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AGITACJA PRZEDWYBORCZA W ANGLJI

Gorączka przedwyborcza nie we wszystkich partjacli angielskich przejawia się jednakowo. Wśród partyj lewicowych wymowa.tej gorączki jest
swoistą, jak tó wskazuje rycina pierwsza, przedstawiająca pobojowisko wiecu kandydata radykalnej „nowej partji" Sir Oswalda Mosleya (x)
w Birmiiitrhr n. Inaczej agituje przewódca partji konserwatystów Sir Austin Chamberlain z historycznym mo nokiem w oku, jednający sobie glosy
praczek londyńskich.

SPRAWĄ

' ZWANY; TRAKTATU WERSALSKIEGO NIE BĘDZIE JEDNAK PORUSZONA*

NOWY JORK, 24.10. Ujawnienie ta
jemniczych odwiedzin senatora Boraha
na parowcu „Ile de France44 wywołało
w sferach politycznych Waszyngtonu oszalaniiające wrażenie. Plotkom i ko
mentarzom nie było końca. Niemal każ
dy dziennik wysuwał inną koncepcję.
Wczoraj w godzinach wieczorowych
sen. Borah udzielił wywiadu dziennika
rzom francuskim, którzy natychmiast
pizetelegrafowaii jego treść do Paryża.
W wywiadzie tyin germanpfilski senator
zaznaczył, iż nie widzi możliwości gospodarczego polepszenia w Europie i Ameryce bez zmiany traktatu Wersalskie
go. Zagadnięty o szczegóły przez kore
spondenta „Echo de Paris” odrzekł, iż
uważa
za konieczne zreformowanie
wschodnich granic Niemiec oraz przy
wrócenie dawnej świetności Węgier.
PARYŻ, 24.10. Wywiad z senatorem
korali rozpętał w pras-e paryskiej istną
burzę, Korespondent „Petit Parisieiit w
obszernej depeszy z Waszyngtonu donor
SV co następuje:
~~ Należy uważać wystąpienie sen.
oórah jako pociągnięcie polityczne, wykfhiune w porozumieniu ze sferami k’ePcv/niezenu amerykańskiej polityki zaS^unczjiej. Niewątpliwie była to gra ouczona na zaszachowanie Layala.
z-l!-lvgu.'e na uwagę szczegół, że sen.
^°i*ali brał udział w bankiecie w Białym
^nru, jakkolwiek nazwisko jego nie fiSurowało w spisie gości.

Przeciwłotewska
^łmonstracja akademików.
Warszawa, 24.10. (Tej. ,«i.) z iniJ'a,tywy naczelni ego komitetu aikademice^0 oclibyi się wiec ogółnoaka-diemóckii
. e'ti:w represjom aintyipodskim na Loty p° wiecu pochód skierow-aił się na
‘-zikioiliną. gdzie się mieści poselstwo
ęp 'V£-K!’e PbiKja .ni'e dopuściła diemomU1; | Cw przed gmach póJeilistiwa. Grupa
Ma
przeszła u-aSitęipnie ba ni.
fałkowską 1 po d>ro<dize wybMia szyatelier fot oginaficzinego „Stu’ gdzie się mieściły rezma-ile uoriieiy.

leziona wspólna platforma, na której zo w tym celu, by u zgodnie politykę Fran
staną opracowane nowe plany ratowania cji i Ameryki z prezydentem Hooverem,
Nie zamierzam zastanawiać się nawet
chorej gospodarki światowej.
nad tematami, które sen. Borah poruszył
LAVAL A BORAH.
ua pokładzie „Ile de France44 i któremi
NOWY JORK, 24.10. Wczoraj późnym w dalszym ciągu mnie niepokoi. O ja
wieczorem dziennikarze francuscy przy kichkolwiek zmianach w traktacie Wer
puścili atak do apartamentów premjera salskim nie może być mowy. Prasa fran
Lavala, domagając się wyjaśnień w spra cuska nie powinna dać się sugestjonować
wie rozmów z Boraliem. Życzeniu dzien wywodom sen. Boraha, gdyż są to jego
nikarzy stało się zadość. Premjer Layal osobiste poglądy, z któremi rząd francu
przez usta swego sekretarza złożył o- ski nic może śię liczyć44?
świadczenie następujące:
ZŁOŚLIWA INTRYGA.
„Nie po to przybyłem do Waszyngto
PARYŻ, 24.10. Perthiax w depeszy na
nu, aby polemizować z s. Borahem, lecz
desłanej z Waszyngtonu do „Echo de
Paris”, •_ zwraca iiwagę ,ila specyficzne
\varuiiki,.,w jakich .odbył się. wywiad z
Podziękowanie.
ś. Boranem., Przed wywiadem Borah kon
Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę
ferował długo ż Homerem i zdaje się
ńie ulegać ’ wątpliwości, że gra Obu poli
tyków ;byłn ; Zawczasuuzgodniona,
przewielebnemu Duchowieństwu, Stów. Pań Miłosierdzia Sw. Wincentego a Paulo,
Dyrekcji Zakładów Solvay, Kochanym Kolegom, Ochotniczej Straży Pożarnej i Or
K<irespondenŁ nazywa wystąpienie
kiestrze Zakładów Solvay, Szanownemu Obywatelstwu Grodżca i wszystkim, którzy
sen. Boraha złośliwą intrygą, która spa
współczuli w strasznem nieśzczęśoiu, pogrążeni w nieutulonym żalu
liła na panewce. Jednakże manewr ten,
8535
i
gdyby go wzięto na serjo, mógłby wpły
nąć bardżo ujemnie na rokowania wa
tą drogą składają serdeczne podziękowanie
RODZINA.
szyngtońskie. . -

OFICJALNY KOMUNIKAT.
NOWY JORK, 24.10. Urząd do spraw
zagranicznych w Waszyngtonie wydal
oficjalny komunikat o przebiegu roko
wań między premjerem Layalem a prę
ży den tein Hooyerem.
komunikat głosi, że po czterogodzin
nej konferencji obaj mężowie stanu wypewi.eiizieli się jasno w najistotniejszych
sprawne) politycznych, które obchodzą
zarówno łrancję, jak i Amerykę, gdyż
zmierzają do usunięcia kryzysu świato
wego. Komunikat zapewnia, iż niema
kwestyj spornych i wkrótce będzie zna

ś. p. Leokadlji z Izdebskich BRESSEŁ,
MĄZ,. DZIECI WNUKI

PROCES BRZESKI
500 świadków — Sześciotygodniowa rozprawa
■WARSZAWA, 24.10. (Teł/wł.) W. poniedziaiek rozpocznie się proces brzeski.
Obrońców będzie około 20. Oskarżenie
postawi 200 świadków, a obrona 500.
W poniedziałek nastąpi załatwienie

formalności oraz odczytanie aktu oskar
żenia. We wtorek oskarżeni.złożą oświad
czenia, a we środę rozpocznie się bada
nie świadków. Proces potrwa około 6
tygodni.

Zmiany w ustawie adwokackiej

Protesty wyborcze
j

W7SĄDŹ1E;NAJWYŻSZYM?

WARSZAWA, 24.10. (Te,l.1 wl.) W poniedaiiailek Sąd " Najwyższy rbzipaitirywać
będzie protest wyborczy do . Senatu z
■ vojewóci'ztv\ia. Pomorskiego oraz sejmo
wy protest wyborczy z okręgiu 62 —•
Lida. '
1

Projekt ma być wycofany.
WARSZAWA., 24.10. W kołach adwo
kackich rozeszły się miarodajne pogło
ski o wycofaniu przez rząd projektu
kagańcowej ustawy adwokackiej, który
wywołał burzę sprzeciwów. Jak słychać,
rząd zdecydowany jest do zmiany arty
kułów, które szczególnie rozdrażniły palestrę, a w pierwszym rzędzie art. 82 o
skreślaniu adwokatów. Pozatein, jak zaDcwniaja. zmienione z.ostana i>izeoisv o

aplikacji.
Projekt kasował aplikację sądową dla
kandydatów do stanu adwokackiego.
Wobec konieczności budżetowych apli
kacja sądowa ma być podobno przywró
cona w zmienionym projekcie. Chodzi o
to, że rezygnacja z bezpłatnej trzylet
niej pracy aplikacji sądowej, kosztowa
łaby skarb państwa miljony złotych.

Józef ANISFELD

specjalista chorób serca i nerek
w SOSNOWCU Targowa 12
od dziś ordynuje od 12—1
1 od 3—5 i ma telefon 1-63.

S.

..KURJER ZACHODNT

Z
DNIA. ■'
«GEGESSŚ?®Ka oaas®
„NAJSMUTNIEJSZY OBJAW44.

B>kierownik Ministerstwa skarbu
p. Ignacy Matuszewski. przypomniał
się na łaniach „Gazety Polskiej”,
zwalczając, stanowisko' opozycji wo
bec pożyczki .telefonicznej; p. Matu
szewski tak biada:

BieSziela 25 października 1931 ronn.

Zobowiązania Zamory
powodem jego ustąpienia?

PARYŻ, 24.10 (KAP). Prasa paryska
ogłasza, że b. preanjer hiszpański Za,mo
ra dał formalinę zobowiązanie niuincjuszowi papieskiemu w Madrycie mgir. TcdeschinieimU', że tekst nowej konstytu
objawem w całej cji lrirzpańskiiej nie będ-zie zawierał po

^Najsmutniejszym
krytyce .jest to, żc krytykujący zdają
się wierzyć w to, co mówią. Objaw to
zaiste smutny*4

Słuszną też uwagą zaopatruje po
wyższe oświadczenie p. Matuszewskie
go krakowski „Naprzód", gdzie czy
tamy:
„Wciąż według p. Matuszewskiego
nie należy wierzyć w to, co się mówi.
Należy świadomie cyganić, blagować, oszukiwać, .uprawiać najwstrętniejszą de
magogię! To ■' się sanatorom podoba!
Przez pięć lat" stosowali sanatorzy tę
metodę, okłamując społeczeństwo., obie
cując mu raj pod panowaniem sanacji.
Dziś jeszcze sanacyjny Car ma śmia
łość zarzucać opozycji sejmowej upra
wianie „wysokiego poziomu demagogji44.
„Kurjerek", robiący panikę dolarową,
z pewnością nie ii a rażą się na ciężki
zarzu p. Matuszewskiego, żc wierzy
w to, co pisze.;,“
WYWÓZ SZMAT.
Syjonistyczny „Nasz Przegląd" do-

aósi: .
„Na rok bieżący ustanowiony był
dokładny kontyngent wywozowy na
szmaty, potrzebne do wyrobu papie
ru, przyczem kontyngent ten określo
no na 150 wagonów. Wszelkie stara
nia eksporterów w kierunku podwyż
szenia kontyngentu 6pełzły na niczem
pomimo, że zapotrzebowanie zagrani
cy na ten artykuł było ogromne.
Eksperterzy podzielili pomiędzy sobą
otrzymany kontyngent, stosując się
dokładnie do posiadanych możliwości
■Wywozowych. Tymczasem niedawno
eksporterzy dowiedzieli się że Zwią
zek strzelecki w Lublinie otrzyma! od
departamentu przemysłowego Min.
przemysłu i handlu kontyngent dodał
Łowy na 50 wagonów szmat.
Nie zrozumiano ńa początku, skąd
Związek strzelecki do handlu szmata
mi, jednak w krótkim czasie sprawa
się wyjaśniła, mianowicie gdy na ryn
ku zaczął się handel zaświadczenia
mi wyWotowemi. jak się dowiaduje
my, w związku z wydaniem dodat
kowego kontyngentu interwenjować
będą u władz przedstawiciele przemy
siu papierniczego".

stanowień wrogich Kościołowi i że za
gna,ramuje pełną wolność sumienia. Alc-ala Zamora gotów jest na żądanie Sto
licy Apostolskiej potwierdzić dane w
swoim czasie obietnice nuincjueizowi na
piśmie.

Kukła premjera Venizelosa
spalona na stosie w Nikozji.
WIEDEŃ, 24.10. Oświadczenie promjera Vemizeilos'a, który zaiwi-adiOimił
rząd aingudlski, że Grecja nie imteiresuijc
się zajściami na Cyprze, uważając wy
spę tę za im-tegnailną część imiperjium brytyjsk’ego, wywołało wśród powstańców
cy pryj-skieh rozgoryczenie.
Rozumie się, że po tekiem oświadcze
niu rewolucja straciła rację byltu, a po

ws lancy zaprzestali wszelkich kiroków
zaczeipnych wobec właidiz ainigiiedskiicli.
Wczoraj o godz. 9 w ieczorem na ryn
ku, iw Nikozji tłum ćpali1!1 kukłę,, wyoibttażającą promjera VeniiizeloiS'a. Spalo
no pozatem wszystkie szlam dairy greckie,
które w ciągu trzech dimi zdobiły domy
Nikozji, (lliuisitirację z tego miiiaisita podajemy n«a str. 5).

Niefortunny pomysł
urzędnika Kasy chorych.
WARSZAWA, 24.10. W numerze 9
organu Związku zawodowego pracowni
ków ubezpieczeń społecznych w Polsce,
„Praca Społeczna1", ukazał &ię niezwy
kły artykuł podlpisany prze® jędrnego z
iwyższych urzędników warszawskiej Ka
sy chorych, w którym autor występuje
z zaiste oryginalnym projektem... wyda
wania codziennego pisma, organu Kasy
chorych.
W obszernym artykule aiydor wywo

dzi, że koszt tej imprezy byliby niewiel
ki w stosunku do jej pożytku. Ubezpie
czeni, pusze autor artykułu, miaist spę
dzać czas oczekiwania <w poczekaliniach
Kasy na obgadywaniu Kasy ii opowiada
niu sobie, nawzajem skarg na tę instytu
cję, mieliby zajęty czas. czytaniem aktuaJnej lektury, pouczającej o tym
wszystkim, co czyni Kasa chorych dlla
swoich członków. Amfor artykułu wyra
ża wtiarę w zread^owanie projektu.

Pogrzeb Edisona
Ostatnie chwile jego życia.

