie przeciw Polsce. Od czasu cło cza
su zamieszcza w po ważnych dzienni
kach francuskich obszerne a-riy.kuly,
w których dowodzi, że Polska powin
na oddać Niemcom przynajmniej pół
nocne Pomorze, łydko bowiem w ten
sposób można będzie zabe®piec.z> ć w
Europie „pokój” i zapobiec wojnie.
Niedawno p. Arnold Rechbejr-g prze
słał do wybitnego dzień"
’1--.>-/■> i; pon...
. ..nnikarza
liityka francuskiego, . p. Emila Bure,
■wielki list polityczny, w którym stata się go y>rżekonać,. że najprostsza
droga. do jt-rzymierzai francuskomiePomorze;
mieckiego wiedzie prze.z
.;
jeżeli Niemcy otrzymają Pomorze, to
' zerwą doiv< Itczasowe porozumienie
z Rosją i zwrócą się przeciwko niej.'
Na ie podszepty odpowiedizial p. L ti.il
Bure w piśmie „L‘Ordire” (nr. 442):
Wyobraźmy sobie, że sojusz franouskonicmiecki. którego chce p. Rechberg, został

tychmiart podbijają pod w-plywy wszystkie
kraje Europy wschodniej, poczem dociera
ją do Rosji swem osadnictwem, a usado
wiwszy się w Wieciiiiu uzyskują przewagę
ua Bliskim Wschodzie, do którego stolica
Austrj-i jest kluczem. Potęga ich tak wzra
sta, że Francja, jak Anglją i Wiochy, nie
zdołają obronić swej niezawisłości. 1 oto go
towa jest Paneuropa w ich pojęciu.
•W takim stanie rzeczy mnie nikt nie weź
mie na pchanie palca w robotę rewizji p.
Arnolda Rcchberga.
Spotkałem raz u jednego z naszych obec
nych ministrów pewnego generała niemiec
kiego, który mi powiedział:
— Powiadają,- że Pan jeden w tom tow
rzystwie jest całkowicie .przeciwny liaszyir
żądaniom, ale-chyba i Pan nic uznaję koryIcłrza gdańskiego za możliwy?
Odpowiedziałam: Uważam go istotnie za
niedorzeczny, ale zrobiono go takim, aby
wam, Niemcom, dogodzić, by czyż nie na-

Wstrzymanie akcji budowlan.
KAS CHORYCH.
Z polecenia wiad® wetrzyma.ua zo
stawię ua .terenie całej Polski akcja
budo-wlama Kae chorych, które w osfainich czasach rozpoczcdy inwesto
wać wielkie sumy w budynkach. Bu
dynki te nie mają przeważnie istotne
go znaczenia dla bezrobotnych, gdy;
służą naoigól celom b:>urowo-administracyjarym.
Dla wykończenia rozpoczętych inwestycyj Kasy chorych pertzebują
ogółem pożyczki w kwocie 10.-261.000
zl.; obecnie jedsnsuk wsktuitek ciężkie
go kryzysu gospodarczego, Rząd nie
jest w stanie pokry ć tej sumy i roboiy inwestycyjne w Kasach chorych
musza być wstrzymane. (PAP).

leżało oddać Polsce tego kraju w takiej
rozciągłości, jaką miał przed rozbiorami?
— Zostawił mnie w pokoju.
Jest rzeczą stwierdzoną, że t. zw. kory
tarz polski nie sprawiałby żadnej przykro
ści Niemcom, gdyby nic stosowały one wo
bec Polski polityki zaczepnej i odwetowej
nawet w dziedzinie gospodarczej. Polacy
musieli mieć, dostęp do morza i mają g
Niepodobna im go odbierać.
P. Rechiberg powiada mi, bym wybierał,
bo polityka, którą on doradza, ma swe ry
zyka, ale jeśli jej nie przyjmę, armja czer
wona i Reiehs-wehra ruszą przeciw nam i
naszym sojusznikom, (t. j. Polakom). Dali
bóg! to jest szantaż! I ja na to nie pójdę,

nie rzecz stawiają. Są już tacy, co
popierają p. Reclhberga w jego po
mysłach.
Tam, gdzie idzie o terytórjuim
wskroś narodowe, odwiecznie pol
skie, decydujące o dostępie morskim,
niezbędne gospodarczo — mógłby się
ktoś znaleźć, kto byłby gotów do roz
mów o ustępstwach? Co za bezmy
ślna hipoteza!
Oto dlaczego słowo rewizja ozna
cza w tych warunkach wojnę, jako
konieczność i polityczną i wprost psychołogicz-ną.
Trzeba to powtarzać dzień po dniu
opętanym gadułom i spekulantom re
Tirzeiba zaznaczyć, że — niestety wizyjnym na Zachodizie.
— ni-e wezyBcy Erancinz-i talk rozum-.

MISTRZ PADEREWSKI
NA WYSTĘPACH W AMERYCE.
Miis4rz Padeuewski ciągłe jeszcze prze
bywa w Stanach, przedlliuży wszy swe
lo-u.rnee artystyczne o cały mSesi-ąc.
Mi.-'t.iż posiada za Oceanem moc wielbicieli, którym trudno jest -rozstać się z
wiieiłklim artystą. Amerykanie, pełni entuzjazmiU clllia wielkiej sztuki gemj-ailnego muzyka, ezezą w nim zairazeim wybit
nego męża ślain-u i d'air.zą go wiproit mi
łością. Entuzjazm ten przechował się u
publiczności amerykańskiej od lat czte.rdizięsitu, to jest od pierwszych koncer
tów mistrza za moirizem.
Paderewski przebywał niedawno w
Amarillo w stenie Texas, n-ietyie w ceilu
uirządizenia k-ouiceu-tu, -i-lc raczej dla wy
poczynku. Mis-lirz odbyt tu konfeic-ncj-ę
z przybyłym -do niego do Texasu rzeźbiairzeim ameiy kański-m. Gutzouiem Borgiiumem, tw órcą pomnika M iil-s-o-na, przeznaczonego dl-a stolicy Wielkcipok-ki.
Bo-rgil.um i Paderewski spędzili k-klkam.aśst-rza, omawiając sipr-a-wę odsłonięcia
pomnika. Amerykański rzeźbiarz przyjed:zie do Polski w połowie maja, a za
nim podąży Paderewski, aby wziąć ud-z-i-aiLw uroczystości odsłonięcia pomni
ka. projektowanej na dzień 28 czerwicą,
Paderewski wystajpil -w Ama,iii'.i'..o z
koncertem w a-uid ytorjum mi-ejski-eni.
Grał bez wytchnienia przez dwie i pól
godiziiny, wobec 2500 rbzenrtuizjaizmowanych słuchaczy, a zmuszony ni-eimiilik.nącemi oki-rskami i bisowaniem, cztero
krotnie powiriacał d-o fortepianu.
Mistrz, gardząc wszeillki-emi efektami
sceinięzinymi, grał przy -nieoświetlonej
scenie, lecz przy poświście wiatru i huiku
piorunów’,- gdyż właśnie w czasie kpn-

centa rozpętała się szalona bur-za, trwa
jąca kilkanaście mirnuit. Nie przeszkod zi la ona jednak anii sędżiw-neimu koracertantawi, ani słuchaczom, oczarowanym
cudowinenii tomami, plynąceani z pod.
pałćów geimjadlnego artysty.
Na program koncertu, składały się li
twory Chcipimai, Brahmsa, Betlhovena.
Deibuiasy'e,go, Rachmaninowa i innych.
W naddatkach zagrał artysta menueta
własnej komipozyciji. Gdy mistrz opuści-!
wreszcie estradę, zagramńala burza ok-lasków, a oczarowana publiczność nie
Ł-hciala opuścić sali.
Krytycy muzyc-znii, pełni podziwu dlla
■ ę-dzi-winego mistrza, zaznaczają, że ar
tyzm Paderewskiego pogłębił się jeszcze
i nabrał -przediziwncj miękkości tonu.
W Wichit-a Failil-s (Texaś) miał Ign-acy
Paderewski maleńką, a bandizo milutką
przygodę. Do prywatnego wagonu mi
strza n.ie wpuszczała służba nikogo z
odwiedzających; reporterzy gazet, urzę
dnicy puMiiczin.i, a nawet członkowie ko.mite-tu recepcyjnego, mieli wstęp wizbron-iony. Lecz maleńka Ania Holmes, trzy
letnia obywatelka Texssu, zdołała ja
koś omylić czujność służby i weszła dc
wa-gon-u w którym mistrz siedział/ właś
nie przy śniadaniu. Mąllęństwo, zarumie
nione z radości, że dotarło przed oblicze
miłego, starszego pana-, nie- wiedizialło
jednak, co począć ze scibą. Po chwili ośm.ie.lona miłym uśmiechem Paderew
skiego, podbiegła szyi-ko do niego i wyciiągaijąc rączyny, podała m-iisłrizowii śli
czne czei-wone jabłko. Paderewski, u-rodowa-ny tą sceną, ucałował dziewczynkę
serdecznie.

Prześladowania religijne
we Włoszech.
W dniiu św. Józefa we wszystkich ko
ściołach. i kapi! ic-ach katolickich Jugo:
s-lawji odczytamy został List Pasterski
a.i-cybiskuipa miasta Zagrzebia-, oraz orę
dzie aircybiskuipa Belgradu i biskupa
Rogoży. Aczkolwiek tireść wystąpień
skierowana jest ptzcei-wko rządowi iwloshiiemiu. nie uilega jednak wątpliwości,
iż k-atóiiiccy biskupi Jugosławii działają
w ściąłem porozumieniu ze stolicą Apo
stolską i że pr-zcz nią w każdyimbądź -ra
zie upowaiżuiieni są do tego rodzaju po
czynań.
Przedmiotom l is tów pasterskich jest
stosunek rządow y oh w-ładłz włoskich d'o
mieszkańców Itailj-i i Wenecji Juljańsfciej, które to dz.ieilinice na mocy trak
tatów w St. Gerana-i-n i RapaiW-o przypa
dły. w udziale Włoc h c-m. Ludność tych
ziem, ,w pewnych okolicach ■wyłącznie
stóiwiańska i-krcaelka.. jest obecnie ofiarą
prześladowań wladiz lokalnych. P-Tześlado-wamiia te posunęły się tak daleko, iż
wkroczyły nawet w gramiee rełi-gji.
Wbrew za>pewn.ieniom p. Tittoni, dele
gata wio .kiego na kemifereincję pokojo
wą, wbrew obietnicom lir. Sforza, ów
czesnego minie-tea spraw zagranicznych,
wbrew naikonicc łaskawym słowom mo
wy tronowej z li cze.iwca 1921 roku,
rząd wioski 'wzbmiMa ki-łkuiset tysiącom
swych słowiańskich obywateli odrw-<-

wiania modllów publicznych w języku
ojczystymi, pociąga do odipowiedzialłncści
w drodze służbowej (?) (ych księży, któ
rzy kazania wygłaszają nie po włosku,
oraz teini samem radykalnie usiłuje osiągmąć zupełne -wynarodowienie ta-nitcijiszcj ludności. Co do księży, to udaiło
się jiuiż rządowi włoskiemu po-zb-awić
prawie zuipełn-ie Istr-ję i Wenecję Julljańską kleru pochodzenia k-ro-a-dkie-go i
slow iańsk i ęg'o.
Zbliżone do Watykanu pisma „Osse.rvaitóre Romano" i „La Cro-ix“ nie raz
juiż zabierały glos w tych sprawach, da
jąc wyeraz swemu u.boJewainiiu dla prze
śladowanych katolików - słowian. Jed
nakże dopiero Listy Pasterskie biskupów
Juigosławji stawiają całą rzecz na właś
ciwymi .poziomie. W listach tyc-.h katolicy
bidkppi wzywały wiernych do modłów
w dniu św. Józefa na intencję rodaków
i współwyznawców ciemiężonych we
Włoszech. Rząd wioski nie wypowie
dział się jeszcze w tej sprawie, jedynie
faszystowski „Giornialle dTtalia" na-zywia
akcję 19 mairea „aktem zaborczości epis
kopatu cwciciiimego królestwa" i traktuje
ją na -płaszczyźnie manewru, polityczne
go. Jak słychać, Stolica Apostolska mia
ła i-mterwenjować u rządu włoskiego w
sprawie tych reipresyr. stósowainw.h do
katolików.

5.