W pogrzebie Edisona w West Orange wzięły udział tłumy publiczności.
Obecna była również małżonka pre
zydenta Hoovera. Zwłoki Edisona zło
żono na cmentarzu w miejscowości
Rósedale. .
O. ostatnich chwilach Edisona do
noszą, co następuje:
Gdy w ubiegły piątek Edison utra
cił przytomność, lekarze zawiadomili
rodzinę, że katastrofa może nastąpić
każdej chwili. U łoża chorego zgro
madzili się najbliżsi krewni. Pani Edi
son, która przez cały czas osobiście
pielęgnowała męża, przyjęła wiado
„POWIEDZONKA11.
mość o zbliżającym się zgonie ze
Według „Kurjera Lwowskiego11 od Smutną rezygnacją. Agonja rozpoczę
lat 6 publicystyka sanacyjna lubuje ła się w niedzielę o godz. 3 nad ra
się w różnych „powiedzonkach":
„Przywróciła ona tradycje czasóvy sa nem a serce wielkiego wynalazcy

przestało bić o 3,34.
Ostatnie godziny życia Edisona
śledził cały świat z niezwykłeni zain
teresowaniem. Do domu Edisona be
zustannie nadchodziły zapytania o
stanie jego zdrowia. W parku, w ga
rażu automobilowym urządzono spe
cjalną stację telegraficzną i telefonie?,
ną, która udzielała odpowiedzi. Stąd
też rozeszła się po całym świecić z
szybkością błyskawicy wiadomość o
śmierci wynalazcy.
Ciało Edisona zostało złożone w
bronzowej trumnie o 6zklanem wieku.
Twarz zmarłego jest pogodna i spo
kojna. Wygląda on, jak gdyby spał.
Katafalk z trumną ustawiono w ulubionej pracowni zmarłego.

skich, gdy gromko wykrzykiwano że „Pol
ska nierządem stoi“. W 1927 r. równie gło
śno wykrzykiwano entuzjazm dla „pożyczki
kluczowej”, w 1928 r. — dumę z deficytów
bilansu handlowego, „bo Polskę na ten luk
sus stać”, w 1929 r. — że jest „byczo", choć
było po 100 milj. miesięcznie protestów
wekslowych, w 1930 r. — zapewnia, że
„wkrótce się zacznie poprawa — bo już je
steśmy na dnie kryzysu". Obecnie chodzi
po słusznej otpinji również mądre powie
dzonko o kryzysie „strukturalnym, a nie
cyklicznym4*. Autorowie tego frazesu gdzieś
w jakiejś broszurce przeczytali, że bywają
kryzysy „cykliczne4*.

Nam się wydaje, że kryzys jest
przedewszystkiem bardzo... krytycz
ny-

Posłowi Czarneckiemu
GDAŃSK ZARZUCA ZDRADĘ
STANU.
W związku z odczytem posła

na
Sejm gdański inż. Czarneckiego w
Krakowie ogłosiła prasa gdańska jed
nobrzmiący komunikat, pochodzący
widocznie z biura prasowego senatu,
w którym nietylko stara się zarzucić
p06. Czarneckiemu, że przedstawił
sytuację mniejszości polskiej w spo
sób nieprawdziwy, lecz równie i oskarża go o popełnienie zdrady stanu
na niekorzyść Wolnego Miasta (!)
przez rozsiewanie fałszywych pogło
sek o Gdańsku i krytykowanie pu
bliczne polityki Wolnego Miasta.
Podkreślić należy, że odczyt posła
polskiego o sytuacji mniejszościowej
w Gdańsku został przez gdańskie
czynniki oficjalne określony, jako
zdrada stanu,. podczas gdy te same
czynniki niezliczone odczyty posłów
niemieckich do sejmu gdańskiego na
terenie Rzeszy wygłaszane, w których
państwo polskie jest stałe objektem
i'ak najordynarniejszych napaści, oireślały jak*o zasługę wobec Wolne
go Miasta.

Nr. 24?

Powrót zbuntowanych marynarzy niemieckich z Rosji do portu macierzystego -w Kieł
pod ochroną policji. Marynarze ci wnieśli prośbę, o łagodny wymiar kary za przyłą
czenie się do buntu, wywołanego przez kolegów, którzy zostali w Rosji. „

Czy był to reumatyzm, czy też co innego —
w każdym bądź razie czuję się teraz zu
pełnie zdrowa i mogę jak dawniej praco
wać, pisze nam m. in. pani Wł. Suska, War
szawa, Stare Miasto 4-6. W ciągu szeregu
lat leczyłam się w najrozmaitszy sposób,
chcąc pozbyć się moich dokuczliwych i mę
czących bólów, które występowały coraz to
w innem miejscu: w krzyżu, plecach a cza
sem znów w stawach rąk i nóg. To z pew
nością pogoda, przeziębienie. — twierdzili
jedni i radzili trzymać się ciepło lecz nie
stety, nie mogłam długo uleżeć w łóżku.
To chyba reumatyzm, podagra — utrzymy
wali inni, zalecając ścisłą dyjetę. Nie jada
łam prawie wcale mięsa i próbowałam cią
gle coraz to nowe leki. Lecz skutek był
wręcz przeciwny, czułam się coraz gorzej i
gorzej Co też mi doprawdy dolegało to i
dziś, rzeczywiście, powiedz’**" nie moce —

wiem tylko jedno, od czasu, gdy zaczęłam
zażywać Togal, nie czuję już żadnych bó
lów i mogę, jak dawniej normalnie praco
wać. Tysiące udręczonych odzyskało przy
pomocy Togalu swe zdrowie! Przy reuma
tyzmie, podagrze, łamaniu w krzyżu, rwa
niu w stawach, bólach nerwowych i głowy,
grypie, przeziębieniach i pokrewnych cier
pieniach działają tabletki Togal szybko i
pewnie. Togal nietylko uśmierza bóle, lecz i
w zarodku zwalcza te niedomagania. Nawet
w chronicznych wypadkach osiągnięto przy
pomocy Togalu pomyślne rezultaty. Nie
szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga
nów. Przeszło 6000 orzeczeń lekarskich.
Spróbujcie więc Sami dziś jeszcze, lecz żą
dajcie we własnym interesie tylko tabletki
Togal. Niema bowiem nic lepszego! Do na
bycia. we wszystkich amtekach.
8835

MIN. GRAND! V/ BERLINIE.
Dziś w niedzielę rano przybywa do Berlina włoski minister spraw zagranicznych
Grandi przyjęty będzie w poniedziałek na
audjencji przez prezydenta ilindenburga.
Wcdiug informacji prasy rozmowy poli.
tyczne między Grandini a przedstawiciela
mi rządu Rzeszy dotyczyć będą przedewszy.
stkieni spraw rozbrojenia i reparacji. Po.
zatem omawiana ma być, jako punkt spe
cjalny, kwestja taryfy celnej w traktacie
handlowym niemiecko-włoskim, przyczem
rząd włoski domaga się pewnych ulg w imporcie do Niemiec

DR. MED.

A. NASIŁOWSKI
SPECJALISTA CHORÓB DZIECI

powrócił
Sosnowiec, — Marjacka 4 b.
Telefon 7-64.
Podziękowanie.

WPanu Dr. Fomienko z Cze
ladzi za staranne wyleczenie mo
jej żony Eleonory Boguckiej, oraz
felczerowi p. Koprzywie za tros
kliwe opatrunki składam tą* dro
gą serdeczne podziękowanie
8689
Józef Bogucki.

Z całej Polski.
KATEDRA KS. WITOLDA.
Baidiainuia podziemi kaitediry wiiłleńsktej
doprowiadiziiily do odkrycia ziręibów kat©diry Wielkiego kis. Witolda. Odkopano
siłiuip ośmioikąitiny, sitiainoiwiący część fiilLaimi
drugiej katediry Witoldów ej. W ten siposób ueitiailono jiuiż budowę kaitediry iwdilteńskiej: pienweizia kaitedira, dlrewniaima zostalla 'zbudowania przee Jaigieillę, druga w
■sitydiu golfyclkim pnzez W. kis. Wiiioilid^,
trzecia barokowa ii wireisizicie obecna w
styllu neokiliaisyicizinyim. Minieje projekt
ziroibieinia situldlzieuiiki ikoilo filairu, gdzie po
.zakończeniu robóit moźinią ibędiziie oglądać
koilipjimoiść rozbudowy katedry iwiicń*
słkiiej.
JUBILEUSZ GÓRALSKIEJ
TWÓRCZOŚCI TETMAJERA.
Związek Podhalliain w Krakowie wi®
z komiteitem obywatelskim ptnojekiuje
ma dizii-eń 15 fet opadła rb. urządlzcnie św'ę
tia poidlhailiaińisikiiej 'twórczości (40-ilecia>)
wiieilkieigo poety i piewcy skia*Iinego Pod1hialLa, Kaizćimierza Pinzetnwy - Tatuniaijeina.
Włiaśmiie w biieiżajcyjn roku muj-a lial 40,
kiedy w jeduiyim z tomów poczyj ieigo
poety ukaizai &ię p)iea?ws'zy, gwarą góral
ską pćlsaaiy. prześliiic-zury wiiereiz, pt.: „Li®I
łłainiuisii“, prizez co do łiiteinatuiry pokk'ej
wiprow-aidizioinia została- z irdiuimfeim pora®
pieirwsizy gw.aira pódhailiańekia. Podobny
uroczyisitość w późniiicjiszym term.iiniie
rządtzia Wiatrisizawa.
REZERWAT PRZYRODY IM. KS. ARG
BILCZEWSiKIEGO.
We Lwoiwie powstała myśl u/bwcirzeinii18
n.a teremiic zabytkowej roślijnności, le
śnej i siteipowej,, około Złoczewa reizetfw-atiu pirizyrodiniczeigo, poświięconcigo trwa
lej p-aimdęicii fe. aircybi.skupa BiifczeW. skiiieigo. J aik wiiaidtomo, śp. aircybitkiUlP
Bćllczewislkii prócz zalet 'wdeilikóeigo diucka
pełnej poświęcemiia priacy diuiSiZipa^T*’
ek.iej i pa-tirjoityicizinej, zorany byl1 jako
miiiłoiśniiik przyrody ojczyisifej. Sprawa
ochrony przyfrody w Molopohce Wschocłiniiej w.iełic zawdlziięcza zmarlomu arcYpiaisteTizowii LwiO|jva,
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Projekt nowego prawa

1

niedziela 25 października 1931 roku.
v

ALSTHOM

wprowadza śluby cywilne, rozwody i małżeństwo, koleżeńskie.
projekt prawa małżeńskiego, opraćovvyWany był w Komisji Kodylikalvjnej w najściślejszej tajemnicy,
poufność posunięto tak daleko, że
n.(]Vl projekt został uchwalony i wy.jpukowany, postanowiono ani jedne
go egzemplarza nie wypuszczać poza
biuro komisji. Dopiero niedawno za
powiedziano, że prof. Lutostański,
dówny autor ustawy małżeńskiej
ma
w dniach najbliższych przed
stawić i skomentować na odczycie w
stałej delegacji zrzeszeń i instytuN-j prawniczych".
Zanim się to jednak stało, ujawnił
zasadnicze, paragrafy nowego proje
ktu, Boy-Żeleński w ostatnim nume
rze „Wiadomości Literackich4’. Dla
czego właśnie Boy stał się heroldem
projektu tak ściśle dotąd zakonspiro
wanego, ’ łatwo zrozumieć. Projekt
komisji kodyfikacyjnej idzie bowiem
po linji głośnych artykułów Boya i
wprowadza śluby cywilne, rozwody,

MAŁŻEŃSTWO NA PRÓBĘ.

Ale już najdalej idzie projekt w
postanowieniach o rozwodzie, odno
szących się do małżeństw bezdziet
nych. Tu już niedaleki jest od postu
latów Lindseya czy Russela „mał
żeństwa koleżeńskiego44, czyli inaczej
m ó av i ąc małże ń s t aa a n a p r ó’b ę. M a ł żeństAco bezdzietne według tego pro
jektu może się rozejść po upływie 3
lat bez podania powodów:

przejść w rozwód, anulujący zupełnie mai
źeństwo.

RÓWNOUPRAWNIENIE.

Wprowadza dalej nowy kodeks
małżeński zupełne równouprawnienie
męża i żony w nialżeńshvie.
Alt. 52. Każdy z małżonków obowiązany
jest przyczynić się wedle swej możności do
ponoszenia ciężarów utrzymania rodziny.
Art. 40. Żona może obok nazwiska męża
zatrzymać rodowe, jeżeli to zastrzeże w
akcie małżeństwa.
Art. 41. Mąż i żona mają równe prawa
i równe obowiązki wobec dzieci.
Art. 42. Mąż i żona wspólnie sprawują
władzę rodzicielską. W razie niezgodności
rozstrzyga e>ventualnie sąd.

Art. 54. Małżonkowie av wieku powyżej
25 łat, nie mający wspólnie małoletniego
potomstwa, zdolni do działań prawnych,
mogą, za /.obopólną zgodą, po 5 latach trwa
nia małżeństwa, Avystąpić do sądu z prośbą
o rozłączenie (separację) bez podania powo
Powyższe informacje pod a jemy za
dów.
Alt. 55 i 56. Sąd wezwie ich i po wyja „ABC44, które kończy je następującą
śnieniu prawnych skutków spyta, czy trwa uwagą:
ją w zamiarze; jeżeli tak, postanowi rozłą
— Ograniczamy się narazie do in
czenie na rok jeden i orzeknie, po wysłu formacyjnego podania projektu no
chaniu wniosków małżonków, av sprawie ich wego praAYa małżeńskiego, który wy
zamieszkania oraz ciężarów utrzymania.
Art. 57. Jeżeli po roku pohvierdzą to, sąd wołać musi, już na pierwszy rzut oka
orzeknie rozłączenie na czas nieograniczo poważne zastrzeżenia i sprzeciwy,
ny, nie .uznając winy żadnego z małżon przechodzi on Bowiem wszystko to,
a nawet coś w rodzaju małżeństwa ków.
trzech latach, ewentualnie wedle uzna czego'można się było spodzieAYać w
na próbę, czego nie zawiera żaden z niaPo sądu
wcześniej, rozłączenie to może najśmielszych przypuszczeniach.

dotychczasowych kodeksów na świe
cie.

Art. 24. Po dopełnieniu czynności przed
wstępnych przed właściwym urzędnikiem
stanu cywilnego, narzeczeni mogą zawrzeć
ślub, składając przed urzędnikiem stanu cy
wilnego albo przed duszpasterzem zgodne
oświadczenie w przytomności dwóch świad
ków, źe zawierają dozgonny związek inałieński.
Art. 25. ślub może być zawarty przed
którymkolwiek urzędnikiem stanu cywilne
go Rzeczypospolitej Polskiej, albo przed
duszpasterzem uznanego w Polsce wyzna
nia, do którego należy jedno z narzeczo
nych.
Art. 26. ś'ub przed duszpasterzem ma sku
tek cywilny narówni ze ślubem zawartym
przed urzędnikiem stanu cywilnego, o ile
przedstawiono protokuł urzędnikowi stanu
cywilnego celem sporządzenia aktu małżeń
skiego.

(prnetwariają prąd zmienny na stały)
dla: ffarsAy
kin
8676
szkól (laboraatorja)
elektrolizy
i radja

Kattwice, Dworcowa 16
Tel. 22-29.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa
Żądajcie katalogów C.

Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano przez
kilka dni z rzędu szklonkę naturalnej ay-ody gorzkiej „Franciszka-Józefa44. Żądać w
aptekach i drogerjach.

Tak więc wprowadzono ślub cywilny
i zrównano go z ślubem kościelnym.

Antypolska propaganda

ROZWODY.

T^odać tu trzeba, że rozwód może
orzec również w stosunku do
^^żeństwa, zawartego w kościele kaSS&kim, gdyż wobec prawa każde
®ałżeństwo bed zie traktowane jako
Cy3vilne.

prostowniki „Tungar

swego lokalu wyborczego ogłoszenie,
zawiadamiające, że przyjmuje osobi
ście każdego wyborcę dó godz. 9
•wiecz. i gotów jest osobiście odpowia
dać na wszelkie pytania z zakresu
platformy wyborczej.
Składając przepisaną kaucję, Mac
Donald demonstracyjnie zapropono
wał 60 tysięcy marek niemieckich z
okresu inflacyjnego, tyle •— powiada
— zarabiał robotnik niemiecki tygod
niowo, a nie miał co jeść. Jeżeli eię
chce uniknąć skutków takiej inflacji,
należy glosować za rządem narodo
wym.
Bys.

Oto postanowienie, odnoszące się do
ślubów cywilnych:

Ar. 58 określa szereg punktów, w razie
których sąd może postanowić rozłączenie na
żądanie jednego z małżonków, jeżeli uzna
ze wzgląd na dobro małoletnich dzieci nie
doi temu na przeszkodzie, oraz jeżeli stwier
uzi trwały rozkład pożycia. Powodami takiemi są: cudzołóstwo (w pewnych określo
nych warunkach), opuszczenie, odmowa
środków utrzymania, więzienie wyżej lat
pięciu lub hańbiące przestępstwo, życie rozwięzle, zajęcie hańbiące, pijaństwo i narko
man ja, weneryczne choroby, niemoc płcio
wa bez względu na czas jej powstania.
(Nie można powoływać się na niemoc płcio
wą osoby, która przekroczyła 50 roku żye*a, oraz osób, które od lat 10 pozostają w
związkach małżeńskich).
.Art. 61. Sąd orzeka rozłączenie na czas
Nieograniczony i ustala, czy i która ze stron
Ponosi winę.
Art. 62. Małżonkowie rozłączeni nie mogą
wstępować w nowy związek za życia dru8leJ połowy.
. Art. 77. po upływie 5 lat od uznania mał
żeństwa za rozłączone, sąd, na żądanie jed
nego z małżonków, orzeknie zamianę roz‘‘Kzenia na rozwód, przez co małżeństwo udaje.
Sąd może na żądanie drugiego małżonka,
odmówić zamiany na rozwód, jeżeli uzna,
ze dobro małoletnich dzieci stoi temu na
Przeszkodzie.
, ?ąd, na żądanie osoby rozłączonej wyro
kiem prawomocnym, może, ze względu na
“kedczności sprawy, skrócić powyższy ter3 lat wedle uznania.
.Art. 78. Osoba rozwiedziona może wstąPJe w nowy związek małżeński.
,Ąrt. 79. żona wraca do nazwiska panieńkiego; jeżeli ma małoletnie dzieci nazwivKa .męża, sąd może jej przyznać zacho
dnie nazwiska nabytego przez małżeństwo.

FRANCUSKI
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ŚLUBY CYWILNE.

i Wprowadza dalej nowy projekt
prawa małżeńskiego rozwody, roz
różniając
małżeństwa posiadające
dzieci, od małżeństwa bezdzietnego.
Wstępnym krokiem do rozwodu jest
rozłączenie (separacja), po którem
przysługuje óądowi w odpowiednim
terminie orzec rozwód. W odniesieniu
do małżeństw, posiadających dzieci,
nowy projekt postanawia:

WYRÓB

STŁUMIENIE POWSTANIA NA CYPRZE.
Powstanie na wyspie Cypr, zamieszkałej przez ludność grecką, która skłania się ku
swej ojczyźnie, zostało stłumione, przez dwa krąźoAvniki angielskie, które przybyły
z Marty, oraz, kompanję piechoty, przysłaną przez władze angielskie samolotami z
Kairu. Na ilustracjach widzimy: widok Cypru od południa, kawiarnię w mieście Larnaca i ruch na bazarze w mieście cypryskiem Nikozja.

Anglja w przededniu wyborów.
WAŁKA ROZEGRA SIĘ MIĘDZY SOCJALISTAMI
1 KONSERWATYSTAMI.

(Korespondencja własna „Kurjera Zachodniego").
Londyn, 22 października.

Wybory zbliżają się av szybki em
tempie. Z clncilą zamknięcia list)
kąndydatÓAC, z,chaosu stronnictw, pro
grainów, poglądów wylania się obraz
ryAcaliżacji
dAvóch najmiększych
partyj: konserwatystÓAv i socjali
stów. Walka zasadnicza toczyć- się
będzie 'właśnie między temi ugrupo
waniami: pozostałe są niezbyt liczne
(pod względem ilości kandydatÓAc).
Na ogólną liczbę 1.286 kandydatÓAy
konserwatyści ■ zgłosili' 517 nazwisk,
Laboiir Party — 515, liberałowie —
121, reszta przypada na drobne .stron
ił ic t w a, k t ó r e p o r a z pi e r wsz y av An
glji Avystępują do Avalki wyborczej.
Dość powiedzieć, że słabe av ostatnich
czasach stronnictwo liberalne rozbiło
się na trzy obozy: liberałów, „orto
doksyjnych4’ pod wodzą Llpyd Geórge'a, liberałÓAV „narodowych" z 6ir
Johnem Simonem na czele i wreszcie
liberałÓAY „niezależnych",
którym
przewodzi sir Herbert Samuel.
Part ja Pracy staje do walki rów
nież niejednolicie: jako zAvolenniczka
wolnego handlu i socjalizacji ban
ków (pour epater le bourgeois) —
pod wodzą Hendersona, i jako ,,narodoAca Partja Pracy4’, Avlokąca się
av ogonku za konserAvatystami — z
Mac Donaldem na czele. Do walki
wyborczej staje Avreszcie utworzona
przez sir Oswalda Mosley‘a anonimo
wa -Nowa Partia4’ o jakimś lewico-

wo - faszystowskiem
kierunku, a
wreszcie — komuniści.
Giełda londyńska, czule reagująca
na zbliżające się Avybory, notuje za
kłady na korzyść konserwatystów
na poziomie ■ prźeAvidya\ anej większo
ści 180. mandatów. 1 sio lnie, syt.uaćja
socjalistów nie jęst teraz tak korzysta
na, jak Av"r. 1929.
Część parlament/ liczy, już 67 poSIów, ac zk o I w i e k av y bo ry je szcze si ę
nie odbyły. Są to kandydaci -..bezkon
kurencyjni’4, zgłoszeni: -w , okręgach
lak dalece pewnych, że. przeciwnicy
nie stapiają im wcale czoła. System
wyborczy angielski wymaga, by każ
dy kandydat złożył kaucję 150 fun
tów’ szterl.; o ile nie zdobędzie pew
nego minimum głosów; kaucja prze
pada. Tó też w-beznadziejnych dla
niektórych stronnictw okręgach kan
dydatów zupełnie nie'wystawiono.
Wybory personalne (nie z listy) ma
ją Aviele zalet. Kandydat winien 6ie
dobrze „zaprezentować44 av swym okręgu, by — poza swym programem
— zdobyć popularność wśród wybor
ców. Stąd też ogromna ilość Avieców
przedwyborczych, na których kandy
dat musi się pokazać, przemówić,
„przedstawić się44 tłumom. Niektórzy
czynią to w sposób osobliwy: pewien
kandydat konserwatystów po 3 razy
di ze unie przemawia na Aciecach, poza
tem jednak • wywiesił na drzwiach

NIEMCÓW CZESKICH
W KARLSBADZIE.

W Karlsbadzie wychodzi dziennik
.Diutsche Tageszeitung1', będący or?
gatiem zakładu kuracyjnego, przezna.
ozony dla kuracjuszów, którzy jak
wiadomo zjeżdżają się tutaj z całego
świata. Pismo to pozazdrościło praw
dopodobnie sławy niemieckim dzien
nikom z „Reichu" i szkaluje systema
tycznie państwo i naród polski. Niem
cy z karlsbadzkiego „Kuranstaltu"'
ttie krępują się niczem. nawet wzglę
dami grzeczności i gościnności; za
ślep. tn.e hakatystyczne i butny nacjo
nalizm każę im nawet zapomnieć o
e/.ysiem wyrachowaniu ktipieckiem.
W Karlsbadzie przebywa przecież corocznie spora liczba Polaków na ku
racji. I dla tych Polaków częściowo
za ich pieniądze wydaje Kuranstalt
gazetę, napadającą raz po raz na
Polskę.

,W wspomnianym . „Karlsb.ader Badeblącię" pojawił się artykuł p.t,
..Poleris geistige llustkammer" o dzia
łalności Instytutu bałtyckiego. Nie
znający stosunków polsko - niemiec
kich, zwłaszcza zaś kwestji Pomorza
polskiego, czytelnik musi odnieść wra
zenie, że Instytut bałtycki, to instytu
cja na wskroś bojowa, której zada
niem jest conajmniej znszczenie ży
wiołu niemieckiego nad Bałtykiem i
zawojowane wszystkich państw nad
bałtyckich. Kwestję Pomorza polskie
go przedstawia „Deutsche Tageszeitang” w lakiem oświetleniu, jakoby
Polska czuła się winną grabieży praniemieckiego kraju 1 starała się przy
pomocy Instytutu bałtyckiego uspra
wiedliwić tę swoją grabież.
Dobrzeby było, by opinja polska
dowiedziała się, jakiemi to niezwykłe,
mi sposobami stara się zakład kura
cyjny karlsbądzki ścągnąć do siebit
gości narodowości polskiej.