Oryginalne zasady
DYREKTOR PUWF.
Czytamy w bitnidymie Katoliakiej
Agencji Prasowej:
W ostatnim numerze „Strzelca’-,
poświęconym Piłstidekiemu, zabrał
głos także .pułk. Władysław Kiliiński.
dyrektor Państw-owego Urzędu W.
t. i P. W. Jako motto przytacza sło
wa marsz. Piłsudskiego: ,JNa jistotn.iejszą częścią „moirail-ności’1 "wojska,
jest namiętne dążenie do zwycięstwa,
do zgin-iecenia i ostatecznego pokona
nia niiepr-zyjaciela, oraz wiaira w po
wodzenie swego oręża i płynące stąd
zaufanie do siebie, jako żołnierza...
Moralność zaś ta jest naimiętnoścdą i
wiarą, choćby jedna nie wspólnego z
etyką, druga z rozumem i rozsąd
kiem nic nie miały". Słowna ie napisał
marsz. Piłsudski w r. 1914 przy omaw-ianiiu wojny bałkańskiej. Następ
nie pisze pułk. Kiliński:
„Przytaczam powyższe motto, aby
-przypomnieć, że z tej „moralności”
stworzył Komendant Pierwszą Bry
gadę, z niej zbudował Wojsko Pol
skie i przez nią należy wychowywać
młodzież w namiętności i wierze po
przez męstwo, wytrwałość i humor
przy znoszeniu ciężarów”.
A więc: Marsz. Piłsudski, mówiąc
o wojnie, zaznaczył, że dzieją się na
niej rzeczy, nie mające „nic współ"
n-e-go z etyką i rozsądkiem4*, a pułk.
Kiliński głosi hasło, że przez tę „mo
ralność” należy nadal, w czasie po
koju, wychowywać młodzież.
Gdyby7 tńką była myśl przewodnia
nieco niejasnych wywodów puł. Ki
lińskiego, wtedy należałoby mieć'
najdalej idące zastrzeżenia przeciw
ko tego rodzaju programowi wycho-

Robotnicy - cudzoziemcy
W PRUSACH WSCHODNICH.
PjMisiki urząd sta-tystycany ogłasza
świeżo zestawienie, wylkaz-ujące, iż w
roku ubiegłym pracowało na terenie
Prus Wschodnich I85.780 robotni
ków obcokrajowców. Pierwsze miej
sce wśród nich zajmowali, jak zaw
sze Polacy, stanowiący 45.7 proc, o'
gólnej liczby. Na drugiem miejscu
szli Czesi, których liczba wynosiła
55.000 (18.8 proc.). Zkolei następowali
Holendrzy (12.4 proc.), Austrjacy
(4.9 proc.) i Jugosłowianie (4.2 proc.).
Liczby te wykazują przedewszyst
kiem wyraźną tendencję poszukiwa
nia sil roboczych dila rolnictwa
wsahodinio-pruskie-go w krajach na
wet bardzo dalekich, aby w ten spo
sób stworzyć konkurencję dla robot
nika polskiego, który mimo to utrzy
muje się wciąż jeszcze na pi er wszem
miejscu.

Echa skandalu
PRZY CIĄGNIENIU DOLARÓWEK.
Min. skarbu komunikuje: W dniu
2 marca r. b. przed losowaniem premji 4 proc, premjowej pożyczki do
larowej okazał się brak pewnej ilości
kartek z numerami dola.rówck. Brak
tych numerów został przed wrzuceniem zwitków do koła uzupełniony.
Naskutck za rząd zonego dochodze
nia wyższa komisja dytscyplinarna
przy Ministerstwie skarbu, po zbada
niu całokształtu sprawy orzekła na
łożenie następujących kar: Jan Fliegel, kierownik oddziału Urzędu po
życzek państw., został wydalony ze
służby państwowej z utratą ■wszel
kich praw, związanych z piastowa
niem urzędu; Boi. Kamiński, kierow
nik Biura druków Min. skarbu —
obniżenie stot-pnia służbowego z VII
na VIII z pozbawieniem możności awansu w przeciągu jednego roku; d-r.
Michał Bielak, kierownik Urzędu po
życzek państw, otrzymał karę na
gany, 4-ty urzędnik (który nie pod
lega ustawie o postępowaniu dyecypimiarnem jako kontraktowy) został
ukarany w drodze administracyjnej
przez zawiązanie z nim nowej urno
wy służbowej, obniż:’.jaeej pobiera
ne dotychczas uposażenie.

Popierajcie L. 0. P. P.
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Jak uzdrowić Kasę Chorych?

Niech Sejmik odpowie

Ograniczyć „powszechność” ubezpieczenia.

W oczekiwaniu na odpowiedź Sejmi
ku w sprawie za,rzutów, stawianych go
spodarce tej instytucji, postawiliśmy
w artykule pt. „Niech Sejmik wyjaśni!",
zamieszczonym w numerze niedaieinyni
K. Z. 16 pytań, na które Sejmik niewąt
pliwie da odpowiedź, jeżeli wyjaśnienie
zaprojektowane na ostatniem posiedze
niu Sejmiku, ma mieć wartość rzeczową
Otóż we -wspomnianym antykwie nie
dzielnym pytanie pod C. pozwoliimy so
bie uzupełnić następująco:
— C. W sprawie piekarni „Produk
cja" i piekarni w Czeladzi: W jakiej
wysokości Sejmik jest udziałowcem
piekarni i jaką gwarancję wobec Ban
ku Gospodarstwa Krajowego przyjął
za piękarraię „Produkcja", a w jakiej
wysokości jest zaangażowana Kasa
Komunalna w piekarni prywatnej w
Czeladzi?
Sądzimy, że odpowiedź Sejmiku zesła
nie opublikowana w najkrótszym czasie,
odkładanie jej bowiem pozbawiłoby ją
aktualności, ale mogłoby nasunąć wąt
pliwość! innego charakte.ru.

W odpowiedzi na artykuł p. A.
Wililnera, zamieszczony pod powyż
szym tytułem w niedzielnym nume
rze niaszeg-o pisma, otrzymaliśmy pi
smo następujące:
P. A. Wiillner, zarówno na stano
wisku zastępcy komisarza Kasy cho
rych, jak i na urzędzie prezydenta
]
miasta
dał się poznać jako człowiek
mający
trzeźwy pogląd na życie i u'
miejacy praiktyczinic ujmować różne
jego przejawy, to też z prawdziwem
;
zdziwieniem
przeczytałem projekty
, Wiilinera, imające na celu uzdro
p.
•
wienie
dotychczasowych stosunków
w Kasie chorych.
P. Wiilllmer pisze:

„że największem obciążeniem K. Ch.
— to leczenie członków rodzin ubez
pieczonego i że żadna inna ustawa
na świecie nie przewiduje tak rozle
głych świadczeń członkom rodziny
(j; * świadczenia obowiązkowe) jak
nasu-a ustawa", nie trafi nikomu do
przekonania, boć jeżeli autor nie aprobuje projektu wprowadzenia opłat za porady lekarskie i lekarstwa,
to tembardiziej diziwny wydaje się
ponnysł wyłączenia od korzystania z
K. Ch. członków rodziny ubezpieczo
nego, gdyż sposób ten byłby w skuł
kach daleko gorszy, niż wprowadizenie wspomnianych opłat.
Natomiast całkowicie podzielam po
gląd p. W. w sprawie leczenia przez
okres czterech tygodni własnym ko
sztem ubezpieczonych w lwowskim
zakładzie uibezpieczeń od wypad
ków.
Jest to zarządzenie zuipełnie nie
słuszne, taik samo, jalk opłacanie
przez K. Ch. za swych członków lcczonych w innych szpitalach tylko
połowy stawek i dlatego zarządzenia
te wiinny być zniesione.
Gdyby naprawdę chciał się kto za
jąć uzdrowieniem stosunków w Ka
sach chorych, możnaby znaleźć wie
le środków i sposobów, a jednym z
nich byłoby wyeliminowanie z opie
ki K. Ch. onganizacyj i zrzeszeń, mo
gących dać swym członkom daleko
leps.zą pomoc i opiekę, niż daje ją
K. Ch., a więc licznych rzesz. urzęd
ników prywatnych i samorządowych,
którzy posiadając dobrze postawione
i zasobne organizacje zawodowe, są
w stanie zapewnić swym członkom i
ich rodzinom nie fikcyjną, lecz istot
ną pomoc.