Zapisujcie się do P.M.S.
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DO SLĄSKA, CZY DO KRAKOWA?
Sfery gospodarcze o zniesieniu województwa Kieleckiego.
W sprawie projektowanego przez ale nawet niezależnie od istnienia gra chowana w innych warunkach. Może
komisję dla usprawnienia administra nic między poszczególne mi < krajami, to być powodem przeróżnych konflik
cji przy Badzie ministrów nowego po taki więc, czy inny podział admini tów, wytwarzających nastroje nie
działu administracyjnego państwa, w stracyjny nie ma żadnego wpływu na przyjazne między poszczególnemi czc
szczególności zaś w sprawie projektu współpracę poszczególnych
gałęzi ściami przyszłego woj. Śląskiego.
zniesienia województwa Kieleckiego i przemysłu. Współpraca ta może ist
Z przytoczonych tu pobieżnie waż
przyłączenia do województwa Śląskie nieć. mimo odzielania ośrodków’ prze niejszych powodów sfery gospodarcze
go Zagłębia Dąbrowsko—-Krakow mysłowych granicami województw, Zagłębia uważają przyłączenie Zagłę
skiego uakazały się „Uwagi i wnioski Jest to nawet pożyteczne, czego nie bia Dąbrowsko—Krakowskiego do
Rady zjazdu przemysłowców górni można powiedzieć o łączeniu okręgów Śląska za niepożądane i niauzasadczych i hutniczych w,Sosnowcu .
przemysłowych w jedną całość,. wte nione. a nawet wręcz szkodliwe.
W „Uwagach ‘ swych Rada Zjazdu dy bowiem faworyzuje się tylko prze Rozumiejąc jednak potrzebę przepro
WKATOWICACH ■
przyznaje potrzebę zniesienia -woje mysł ze szkodą rolnictwa, lub naod- wadzenia oszczędności w administra
wództwa Kieleckiego ze względów wrót w województwach, uważanych cji państwa, Rada Zjazdu wysuwa
oszczędnościowych, choć wie, że zmia za rolnicze.
wniosek przyłączenia Zagłębia do
w sobotę dnia 24. października
ny w podziale administracyjnym nie
Nie należy też w interesie państwa woj. Krakowskiego.
Przemawia za
1931 r. o godz. 5-tej popołud
obędą się bez ujemnych skutków dla grupowanie na terenie jednego woje tem szereg argumentów, a więc tylko
■•“S “.
I
niu
nastąpiło •inaguracyjne
życia gospodarczego, wysuwa tydko wództwa wszystkich trudności, wyni nieznaczne różnice w ustawodawstwie,
otwarcie
varcie
i
szereg zastrzeżeń przeciwko przyłą kających z administrowania niespo jednolitość okręgów gospodarczych i
czeniu do woj. Śląskiego powiatów: kojnym żywiołom, grupującym się to również, że Kraków’ jest ośrodkiem
ASTORIA,g
Kawiarni ,
Częstochowskiego, Zawierciańskiego zazwyczaj w okręgach przemysło o bardzo silnej ekspansji kulturalnej.
Stałym bywalcom i sympatykom
i Będzińskiego oraz zachodniej części wych.
Ta niezwykle ważna dla Zagłębia
flsego lokalu poleca się nadal
nowiatu Olkuskiego, nadto woj. Kra Istnieją wreszcie odrębności społecz sprawa omawiana też będzie na pokowskiego: zachodniej części powia ne i narodowościowe. Na Śląsku jest niedziałkowem posiedzeniu sekcji gór __ 8714
DYREKCJA
tów Chrzanowskiego i Oświęcimskie kapitał niemiecki, ciążący ku zacho niczej Izby przemysłowo-handlowej
go, jak również pow. Bialskiego i Ży dowi, i jest ludność robotnicza, wy- w Sosnowcu.
whmiimm
wieckiego. Zastrzeżenia te wynikają
wania takiego kręgosłupa winna wyko
ze świadomości istnienia znacznych
nać szkoła. Warunki obecne i metody sto
różnić i odrębności pomiędzy temi
sowane pracę tę niemal czynią niemożli.
obszarami. Różnice te istnieją w każ
wą. Jest to zło, któremu należy za wszel
ką cenę zaradzić i żądza władzy nie może
dej dziedzinie życia tak prawno-poliw Zagłębiu Dąbrowskiem.
być usprawiedliwieniem tej krzywdy, ne
tycznego, jak i gospodarczego i spo
jaką się cały naród na przyszłość na
łecznego.
raża...
Dziś przypada uroczystość Chry- ś/.ym. Zbiórka o godz. 10 i pół przed
Na wstępie szczegółowego omówie
Sprawa dla każdego wychowawcy
nia różnic- autórowie „Uwag" stwier stusa-Króla, które będzie obchodzone domem Stowarzyszenia rob. chrześc.,
i nauczyciela „z prawdziwego zda
dzają, że ludność ewentualnie przyłą uroczyście w’e wszystkich parafjach. ul. Kościuszki 18.
W kościele parafjalńym w Sosnow
Staraniem Tow. św. Wincentego rzenia" a nie sanacyjnego, partyjne
czonych do Śląska części woj. Kielec
kiego i Krakowskiego będzie zaledwie cu odbędzie się o godz. 11 uroczysta a Paulo odbyła się w Gołonogu aka go jasna: szkoła nie może być terenem
o 100 tys. mniejsza od obecnej liczby Suma z wystawieniem Przenajświę demja ku czci Chrystusa-Króla. Pię operacyj politycznych tej czy innej
ludności woj. Śląskiego, a teren pra tszego Sakramentu i odpowiednie ka knie ujęte przemówienie wygłosił p. partji, wychowywać bowiem ma ni!
wie dwa razy tak duży, jak obszar zaniem. Po nieszporach o godz. 4 po prof. K Smoleński. Prelegent poru pariyjników — polityków, a obywa
południu w Domu katolickim przy szę1 w swym odczycie dzieje prawdy teli uświadomionych narodowo i pań
Śląska.
Nie jest to więc przyłączenie jakichś ul. Kościelnej odbędzie sic uroczysta Bożej w perspektywie wieków’, przy stwowo. No i w tem świetle niebardzc
skrawków, lecz znacznego obszaru i akademja, na którą wszystkich wier czyny wałki z tą prawdą, a nawiązu widać, aby szkoła pracowała... nor
jąc dc czasów ostatnich wykazał, że malnie.
znacznej liczby mieszkańców. Z tych nych proboszcz zaprasza.
Dziś o godz. 7 wiecz. w sali P.Z.Z. wojny religijne mamy i dzisiaj, czego
Trudno rozprawiać się z dalszymi
też względów należy przedewszystkiem zastanowić się, w jaki sposób przy ul. Marjackiej 1 w parafji „Po jeskruwym dowodem są stosunki w wywodami p. „nauczyciela", który, o
Rosji,
Meksyku,
Hiszpanji.
Dalszy
ile jest nim istotnie, napewno wśród
ułoży się przyszłe współżycie ludno goń" odbędzie się uroczysta akademja
ści i sfer gospodarczych w nowoutwo- ku czci Chrystusa Króla z udziałem program akademji wypełniły: śpiewy kolegów’ swoich wystąpieniem swojem
duchowieństwa,
chóru
„Harfa"
pod
chóru
kościelnego,
obraz
sceniczny
uzniania sobie nie zdobył. Nauczyciel,
rzonem woj. Śląskiem.
dyrekcją p. ]. Godeckiego, referatem p.i t. „Róże św. Elżbiety", który ode
Istnieją więc przedewr6zystkiem tru okolicznościowym d-ra Adama Bilika grały starannie miejscowe siły ama ironizujący „sprawę pocztówkową",
dności natury prawno-politycznej. i występami młodzieży (deklamacje). torskie, a dziatwa z ochronek, pod kie napiętnowaną przez bardziej nieza
Górny Śląsk przyznany został Polsce Na uroczystość powyższą zaprasza runkiem p. Gorgoniówny z Dąbrowy, leżnych sanatorów (tych z pierwszej,
na podstawie plebiscytu. Cały 6zereg wszystkich parafian oraz organizacje popisywała się b. udatnie okoliczno- nie 12 brygady), znowu pod wzglę
zagadnień natury prawnej, politycz katolickie, zarząd Akcji katolickiej ściowenii deklamacjami. Orkiestra dem wychowawczym wysoce depioralizującą, nauczyciel, piszący jakieś
nej i gospodarczej jest regulowany w Pogoni. Wstęp bezpłatny.
Tow. „Harmonja" odegrała szereg bajki o „szkołach endeckich", o „ka
przez Konwencję Genewską. Ponadto
l.ig.-t katolicka i Stów, robotników utworów.
raniu nauczycieli" za „pogadankę «
Śląsk ma autonomję, gwarantującą chrześcjańskich w Dąbrowie pro
P. prelegentowi, wykonawcom pie
odrębność województwa. Autonomja szą wszystkie organizacje, swych śni i muzyki, amatorom, dziatwie i odzyskaniu niepodległości" i t. p. czy
jest przywilejem, który doprowadza członków i sympatyków o wzięcie u- ich reżyserce serdeczne podziękowa ni wrażenie człowieka nie panującego
do stworzenia państwa w państwie, działu w uroczystym obchodzie ku nia tą drogę śle zarząd Tow. św..Win nad swym rozsądkiem.
A oto jeszcze jeden charaktery stycz
zachodzi więc pytanie, czy rozszerze czci Ghrystusa-Króla, w dniu dziśiej- centego a Paulo.
ny przykład z wywodów „szczęśliwe
nie autonomji na dalszy obszar kraju
go nauczyciela", który pisać:
jest celowem i dlaczego? Również za
dać sobie trzeba pytanie, czy na przy
„Nawet nieudolne próby samowychowywania wśród młodzieży są wyzyskiwane
łączenie Zagłębia do Śląska zgodzi się
do obniżania wartości szkoły, tak jakby
autonomiczny Sejm śląski, który po
w szkołach endeckich młodzież nie robi
większyłby grono swych posłów o
ła błędów".
znaczną liczbę posłów zpoza Śląska.
Owszem, nieudolne próby Sarnowy„Szkoła polska pracuje normalnie wiadomo, że w nauczycielstwie szkól
Prócz tego nie trzeba zapominać, że
w woj. Kieleckiem obowiązuje kodeks i karnie..." piśze rzekomy „Nauczy powszechnych przeważającym ele chowywania poddajemy krytyce, zu
Napoleona, w Krakowiakiem zaś au cie!" w „Expresie Zagłębia", odpo mentem byli ludowcy i socjaliści, a pełnie słusznie, tylko, że nie w celu
striacki kodeks cywilny. Szczególnie wiadając na kilka artykułów, które w szkołach średnich nauczycieli z obniżenia wartości szkoły, a w celu
pomiędzy kodeksem Napoleona a ko pojawiły się w „Kurjerze Zachod przekonań endeków było znacznie podniesienia jej wartości. A szczegól
deksem niemieckim, obowiązującym nim" na temat szkolnictwa powszech raniej, aniżeli innych poglądów poli niej tam, gdzie to samowychowywana Śląsku panują wielkie różnice, któ nego i wogóle szkolnictwa, w związku tycznych, trzeba stwierdzić, że nau nie pod opieką sanacyjnych pedago
re wprowadziłyby duży chaos w sto z zajściami, jakie miały miejsce w czyciel, wypowiadający z całym cy gów prowadzi do denuncjonowania,
sunki prawne rozszerzonego woje Czeladzi.
nizmem pogląd o konieczności stoso jak to miało miejsce w Złoczowie.
W całym artykule „nauczyciela ,
wództwa. Gdy dodamy do tego, że na
..Zadowolenie z siebie 6amego, jest wania parlyjnictwa w szkole (cho
Śląsku inne i w Zagłębiu inne obowią- potową szczęścia", ‘tak powiada afo ciażby się to zwało sanacja), zaszczy jak już to-zaznaczyliśmy, mówi się o
zują ustawy i rozporządzenia w spra ryzm jednego z wybitniejszych pisa tu nauczycielstwu jako pedagog-wy- jakichś szkołach endeckich. Gdzie ont
wie ubezpieczeń społecznych i pracy, rzy. Ta „połowa szczęścia", wystar chowawca nie przynosi. Z punktu wi są, jak się rozwijają, jak im się P®’
to najważniejszy w danym wypadku cza być może, sanacyjnym pedago dzenia wychowawczego dyskwalifi wodzi? Prosimy o adres! A może to
problem oszczędności sprowadzony- gom i -wychowawcom. Społeczeństwu kacja pewna. Oczywiście w normal bujna fantazja w wyniku „choroby
na endeka" wybudowała w mózgu
by został do zera, bo skomplikowana wystarczyć nie może. Zresztą dalszy nych czasach, a nie dziesiejszych.
maszyna administracyjna pochłonę tok myślenia w tym artykule rzeko
Może jednak sanacyjnemu p. „nau ..nauczyciela" owe szkoły’ endeckie'
mo „nauczyciela", dostatecznie prze- czycielowi" przyda się wiadomość o Jeżeli tak, to należałoby poprosić o
łaby wielkie sumy.
Istnieją różnice natury gospodar konywuje, że to wszystko, co się pi poglądzie na kwestję nauki w szko urlop i podleczyć nerwy.
as.
czej, polegające na odmienności etruk sało na temat demoralizacji w szkol- łach jednego z czołowych dzienników
tury organizacyjnej przemysłu ślą riictwie pod względem wychowaw sanacyjnych, stołecznych, jakim jest
skiego i Zagłębia. Inne warunki pra czym, ma swoje uzasadnienie.
„Kurjer Poranny". Otóż dziennik ten
Gabinet kosmetyczny
Stwierdza tedy ów „nauczyciel", że w dniu 21 października pisał:
cy, wskutek różnicy warunków przy
■
rodzonych, odmienne wymagania ży „nastąpiła zmiana kierunku wycho
Ciągle eksperymenty nie są najleipszym
ciowe ludności robotniczej, odrębność wania z endeckiego na sanacyjny...". środkiem kształcenia pokolenia. Chyba
najgorszym eksperymentem jest obecne
ustawodawstwa pracy wytwarza od I, że „tej zmianie dziwić się nie można, napchanie
Po przerwie wznowiłam przyjęcia. Wy
nadmierne klas uczniami; nad
kwintne zabiegi dla pań systemem pa
mienny sposób załatwienia konflik jeśii uprzytomnić sobie znaczenie mlo
mierne obciążenie nauczycieli godzinami.
Farbowanie brwi i rzęs, (kruczo
tów, wynikłych ze stosunków pracy. dzieży7 w życiu narodu oraz z drugiej Dwa zła, które w skutkach muszą się o- s ryskim.
czarne, ciemne) masaże głowy, zabiegj
kazać jako fatalne! A przecież to nauczy
Tam zaś, gdzie tego wymagają po strony' — fakt, że w r. 1951 endecja
3 na tłustą cerę, porady jak pielęgnować
ciel
formuje
ducha
państwov.
.
go,
boć
nie
trzeby gospodarcze kraju zawsze moż ma jeszcze w szkole panujące wpły można tego zadania przenieść na demago
cerę po cenach konkurencyjnych*
na stworzyć wspólną organizację-go wy"...
Hygieniczny manicure 50 groszy.
gów bombastycziiych wieców.
Pomijając już to, że autor najzu
Zresztą państwo nie jest jedną partją i
spodarczą np. dla wszystkich kopalń,
Godziny przyjęć: od 2-iej do 8-e|
w soboty do 9-tej.
czy hut żelaznych. Organizacje ta pełniej dowolnie konstruuje sobie nią być nie powinno, ale państwo winno
wychować obywateli o zmyśle pań
Sosnowiec, Dęblińska 7 tel. 95.
kie powstały niezależnie od takich, pewnik o tem endeckiem wychowa umieć
i. — 8758
stwowym; ten zmysł państwowy ma być
czy innych nietylko granic jednostek niu. którego nie było (może autor iden kręgosłupem, około którego ma się na- BBBBBBBBBBBBBBBaBBHi&BBni
stsEMsa**
--------wiazvwać żvoie obywateli. Praca fundoad-mmistiracyinych wewnątrz krain. tvfikuie narodowe z endeckien»?4. boć
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OSTATNIE „SZCZĘŚĆ BOŻE”!

Od
kamienia
nazpbne^o
próchnienia i innych chorób chroni zęby
tylko regularne używanie Kalodontu.
Tylko Kalodont zawiera prepa
rat skutecznie usuwający kamień
nazębny (Sulforizinoleat pg. Dr.
pogrzeb i? górników, ofiar katastrofy w kopalni Mont Cenis. Pochowano ich uroczyście
„ w bratniej mogile na cmentarzu w Sod i n gen.

Braunlicha). Wszyscy mogę obecnie
zachować mocne i zdrowe zęby.

kronika tygodniowa.