NA TE 16 PYTANI

KOMEDJA W 5 AKTACH
ST. KIEDRZYNSKIEGO.
Prawda, że w tej komedji znajdzie
się tu i ówdzie miłość bez grosza, ale
więcej jest jeszcze grosza bez milośoi, albo raczej miłości do grosza.
Nawet miłość z gatunku prawdzi
„Pierwszą metodą, zdążającą do zlikwi
wych jest u Kiedrzyńskiego zapluta
dowania nadmiernych i zbędnych świad
nowoczesnym sceptycyzmem w sto
sunku do bezinteresowności uczuć. czeń K. Ch. na rzecz ubezpieczonych —
Bohaterowie, gdy usłyszą słowo: — to kwestja propagandy.
Czy Kasy chorych działają w tym kie
Kocham! — z miejsca dochodzą, w
jaki sposób na tem wyznaniu zako runku? Niestety, przeważnie odnoszą się
z mułem bardzo zro-zumiehiem do tego za"
chany clieial zarobić. Odnosi się i
szczególnie do sprostytuowanej du gadnienia, a przecież stosunkowo niewielX ZWIĄZEK PAN DOMU. Ogólne ze
szy Witaminki Ordońskiej, córki kiemi wkładami’ pienięż.ncmi możnaby ubranie członkiń Związku pań domu, oddtziaiu w Sosnowcu, odbędzie się w
praczki, godzącej się na każdą zmia zyskać bardzo efektowne rezultaty. W
czwartek, dn. 26 marca r.b. o godz. 17
nę osoby męża, byle dojść do wła centrach robotniczych wygłaszać odczyty,
(5 poipol) w lokalu kasyna fabryki ,.Kul
snej kamienicy. Obok niej Fred Or- ogłaszać perjodyczne artykuły o Kasach
czyński" (dojazd tramwajem do mostu
dońfiki, mąż - kombinator, żyipcy z chorych, robić pogadanki itp.“
Dietilowskiego), z następującym porząd
dnia na dzień z interesów niepew
Sżkoda, że p. W. nie wyjaśnił, co
kiem obrad: Odczytanie protokułu po
nych i cokół wiek pachnących krymi ma być omawiane w tych odczytach
przedniego zebrania. Sprawozdanie ko
nałem. Wreszcie gronko przyjaciół . i artykułach. Czy sposoby lecznictwa
misji ongamizacyjmej. Wolne wnioski. Po •
i znajomych: a więc, Pręgorzewski, w Kasie chorych, czy też tłomaczegadanike: „O racjonalmeim odżywianiu
bogaiy przemysłowiec, stary lowełas, nue ludziom, że z instytucji tej nie
— kuchnia -witaminowa, surówka; prze
zakochany w Witamince bez wzajem należy korzystać.
pisy kulinarne". Prelegentka — p. Ga
ności, ale znający wartość swoich pie
P. W. zapomniał, że K. Ch. swą
bryela Kwapiszewska, (przypomimmy
niędzy przy kupnie miłości, a -więc działalnością wyrobiły sobie moeno
— notesy i ołówki).
Mala-tyński,
ramolowa-ty kresowy ugruntowaną a wysoce ujemną opi
Wstęp na zebranie mają wszystkie oso
obywatel ziemski, który, roztkliwi-o- nję i faktu tego nie da się zmienić
by,
interesujące się działalnością
ny szampanem, oddałby na piękne przez odczyty, czy artykuły. Do
Związku.
oczy cały swój majątek — wymiera tychczas o K. Ch. istnieje jedno zda
Zebranie rozpocznie się punktualnie o
jący okaz obywa-teła, trwoniącego nie, mianowicie, że jest to draże o
godiz. 5. Sekretajjet czynny będzie w
pieniądze na kobiety; a więc wkońcu ciążenie bez żadnej korzyści.
K. Jasiński.
tym samym lokaju od godz. 4. Członki
Chomik, goły artysta, który ma być
Również dirugie twierdzenie p. W.,
nie Związku proszone są o wpłacanie
sumieniem tej kcunedji, bo wierzy w
składek i odbieranie legitymacji przed
miłość bez grosza, ula, żc Witaminka
zebraniem. Jednocześnie przyjmowane
kocha bardziej jego, niż ów milljon,
będą deklaracje pań, zgłaszających chęć
który Chomik ma odziedziczyć po
najeżenia do Związku, Członkinie Związ
jakiejś ciotce. Niewątpliwie nie jest
ku będą mogły nabywać (przed zebra
on obojętny Witamince, ale gdy się
niem) pomarańcze po cenach hurtowych.
okaże, że miljona nie będzie, byłoby
Komitet organizacyjny prosi panie do
to ponad siły córki praczki, by miała
mu o jakmajiliczniejsae przybycie.
W
SOSNOWCU.
odldać rękę biednemu malarzowi.
Dziś Marka M.
X z ŻYCIA PODOFICERÓW REZER
Celem udostępnienia jaknajszerszym war
Na początku był pieniądz. Od nie
stwom widowisk naszego teatru postanowi WY. Zarząd Związku podoficerów re
go powstało wszystko inne: miłość, /'fe®, 826 Jutro Zwiastowanie
ła dyrekcja teatru miejskiego urządzić tani zerwy kola Sosnowiec prosi członków o
„
Wschód
słońca
5
m.
bo nowa suknia i ,perły, uśmiech, bo
tydzień przedświąteczny. W tygodniu tym przybycie dnia 24 bm. o godz. 16, na bo
Zachód
możność pójścia na dancing do pierw Wtorek
wszystkie miejsca siedzące na parterze ko isko P. W. i W. F. w Sosnowcu, celem
sztować będą tylko 1 zl., na balkonie 70 gr..
szorzędnej restauracji, zadowolenie
’ ćwiczeiJTŚJ
srTkipSdJ
1?*
uia
galerji
50 gr.,
kupon do WSfi!?
''----- ‘---- !
z życia, bo własna kamienica, nawet I
tylko 1.50
przed-1 na-ach sekcja lekko. - atletycznej, które
URODZEN4 DMA 24 MARCA
będzie tylk:
1.5? zl.
d. Jako
Jd:: pierwsze
.
moralność bo Witaminka zapowiadaj
stawienie tego tygodnia,
‘......x;
tj. we- wtorek
___ _ ____
24*będzie prowadził kierownik sekcji Józef
(pod wpływem znaku BARANA).
że w jej kamienicy nic będą mogl'
Wyobrażają charakter .BEZMYŚLNY, ka bm. odegrana zostanie ciesząca się jeszcze Wawrzym maratończyk kilkakrotny zdo
mieszkać pary nieślubne.
pryśny, niestały, skłonność do gier i swo zawsze ogromnem powodzeniem farsa Pra- bywca pierwszych nagród. W dniu 26
Jak w wielu innych komedjach bodnej miłości, namiętność i lekkkomyśl- xy‘ego „JEJ CHŁOPCZYK".
W czwartek 26 bm. wystawiona zostanie bm. o godz. 18 w lokalu własnym odbę
Kiedrzyńskiego w „Miłości bez gro ność, chęć poszukiwania nowych wrażeń i sensacyjna
komedja amerykańska „NA dzie się lekcja śpiew.u pod dyrekcją p.
sza” wartość sceniczna przewyższa nadmiar sil życiowych nieujętych w karby. RZECZONA W GARSONIERZE".
Bergiera długoletniego dyrygenta To
Wystrzegać się napojów wyskokowych, gdyż
wartość literacką. Autor wypowiada takowe wywołują bóle głowy, jak również W piątek 27 bm. „KOCHANEK PANI warzystwa śpiewaczego „Lina" w
morał bezapelacyjnie, unikając wni osłabiają ogólnie organizm. Należy wystrze- VIDAL“, komedja w 5 aktach L. Verneuila. Grodźcu.
Powyższe
sztuki,
to
istne
perły
humoru,
kania we wziględmość pojęć eteoz- Kić się spółek i szczerości w otoczeniu ludzi wobec czego spodziewać się należy, że pu X Z ŻYCIA HARCERSTWA W GOLO
nych, dopuszczalną na doświadczal jakich, gdyż to jest powodem częstych roz bliczność. która tłumnie w tych dniach ża- NOGU. W ubiegłą niedzielę w sali Do
lub niepowodzeń. Przesilenie na
nym tetenie sztuki. Nie pozostawia czarowań
stąpi na lepsze po opanowaniu swoich skłon Eełni widownię teatru bawić się będzie zna- mu ludowego przy kop. Flora staraniem
na.s autor ani przez chwilę w niepew ności, a w pożyciu małżeńskiem możliwy oonicie. Początek przedstawień o godz. 845. 59 zagilębiowskiej dnużyray harcerskiej
Przedsprzedaż biletów w składzie mat. .pism.
ności, z czem się on zgadza, a co po- spokój i zabezpieczenie materialne.
w Gołonogu, odbyła się wieczornice, któ
Czego powinni wystrzegać się urodzeni >p. Czechowskiego (Sosnowiec, ul. 5 Maja 8).
itępią, narzucając nam. swój pogląd
rej program obejmował: słowo wstępne,
wpływem BARANA?
Skłonni są do
na zagadnienia moralne, co już wkra pod
przeziębienia głowy lub gardła, cierpią X REKOLEKCJE DLA INTELIGENCJI ćwiczenia plastyczne, piramidy, dekla
cza w sferę kaznodziejstwa i nie po niektórzy na newralgję nerwów szyi, ból W DĄBROWIE. Preyporauraaimy, że ju macje i jednoaktówkę. Aczkolwiek ca
zostawia widzowi żadnego punktu głowy, zębów i na bezsenność. Miewają czę tro tj. w środę dra. 25 bm. odbędą się łość sprezentowała się dobrze, to jednak
zaczep leni a do rozważań po wyjściu sto wyrzuty skórne na twarzy i plamy. rekolekcje dla inteligencji w sali „Ogni dał 6ię zauważyć pośpiech w przygoto
Z powodu silnego wzruszenia brak nieraz
z teaitru.
ska" w Dąbrowie, uli. Krótka 11, o godz. waniu poszczególnych części. SzczęgóJpamięci. Przeważnie łysieją.
„Miłość bez grosza” grano w te Dla urodzonych dnia 24 marca, szczęśliwy " wieczorem. RelkoleJocje przeprowadzi nie ładnie wypadły deklamacje malut
atrze sosnowieckim z widocznym na miesiąc październik, daty .dnia 4. 10, 15, 18. krakowski kaznodzieja ks. dr. Sta-ich.
kiej Jagusi — przekupki, którą publicz
kładem pracy i starannością. P. Ko kolor różowy z czarnym, talizman — kamień
ność gorąco oklaskiwała:, oraz ślicznie
przynosi szczęście.
X POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETO została odegrana jednoaktówka: „Jalk
walski okazał eię nie tylko utalento SZAFIR
Liczby loteryjne 1 9 2 8 4 4 : 28.
WEJ.
Jutro
w
Magistracie
czeladzkimi
wanym artystą- w rola MałatyńskieBolek został haircerzem", w której do
odbędzie się posiedzenie komisji finan skonale zostało odtworzone piękno obo
go, ale dbałym o całość reżyiserem.
Kinoteatry w Zagłębiu sowo-budżetowej, na której ma być roz zowe życia harcerzy.
Niemal wszyscy grający mieli duże
patrzony
preliminarz
budżetowy
na
rok
póle do popisu i wszyscy wnieśli na
X ZE STOWARZYSZENIA SZACHI
wyświetlają dziś:
1951-52.
scenę tyle, ile było można i trzeba.
STÓW. W mb. niedzielę odbył się mecz
Kino „Zagłębie" — „Miłość pary X INTERESUJĄCY ODCZYT. Staja towarzyski klubów szachowych KrólPrzedewszystkie m więc Witaminka
żanki
”
oraz
„Sportowiec
z
miłości
”
.
niem wydziału wykonawczego komisji Huity z,e Stowarzyszeniem miłośników
w interpretacji p. Ntczewskiej ’ była
Kino „Pałace" — „W pomroku no potroizumieiwaiwczej dyrektorów szkół gry szachowej w Sosnowcu na 20 sza
prawdziwa w każdym słowie i geście,
kapitalną jej mamą była p. Tańska. cy”.
średnich Zagłębia Dąbrowskiego odbę chownicach. Wynik 10 i pół na 9 i pół na
Gru-diniejwski, jako Ordoński, bez za Kino „Czary" —„Wiatr od morza”. dzie się we środę 25 ban. o godz. 18 w korzyść Król-Huty. Sosnowiec wystąpił
sali gimnazjum im. Staszica odczyt pro w znacznie osłabionym składzie bez
rzutu, a doskonałym malarzem Cho
mikiem, pianisto i śpiewakiem kuple X REKOLEKCJE DLA DZIECI SZKOL fesora Uniw. Jaigieli. dr. Stefana Sauuna- prof. Zawadzkiego, A. i I. Jasnych, dr.
tów w jednej osobie okazał się p. Ho- NYCH. Wczoraj dla dzieci szkolnych na na temat: „Charakterystyczne cechy Grudzińskiego i Warmana.
W dniu 28 b.m. o godzinne 18 w cu
rowicz, wreszcie p. Relski (gorzej się ze wszystkich szkół powszechnych w 5 okresów, rozwoju psychicznego dizieci
kierni Warszawskiej w Sosnowcu, b. wiczuł jako starszy wiekiem Pręgo- Czeladzi, rozpoczęły się trzydniowe re i młodzieży". Wstęp 1 złoty.
Jak się dowiadujemy wydział wycho cemiiistmz Górnego Śląska p. Goidminc
nżewaki, niż kiedy indziej w rolach kolekcje, w kościele parafjailnym w Cze
•harakii-e-rysi ycznych amantów. Ep; ladzi. Rekolekcje prowadzą ks. iks. pre wawczy organizuje cały ęykl odczytów rozegra na 20 szachownicach mecz prze
zodyezną rolę panny Basi, chcącej fekci. Po rekolekcjach, w których Bierze z dziedziny pedagogji i .wychowania ciwko klubowi szachowemu Sosnowiec
zostać artystką filmową, grała z u- udział młodzież starszych oddziałów, na młodzieży. Odczyty te powinny zainte Zarząd Stowarzyszenia prosi wszystkie!
resować zarówno sfery nauczycielskie1 członków i sympatyków o wzięcie udziasłani spowiedź i kamraraia św.
miarom n. Kosieradzka.
.lu .w arze. Wkładka .wzmoei 1 zL
Jak i rodziców.-

KRONIKA ZAGŁĘBIA.
KALENDARZYK.
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Protest robotników
PRZECIW GOSPODARCE
KOMISARYCZNEJ W BĘDZINIE.
Robotnicy kopalni „Paryż" i „Koszelew" wnieśli poci adresem p. wo
jewody kieleckiego zbiorowy protest
przeciw gospodarce komiisa.rza m.
Będzina, zaopatrzony w kilkaset podgisów z delegatami pp. Laskowskim,
erezą i Polakiem na czele. W pro
teście tym m. in. czytamy:
z
Mimo tego, iż pracujemy w kopalniach
po 5 dniówki w tygodniu i zarobek nasz
nie jest w stanic zaspokoić naszych potrzeb
życiowych, to w tym czasie obecny zarząd
miasta uważał za wskazane przyjęcie 3-ch
nowych sekwestratorów, których razem jest
obecnie 5-oiu, celem wyrwania od nas ostat
niego grosza w postaci podatków z naszych
głodowych zarobków. Podatki od lokali wno
si się nam bezpośrednio na kopalnie celem
.potrącenia ich z naszych zarobków, chociaż
nasze zarobki w obecnym czasie niejedno
krotnie nie przewyższają 120 — 150 zl. mie
sięcznie. Dlatego leż uważamy, iż tego ro
dzaju postępowanie Magistratu mija się z
istotą samorządu, jako instytucji, która ma
sprawować opiekę nad swojęmi mieszkań
cami. O jakiemś odwołaniu się od podatku
niema wcale mowy, gdyż pan Komisarz
urzęduje tylko najwyżej jedną godzinę
dziennie w Magistracie, bo ma inne zajęcie
w Izbie przemysłowo-handlowej w Sosnowcu
i dlatego wszelkie interwencje i podania
nie mogą być załatwione względnie rozpa
trzone. Nie szanuje się i nie akceptuje
uchwal starego zarządu miasta, mocą któ
rych były umarzane niektóre podatki miej
skie, a odpowiednie do wody na to były już
przez nas przesłane do Urzędu wojewódz-

Dlatego też taki stan rzeczy istnieć nie
może, gdyż krzywda w konsekwencji odja
się tylko na barkach naszych jako ludności
biednej i prowadzącej żebraczy żywot. Uwa
żamy, iż celem państwa jest umożliwienie
wszystkim jego obywatelom lepszego byto
wania, a zarazem uprzystępnienie im w bra
niu odpowiedzialności za jego losy, a po
nieważ gmina jest pierwszym etapem na tej
drodze, przeto jeszcze raz wyrażamy .swój
protest i oburzenie na nienormalne stosunki
jakie panują w naszem mieście i żądamy od
pana Wojewody jakna.jszybs.zego rozpisania
wyborów do Rady miejskiej jako jedynego
wyjścia z obecnej sytuacji, w jakiej zna
leźliśmy się pod rządami komisarskiemi.

Powyższe pismo wysłali robotnicy
Simiientionych. kopalń do Kielc w ub.
jotę.
X KOMISARZ ZIEMSKI W CZELADZI.
Wczoraj ba, wił w Czeladizii komisarz
ziemski z Zawiercia., 'który po dókładmym przestndljoWainiu umowy rolni
ków czeladzkich z tow. Satom o dohrowpllnem zliikwidiowaniu serwitutów pa
stwiska „Gratek", zatwierdził tę umo
wę

X NIE „UDZIAŁOWA" LECZ „POPU
LARNA". W ogłoszeniu, zamieszczonym
n.a ostatniej ©tramie w niedzielnym n:uaieatze z dnia 22 kun., o reorganizacji ka
wiarni zaszła poinyiilka, którą nimiejszem prostujemy. Reorganizacja miano
wicie nastąpiła -w kawiarni „Popularnej"
(5 Maja 25) a nie w „Udziałowej".

X NERWOWOŚĆ W KASIE CHORYCH. Do jednego z. a.mbulaforjiww Ka
sy chorych w Dąbrowie zgłosiła się do
dentystki matka z dzieckiem, prosząc o
wyrwamie temu ostatniemu zęba. Kiedy
dziecko, ujrzawszy panią .w białym kitlm, poczęła płakać, demitystka głosem
podniesionym poczęła nań krzyczeć, a
w końću, mimo uspokojenia się dziecka,
oświadczyła, że zabiegu nic uczyni, gdyż
jest bardzo zdoncirwcwaina. Moźeby wo
bec tego parna dentystka przyjmowała
tylko w dni, kiedy nic jest zdenerwo
wana.
X Z KOMISARIATU P. P. W CZELA
DZI. Wczoraj powrócił z Zakopanego
asp. Stan. Bieńkowski, kierowiniik Korni
sairjatu P. P. w Czeladzi i, skończywszy
urlop wypoczynkowy, objął urzędowa
nie.

X POŻAR W PSARACH. W ub. sobotę
.wskutek wadliwej budowy komina wy
buchł pożar -w zabudowaniach sukceso
rów Bączkowskiego i Grudzińskiego we
wsi Psary, ganimy Łagisza. Pastwą poża
ru padiy dom mieszkalny i obora suk
cesorów7 oraz sąsiednia stodoła Stanisła
wa Kidawy i obora Woźniaka. Poszko
dowani obliczają swe straty na 9000 zi.
X USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. 22letnia Józefa Kuźmicz, zamieszkała w
Sosnowcu (Piłsudskiego 84) napiła 6ię
w celu samobójczym esencji octowej.
Denatkę przewieziono na kurację dio
szpitala na Pekinie. Przyczyna targnię
cia sie na życie nieznana.

.KUR JĘK ZACHODNI"
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41 GOSPODARSTW
PADŁO PASTWĄ PŁOMIENI.
W sobotę 21 Łan. o godiz. 6 popołu
diniu na północny wschód od Zawier
cia ukazała się olbrzymia łuna. Mimo
na tychmiast owego powiadomienia tu
tejszych straży pożaii-nych, wyjechać
nie było można, gdyż drogi, w tamtą
stronę prowadzące, są obecnie nie
do przebycia. Okazało się bowiem,
że groźny żyiyioł szaleje z niesłycha
ną siłą we wsi Sfkarżyce, gm. Kromołów.
Pożair wybuchł w zabudowaniach
Jacentego Moszczowskiego i wsku
tek sprzyjającego wiatru w kilka
minut przeniósł się na szereg innych,
gospodarstw, skupionych w pobliżu.
Na ratunek przybyło 12 straży wiej
skich, akcja ratownicza była jednak
ni es łychanie uitruidiniona
wskutek
braku wody.
Pastwą straszliwego żywiołu padło

41 gospodarstw, wiele inwentarza,
sprzęt i narzędzia rolnicze, gdyż nic
prawie nie można było uratować.
Kilku gospodarzom spaliły się na
wet pieniądze, uzyskane z (różyczek
na komasację. Z całej wsi pozostało
jedynie 26 gospodarstw niespalonych. Pogorzelcom grozi ostatnia nę
dza, pomoc pieniężna jest nieodzow
nie potrzebna.
Straty wynoszą przeszło 200.000
złotych.
Podczas pożaru, gdy gospodarze
potracili poprostu głowy, jacyś zbro
dniczy osobnicy z Zawiercia usiłowali
dokonać grabieży inwentarza.
Na szczęście dopędzono ich za wsią
i odebrano łtiip. Wtedy niecne opryazki napadli na drodze na powraca
jące dziewczęta wiejskie, dopuszcza
jąc się ńa nich gwałtu.

Dręczenie zwierząt w Dąbrów h
a

ludzi w Będzinie.

Do Dąbrowy przybył zwierzyniec,
posiadający kilka sztuk różnych
zwierząt. Jeżeli zwierzyńcem tym
nie zainteresowały aię władze w in
nych miastach, moźeby na terenie
Zagłębia policja, względnie Tow. opieki nad zwierzętami zwrócili uwa
gę na dręczenie zwierząt w tej mor
downi, gdzie pomijając już okropny
fetor, świadczący o m-elwigjenkiznem
utrzymywaniu klatek, niektóre zwie
r.zęta umieszczone są w tak ciasnych
klatkach, żc wiprost nie mogą się ru
szać.
Podobne dręczenie zwierząt jest
rzeczą niedopuszczalną i należy się
spodziewać, że ktoś się iem zajmie
i nie pozwoli na dalezę męczenie
zwierząt.
— W daleko gorszy sposób dręczy
zaciekłe partyjnictwo w Będzinie lu
dzi, zwłaszcza urzędników państwo
wych i komunalnych. Mianowicie
pewna paniusia rozwinęła ostatnio
niezwykle intensywną akcję w kie
runku zdobywania członków BB. W

zawartość różnych owocarń, kramów
ulicznych i targów, aby przekonać
się, ile to tam i jakich smakołyków
sprzedaje się przeważnie młodizieży.
Wyroby te są niewiadomego pocho
dzenia, to też słusznie radzi p. dr. M.
M., aby nie nabywano artykułów spo
żywczyoli. niepodających na etykie
tach adresu wytwórni.
Jest io właściwie półśrodek, a je
dynie skutecznym środkiem byłoby
zorgamiizowanie przez władze pań
stwowe, przy współudziale samorzą
dów i pewnych organizacyj konse
kwentnie i systema-iw znie prowadzo
nej walki z plagą fałszowania ł"iykttiów żywnościowych,, przy stoso
waniu możliwie surowych kar, co
niicwątplrwie spowodowałoby jeżeli
nie zupełne usunięde plagi, to przy
najmniej zredukowanie jej do n
znacznych form i rozmiarów.
Dla pewych organiizacyj byłoby fu
wdzięczne pole do pracy i szkoda, że
dotychczas nikt się tem nic zajął.
A moźeby p. dr. M. M. zechciał
wziąć inicjatywę w swe ręce i po
wołać do życia, oczywista przy po
mocy samorządów, placówkę do wal
ki z fałszoicaniom środków żywno
ściowych.
B. O.

tym celu do wymienionych kaiegoryj urzędników rozsyłane są maso
wo deklaracje o zapisywanie się na
członków BB oraz o zadeklarowanie
wysokości składki miesięcznej.
Wybryk anormalnej działaczki,
noszący cechy
niedopuszczalnego
przymusu, wywołał wśród urzędni
ków ogromne wzburzenie, bowiem
w dzisiejszych czasach, kiedy urzęd
nicy stoją w obliczu obniżki uposa
żenia wyciąganie od nich nowego
„dobrowolnego" podaitiku jest czy
nom, zasługującym jedynie ńa potę
pienie.
Zrozumiała rzecz, że tego rodzaju
polowanie na ludzkie kieszenie da w
obecnych warunkach pewien efekt,
gdyż jednostki zależne lub tchórzli
we, w obawie narażenia się, względ
nie utraty posady, muszą płacić no
ZA MUZYKĘ ENTUZJAZMU.
wy haracz, przeklinając kwokę, któ
Po ogłoszeniu wyniku wyborów do
ra zamiast zająć się wychowaniem
dzieci, dręczy Bogu ducha winnych Sejmu sanacja w Zagłębiu zaaranżo
wała pochody tryumfalne, które na
łudzi.
zywano samorzutnym odruchem lud
ności. W jednym z tych pochodów
samorzutnie wzięła udział orkiestra
kopailni Koezelew... zamówiona w
tym celu przez d-ira Barylskiego za
150 zł. Mimo, że udział tej orkiestry
w pochodzie oceniono znacznie dro
żej, jako że musiała wygrywać en'
W mb. sobotę wieczorom ulica Tar Wówczas napadnięity w obronie wła Łuzjaizim powyborczy nietylko w sa
gowa w Sosnowcu pr z odstawiała snego życia strzelił dwukrotnie w mymi Będzinie, jak się początkowo uzgoła niesamowity widok. Oto trzech kierunku awanturników. Oba strza mówiono, ale i w pochodzie przez
pijanych osobników bilo i zaczepiało ły były celne; kule zraniły jednego Walipie, Ksawerę, Gzichów i Małoprzechodniów, przy a,kompanjamen- z napastników w brzuch i w lewą badz, orkiestrze za ten występ za
cie krzyków i wyzwisk.
płacono tylko 120 zł., o zaipłaeenin
nogę poniżej podudzia.
W pewnej chwili awanturnicy na’
Jak się okazało, postrzelony został .reszty w kwocie 50 zł. nikł z sanacji
tknęli się na przechodizącego tamtę znany awanturnik 25-letni Feliks Bu dotąd nie pomyślał. Sądzimy, że sa
dy służbowo wywiadowcę Wydziału dzyński, bez zajęcia, zamieszkały w nacja tylko przez zapoimnienie za
śledczego P. P. w Sosnowcu, które Sosnowcu przy ul. Kordonowej 4. pomniała o swym długu i nie zechce
go również zaczepili i usiłowali .pobić. Rannego po udzieleniu mu pierwszej krzywdzić wyimienioncj orkiestry,
Napadnięty wywiadowca przywo .pomocy przewieziono na kurację do której muzyka •— jak mówią wtaje
mniczeni — narobiła po wyborach
ła! awanturników do porządku, a szpitala n.a Pekinie.
gdy to nie odniosło skutku strzelił w
Przybyła na miejsce awantury po odruchowego entuzja-zmu nawet wię
górę na postrach z rewolweru.
licja zdołała aresztować drugiego a' cej jak za 500 zł.z
Na odiglos strzału napastnicy z tem wanturmka, brata rannego Budlzyńwięksizą zaciekłością rzucili się na skiego 30-leitniego Klemensa. Przeka X ŚMIERTELNY WYPADEK. W uh.
niedizielę podczas prizesuwa-nia. wagonów
wywiadowcę, grożąc mu śmiercią. zano go władzom sądowym.
■w obrębie kopalni Klimontów został
przejechany spimacz kopalniany Fran
ciszek Maginuiski. ponoszącego na miej
scu śmierć. Zwłoki ofiary' wyipadku umieszczouo w kostnicy kopalnianej.
X DROBNE KRADZIEŻE. Z jatki Ber
Otrzymaliśmy pismo następujące; M. M. pominął zupełnie dwa artyku ka Broncra, we wsi Bory, gminy Niwka
Przed kilku dniami p. dr. M. M. po ły, fałszowane w niezwykle szerokich skradziono mięso wolowe, wartości 500
ruszył w „Ktirjerze Zachodnim" nie rozmiarach, co jest tem szkodliwe, że zł., Sarze Rozenmajcr. zaimiószkałeij w
zmiernie ważną sprawę fałszowania artykuły te spożywa przeważnie mło Będzinie (Małachowskiego 55) sikradzioartykułów spożywczych, ze szkodą de pokolenie. Chodiza, mianowicie, o no ze strychu bieliznę wartości 55 zł.
mleko i wszelkiego rodzaju słodycze. X CZYJ ZEGAREK? W 1 koniisarjacie
dla szerokich warstw ludności.
Żałować tylko należy, że tak waż Wiadomo ogólnie, jak środki te są fał P. P. w Sosnowcu, jest do odebirainiia,
ne zagadnienie potraktowane zostało szowane i wyrazić trzeba zdziwienie, po udowodnieniu prawa własności zna
bardzo powierzchownie, gdyż autor że w dzisiejszych czasach, kiedy wal leziony srebrny zegarek damski.
wspomniał tylko o fałszowaniu masła ka z chorobami i akcja zapobiegaw
FRAK.
i esencji octowej, przyczem pomie cza stoją na dość wysokim poziomie,
Charlie Chaplin rozpoczął swą karjetę
szano pojęcia, gdyż wymienione for zwalczania, fałszowania antyikułów
my fałszowania esencji octowej, w żywnościowych poświęca się tak ma jako członek wędrownego zespołu teatral
nego.
Kiedyś
miał
grać
rolę lorda. Z prze
postaci mniejszej ilości płynu, lub ło uwagi. Jeżeli chodzi o teren Za rażeniem zauważył dyrektor,
że Chaplin
mocy, są kaitegorją oszustwa, nie ma głębia, nie istnieje tu żadna planowa do fraka włożył czarny krawat.
jącą nic wspólnego z fałszowaniem i systematyczna walka z fałszerstwem — Czy pan nie wie, że do fraka nosi się
krawat
biały?
wyrobu, względnie jakości tego arty środków żywnościowych, ujawnienie
— Przepraszam pana dyrektora — odpo
kułu.
fałszerstwa jest dziełem przypadku wiedział
Chaplin — to jest właśnie naj
Szkoda, że w artykule swvm d. dr*. lub oskarżenia. .WvetasKjzy obejrzeć bielszy z mych białych krawatów..