LUDZIE BEZ TEKI.
Na scenie teatru sosnowieckiego
grany jest obecnie dramat sowiecki
p. t. „Człowiek z teką". Bohaterem
tego dramatu jest profesor, któremu
uczniowie na pożegnanie ofiarowali
tekę. Ta teka z miękiej, czarnej skó
ry symbolizuje wybitne stanowisko,
karierę w życiu profesora. Lecz by
iojść do znaczenia w hierarchii uczo
nych sowieckich, profesor, syn car
skiego generała, musiał się upodlić, wy
rzec żony, zamordować dawnego to
warzysza idei
kontrrewolucyjnej,
przyczynić się do śmierci przyjaciela
rodziny. Wszystko to uczynił, aby
?yć człowiekiem z teką, aby zyskać
zaufanie dyktatorskiej władzy so
wieckiej. Wkońcu nikczemna jego
służalczość mści się na nim okrutnie,
bo kończy samobójstwem. Sprawia to
ulgę słuchaczom, że zaprzaństwo_ i
obrzydliwy serwilizm nie pozostają
bez zasłużonej kary.
Ale ta kara przychodzi dopiero w
siódmym, ostatnim obrazie. Przedtem
jest 6ześć obrazów, w których profe
sor posiada nową, błyszczącą tekę,
uznanie i honory.
Czasem takie sześć obrazów trwa
przez całe lata, czasem karę za prze
winy imaginuje sobie tylko poeta _ o
czułem sumieniu, w rzeczywistości
zaś bywa, że „człowiek z teką do
śmierci cieszy się ogromnem powo
dzeniem. Kto wie? Może mu nawet
pomnik postawią.
Ale są również ludzie bez teki, jak
są ministrowie bez teki, którzy w
Oczach gminu wydają się czemś zbytecznem, piatem kołem u wozu, przyczepiką, pozbawioną wyraźnej racji
istnienia.
Gdy poniechamy inne nacje i za
trzymamy się przez chwilę na własiem podwórku, znajdziemy tu wielu,
niepokojący nadmiar ludzi bez teki.
Są to ludzie, którzy bez własnej winy
znaleźli się poza nawiasem warszta
tów pracy. Nie mam na myśli zwy
kłych bezroboczych, którzy podczas
kpszej konjunktury mogą wrócić do
fabryk i biur. Oni w sprzyjających
okolicznościach zawsze mają możność
powrotu do swych tek. Trudniejsza
sPrawa jest z młodymi. emerytami i
oni to właśnie są ludźmi bez teki.
Człowiek bez teki jest to niejako
obywatel drugoplanowy, który mi
sio dostatku sił i najszczerszej ochoty
no pracy, znalazł się poza nawiasem
arinji, tworzącej wartości moralne i
®aterjalne państwa.
Szczególnie bolesny jest widok lu
dzi bez teki, którzy byli nauczycie;
«nu. Zawód nauczycielski, jak bodaj
Men inny, będący na usługach spo'Oezeństwa, wybija swe piętno na chatakterze człowieka, jego przyzwyCZajeniach i po wielu latach pracy
Przywiązuje do siebie tysiącem nici,
jdórycL już później zerwać niepodo
bna.
, Otóż takich ludzi bez teki jest ostanicffli czasy niemało. Widuje się ich
Palujących bez celu ulicami miaJA w cukierni przy pól czarnej, lub
Partją szachów. .Widać, że miej

sca sobie znaleźć nie mogą. Pozbawio
no ich bezceremonialnie teki, wyrwa
no im ją z ręki, aby obdarzyć nią
innych.
Zkolei przejdźmy znów do ludzi
z tekami.
W dramacie, granym w teatrze so
snowieckim „Człowiek z teką" kłamie
samemu sobie, byle się przypodobać
władzy, dla karjery nadskakuje sio
strze swego przełożonego i nikczem
nieje do granic ostatecznych. Co tu
dużo mówić: jest podlecem i basta.
„Człowiek z teką“, jako typ i charak
ter może padalczo wegetować pod
każdą szerokością geograficzną i w
każdym czasie, ale szczególnie licznie
się rozrasta tam, gdzie władza, prze
łożona interesuje się mniej kwalifika
cjami zawodowemi swych podwład-

usuwa kamień nazębny
nycli, a więcej ich sympatjami politycznemi. Wtedy w obawie utraty te
ki człowiek się upadla, choćby nawet
był profesorem.
Rosja sowiecka, jak wiadomo, jest
rządzona po dyktatorsku. Nic dziw
nego, że w takiej atmosferze powstał
„Człowiek z teką".
U nas nikt podobnego dramatu nie
napisał, lecz sztuka została przetłomaczona z rosyjskiego.
U nas się wogóle wiele rzeczy tłu
maczy z rosyjskiego.
K. Ć—rk.

KRONIKA ZAGŁĘBIA.
KALENDARZYK.
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Di lfi
Jutro

Kryspina M.
Ewarysta P.
Wschód stoftca 6 m. 17.
Zachód
w
16 m. 25.

Kinoteatry w Zagłębiu
dziś wyświetlają:
SOSNOWIEC
ZAGŁĘBIE: Burza nad Zakopanem.
PAŁACE: Dziewczę z Wenecji.
BĘDZIN
NOWOŚCI: Kochanek o północy.
CZELADŹ
CZARY: Kobieta na księżycu.
DĄBROWA
WANDA: Generał.
ZAWIERCIE
STELLA: Chata wuja Toma (wersja
dźwiękowa).
UCIECHA: Spór o sierżanta Griszę.

X KONFISKATA KZ. Wczoiria(jt?izy nu
mer KZ. zositał ekÓinfiiskowainy., o cizem
p. stiainosta zawiadomił nas piiisimiem na~
stępującem: „Upaitirnjąc w treści ant.
.,12 groszy dlzienmie", zamieszczonego w
Nr. 246... cechy przestępstwa w art. 265
KK. przewidzianego, Starostwo... obilożyło airesizitem Nr. 246 wyżej wymienio
nego czafiopisuna... przy równioczieftnem
skierowaniu epraiwy dlo Parna. Prokura
tora- przy- Sądzie, Okręgowym. w So
snowcu". Odnośne pifem-o p. starosły ocŁebroiliśmy w Będzinie o g-odlz. 9.45 ra
no, a o godiz. 11 policja zdjęła pieczęć z
maszyny rotaicyjneji, pocze.m moiglk-śmy
prizystąpie do drukowania drugiego na
kładu KZ.
Policja skonfiskowała 1.090 egizempiarzy KZ. pierwszego wydania.
Zaiziniaczamy, że sikomffeikciwanna notaitka pojawiła się w- całości w 'katowickiej
„Poiłioinji” z ulb. piątku, gdzie nie uległa
konfiskacie.

Teatr miejski
W 8OSNOWCH.

Dziś, o godz.’ 4 popołudniu — po cenach
popularnych od 80 gr. do 2.60 zł. — rekor
dowa komedja B. Connersa p. t. ,,ROXY“
z p. Janiną Sobotkowską w roli tytułowej.
Błyskotliwy dowcip, i specyficzny amery
kański humor, oraz nieprzeciętna gra ca
łego zespołu sprawiają, że „RÓXY“ na na
szej scenie cieszy się wielkiem powodzeniem
i-jest gorąco oklaskiwana przez publiczność.
Abonament ważny bez procentu.
Dziś wieczorem o godz. 8 sensacyjna no
wość „CZŁOWIEK Z TEKĄ“, sztuka w 7
obrazach, ilustrująca stosunki w sowieckiej
Rosji. Nowoczesna forma sceniczna, oraz
ciekawy problem społeczny, czynią z „Czło
wieka z teką“ prawdziwe wydarzenie arty
styczne bieżącego sezonu. Nowoczesna for
ma dekoracyjna projektu J. Kościeszy i po
mysłowa reżyser ja dyr. Tańskiego przy do
skonałej grze artystów stwarzają godną uj
rzenia całość. Ceny miejsc zwykłe. Abo
nament ważny z 20 proc, zniżką.

Teatr Polski w Katowicach
REPERTUAR
Wtorek 27 bm. — „Radość kochania" (pre
mjera).

Komisarze spisowi
W POWIECIE.
Starostwo miainowailo naczeilinych ko
iniisairizy spisowych n<a tereny poeizczegóL
.nych miast i gimin ,a mianowicie: Bę
dzin — Janicki Feliks, ref. Majgiiisitiraitm,
Dąbrowa — Dułllski B.roniis!łlaiw, oracz,
■wydiziiiailu aidim. Maigiiisitriaitiui, Czeilaidiz —
Tajchmau Józef, seikretainz jMaigistinaitiK
Bobrowniki — Nogaj Józef, sekretarz
gminy, oraiz selkretairize gmin: Grodlziec
— Imioiczylk Bronisław, Łagisza. — Ma
zurkiewicz Leopold., Łosień — Drabczyk
Marceli, Niiwka — Stuła Szcizepiaio, Oilkusiko-Siew ieirsika — Lidiuik Staimiisiłiaiw, Oża
rowice — Jędirzeijlhicwiicz Stefam, Woj
kowice Koiścieilme — Szuillc Mainjain, Za*
góinze — Dudla Stiain.iisłiarw.
Piróciz mich im ia.nowiainii zostailii zaisit.ęfp*
ca.nni n-aczieiinych koan'feainzy: w Będizinnie
— Maiśliaięzyńslki Jain>, referenf Maigiistratiu. w Dajbirow-ie — I.ewiclki GuSltaiw, ław
nik Miaigiiistiradiu, w Czcladlzii — Kalobiński Ałeikftainidleir, kieirowmik wyidizniału po
l.icyjinieigo.

■X WYCIECZKA. Koiło prizyjiacióił
sikiie.j czyitieillnii w Dąbrowie uiriziądiza w
dimiiu 27 Iban. twyci-eczikę na kop. Saitlujrm
w Czclaidlzii-. Kosizit wycieczki 1.50 zł. od
osoby. Zaipiiisy prtzyjtmiują pip. dłyiżuinne
M. C. P. Zbi’óirika o godiz. 7 ramo w dniiu
27 bm. na nil. Chopina róg Sobieskiego.
T.Jczba uczePdiniiików ogiramiiczonia do 50
osób.
X POGADANKI. W lelkboirjmm mietb
bkiiej czyltelllni iprizy uik 5 Maijia 14 w Dą
browie odbędą się niaistęipiuij ące pogadiainki: W poniiediziiaiłek 26 bim. pnof. St. Zflidęciki — „Zaipominiiiany poiwieściiioipisainz".
We witorek 27 bm. pirof. iiniż. J. Bieinkiewiicz — „W jaki siposób oiflrzyimiuijeimy
eilektuycziność“. W środę 28 bm. prof. Sb
Piotrowski — „Dwa doi w Krakowie".
W czwiaudelk 29 bm. ip. P. Swaitiowiski —..O wyrobach ceiraimiiicznych dlaiwmiicij i
d'Z'iisiaij". W piątek 50 bm. prof. W. Ka.iwińislki — ,„Piiem>iajdiz i jego znaczeimie w
życiiu goisipodiairtcizeim". W sobotę 51 bm.
prof. dr. M. Rzadlkieiwitciz — „Miiędizyiniairodowe ufltiajwodaiwsitiwo robotnicze”. Po
czątek pogadanek o godiz. 19.50. Wej
ście bezpłatne.

X STRONNICTWO NARODOWE NA
KOP. „JOWISZ44. Dziś w miedlziellę o
godiz. 5 poipoi, w siall'1 kluibowej kopailinii
„ Jowisz" odlbędlzie się waillne izebiriainiie
miejisiooweigo koiła Stirommiiictiwa Narodo
wego. Na zebramiiu tern mec. W. Koziel
ski z Sosnowca wygłosi referait), w któ
rym porówna uistirój gospodarczy • w So
X APEL DO SPOŁECZEŃSTWA. Sewietach z ustrojem. kiapitailiistycznym.
keja miiillosieirdiziia Lilgii kartioiliiiclkiej nie
X CECH SZEWCÓW I CHOLEWKA wiast par. Nowoisiiieileckieij zwiraiea fciię d*o
RZY W SOSNOWCU podaje do wiado sipoiecizcńisitiwa z serdeczną prośbą o ła
mości, że daiś o godiz. 9.50 .ramo odbędzie skawe ofiarowanie dlla niaijibiediniejsizycb
się naboiżeńsitwo ku czci paltrona św. zużytej odlaieiży, obuwia, dlha dizieci i do
Kryspina i Kryspijainiiinai, jalk również z rosłych, oraiz piiemiiężnie diaitki — w imię
okaizjii 25-cia ■saimodizielinej pracy star izaisady „Kto prędko daijie — diwia naizy
szego cećhiu A. Dworakowskiego w ko daje". Łaskawe ofiary prosimy składać
ściele w Starym Seilicu przy uli. Barba pod jedlnyim z niaeitęipująicycli adlresów:
ry. Na nabożeństwo zaprasza siię czllon- Plleibanjas uli. Dworska, p. Raiwińsika, Stakółw cechu i nieczloników. Zbiórka ze sizica 15. p. Poniaitowsika., piląc Scihónai. p.
sztandarem przy uli. Nainutowiciza 11.
JDobirizańiska.. Sztkoflinia 2. ■

„KURJER Z3EHUDNr

Chór nauczycielski
W SOSNOWCU.
W piątek uib. tygodnia w siedzibie
miejscowego Związku naiuczyciiellsitwa
podislkiego (Dęblińska 13) odbyło się pier
wsze zebranie chóru naiuczyicieifekieigo w
Sosnowcu. W mile uirządżonym lokailu i
sympiaitycizmyim nastroju rozśpiewał się
zespól' złożony z niauczyciiiefetwa i wpro
wadzonych gości, nasuwając prizytem
przygodnym słuchaczom wiele reiflleksyj
nia teimiait znaczenia tej pierwszej próby.
Kuilifuna śpiewacza iw Zagłębiu miała
zawsze w naiuczycieilisibwiie dóbirego sprzy
mierizeńca. Dzięki niemu, przez szkolę,
szła pleśń polska między charty, szła do
najnędzniejszej maiweit iiziby, Tozj-aśndiając chmurne oblicza., zasępianych i stro
skam ych roidiziiin.
Myśl powołanii.a do życia chóru z po
śród. nauczyciieiłsitiwa- i wprowadzonych
osób uznać należy zia szczęśliwą. Rozpo
częty wy&illeik, zmierzający do rozwoju
kulłtiuiry śpiewaczej Zagłębia musi wy
dać wspaniałe reziuil tarty.
Liczebnie silmy, o doskonali yrn lnarterjaie głosowym, zesipół chóirailin-y wypeł
ni tę lukę w życiu Zagłębia-, która za
równo ze względów kuiltuiraiłnych, jak i
towiarzyisikich, poważnie da wada się od
czuć na miejscowym terenie.
Próby zespołu chóralnego odbywać
się będą w piątki każdego tygodnia o
godz. 8 włócz. w lokaillu własnym ptnzy
ul. Dęblińskiej 15.

X Z TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO. Dzisiaj
w niedzielę 25 bm. w lokailu Towarzy
stwa lekarskiego i Związku lekarzy w
Sosnowcu przy ul. 5 Maja nr. 15 o godz.
5 popoł. demonstrowane będlzie dziecko
niezwykłej budowy i wagi. Wstęp mają
członkowie Towarzystw łekaiT^kiego i
pnzyrodników im. Kopernika i Zwiiąiżku
lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego.
X WYSTAWA MORSKA W KATOWI
CACH na terenach przy parku Kościiuszkii zamkniętą zostanie diziiś w niedzie
lę 25 bm. 'wieczorem. Wszyscy, którzy
Wystawy dotąd nie obejrzeili, winni się
pośpieszyć. Przypominamy, że poza cie
kaw emi ekeponartaimii z diziedzi.ny mor
skiej, Wystawa posiada poważny dlziail
sztuki w postaci około 200 obrazów na
szych artystów mailairizy mairynistów oraz d-ziiaił grafiki.
iX ZIMOWY CZAS URZĘDOWANIA. Z
dniem 1 listopada rb. wchodzi w życie
wie wszystkich urzędach i insif yitucjiacih
państwowych zimowy czais uirżędowianda.
Czynności urzędowe rozpoczynać się bę
dą o godlz. 8.50 i tnwiać będlą dlo 15.50 (w
sobotę. do 14). czyilii nastąpi przeisiuinięcie
godzin urzędowych o pól godzimy. Zi
mowy czats urzędowania obowiązywać
będzie dio dnia. 51 imairca 1952 .r.
,X OGRANICZENIE PRACY W WAR
SZTATACH KOLEJOWYCH. P. mim.
komunikacji wydał 'zairiząidzeiiiiiiei. ogratniczająoe pracę w warsztatach kollejowych w okresie ■ostatnich dwóch miesię
cy rb. Piraca w poszczególnych warszta
tach kolejowych zmndejisizona będzie
przeciętnie o 5—4 dni w miesiącu. ZaTiządizenie to wydano ćeiLeim uniknięcia
reidukcyj pracowników wairszrtartJowych
wobec znacznego izminiiejszemiia zatrud
nienia w wiairsizrtaitiach. Redukcją nie zo
stały objęte wairsiZtiaity dyrekcji war
szawskiej ze wżgUędlu na trudniejsze po
łożenie finansowe pracowników warszta
towych tej dyrekcji i. warsizrtiaify dyrek
cji poznańiskiteji, które posiadają dlosrtia>teczną liłość pracy, aby zartiriudndć wszy
stkich pracowników.
■IX CHOROBY ZAKAŹNE. Miejski urząd zdrowia w Sosnowcu zanotował w
iub. tygodniu następujące wypadki za>chorowiań na choroby zakaźne: dur brau
azny — 1, płonica — 6, błonica — 5, na
gminne zaipialłenie opon mózgowych — 1
(zgon), odra — 57 i gruźlica 11 (8 zgo
nów). W okresie tym odkażono 6 mie
szkań oraz odważono w zakładzie de
zynfekcyjnym 25 osób.
IX ROBOTNICY POLSCY, ZATRUD
NIENI WE FRANCJI, jeśli udają się ma
czasowy pobyt do Polski, otrzymują ziaizwyezaj karty urlopowe oct pracodaw ców, poświadczane przez pcllicję łuib
mena miejsca zamieszkania we Francji,
francuskie miniisiferstwo pracy oiraiz najbliżsizy koinisiulllait poHI-ki. Na podstawie
kart urlopowych, których termin waiżności jesit zawsze określoaiy, emigranci
prizy powrocie do Firancji uzyskują wi
zę konsnilta-fu francuskie'o. Wobec •nis,łnt-

nco wprowadzonych przez ministerstwo
pracy utrudnień przy udiziidaniiu prze
dłużeń terminu ważności tych kart, Syn
dykat emigracyjny zaleca, ażeby wszys
cy ci, którzy karty urlopowe posiadiają.
do Francji powrócili! w terminie ich waż
.nośca. W raizie bowiem opóźnienia wy
jazdu z Pollski emigranci są ■narażeni na
poważne trudności. Francuskie minister
stwo pracy prolonguje karty urlopowe
w wyjątkowych tylko wypadkach, po

niedziela 25 pazgzlerniga 1951 rogu.
gruntownem i popartem poważneimi do
wodami uzasadnieniu, że petent mu&ial,
z przyczyn oid siebie zupełnie niezależ
nych, pobyt w Poillsce przedłużyć. Wszy
scy natomiast emigranci, którzy mają
zamiar prizyibyć dlo Polski na urlop, win
ni we wfesnym interesie starać się przed
wyjazdem z Francji o karty urlopowe,
gdyż w raizie nieposiadania tych doku
mentów, utracą piatwo do pownoltlu.

Przygotowania do spisu ludności
w Sosnowcu i Dąbrowie.
W dniu wczorajszym w Magistracie na zebraniach rodzicielskich. Oma
sosnowieckim odbyło się pod prze wiając tę kwestję, p. Jerzykowski
wodnictwem komisarza W. Kuźniaka zwrócił się z prośbą, aby ks. pro
posiedzenie miejskiej komisji spisowej. boszczowie zechcieli ludność poinfor
Posiedzenie zagaił komisarz Kuźniak mować z ambon o powszechnem spi
podkreślając znaczenie powszechnego sie.
Na temat propagandy wywiązała
spisu, który odbędzie się w dniu 9
grudnia, poczem poinformował zebra się krótka dyskusja, przyczem p. Su
nych o władzach spisowych. W myśl likowski zaproponował, aby wydać
rozporządzenia o powszechnym spi odpowiednie ulotki do ludności, a p.
sie, powinien być powołany miejski Józef Saper, zwrócił uwagę na ko
komitet spisowy, składający się z nieczność przeprowadzenia propagan
przedstawicieli samorządu, prasy, or- dy w synagogach i domach modlitwy,
ganizacyj społecznych, duchowień z tern, aby w propagandzie podkre
stwa, działaczy samorządowych i t. d. ślać, że dane statystyczne zbierane w
Taki miejski komitet został właśnie dniu spisu nie będą używane w żad
powołany do życia, i składa się z 22 nych celach podatkowych i t.p. tyl
osób. Posiada on charakter opinjo- ko wyłącznie w celach statystycz
dawczy, doradczy. W skład tego ko nych. W tych sprawach zabierali
mitetu wchodzą przedstawiciele Ma jeszcze glos p. komisarz W. Kuźniak
gistratu, proboszczowie miejscowych i p. T. Jerzykowski.
parafij, przedstawiciele pracy, sfer
W nadchodzący wtorek odbędzie
gospodarczych i t. d. (Skład osobowy się posiedzenie starszych komisarzy
miejskiej komisji spisowej podawali spisowych w celu omó-wienia technicz
śmy swego czasu).
nej strony pracy, rozdziału dru
O technicznej stronie, a więc o po ków i t. p.
dziale miasta na okręgi i mianowaniu
Prace przygotowawcze do przepro
komisarzy mówił p. jerzykowski, na wadzenia spisu ludności w Dąbrowie
czelny komisarz spisowy. Sosnowiec trwają bez przerwy. Miasto zostało
.podzielony został na 28 dzielnic i 500 podzielone na 205 okręgów spisowych,
okręgów. W okręgu nie może być a więc tylu potrzebnych będzie komi
więcej, jak 100 do 250 osób. Na czele sarzy spisowych. Celem ułatwienia
dzielnic stać będą starsi komisarze pracy komisarzom spisowym sporzą
spisowi, na czele okręgów komisarze. dzone są szczegółowe wykazy, zawie
Po odczytaniu nazwisk starszych rające prócz nazwy ulicy, numery,
komisarzy spisowych miejski komi względnie nazwiska właścicieli nieru
tet spisowy wydał opinję aprobującą. chomości w każdym okręgu spiso
Komisarze okręgowi jeszcze nie zosta wym, dzięki czemu wykluczone będą
li mianowicie. Do tej pory napłynęło pomyłki, opuszczenia lub podwójne
około 500 zgłoszeń. Do 15 listopada wpisywanie jednej nieruchomości.
cały aparat spisowy powinien już być Prace przygotowawcze wskazują na
zmontowany.
celowe opracowanie techniki spisowej
Jako ostatni punkt obrad miejskie i dlatego istnieje przekonanie, że wy
go komitetu spisowego była sprawa niki obecnego spisu będą odpowiada
propagandy. Będzie ona prowadzona ły istotnemu stanowi.
za pośrednictwem prasy, odczytów,
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Rok więzienia
ZA ZABÓJSTWO.

Onegidlaij Są/d clkiręigowy roizipoiziniaiwia]
ispinaiwę 174ertindieigo WŁaidyteflawia Kuiliaiclia
(Sosiiiowiiieic, Wiiiefjisikia 11), oelktairżoincigo o
iziaibajtsrtlwo. Na ud. Wiiiejslkiej chłapcy
ginalli w piłkę n<ożnią. Józef Birieijdaik riZ;U’.
cii piiiilkę prizieiz pairlkiam ma oigiródielk JA,
zefy Krndaichciwey-. Birejidialk proeiiil o <xk
damie piidlkiir, liecz rozzłoisizicizoima koibietą
piłkę zaihrałia, iztaimikinęila f.uirrtikę ma klliuioz
i ^aczęlia wymyślać ma chłopców, że psiU.
ją jej ogjódleik. Birejidialk zaioaąil dbihiijiać
isiię do fuirrtikii i anieciicirplliiiwiloiny począł
w mieprz-jzizwoiiitiy spoisób odżywać &ię do
Kułaichowej. Włiaidiyisłaiw Kuflach ot'w.ęs
irzył furrtlkę i nzuicdł aiię iz scyzorylkiieim nia
Brejdialka. Gios byli' celny, nóż przdbiil
fieirce -i Brejdiaik paidił mairrtiwy ma ziemię.
Sąd ćhkaizai W-liaidystlawia Kuiłaeluai ma 1
rok więziemiia.
X POSIEDZENIE RADY MIEJSKIE,
W DĄBROWIE. We -witorelk 27 bim. c
godz. 7 wiiieiciz. odbędlzde się pfeinianne posieidizeiniie Raid'y miejskiej w Dąlbriowie
z mats-tępujmcym ponządlkiieim obiraid-: uchwiaileiniie ma 1932-55 r. dodartlków koanuniailinyich d'o państwowego podartlkiu gir<umtoweigo: od paiteinitów aikcyizowycih, dlo
pańsłwoweigo podiartlkiu od obirotiu., świadieictiw prizeimyisJoiwyieh a kiaint rejieisitiracyjmycih, do państwowego podiartlkiu od
niierńtcihoimośc.ii; uizupeiłlniŁeiniiie § 7 statuitu
o polborize poidlartflcu od wiiidowiisik; ziawairciem mowy z geiomertirą prizyisięigłym p.
L. Beir-beclkiiim na wylkońcizeinie pllainów
miiaisrtia; upoiważniieniie zairiząjdiu miiejislkiiiego do zaiwairoiia umowy z Abinaimeim Stirize
goweikiim nia. elksplioatiaicjię rtiafrigiu miiejsikieigo; uoiprzeiniiie poidaitlków mieijfilk.ieih;
rozpąitrżeiu le podiań płiaitlrniików o ziwollmieniiai ich od podlaitlków miejslkiiich; składa
nie do pireizyidljuim wmuioslków i ainrtieirpe*
lacyj.