Napadnięty wywiadowca
postrzelił dwukrotnie napastnika.

Epidemja fałszowania
mleka i wszelkich słodyczy.

O 30 zł. dopłaty

„KURJER

Zuchwałe włamanie
DO SKŁADU GALANTERYJNEGO.
Przed trzema tygodniami, jak do
nosiliśmy, nieznani sprawcy dokona
li w nocy zuchwałego włamania do
sklepni galanteryjnego P- P. Kuchar
skiego w Sosnowcu (3-go Maja), przy
czem skradli różne towary galante
ryjne, Want ości 10.000 zł.
W nocy zaś z ub. niedzieli na po
niedziałek niemniej zuciliwałego wła
mania^ dokonam o do składu galante
ryjnego p. A. Witkowskiej, mieszczą
cego się również przy ulicy 5-go Mi
ja, w sąeiediztwie komisarjatu P. P.
Włamania dokonano prawdo podobnie
między godz. 12 — 4 w nocy. Złodzie
je dostali się do sieni od strony pod
wórza, po ot warciu drzwi wytry
chem, nasię, Me zaś oderwali dwie
kłódki, na które były zamykane
drzwi sklepu, poczem dostali się do
wewnątrz. Łupem złodziei .padła
znaczna ilość bielizny oraz różne
pnzcdmioity galanteryjne, wa litości
6.000 złotych.
Kradzież sposirzężono wczoraj ra
no i .zawiadomiono o niej bez włócznie
policję, która zajęła się wykryciem
śmiałych włamywaczy.

POKWITOWANIE OFIAR
złożonych bezpośrednio w Administracji
„Kurjera Zachodniego".
Zamiast kwiatów na grób śp. Jerzego
Rzodkiew ic.za .— składają na budowę
Gimnazjuun iin. Emiiibjii Plater w Sosnow
cu — Stan. Zielińscy zł. 50 (pięćdziesiąt)
i P..Sosnowscy zł. 20 (dwadzieścia).
Zamiast kwiatów na trumnę nieodiżay
łowanego kołegi ś. p. Jerzego Rzodikiiewiicza składają na ochronkę Ks. Raczyńskiiego zł. 40 (eZterdlzieści) Fełilksosiwo
Fryczowie, Klimontów.

ZE SPORTU.
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sikiego pokazały grę .niżej średniej. Zwy
cięski zespól jest na terenie Zagłębia w
tej chwili bezkonkurencyjny.. Skończone
opanowanie pillki, dobre podania i feno
menalne ścięcia, wraz z zgraniem całego
zespołu tworzą grę na poziomie extra
klasy.
J. B.
PIERWSZE ROZGRYWKI LIGOWE.
W ub. niedzielę, przy .pięknej pogodzie
rozpoczął się sezon rozgrywek ligowych.

Na pierwszy ogień poszły drużyny War
szawy i Krakowa.
W Warszawie spotkała się mistrzow
ska drużyna Polski Cracovia z Polonią.
Wynik 6portkania remisowy 2:2 (1:0).
W Krakowie miejscowa Garbarnia go
ściła Warszawiankę, którą pokonała w
stosunku 4:1 (2:1). Krakowski zespól zre
wanżował się obecnie Warszawiance za
poniesioną od niej w uib. roku porażkę
| w stosunku 3:1.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
O szkołę handlową
Otrzymujemy następujące uwagi:
Zagłębie Dąbrowskie z swemi mia
stami i osadami, blisko siebie położodienii i coraz większą <z sobą łącz
ność .użytkując emi, stanowa jedno
wielkie miasto, w którem po odzy
ska ni u niepodległości dzięki .trosce
i staraniom sfer, świadomych potrzeb
■społecznych i państwowych, szkolni
ctwo tak ogólne jak i zawodowe i
powszechne osiągnęło znakomity sto
pień rozwoju.
W' Zagłębiu naszem nawet naj
mniej zamożnie rodzimy mają moż
ność kiształtciniu swych chętnych do
nauki dzieci i przysposabiania ich <lo
pracy w różnych kierunkach. Do
wyższych uczelni też chyba znikąd
tyie nic idzie, młodzieży, co z Zagłę
bia Dąbrowskiego, w którem powo
jenny pęd do nauki przybrał wyjąt
kowo bujne rozmiary.
Mimo to wyda je się mi, że niedość
dobrze lub że wcale nie ujęto u nas
sprawy szkolnictwa handlowego i że
w tej dziedzinie jnożna dużo zmienić
na lepsze-.
Spory odęciek młodzieży, wstępu
jącej do gimnazjów, nie kończy ich,
a i inni kończąc, nie idą i nie mogą
iść na wyższe studja. Dla tych było
by lepiej kończyć .szkołę handlową
jako więcej do życia i do pracy da
jącą przygotowania. Ale trzeba, żeby
szkoła handlowa w służbie rządowej,
samorządowej, w pracy, w karjerze
życiowej -dawała uprawnienia niemniejsże od matury gimnazjalnej..
Prócz. tego szkoła handlowa średnia
powinna być dostępniejszą pod wzglę

dem opłat. Powinna być wreszcie upaństwowioną, żeby mogła zachęcić
do wstępowania do niej i odciążyć
gimnazja.
Mam na myśli szkoły męskie, z
których w Zagłębiu wiem o jednej
prywatnej w Sosnowcu i prywatnem
liceum w Będzino, Obie te szkoły
nic korzystają — zdaje siń'-b; z po
mocy państwowej, czy samorządo
wej czy też Izby przemysłowo - han
dlowej, co gdyby miało miejsce, by
łyby one tańsze i dostępniejsze dla
szerokich sfer i — co za tem idzie —
mogłyby się lepiej- rozwijać.
Obok szkół średnich, tak jak na Ślą
sku Górnym, powinny istnieć i niższe
szkoły handlowe. Natomiast wszędzie
należałoby skasować i wzbronić prowadzeip.ru różnych szumnie rekla
mujących się ktirsów handlowych i
buchalteryjtnycli, które z uwagi na
brak należytej obsady, mizerne pro
gramy. często niski poziom etyki oi wie rających owe kursy i obliczaniu
ich tylko na zarobek, nie mogą uczcszczającym dawać żadnego pożyt
ku. Wytwarzają zaś jakby konku
rencje dla szkolnictwa handlowego,
które gdyby odpowiednio uregulo
wać, kursy handlowo - bucha ltery
ńe nie miałyby co robić.
Sprawę szkolnictwa handlówągo;
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
śmiem gorąco polecić uwadze czyn
ników państwowych, samorządowych
i przedewszystkiem Izby przem-jsło
wo - handlowe i w Sosnowcu.
L. K.
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Kronika Zawiercia.
Zebrani© rzemieślników
BUDOWLANYCH.
W niedzielę 22 bm. w Domu rzeimitślniczym w Zawierciu odbyto się zebrati.i.'
cechu murarsko - ciesielsko - mailarsikiiego przy bardzo liczniym uidiziale aaiiintere-sowa.r.ych t.j. przeszło 100 osób. Pod
czas zebrania poruszano szereg spraiw,
mających poważne znaczenie dla mi
strzów i czeliadin.iików wymieniion.ych za
wodów. Wskutek skarg na to, iż niektó
rzy osobnicy otrzymali nielegadne doku
menty nzemiicśliniiczei, wyjaśniono, iż po
porozumieniu się z Izbą rzemieślniczą,
dokumenty takie n.a wniosek cechu bę
dą przez Izbę unieważnione.
Rzennie,śl'n'.icy, którzy przed 15 grudnia
1927 r. prowadzili samodiaieJiniie rzemio
sło. mogą zwracać się do cechu z posia
danymi dakuimeintami celem uzys-kania
potrzebnych zaświaidczeń, które umożli
wią im uzyskanie świadectw miistrzoAcćkiicli i kart rztimicślniczyich. Również
czeladnicy tych samych zawodów otrzymaiją z cechu zaświadczenia na
wniosek mistrza, u którego odbyli pra
ktykę. Za wszelkie świadczenia cech po
bierać będzie opłaty, ustanowione przez
Izbę r z e m ieślniczą.
Stwierdzono po porozumieniu się z Iz
ba. rzemieślniczą, iż Magistirat nie ma
prawa wydawać żadnych podobnych za
świadczeń rzemieśliiiiŁom, że wobec tego
rzemieślnicy zarówno z miasta jaik i po
wiatu winni po te zaświadczenia zwra
cać się wyłącznie do cechu.
Cech zaś ze swej strony będzie czynił
.swym rzemieślnikom wszdlikic możliwe
ułatwienia.
Wydelegowano jednego
członika cechu i jednego członka Tow.
rzemieślniczego do Sosnowca celem za
protestowania [Mizeciw zigilaszanin się o
nielegalnie .wyzwoliny.
Wiraszcie wybrano do zarządu cechu
pp. Kostikowskiego sen., KotŁowislloiego
jun.., Fintę, Eksnera i Langego.

LIKWIDACJA ZATARGU W PIŁ
X BEZROBOTNI A MAGISTRAT. Tu
KARSTWIE. W uib. niedzielę odbyło się
tejszy państwowy Urząd pośrednictwa
w Częstochowie nadzwyczajne zebranie
pracy rozpoczął niedawno rejestrację
klubów .piłkarskich okręgu kieleckiego,
bearobołnych cek in zatrudnienia ich na
przy uidiziaile przedstawiciela P. Z. P. N.
robotach publicznych,
prowadzonych
p. Mailowa. Na zebraniu tem zlikwido
przez Magistrat. Gdy jedinak przyszło
wano zatarg, jaki powstał między okrę
do udzielenia pracy bezrobotnym, przy
giem a klubami. Zatarg zlikwidowano w
słanym przez P- U. P. P., Magistrat za
ten sposób, że siedziba okręgu nadali począł przebierać. Jednych przyjmowano,
zostaje w Częstochowie, natomiast w
innych odsyłano z n.iczem. Wkrótce wy
Sosnowcu został utworzony autonomicz
jaśnił się powód. Mianowicie jeden z do
ny podokręg. Na tem samem posiedzeniu Wystawca weksla odpowiada nawet w braku protestu. zorców oświadczył, iż ci bezrobotni, któ
zadecydowano pozostawienie Zagłębianrzy z powodu zwolnienia ich z robót pu
ki i Ruchu w' klasie A., oraz spadek
Posiadacz weksla własnego wystą-] wystawcy weksla jest taka sama, jak blicznych w jesieni roku ubiegłego, skie
pił przeciwko poręczycielowi wekslo akceptanta zwekśla trasowanego, za rowali do sądu sprawę o odszkodowanie,
Świto i Sarmacji do klasy B.
WARTA — BRYNICA 1:4. Mistrzow wemu o zasądzenie sumy wekslo równo co do zakresu jaki i cc do cza nie otrzymają pracy. W tym celu Magi
strat specjalnie zasięgał informacyj, kto
ska drużyna „Warty" zawierckiej ba wej. Sąd oddalił powództwo, orzeka su trwania.
Według ztaś art. 70 prawa wekslo już zwrócił się do sądu. Pewna ilość bez
wiła w ub. niedzielę w Czeladzi, gdlaie jąc. że wobec braku protestu od
rozegrała zawody z benjaminkiem kil. A. powiedzialność wystawcy i poręczy wego odpowiedzialność wekslowa ak- robotnych, jiuiż przyjętych do pracy, i
ciela
wygasa.
ceptanła
tiwa
aż
do
czasu
upływu
■tego samego powodu ■ została obecnie
„Brynicą", ulegając jej w stosunku 1:4.
Sąd najwyższy, do którego odwo przedawnienia, chociażby weksel nie zwolniiona. Wygląda to nieprawdopodob
Warta .wystąpiła w swym najlepszym
składzie wzmocniona przytem Bc.rgieleni łał się posiadacz weksla, uchylił ten był protestowany. Poręczyciel zaś nie, bo trudno było przypuszczać, aby
i B. Cichoniem z „Sosnowca”. Zawody wy.iok i wyjaśnił: w myśl art. 102 odpowiedzialny jest w ten sam spo ktoś w Magistracie miści.l się na biednych
bezrobotnych za to, iż upominają się
prowadzone w ostrem tempie, wykazały prawa wekslowego odpowiedzialność sób, co i ten, za kogo ręczył.
swych praw. A jednak takie rzeczy dizie
rewelacyjną formę gospodarzy. Zwycię
Kronika go
ją się. Tak więc bezrobotni zostali po
stwo miejscowych, którzy grali nadzwy
dzieleni na dwie kaitegorje: lojalnych,
czaj ambitnie, zupełnie zasłużone.
CENTRALNA TARGOWICA W MYSŁO jedwabiu naturalnego. Wobec zmniejszenia
którzy otrzymują pracę i nielojalnych,
WICACH.
W
.tygodniu'
od
dnia
14
do
20
się
konsumeji
zwiększona
produkcja
nie
BRYNICA ZDOBYŁA NAGRODĘ M.
in. spędzono na targi: buliai S0, wołów znajduje zbytu i ciąży’na rynku polskimi, pracy nie mogą otrzymać. Należy przy
CZELADZI. W ub. sobotę .rozegrano li h.
30, krów 652. jałówek 68. cieląt 76. nderoga- gdzie wzrasta przywóz nowego artykułu, puszczać, iż stan ten jedinak wkrótce się
niałowe spotkania w ‘tuuinieju ping - pont. zw. ,,vistry‘‘. Przywóz vistry umożliwia zmienii.
gowym, o wędrowną nagrodę m. Czela wiony, tendencja stula.
niska stawka, celna i jedynie w "razie jej
X ZABÓJSTWO. Onegdaj na szosie prodzi. Drużyna Birynicy, w śkładizic:
CYNK POLSKI W LONDYNIE. W porcie podniesienia można liczyć na rozpoczęcie
wadizące.j z Kroczyc do Kotowic znale
Irzycki, Z Honzellski, Konieczny, Kuizia gdyńskim załadowano ostatnio dwa statki odnośnej produkcji w kraju.
ziono
zwłoki 15-letnieigo Mieczysława
cyniku
w
ilości
około
3000
ton
z
przeznacze

i Mydiowiecki zwyciężyła tając Sokola
do Londynu. Są to pierwsze większe
Z gieidy warszawskiej. Skały ze wsi Chuclsko, gm. Niegowa.
— 5:0, „Pion” Piaski — 5:0 i S. M. !’. niem
ładunki tynku dla Anglji; zakupione w hu
Podobno chłopiec ten .został zastrzelony
CEDUŁA GIEŁDY Z DNIA 25.5.
Czeladź — 4:1. Następne miejsca przy tach polskich.
przez dwiu furmanów, wiozących zboże
padły w udziale S. M. P., Dom ludowy
RZEŹNIA DROBIU W PORCIE GDYŃ
AKCJE: Bainik Poilisiki 135.00 — 155.75.
SKIM. W pobliżu chłodni portowej, przy Sole potasowe 90.00, Lilpop 21.00, Stara czy mąkę w stronę Zawiercia. Furmani
i „Pion” Piaski.
po ’ dokonaniu zabójstwa podcięli konie i
C. K. S. — CHORZÓW 18:14. Zawody i basenie marszałka Piłsudskiego, ZwiązcK chowice 11.87.
syndykatów; eksportu drobiu wydzierżawił
zbiegli. Przyczyny zabójstwa i nazwiska
koleżeńskie, drużynowe, pomiędzy Cho już.
Tondencija coikolwielk moc.niiiejiSiza.
teren, na którym w najbliższym czasie
zabójców niarazie niic ustalono, śledztwo
rzowem a C. K. S., które rozegrana w przystępuje do budowy tuczami i rzeźni
5 piroc. Poż. Komiwor al. 49.10, 4 proc. w folku. Zabójstwo młodego chłopca zro
ubiegłą niedzielę w Czeladzi, przynio drobiu, obliczonej na przeróbkę roczną tło Poż. Lirwest. zl. 94.00, 4 i pól Ziem. Kre
biło prizyinębia.jące wrażenie w okolicy.
sły zwycięstwo C. K. S. w stosunku 200.000 szt. ptactwa, przeznaczoiiego na eks dyt. zl. 52.50.
X POŻAR W CHOREMU. W niedzielę
18:14. Rewanż rozegrany będzie w Cho port, przeważnie do Anglji.
WALUTY I DEWIZY: Dolar 8.92 i 22 bm. o godz. 9 z rama we wsi Choreń,
KRYZYS W ŚWIATOWYM PRZEMYŚLE
rzowie.
JEDWABIU SZTUCZNEGO, który się roz jedna czwarta, Nowy Joirtk 8.915, Lotnidyn gm. Poraj wybuchł pożar w zabudowa
ZAKOŃCZENIE TURNIEJU MIĘDZY począł w r. 1929, pogłębia się dalej. Wicie 45.56 ii jedna czwarta. Paryż 54.92. Wiic- niach IghacegOi Kasprzyka wskutek waSZKOLNEGO. W ub. niedzielę zakoń fabryk zagranicznych zawiesiło oolkiem dcń 125.40, Wiochy 46.76, Beiłgja 124.25, dfliwcgo urządzenia komina.. Od płoną
Na złą konijunkturę wpływa nie
czył się miiędizyszkoltiy turniej siatków ■produkcję.
zawodnie fakt, że produkcja światowa wy Sz.wajiearja 171.77, Hólainidja 357.77, Ber cego domu zajęły się zabudowania go
ki ma sali. Rozegrano ostatnie zawody: niosła w r. ub. 185.000 ton i 198.000 t. w ro lin 212.66. Doi-. War. pr. olbr. 8.924 - spodarcze oraz zagrody sukcesorów
gimmaizjium państw, im. Łukasińskiego, ku 1929, e<> stanowi rekord wytwórczości i 8.925.
Strzelczyków, Podsiadły, W. Pięty i in
Tenitłencja niiejeidiiolitia.
zespól II — seminanj'Uim państw, im Mic ipizewyżs.za prawic czterokrotnie produkcję
ne. W akcji ratowniczej wzięto udziel
kiewicza 38:8 oraz gimn. państw. Staszi
7 straży wiejskich. Straty wynoszą około
POZNAŃSKA
GIEŁDA
ZBOŻOWA.
ca — gimn. im. Łukasińskiego, zespól li KTO CHCE WIEDZIEĆ JAKA PRZYSZŁOŚĆ
20.000 zl. Przy pożarze doznał obrażeń
Żyito cena tiranz. 21.55 — 21.20 — 21.05, młody Kasprzyk.
22:16. Sędziował profesor wychowania
Obręby
żytnie
16.00
—
17.00,
Ot.ręby
fizycznego J. Oliszewiski. Pierwsze miej
NIEWINNA
•pszenne 16.25 — 17.25, Otręby psizcnne
sce w turnieju zajął zespól 1 gimna
— Wi.dzi.sz Marysiu ren kurz- na tym
grubsze 1725 — 18.25.
zjum im. Łukgsiińskięgoi, osiągając 15
gzymsie? Nie ścierany jest nąpewno od sze
Reszla notowań bez zmiany.
punktów, przy stosunku piłek 196:31.
ściu tygodni.
UiSipoBOibienie spckojine.
Wszystkie drużyny, za wyjątkiem zespo
— Ale proszę pani cóż
Jestem urzecież domeno u uani od. miesiąca
łu pierwszego fsanmiazjum im. Łukasiń-

spodarcza.
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Nasz dział radiowy.

„ZAMARŁE OCZY1 D‘ALBERTA.
W obecnym sezonie muzycznym Polskiego
Radia szczogólncm uznaniem rodjosiuchaczv cieszą się transmisje z opry warszaw
skiej, głównie dzięki doborowemu zespoło
wi solistów oraz doskonałym warunkom
akustycznym sali opery, które nadają szcze
gólną plastykę glosom śpiewaków i brzmie
niu orkiestry. Dyrekcja opery warszawskiej
w porozumieniu z Polskiem Radjo dąży do
nadawania jedynie oper o wysokiej warto
ści artystycznej, niezbyt trudnych muzycznJDziś we wtorek 24 b. m. usłyszymy mało
znaną operę Eugenjusza d‘Alberta „Zamarłe
oczy"" której treść zaczerpnięta została z
dziejów biblijnych. W związku z librettem
muzryka opery odznacza się szlachetną pro
stotą i powagą oraz szeroką linją melo
dyjna. Obsadę opery objęli najwybitniejsi
artyści teatru wielkiego, jak Ewa Bandrowska- Turska, Halina .Leska. Tola Mankicwiczówna, Janina Orłowska, Adam Dobosz.
Maurycy Janowski, Antoni Gołębiowski i

PROGRAM RADJOWY.
NA WTOREK DNIA 24 MARCA 1931 R.
11.40 Przegląd Prasy Krajowej. P. A. T.
(P. R. Warszawa). — 11-58 Sygnał czasu z
Obserwatorjum Astronomicznego w War
szawie, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra
kowie. — 12.10 Koncert z płyt gramofono
wych. _ 13.10 Komunikat meteorologiczny
(P. R. Warszawa). — 13.20 Przerwa. —
14.20 Komunikat gospodarczy P. R. War
szawa) — 14.40 Odczyt dla maturzystów
p. t. „Stosunek istoty żywej do otoczenia"
(dział „Biolog,ja“) — wygi. prof. St. Sumiń
ski (P. R. Warszawa). — 15.00 Odczyt dla
maturzystów p. t. ..Rzym i Bizancjum (dział
„Historja") - wygi. ■ prof. St. Nowakiwskj,
(P R. Warszawa). - 15.20 Komunikaty Pol
skiego Związku Zrzeszeń Gospodarczych
woj Śląskiego. - 15.55 „Chwilka lotnicza
- (P. R. Warszawa). - 15.50 „Elementy
wojny współczesnej" — wygi, kapitan Mie
czysław FularskW R. Warszawa). - 16.10
Posłuchajcie dzici radja! Ciocia Hela prze
czyta Wam opowiastki ciekawe. —• 16.25
Koncert z płyt gramofonowych. — 17.15 „O
wesołkach królów Jegomości' — wygi. prot.
Stanisław Łempicki (P. R. Lwów). — 17.45
Koncert symfoniczny (P. R. Warszawa). —
18.45 Codzienny odcinek powieściowy. —
19.00 Rozmaitości, oraz przegląd widowisk.
— 19.15 Olga Ręgorowieżowa: ..Echa przy
sięgi Kościuszki w literaturze i sztuce poiskiej". — 19.55 Prasowy Dziennik Radjowy
(P. R. Warszawa). — 19.50 Opera „Zamarłe
oczy" E. d'Albcrta z teatru wielkiego w
Warszawie. — 22.05 Komunikat meteorolo
giczny z Warszawy. — 22.10 Rewja „Sym
patia Warszawy" — z teatru „Morskie Oko"
w Warszawie.