X ELEKTRYFIKACJA MRZYGŁODA.
W dlniiiu 18 bm. zoisitała zaikońcizoina p.rrzeiz
Sp. alko. „Siecii El'elkrtiryozin<e“ budowa
fiiacrtji triainisfoiromartoiroweij i siec! w osa*diZie Mirizyigilód i wed Mrizyiglódlka. <i miie■sizikańcy po raz .pierwsizy ujinzeili u sie
bie świartllo eilielkfiryicizine. Wlspounniiaine
■miejtsiciowiościi zositiailly dolącz-ome do llimjii
.pnzeisylawej o napięć iiu 55.000’ woditów,
krtória bieirze począitelk w eileikitirioiwini oIkręigowej w Malobąidlzu pod Będlizineim i
isięigia aż do Częstochowy. Liinija ta zasi
la obectniie prądom oprócz Mrtzyigłodla je
szcze następujące miiej&ooiwosciii: Ząlblkoiwice, Bielllowdizna, Łaizy, Zawiieiriciiie, Mljaczów, Myisizlków, Źainkii, Kaimiieiniicia Pollsika, Częsitiocihowa (ipirzeidlimieściiai). Proje
ktowane jieisit zaś doiiądze.niie w piręidlkiiim
czasie osiaidly Poraj oraiz Kroimołów. W
celu uidiositępinlieiniiia wsizyisrtkiim wairstiwołm
lu-dnośoi konzyKitaimiia ,z dobrodziejstw te
go airitylkiułm pieirwls^ej poitlrtzelby, jalknim
W MIEJSKIM KOMITECIE DO SPRAW BEZROBOCIA W SOSNOWCU. jest elliektlryciziność, „Siieci ElelkHlr'yicizinic“
wprowadziły wykonywalnie imsitaiłaicyj
Miejski komitet do spraw bezrobo bezroboczych; zwrócić się do miejsco elektlryjGzinyich na ralty. Umozfliiiwia to na
cia w Sosnowcu zawiadamia, że w wych instytucyj o sprzedaż znacz wet bardzo niieizaimożnyim poinlieisiiieiniie je*
dniu 20 b.m. odbyło się wspólne po ków; zwrócić się do miejscowych dinonaizoweigo wyidiartlku ma pnzyflączeiniie
siedzenie prezydjum komitetu wyko kupców o opodatkowanie się dobro siię do sieci eilielkffcryczinej. Wyiriaizeim teigo
nawczego i komisji rewizyjnej w spra wolne w granicach od 2 — 25 zl. w jest też faikt, że tw- Mnzyiglloidlzie ■więk
wie pomocy bezroboczym, na którem zależności od kategorji przedsiębior szość mieszkańców posiada jiuż iinstallia*
zakomunikowano o wyniku dotych stwa; do właścicieli nieruchomości o cję eileikftłryciziną.
czasowych prac komitetu a mianowi opodatkowanie się od swoich docho X PODOFICEROWIE REZERWY W
cie: opodatkowano biłtety do kin i tea dów; do szkół o urządzanie zbiórek na WOJKOWICACH KOMORNYCH. W
tru po 5 i 10 gr. od każdego biletu, rzecz bezroboczych, przeprowadzać miedzieillę 25 Łfm. o godlz. 16 odlbędzie się
oraz rachunki i podania składane w zbirókę uliczną w pierwszą niedzielę izeibramie maidlzwylciziajme Ziwiiąizku podo
Magistracie, z czego osiągnięto do każdego miesiąca; przejąć od Chrze ficerów reizeirtwy w Wojlkoiwdcach Kotychczas ogółem zł. 2.945.20 i ze zbiór ścijańskiego Towarzystwa dobroczyn moirnycih w lokiadiu szkoły powszechnej
ki ulicznej w dniu 11 października ności kuchnię i prowadzić ją nadal ■wiejlslkiiej, nk Solbieiskiiieigo.
b.r. zł. 1.691.
pod egidą komitetu, zwrócić się do X Z TARGOWICY ZWIERZĘCEJ. W
Odczytano dezyderaty powiatowe miejscowych księży proboszczów o u/biieigłyim tyigodlnilu. tj. od 19 dlo 24 hango komitetu do spraw bezrobocia i u- sprzedaż w dniu 1 listopada b.r. cho spędzono na rtiairigowicę w Sosnowcu 1806
chwalono: zwrócić się do pracowni rągiewek na rzecz pomocy bezrobo S'Z't. t-rtzoidiy chlliewinej, 149 sizit. bydła i 28
ków umysłowych i fizycznych o do czym.
szt. ciediąrt. PStacoimo za 1 kg. żyiwej wa®1
browolne opodatkowanie się na rzecz
od zd; 1.00 do zł. 1.80, bekony z®. 80, tenr
dencjni iZniiżkowa.
X NAGŁY ZGON. W ufb. piątek okófc
•godz. 4 popołudniu, jakiś starszy mężczyizmai, prtzechodlzący udiiicą Piłsiuidlskieig0
w Sosnowcu obok biiuira pośrednictwa
praicy upa«B .naiglle na chodnik. Jak ńę
Liczba bezroboczych na terenie na 2 dni 1.682, 5 dni •— 925, 4 dni — okaiziaio, nieznajomy zasłaibi .nagłe wslkiwP. U. P. P. w Sosnowcu, t. j. powia 1.052, 5 dni — 7.512. Rozem 10949 rtek artialkiu sercowego. W dredzie do siapitaila nieznajomy zmiairk Pirzy -zimairły®1
tów Będzińskiego, Zawierciańskiego osób.
Przy robotach publicznych zatrud izmafeziono legaltyanację zasiłkową, z kito*
i Olkuskiego wynosiła w dniu 24 b.m.
22.400 osól», z czego zarejestrowanych nionych było 2.604 robotników, z cze ;rej wyindtkai, że tiraigieżnae zmarlUyim j^
było 19.998 osób, w tern 4.845 kobiet go w powiecie Będzińskim 1.271, Za Maciej Janeckli z Szydłowca. Janecki
i 1.042 pracowników umysłowych.
wierciańskim 1.014 i Olkuskim 519. sierocił żonę i czworo dlzdeci.
X KRADZIEŻE. Z mdesizlkainia' Godaiby
W porównaniu z poprzednim ty Zagranicę wyjechało 11 osób.
godniem bezrobocie zwiększyło się o
Zasiłki wypłacono za czas od 5 do iPirizeirowiskiego w Będziinie (iModtriz-ejo^"
■ska
81) skradziono fultiro, wairtości 150^1'
462 osoby, a to skutkiem redukcji w 1 I b.m. 4.842 bezroboczym fizycz
Cyrdii Kiupfeirwaisseir, izaundesakadiej
przemyśle budowlanym, i przy7 robo nym, a za wrzesień 656 pracownikom
j Będzinie (Śwdęiojiaińłska 6) skradziono
tach ziemnych.
umysłowym.
biołrz-.? ■:
-ki
175
Częściowo zntrudnionvch hvło:

Co dotąd zrobiono

22400 bezroboczych w Zagłębiu.
Bezrobocie zwiększyło się o 462 osoby.

2¥l.

zg SPORTU,
pąwniej i dzisiaj.
Qd jednego z milośiniików aportu piłc^iego otrzymaliśmy następujące u<ri: Ciągle jeszcze świeżo pamiętamy
i" fa dioekomałego rozwoju sportu pillkiairJkćego na teremflle m. Sosnowca (r. 1920—
<q25) * tryumfów, odnoszonych nad
* klasowy™ kluibaimii kratkowskinni, n<a'wcZiai5 t'a*k bezapelacyjnym i prymatami
jjikairel" ia polskiego. To też k-ażdia nieJiaielia z^ws^e była diniiem dziwnie uro.^ityim. Calcimii gruipkam-i schodziła siię
fllodiztó na przcdfppiudniowe pogawęo’y na duże, równo, czyste, ślicznie sliońcem oipr,o'ni'’ie,n|j,0,ne boisko, by tam spotkać &ię z kolegami, omówić sprawę
jpotkamia drużyn, czy też urządzenia
^ycfleczki, wreszcie urządzić próbę śp.i-ewU chóralnego, przed mającym się od[yć koncertem. Codzienne troski życio
we znikały z twarzy tej .różnej mllódlzietiak dziwnie braterską milościią eipojonej i
jednolitej. Zdrowio i siłini-e
poawcjiaiy się kluby w różnych nawet
kierumkaich., a młodzież czerpała z nich
radość i zdrowie.
Świetność tych orgamizacyj i 'ich oc|<ywy rozwój zawdzięczano czynnikom
rządzącym, które cechowała poiwiaga, respeiktująca młodszych, oraz poświęcenie,
które spotykało zrozumienie i wdzięcz
ność w&zysitkiich członków, a. wreszcie
ninniejętność organizacyjna jednostek,
poparta chętiną pracą reisiaty.
Obecny rozkład organitzacyj sporto
wych i zgiangirenowainiie honoru -i ambi
cji u graczy pnzpisać należy kierownictiwm. Smutnym jesiennym kwiatkiem na
zakończeinte, potwierdzającym wyrodnie
nie sportowe kierownictwa, jest ciągle
Eipac^one pojęcie zestawienia ©kładu re
prezentacji m. Sosnowca, wyzbienainego
z pośród graczy B-klasowych i końco
wych A-klasowych, mających bronić
goidłnościi sportu miasta i w celiu pokaza
nia pięknej gry (inaczej ziironiizowiańia),
haik również wzmożenia frekwencji wo
bec coraz większych .niepowodzeń. Ze
stawienie reprezenttiacji nade-żadoby po
wierzać znanemu jakiemuś zasłużonemu
Sjac®owii, jak to ma miejsce w Krako
wie i Warszawie, gdzie pp. Kaiłnża (Cnacoyia) i Lotth (Polonia) decydują. a nie
jak u nas jacyś „kiblce-laicy**. Konsek
wencją tego jest upadek ^zainteresowania
i poziomu gry.
Vip II.

Nasz dział rad|owv.
ŁUCJA CZECHOWICZÓWNA
I BRONISŁAWA MARWIDÓWNA
PRZED MIKROFONEM.
Dnia 27- bm. o go-dz. 20.15 w ramach konT
certu pouularnego wystąpią znane radio
słuchaczom śpiewaczki pp. Łucja Czcchowczówna i Bronisława Marwidówna, które
przy akompaujamencie prof. Ludwika Ursteina odśpiewają szereg interesujących
duetów. Ponadto orkiestra Polskiego Rad ja
pod dyrekcją Józefa Ozimińskiego wykona
Utwory z repertuaru popularnego.

PROGRAM RADJOWY.
NIEDZIELA 25 PAŹDZIERNIKA 1951 R.
10.00 — Transmisja nabożeństwa z kościo« św. Łazarza w Krakowie. 11.58 — Sygnał
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej. 12.10 —
Komunikat meteorologiczny. 12.15 — Pora
nek symfoniczny z Filharmonji War.szawp L, 14-00 — Ks. dr. Bolesław Rosiński:
"Łześć Marji". 14.40 — Muzyka góralska.
b.15 — Audycja żołnierska. 15.55 — Pro
tem dla dzieci starszych i młodzieży.
16.20 — Muzyka góralska. 16.40 — „Miejski
uom wycieczkowy w Krakowie*’ — wicelrez- dr. W. Ostrowski. 16.55 — Płyty gra
mofonowe (piosenki ludowe). 17.15 — ,.Polpf1 węgiel w Anglji'* — wygi. dr. Witold
Urmicki. 17.50 — „Ó ojcu pszczelarstwa pol
skiego" — wygł. p. Kaz. Boja rek. 17.45 —
Koncert orkiestry reprezentacyjnej. 19.00—
Rozmaitości. 19.20 — Karlik z Kocyndra —
St. Ligoń wygłosi „Bery i bojki Ślą;
ple. 19.45 — Słuchowisko podług noweli
Sienkiewicza „Pójdźmy za Nim". 20.15
Koncert popularny. 21.55 — Kwadrans litc^acki
Opowiadanie St. Witkiewicza „Na
farcie”. 22.10 — Recital skrzypcowy Igna
cego Weissenberga. 22.40 — Komunikat mcJ^ologiczny i komunikaty sportowe. 25.00
‘ Uzyka taneczna.
poniedziałek 26 października 1951.
;5.8 — Sygnał czasu, hejnał z Wieży MąWckiej. 12.IO — Komunikat meteorologicz12.15 — Muzyka lekka z płyt grainofoI5nv?ch.
14.55 — Intermezzo muzyczne,
p, — Komunikat gospodarczy. 15.15 —
2 rzegląd komunikacyjny. 15.25 — Odczyt
cieiy^!u ^la nauczycieli — „Rola nauczySf. . w nauczaniu dorosłych" — wygł. p.
ulaw Czubek. 15.45 — Słuchowisko dla
kit?1”O świerszczyku Bumcyku i Błę(JJeJ Trajkptce”. 16.20 — Lekcja języka
Kn?uskiego — kurs elementarny. 16.40 —
lioJki^- 17.10 — „Ruletka, czyli fatalizm
wygł. dr. Feliks Burdecki. 17A5 —

..KUR JEB

ZMCHODNr

niedziela 25 października 1931 roku.

Muzyka lekka z kawiarni „Gastronom ja"
w Warszawie. 19.05 — Odcinek powieścio
wy. 19.20 — Prof. Władysław Dzięgiel: „Z
dziejów ziemi Śląskiej". 20.00 — Feljeton

muzyczny. 20.15 — Operetka O. Straussa p.t.
„Dookoła miłości". 22.55 — Komunikat me
teorologiczny i wiadomości sportowe. 22.45
Muzyka lekka i taneczna.

Wodociąg w Dąbrowie
i opłaty za wodę.
Płukanie sieci wodociągowej w Dą ' rzach domów, będzie przedmiotem du
browie zostało już ukończone i Magi żego niezadowolenia z tego względu,
strat zamierza z dniem 1 listopada rb. że d o t yehe za s w oda by ła be zpła t na,
wprowadzić pobieranie opłat za wo i obecnie ludność mu6i za nią płacić,
dę. Różnorodne projekty co do spo nie mając żadnego udogodnienia. W
sobu pobierania oraz wysokości o- miastach sąsiednich istniała zupełnie
płat zostały ostatnio przez komisję odmienna sytuacja, gdyż skutkiem
wodociągowo-kanalizacyjną skonkre dotkliwego braku wody urządzenie
tyzowane w ten sposób, że uchwalono zdi oju ulicznego witano tam z zado
popierać opłatę za wodę, w wysoko woleniem i radością, w Dąbrowie zaś
ści 1 zł. od ubikacji mieszkalnej, 'przy nic się nie zmieniło, natomiast ludność
czem od opłat będą zwolnione osoby, musi obecnie płacić za wodę i stąd
zajmujące mieszkania o powierzchni niezadowolenie.
Nawet ustawowy
do 10 mtr. kw., następnie ludność przymus łączenia nieruchomości z
mieszkająca w odległości 500 mtr. od siecią
wodociągowo-kanalizacyjną
zdrojów, wreszcie bezrobotni.
pójdzie w Dąbrowie bardzo opornie z
Jeżeli przypomnimy, że stosownie uwagi na istnienie sporej ilości do
do umowy domy To w. przemysłowych mów, które z racji swych rozmiarów
są wyłączone z miejskiej sieci wodo prawdopodobnie nigdy nie doczekają
ciągowej, to po odliczeniu jeszcze ka- się przyłączenia. Biorąc wreszcie pod
tegorji ludności, która z różnych uwnrę niekorzystne warunki lokalne,
względów nie będzie płaciła za wodę, w postaci rozrzuconych zabudowań
znacznej
przestrzeni, trzeba
łatwo przyjść do przekonania, że wo na
dociąg w Dąbrowie nie będzie przed przyjść do prekonania, że wodociąg
siębiorstwem dochodowem. Pozatcm miejski w Dąbrowie, w odróżnieniu dc
sprawa wprowadzenia opłat za wodę innych miast, nie prędko stanie się
w Dąbrowie, do czasu przyłączenia przedsiębiorstwem nie tylko dochodo
domów do sieci wodociągowej, wzglę wem. lecz bodaj samowystarczalnem
dnie urządzenia zdrojów na podwó- lo będzie jego słabą stroną.