Hamulce zespolone
KILKUSET - MILJONOWE
INWESTYCJE NA KOLEJACH.
Mamietea-stwo komunikacji przepro
wadza obecnie próby nad zastosowa
niem w pociągach towarowych nowe
go systemu hamulców t. zw. hamul
ców zespolonych. Dotychczas hamo
wanie pociągów towarowych odby
wa się ręcznie za pośrednictwem apeojailnej obsługi konduiktorskiej, przyDzem w składzie pociągu towarowe
go tylko kilka wagonów posiada ha
mulce ręczne.
Zaprowadzenie w pociągach towa
rowych hamulców zespolonych, ob
sługiwanych dila całego pociągu przez

„KUP TER ZACHODNI

wtorek 24 marca 1951 roku.

?.

maszynistę z lokomotywy (hamulce wiście rozłożona byłaby na eze«eg
wprowadzone byłyby w ruch zupo-, lat.
mocą pary lub sprężonego powie
Próby prowadzone są nad dwoma
trza), .przymiosłohy bardzo duże osz systemami hamulców zespolonych
czędności w wykorzystaniu taboru i (Bożiea i Westinghouse) i po ich ukoń
czeni-u władze kolejowe stwierdzą,
szybkości transportów.
Inwestycja ta pociągnęłaby za so który z tych systemów jest lepszy
bą kilkuset-miiljonowe wkłady i oczy

Straszna katastrofa lotnicza.
Śmierć zasłużonego lotnika.
W ub. sobotę popołudniu zdarzyła
Natychmiast podbiegli przechodnie
się w Warszawie katastrofa lotnicza, i rzucili się nieszczęśliwym na ratu
w której poniósł śmierć jeden z naj nek. Po wydobyciu lo tnika z pod
zdolniejszych polskich konstrtuikte- szczątków zdruzgotanego samolotu,
rów lotniczych, inżynier - kapitan ok&zuło się, iż jest on bardzo ciężko
Zygmunt Puławski, oraz zostało cięż ranny, gdyż uległ włamaniu obydwu
ko rannych dwóch robotników.
rąk i nóg. Tadeusz Kołakowski do
Około godz. 2 popołudniu z lotniska znał złamania nogi i ręki ora z potłu
cywilnego w Mokotowie wystartował czenia głowy.
na próbny lot kpt.-inż. Puławski na
W czasie przewożenia do szpitala
samolocie yrodno-lądowym, własnej. Dzieciątka Jezus inż. Puławski zmarł
konstrukcji^, „Amfibja" z silnikiem w karetce pogotowia, nie odzyskaw
120-koninym „Gipsy".
szy przytomnośc-i. Bracia Kołakow
O godz. 2 min. 20, w chwila, gdy sa scy zostali przewiezieni do. szpitala w
molot znajdował się nad Ochotą, na stanie b, groźnym.
gle wpadł w korkociąg na wysokości
Zmarły tragiczną śmiercią kipt. pi
120 metrów i lotnik nie mógł wypro lot Zygmunt Puławski był jednym z
wadzić motoru. Pośliznąwszy się na najbardziej zasłużóńych konstrukto
lewem skrzydle, padł na przewodniki rów polskich. W roku zeszłym kpi.
telefoniczne, a zerwawszy je, wrył Puławski zdobył pierwszą nagrodę
się w ziemię.
mi konkursie awjonetek w Bukaresz
W tym momencie przechodzili uli cie. Samolot „Amfibja", na którym
cą dwaj bracia: 24-leinj Tadeusz Ko zginął śmiercią lotnika, był jego kon
łakowski i 28-Ietini Jan. Obydwaj strukcji i właśnie odbywał na nim
zostali przygmieceni spadającym sa próbne loty prizy nelnem obciążeniu.
molotem.

B. faworyta królewska
skończyła w szpitalu więziennym.
Z Londynu donoszą o tragicznej śmier
ci iwcteminki sceny angielskiej, znako
mitej artystki z czasów królowej Wik
torji — Allmy Stanley, córki kapitana
gwairdji przybocznej cesarza Maksymil
iana meksykańskiego, gwiazdy scen lon
dyńskich w latach 1870 — 1880, fawory
ty ówczesnego księcia Walji, później
k róla Edwarda VI. Alma Stanley zapom
niana już od lat 20-tu, żyła w osamot
nieniu w 5-cio pokojci wem mieszkaniu,
którego umeblowanie nie świadczy o do
brobycie, choć nie bralkło w nim śladów
minionej świetności. Alma Stanley opuś
ciła scenę w r. 1902.
W latach wielkiej wojny wystąpiła <w
służbie sanitarnej armji angielskiej i w
bitwie pod Mons ramiona została kulą
karabinową w nogę. Przed kilku dniami
znaleziono artystkę leżącą na ulicy w
stornie zupełnie nietrzeźwym. Policjanci,
nie wiedząc z kim mają do czynienia, za
wieźli starą damę do najbliiższej stacji
policyjnej, gdzie pociągnięto ją do od
powiedzialności aa zaikllócenic spokoju.

Następnego dnia zwolniono ją, do spra
wy za kaucją, którą sama złożyła.
W sobotę Alma Stanley zjaw.iila się w
gorączce w sądzie policyjnym. Podczas
ustalania personaliów, artystka określi
ła swój wiek na lat 54. Gdy-do lego oświadczeinia wniósł poprawkę saperintenden.t policji, przypominając, że przed
50 łaty, ja.ko 12-letoi chłopiec, słyszał o
małżeństwie Almy Stanicy i jej sławie
teatralnej — artystka padla zemdlona w
ramiona woźnych sądowych. Wezwany
lekarz stwierdził ciężki stan podgorącz
kowy i zairżądzil poddanie nieszczęśli
wej kobiety kuracji szpitalnej.
Almę Stoicy odesłano do szpitale wię
ziennego, gdzie pb kilku dniach zmarła.
Z bliższych szczegółów zebranych
przez dzienniki angiettakie, okazuje się,
żc artystka ubezpieczyła się na starość
i z tego źródła otrzymywała 20 ft, sztenl.
miesięcznic. W księgach towarzystwa
ubezpieczeniowego figuruje, jalko uro
dzona w r. 1852. Zmarła więc w 80-tym
roku życia.

— Ja, proszę wielmożnego pana i— zabrzniial
głos Jędrka.
Sielski puścił swą ofiarę i stał się w jednej
chwili zwyczajnym, normalnym człowiekiem,
uprzejmym gospodarzem i panem domu.
— Obchodzisz pairk? — zapytał zbliżającego
się lokaja. — Rano wstałeś?
POWIEŚĆ.
— A bo to, proszę jaśnie pana, nie zawadrai od
54)
-----czasu do czasu...
— Dobrze — przerwał Sielski. — Powiedz po
Nagle zaśmiał się lekceważąco śmiechem czło
wieka, któremu roiło aię coś niedorzecznego i któ kojówce, żeby nam przyniosła na górę herbaty.
Pójdziemy spać t— zwrócił się do gościa. — Jestem
ry niespodziewanie oprzytomniał.
— Cha! cha! cha! Pan jest sprytny — rzekł zmęczony. I panu oczy się kleją.
Sławutny nie odpowiedział. Powrócili w miilzupełnie naturalnym tonem. — Ale się panu ten
wybieg nic uda. Co mnie obchodzą upiory? Upio cizeniu do domu, weszli na górę i rozstali się w kory nie mają ciał. Ja jestem ziemskim człowiekiem rytairzu. Zagrożony gość niie zmrużył jednak ani
i pan też. 1 należy się panu kaire. Co będzie po na chwilę. Nad zmęczeniem przeważało wielkie
tem i— niewiadomo. Jedynem pragnieniem życia, wewnętrzne wzburzenie. Zastajiawial się, jak po
jakue mi pozostało, jest posłać pana w grób, zbrod winien postąpić. Czy zachować wszystko dla sie
niarzu! — rzucił przenikliwym, przerażającym bie, ’ czy dać iznać 3vladzom? To ostatnie wyda
wało mu się nic do uskutecznienia. Przedewszystszeptem. — Chwile pańskie są policzone.
Od strony folwarku rozległo się dalekie pia kiem niie miał świadków, ani żadnych dowodów
nie kogutów. W parku zrobiło się szaro od przed- rzeczowych na poparcie swych oskarżeń i podej
porannej mgły. Drzewa i krzewy majaczyły na rzeń. Byl prawie pewny, że Sielski chciał mu za
komunikować na „ostatnie pożegnanie", że to on
około jak duchy.
Sławutny posłał wzrok wdał. Od strony dwo sam zabił żonę. Chociaż, z drugiej stromy, śledz
two niczego nie udowodniło, a miłosierdzie naka
ru zbliżała się jakaś postać.
— Chwile pańskie są policzone — powtórzył zywało nie zapominać o biednych sierotach. Mieć
Sielski — ale wpierw jeszcze musisz się pan do- ojca zbrodniarza nie należy do ułatwień życio
wiedzieeć, jakie były ostatnie chwule mojej żony. wych. Sławutny postanowił milczeć. Przypusz
Nie powiedziałem panu wszystkiego, co wiem. Do czał, że prędzej czy później Sielski skończy pomie
wiedz się na ostatnie pożegnanie, nikczemny czło szaniem zmysłów lub samobójstwem i rzecz rozwiąże się sama piwez się; Co do swojej osoby, to
wieku...
l mógł »ie osta.łer.znite. mieć na ostrożności- Postano
—<• HeŁ a ia.m kio? — krtzwknał Sławutay

ANASTAZJA DREWNOWSKA

CZATY.

„Uniwersytet** złodziejski
W KRÓL. HUCIE.
W hali targowej w Król. Hucie
dokonała po-Iicja -sensacyjnego od
krycia. Oto zaaresztowano tam szajkę wyrostków, którzy pod „fachowemi" wskazówkami starszych kradli
co tylko nawinęło się pod rękę.
Dalsze śledztwo wykazało, że w
hali urządzony był „praktyczny"
kurs złodziejski dla 15-letnich dziew
cząt i tchłopców, kierowali zaś niemi
starzy złodzieje „fachowcy", którzy
z tego mętnego źródła czerpali ogromne dochody.
Policja zlikwidowała ten osobliwy
„uniwersytet" złodziejski. aresztując
dwóch organizatorów i kilkunastu
„uczących się" chłopców.

Syn ekskajzera
POBITY PRZEZ POLICJĘ.
W ub. piątek hitlerowcy zapowie
dzieli w Królewcu wielką manifesta
cję polityczną, na której miał prze
mawiać książę August Wilhelm, syn
b cesairza Wilhelma.
Policja, w obawie przed zaburze
niami, nic zezwoliła na zebranie w oznaczonem miejscu. Książę August
Wilhelm wygłosił przemówicui? w in
nem miejscu do mniejszej grupy lu<haczy. Pp zgromadzeniu cześć słu
chaczy w liczbie około S00 odprowa
dziła księcia Augusta Wilhelma na
dworzec kolejowy. Podczas pochodu
tłum przybrał wrogą postawę wobec
policji, a nawet rozbroił część poli
cjantów. Podczas bójki z policją lwią
żę August Wilhelm został pobity do
krwi palkami guinowemi i otrzymał
kilka silnych uderzeń pięściami w
szczękę od policjantów.
Pobity książę pruski odjechał po
ciągiem pospiesznym do Berlina.

LIGA
PRZECIW GRZEBANIU ŻYWYCH.
Pod wpływem zaszłych ostatnie
wypadków pogrzebania osób pozo
stających w stanie letargu zawiązała
się w Londynie „Liga przeciw grze
baniu żywych", która zyskuje cią
gle nowych członków. Liga przyrze
ka swym członkom, że zanim zostaną
pochowani, dokona się na nich całe
go szeregu prób, udowodniąjących
zgon. Do Ligi wpłynęła już nawet
oferta od pewnego aptekarza, który
■proponuje przeciągnięcie pod skórą
nieboszczyka nitki przepojonej lak
musem, która w razie faktycznej
śmierci zabarwi się na czerwono, w
przeciwnym zaś razie koloru swego
niebieski ego nie zmieni.
U FOTOGRAFA.
— Proszę niech pani dobrodziejka zrobi
przyjemny wyraz twarzy!
Na to mąż:
— Dajże spokój, duszko, nie rób tego,
bo cię nikt na tej fotografji nie pozna.

wił, że po załatwieniu naglących interesów pozo
stawi swoje dobra na opiece atlmimiiistracji, a sam
znów wyjedaie na pewien czas zagranicę. Miał
w planie napisanie większej pracy literackiej
i chciał mieć spokój, potrzebny dla skupienia my
śli. Rodziuine strony jednak niie chciaty mu za
pewnić tego spokoju. Zabawił w Sielsku prawie
do samego wieczora i odjechał z Aćkowskim, nie
pożegnawszy się z gospodarzem. Nie umyślnie
lecz poprosili dlatego, żc się go nie doczekał. Przez
cały ten diziicń niie widaieli się nawet zdajeka. Siel
ski dostał 'Z rana naglące wezwanie do wojewódz
twa, a oni dwaj pojechali z geometrą na granicę
majątków. Sławutny postanowił, że dokończenie
całej sprawy zdu w ręce plenipotenta. Czul się
chotry i wyczerpany nerwowo do ostatnich granic

XI.

Upłynęło znów kilka dni. Lulu, chcąc me
chcąc, musiała powrócić do zdrowia. Stara ciot
ka krzywiła się na jej chorobę, a nawet wyraziła
podejrzenie, że to symulacja i zagroziła posłaniem
po doktora. Lulu nie wymyśliła nic konkretnego.
Doszła do przekonania, że niema innego wyjścia
jak manewrować: unikać spotkań z Jędrkiem, nie
drażnić go kokietowaniem Felka, przebywać jak
naj3vięeej z dziećmi i to w pobliżu domu. Smutna
to była perspektywa dla osóbki tak żywej i spragnionfcj flirtu jak Lulu, ale mus hvł silniejszy niż
wszelkie wesołe względy.

C d »-

8;

wtorek 24 marca 1931 ro.ku.

Rzeczy ciekawe.

Reklama
jest dźwignią
handlu.

WIĘCEJ OBRAZÓW ZMNIEJSZA
FREKWENCJĘ.
Jaflc stwierdza amerykański Urząd
filtarowy w Waszyngtonie, odbyły się
iv Nowym Jonku w r. 1950 premjery
590 filmów, w r. 1929 — 584 filmów,
a w r. 1928 — 514 filmów. Jednocze
śnie ze wzrostem ilości premjej
zmniejsza się z roku na rok frekwen
cja w ikiinacth nowo jorskich. W związ
ku ,z poóirizebą produkowania więk
szej ilości filmów wzrastają koszta
realizacji tychże, i iatlk -w r. 1929
koszta te wyniosły 180 miljonów do
larów, podczas gdy w roku poprzed
nim nie prześkiraczały 120 miljonów.

MOGIŁ

MOGIŁ

s

LICYTACJA DZIEWCZĄT.
Policja w Kalifornji poszukuje mi
lionera Aleksandra Pantaigoea, któ
ry do spółki l bogatym obywatelem
ziemskim Rovem urządzał po nocach
w jednej ż pracowni malarskich
prawdziwe licytacje na dziewczęta.
Obaj spraszali na licytację bogatych
Amerykanów i sprzedawali im z li
cytacji kradzione, gdzie sic dało,
piękne dziewczyny. Paniagos pirized
dwoma laty skazany został na trzy
lata więzienia za uprowadzenie sie
demnastoletnie j dziewczyny. — Dziel
na Amerykanka wyskoczyła oknem
na korytarz i narobiła takiego hała
su, że ludzie pospieszyli jej na po
moc i Pantaigoteowi nie udało się wte
dy uciec. Banda Pantaigosa urządzała
swoje licytacje zawsze nocami. Obec
nie policja ma już wiadomości o 100
agorą sprzedanych dziewczętach.
Afera wywołała w całej Kailifornji
niebywałe oburzenie. Teraz dopiero
wyjaśniła się sprawa, dlaczego talk
często ginęły dziewczęta.

„ZAGŁĘBIE” =
DAWNIEJ
Kino-Teatr „UDZIAŁOWY"

1249

KINO-TEATR

KINO

„CZARY”
1251

sprzedaje odbiorcom prądu

Na miejscu udzielane są wyjaśnienia i demonstrowane aparaty
bez obowiązku kupna.

Auto firmy Chevrolet
6-cio
cylindrowy na
chodzie do sprzedania
okazyjnie. Zgłoszenia
Modrzejów, R. Potyka.
2512-3

KINO
^RIALTO
p

Na święta poleca duży
wybór bielizny, poń
czoch, skarpet, krawatsw, rękawiczek kape
luszy męskich. Magazyn
'galanteryjny Stanisława
Duszy Sosnowiec, Modrzejowska Hale Rozwo
ju. Różne nowości se
zonowe, Ceny zniżone.
2567-3
Do sprzedania dom
murowany
piętrowy.
Wiadomość w Sosnow
cu, Florjańska 10, go
spodarz.
2o86

Pokój umeblowany dla
inteligentnego pana do
oddania od zaraz. Pił
sudskiego 46 m. 6.
2670

KATOWICE
0

POSADY
i PRACE

i

przyjmuje wszelkie roboty w I
zakres blacharstwa i dekarstwa S
wchodzące z materjałów włas- V
----- ’ “ych ’ powierzonych.----- |

pŁgfcSj"''"''*' '
2549

POSIADA NA SKŁADZIE:
WANNY, NASIADOWKI, wanienki dziecinne, LATARNIE POWOZO-

V/E, BAKI na benzynę do samochodów. Bańki na olej oraz oliwiarki. H

brycie dachów blachą, dachówką i tekturą smo- "
łowcową, konserwacja dachów.------------------------ ,

SPECJALNOŚĆ:

CENY UMIARKOWANE!

ZGUBIONE
DOKUMENTY

Lokal 3 pokoje, kuch
nia i służbowy z wy
godami odstąpię w So
snowcu przy ul. Bę
dzińskiej obok przy
stanku tramwajowego.
Wiadomość w Admini
stracji_________ 2635-2

ul. św. Jana Nr. 24.
2692

ul- Orla II, — Teł. 4-58.
PRZEDSIĘBIORSTWO
Blacharsko-Dekarslsla ■

WYKONANIE PUNKTUALNE’ p

------ ,1.........................

LOKALE

....

I

Meble pokojowe, ku
chenne, biurowe, w kom
pietach i pojedynczych
sztukach, oraz urządze
nia sklepowe można
mieć najkorzystniej z
pracowni stolarskiej Ig.
Reszki Sosnowiec, Or
la 4 gdyż wykonuje so
lidnie, gustownie, we
dług najnowszych wzo
rów.
2555-2

Jadwiga Bronne unie
ważnia dowód osobisty
z ważnością na rok
1931 wydany przez wła
dze kolejowe, Warsza
wa.______
2520-3
Stanisław Jagiełło zgu

bił książkę wojskową
wydaną przez PKU. So Sosnowiecki
Lom
snowiec.
2514-3 bard Prywatny wzywa
Szulim Pile zgubił le zainteresowanych do ostateczncgo
wykupna
gitymację tragarską wy zastawów do 1 kwiet
daną ptsez Magistrat nia 1931. NiewykupioSosnowiec.
2672 ne zastawy ulegną sprze
Zgubiono w "Sosno dąży bes osobistych za
2688-4
wcu ul. Jasna torebkę, wiadomień.
zegarek, bilet miesię Dwa samochody cię
czny oraz książkę Ka żarowe nowe-do wyna
sy Chorych Stan. Bry- jęcia. Wiadomość temory. Zwrócić za wy jefon 10-25.
2081
nagrodzeniem do Admi
nistracji.
5691

WŁOSbW
wypadanie, łupież, ły- ;
sienie usuwa „Esencja ChinowoChmżelowa” i „E8y- ,
dlo ChinowoChmielowe” (z Ko- ’
gutkiem) Sprzedają a- j
pteki i składy aptecz- I
ne. Główny skład, Ap- '
teka Gąseckiego ul. i
Freta Nr. 16. 3S7:;

R O X W r.

jedyny radykalny i wypróbowany środek
(nacieranie) przeciw
213

REUMATYZMOWI
kłuciu z powodu przeziębienia, postrzało
wi, ischiasowi i t.p.
Żądać w aptekach i składach aptecznych.
WYRÓB i GŁOWNA SPRZEDAŻ

APTEKA

MIKOLASCHA

LWÓW KOPERNIKA 1.

Dziś podwó.
podwójny program

.

I

MIŁOŚĆ PARYŻANKI
(SERCE MIDINETKI)

Dramat w 8 aktach.

UWAGA: Już w najbliższych dniach i
RAMON NOVARO w filmie dźwiękowym

WESÓŁ Y

II

BUSTER KEATON w filmie

SPORTOWIEC z
i

MIŁOŚCI

Od poniedziałku 23 do 25 marca włącznie

Wielki dramat ilustrujący walkę policji z niebezpiecznemi bandytami.
W roli głównej Loiia Loraine I Alfons Ethier.

Ostatni polski film niemy

Następny progfram:

Sztabskapitan Gubaniew 1

a

Potężny dr. na tle niedawn. przeszłości z Liii Lyaną

JAN KIEPURA w filmie dźwiękowym

M A D R Y T JNEAPOL

„PAŁACE” W POMROKU NOCY

12S0 W SOSNOWCU,
ulica Warszawska 2.

na 15 rat miesięcznych
Elektrownia Okręgowa w Zagł. Dąbr.
w Sosnowcu
’’ c‘
uI. Sienkiewicza 9.

Reatauracfe od zaraz
odstąpię z powodu po
gorszenia stanu zdro
wia. Płaszewski, Chechło, powiat Olkusz.
2510-3

KOBIETA, CZY MĘŻCZYZNA?

a

w cenie 27.— i 30.— zł.

KUPNO
i SPRZEDAŻ

Rewolwer, witirjol luib kwas solny
—- oito ostateczny argument, którym
operuje zdradzony mąż , zazdrosna
żona, opuszczona kochanka czy ko
chanek, hy pomścić doznany, strasz
ny zawód, jaki ich spotkał.
Statystyki wykazują, że, jak kol-,
wiek zdawałoby się inaczej, częściej
kobieta, aniżeli mężczy.950 w Paryżu 16 mężów
. M —— y I • I. ~
zabiło swoje żony, a 20 ciężko je ra
niło, 20 kochanków zabiło swoje ko
chanki, a 24 ciężko je zraniło, ale
Żądać wszędzie, g
tylko
4
kochanki zamoa-dowały
swoich kochanków, a 8 kochanek zra
miło swoich kochanków.
oraz wszelkiego rodzaju wy
Lecz kto głębiej przeżywa dozna Swędzenie ciała
rzuty skórne usuwa
ny zawód — mężczyzna czy kobieta ?
KR5M
LAEH-AGE
(z Kogutkiem)
Także i pod wiziględem, jalk wskazu
je statystyka paryska, stoją mężczy Jeat to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, usuwa
źni na pierwszeim miejscu, bo w r. jący wady naskórka tak u dorosłych jak i u dzieci ,
R. M. Sp. W. Nr.' 53S3.
2009
1950 po dokonaniu mściwego mordu
poizbawiło się życia 25 mężczyzn, a
ISI
tylko dwie kobiety.

KINO

Żelazka elektryczne fi

WKiDtagii.

Cfcorolay plac!

Nr. 69

ŚPIEWAJĄCE

ŚRODEK
NA LOKATOROW
Wesoła komedja
w 2-ch aktach.

I

MIASTO I

i

ua 7Stnr? 7 Ml A U

» M ŁfimUŁIŁ fitt ŹMIflH
Anons!

TYGODNIK
AKTUALNY

▼

Od czwartku 26 marca

1

„Messalina“ |
Wielki dramat na temat
Miłości i Namiętności.

K
g

Na ogólne żądanie jeszcze tylko 2 dni!
We wtorek 24 i środę 25 marca r.b. Od soboty 28 marca r.b.
po cenach popularnych: dziecinne—30 gr.; III m. — 0.60; II m. — 80—; I m. 1.—; balkon 1.20;
Asy polskiego ekranu i sceny: Marje Malicka, Adam Brodzisz, K. Junosza-Stąpow- Realizacja słynnego arcydzieła
Aleksandra Dumasa p.t.: S
. ski i Eugenjusz Bodo w najnowszym i najpotężniejszym superfilmie p. t.:
KnMj
A. i K OD
na tle motywów arcydzieła St. Żeromskiego JM

W CZELADZI

W czwartek 26 i piątek 27 marca r. b. Kino nie będzie czynne.
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