Z posiedzeń komisyj
Izby przemysłowo-handlowej w Sosnowcu.
W dniach 22 i 25 b.m. odbyły się pod
przewodnictwem wiceprezesa inż. Mirow
skiego obrady komisji polityki handlowej
dla sprawy zaopinjowania projektu nowej
taryfy celnej część HI. zawierającego dział
III — wytwory pochodzenia mineralnego,
dział XIII — metąle i wyroby z nich, dział
XIV — maszyny i aparaty, sprzęt elektro
techniczny, dział XV — środki transporto
we, dział XVI — wagi, narzędzia, instru
menty i aparaty precyzyjne, naukowe, op
tyczne, maszyny do pisania, zegary, instru
menty muzyczne, dział XVII — broń i amu
nicja' dział XIX — wyroby różne, nieobję
tą innemi działami.
Sprawę projektu części III nowej taryfy
celnej referował mgr. K. Gadomski. Na pod
stawie powyższego referatu, oraz szczegó
łowej dyskusji, komisja polityki handlo
wej ustaliła bardzo liczne wnioski, zarów
no w kierunku zmiany nomenklatury, jakoteż podwyższenia, względnie obniżenia staj
wek celnych dla szeregu artykułów. Oipinja
komisji przedłożona zostanie w najbliższych
dniach Związkowi Izb przemysłowo - han
dlowych. poczem w czasie od dn. 5 — 12
listopada b.r będzie w Warszawie przed
miotem obrad komisji międzyizbowej.
Pozatcm komisja zaopinjowala projekt
ustawy w sprawie zwolnienia od cla przy
wozowego i opłat manipulacyjnych sprzętu
służącego dla potrzeb armji, sprowadzanego
przez władze wojskowe, oraz materjałów
i przedmiotów, przeznaczonych do zwięk
szenia siły obronnej państwa, jakoteż pro
jekt ustawy w sprawie obrotu metalami.

z wyjątkiem żelaza. Co się tyczy pierwszej
kwestji. komisja, po szczegółowej dyskusji,
wyipowiedz.ała się za koniecznością wpro
wadzenia do projektu ustawy poprawek
któreby uniemożliwiły przywóz bez cla
sprzętu, służącego do uzbrojenia, wżględnic
wyekwipowania armji, w tym wypadku, je
żeli sprzęt ten jest w kraju wyrabiany, a
to ze względu na konieczność zabezpiecze
nia przemysłu krajowego. W sprawde pro
jektu ustawy o obrocie metalami, z wyjąt
kiem żelaza, komisja wyraziła obawę, że
^projekt ten daje czynnikom, rządowym zbyt
daleko idące ingerencje w dziedzinie han
dlu metalami, a ponadto przez stworzenie
do pewnego stopnia monopolicznego chara
kteru tej gałęzi wymiany, mógłby w kon
sekwencji wyrządzić znaczne szkody dla
życia gospodarczego. Z_ tych względów ko
misja w ypowiedziala się przeciw koncesjo
nowaniu handlu metalami z wyjątkiem że
laza.
W dniu 25 b.m. odbyło się pod przewód
nictwem wiceprezesa Izby Gruszczyńskiego
posiedzenie •połączonych komisyj mandato
wej i finansowo - podatkowej Izby, na któ
rem dokonano . wyboru kaiylydatów na
członków i zastępców członków do komisyj
szacunkowych oraz komisji odwoławczej
do spraw podatku przemysłowego okręgu
Izby. Nadto połączone komisje postanowiły
wysiać delegacje do prezesa Izby skarbo
wej w Kielcach w celu przedstawienia po
stulatów sfer gospodarczych odnośnie kan
dydatów na członków wgzlędnie zastępców
członków powyższych komisyj.

Epilog awantury
w Banku bandlowo-przemysłowym.
W mairciu rb. imż. Euigenjuts® Ł-oipuisiziaiństki w to'wa.rizy^‘tw'ie p. Stefa.ua. Kwaipiomi-a przyszedil do Basnku ha.nddowo-.prz.em ydowego w Sosno w cm (5 Ma/ja 17),
chcąc - krupić f.rainików fraincm^kicih.
Łoipuisiziańaki z zaipyttenięm o fraintk.i
•z.rwóciil się do wicedyjcktoira b-a.nihn S'łan.iislawa Goildim-auiia (Soismowke, MałaC‘ho.wfiikieigo9). Goikłina.n obpaóntiił.,, że
framików mienua*. Łopu^zańskii po dwu.krotuem opuszcizeniu banku wnaicał i In
dagował Goddirnama o franki. Goildmiain
z.njecięrpltww'iony tonom odipowioidizdall, że
w innych ban.kaich .franki miają. Łopu
szański obrażony oburkliiiwyim tonom wi
ce dyrektora oderwał fiię do niego nicgrzecizniie i po chwidii pieliły n.iepainhimenitarne filowa: „diuireń, idjotia. milcz'
i rozległ się trzask niclerzonogo poliicakia.
To rękoezyniiie Łopuszańskiego w ban
ku zakotłowało się. Zamikmitęto dirzw.i na
kluicz. i wciśnięte Łopueiziańsklego i Kwa
pienia w oiasiny kąt .i zacz-ęto ich obijać.
Ktoś z n.aipiaistujący<ch tchónziliiwfiizeigo du
cha dopadł do toilefono i zawiadomił ko
mis arjat, że na bank maipadili bamdyci.
Policja żelekhryzowiainó wiiaicloimośoią o
nap<:dizie iprzybiiegla i z rąk ro-zjiu^zonych urzędników wyrwaka Kwaroiieinha i
ŁoDfłS-zuńskioigo

Goldiniam nie posiali seik-untdiaintów ŁoP'U6®ańisikidtiTiai, tylko irehiahidiitiaicję trwo
go hońorń powiieirizył sądowi girotlzik iemu w Sosnowcu. Ło/p-uwzańsikii rówmież
s-priaiwę fik iorowaił do -sąido, o-ik.aiużają-c o
napaść Golld.nraina., Szymona Pllawm-era.,
Alit era Rotsizteinia*, Adiasma F'iiSJZlla>, Maiurycogo Kóniiig&beirga. i Joiiro Szaiplrę.
Sad grodiziki Łóipósiza.ńjsiki-e-go umiewhinil wobec wzajemności zniewag, a Gold
mana. Kle iiinhe.rga, Koniigisibenga i Szapiro uikaira;! po 50 zł. girzywny. Obydwie
stromy nieiziadowoitehe z w.yirokłU I in
stancji założyły apelację.
Obecnie Sąd okiręgowy, wydiz/ał' k-air-.
ny apelacyjny, rozpozn.aiwail spra-wę Łop uczcząńsikiiego, Goldmana i towairzy-izy
i skazał Łopiifiizańsikicigo na 5 clnn\, a
Goldmania na tydizień aireftatu, lecz wo
bec wzajemności zniew^ig kiairę im dairowa>ł. KónigsbeiFg i Szapi.ro sikaizanl zo
stali po 100 zł. grizywiny z zamianą w ra
zie niemożności zapłacenia na 10 dini aresztu.

Kromka Zawiercia*
Poświęcenie
SIEDZIBY STAROSTWA.
Wczoraj odlb-yła się uroczystość po
święcenia nowowyłuudioiwanego gmachu
< tairos't wa i Sejmiku zaiwdie.rciańfilkieigo.
Uroczystość poiprzedizon-a- została mabożeństwem odtpraiwioneim w kościele pa>.
ra.f.jailnym przez ks. prałata Er. Zientarę,
a którem wziął udział ks-. biskiup Kubi
na oraiz przedstawiciele władiz państwo
wych,
samorządowych, wojskowych,
przemysłu,, straży oriaiz zawodowe związ
ki fianacyjne.
Po rabożeństwie wicewojewoda Brat
kowski odebrał przed gmachem stairostwa raport od odldlziiailu policji i Stir®ełca. Następnie JE. ks. bi-sikup Kubina do
konał uktiu pośw.ięceniia nciwowybiiidowanego gmachu.
Oddziały policji i Strzelca prezento
wały broń przed JE. ks. biskupem Kubi
ną, a orkiestra z Kozi ©głów odegrała
,.p’eir'wfizą brygadę**. '
Po uroczystości poświęcenia odbyło
się pos;edżemie Sejmilkiu.
X ZE STRONNICTWA NARODOWE
GO. W ponleidziaiłiek dnia 26 bm. o g. 7
wiecz. w eałli Domu ludowego «w Zawier
ciu mcc. W. Kozielski z Sosnowca wy
głosi odczyt pt. „Czy kaipiitiaildizm ban
krutuje ?'* Preilegeinit omówi wstrząśnienia, jakie przechodzą wysoikokaipitalisityczne kraje, jaik Angłja i A-merykai, i
zaitnzyma się obszerniej nad ustrojem
gospodarczym Rosji sowieckiej. Gigan
tyczny cikisipciryment sowiecki będzie
przedstawiony bezstronnie i źródłowo,
Omówione będą zygzaki okonomilkii so
wieckiej od wojennego kcmuindizmu
przez ,^ucp‘‘ i „piafiłetikę** do ostatniej
programowej mowy Stalina i do... kapi
talizmu państwowego, jaki ostatecznie
iw Sowietach zapanował. Wailka Sowie
tów z małym kaipltiailistą, a na naszym
terenie walka posłów narodowych z ka
pitalizmem raibniintniwym, te dwa tematy
zakończą ciekawy i wielce aiktuailny od
czyt.
X WIECZÓIUAKADEMJA MORSKA
Z inicjatywy i pod kierownictwem dy
rektorki miejscowego żeńskiego seminarjuim nauiczyiciielskiegO' p. H. JaklMczowej
odbyła się w diniu 21 bm. wieczór-alka*dema. Z przyjemnością słuchało się tre
ściwego,
poświęconego zaigaidinlenioni
morskim referatu i wygłoszonego przez uczenicę V kursu. Taniec „Marynarski**
zachwycał brawurą i misitrzowskiem ■\srykonanicm. Miły i budujący djiailiog Mat
ki Polki z synami swoimi, deklamację
gra na skrzypcach, śpiew solowy i chó
ralny, wsiźystko to razem złożyto się na
bardzo milą i sympatyczną całość.
X ZA NADMIERNE POBIERANIE CEN
z.a słoninę został pociągnięty do odpo
wiedzialności kannej Toloch Stanisław
(Stiairy Rynek).
X NIEDOBRA ŻONA. Głowacki Władyelaw (Krakowska 54) złożył zameldo
wanie w tnitejsizym kouiisairjacie .policji;
iż jego własna żona Józefa, ulatniając
się z giniaizda .rodzinnego zabrała mu tro
chę. gotówki i garderobę łącznej warto
ści zł. 150.
X ZGON OFIARY BANDYCKIEGO
NAPADU. W dinliu 22 bm. zm-arł śp. An
drzej Szczygicill, lat 50, szeregowy stna#ży miejskiej, który w nocy z dnia 19 na
20 bm. pełniąc dyżu.r nocny przy telefo
nie w remizie strażackiej został postrze
lony pr zez nie wykrytych do te pory ban
dytów. Ś. p. Szczygieł przez kilka lat był
członkiem ochotniczej straży pożarnej
w fabryce TA Z., zaś od reku był stałym
-trażakieni miejskim. Pogrzeb ofiary
zbrodniczego napadu odbędzie się dzisiaj
w godzinach popółuidńiowych. Policja
dokłada wszelkich starań, aby najnajszybciej wykryć niecnych opryszków
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„STRUNY ŚWIATA" Włodzimierza Żele
chowskiego. Nakładem księgarni F. Hoesieka ukazał się tom poezji Żelechowskiego
p. t. „Struny świata", żelechowski jest po
etą śląskimi, ale rozlewna jego liryka nie
ma nic wspólnego z modną we współczesnej
poezji industralizacją, choć środowisko, w
którem powstały „Struny świata" byłoby
wystarczającą ,po temulegitymacją. Żele
chowski kocha wieś i wszystkie przejawy
jej życia. Jej piękno proste i otwarte dla
każdego, kto patrzeć potrafi, jest najulubieńszem oparciem dla filozoficznego spoj
rzenia w głąb duszy świata. Nawet gdy siq
modli, to czyni to wzniosłością słów
Odpowiedsi RedakejŁ poeta
wiejskiego plebana, ukwieconych szczerem
natchnieniem żelechowskiego. „Struny świa
K. Kr. w Kciziinierzu: Jest już -dianie ta"
to niepośledniej miarv świadectwo ta
do dinuikm.
lentu Doaiv śląskiego.

„KUR JER

ZACHODNI”

niedziela 25 października 1951 roku.

pomimo siwych 70 lat. Podczats o^tiaitin&ego jairmiairiku w Olikuisizu Piętko wa talk
uiedielłkaitinii-e wisonęlia- rękę do kiiesizeinii
Ład Lewko* wieżowej, że ta poczuwszy coś
niewyriażniego w ękołiicaich podolka-, za
rumieniła się n-aijipierw a niaistępuiiie zo.rjeintowawisizy eiię, w mgmieniiiu oka
cluwycdłla zia rękę, która w tej okołiicy
nie poiwiiiiiina była filię szukać. Pirizy chso-

bktej rewizji na posterunku anialeziono
przy Piętlkowej ubranko płuszówc dla
chłopca', buciki i 40 zł. gotówką. Okaza
ło się, że tak zaangażowana w latach
złodziejka, mimo uciętej dłoni u ręki;,
w jednym 'prawie czasie rzeczy te skirad’la na rynku u Ruichdii Oliwa, Goildy
Robak i Icka Ki' w ko wieża.

smaku

Z giełdy warssawskiej,
CEDUŁA Z DNIA 24.10.
AKCJE: Barnk Poł-ki 110.00, Lii!tpC1])1
14.00. .
4 proc. poż. Inwesit. seryj. 81.00, 4 i
proc. Ziieim. Kredyt. 45.50, 5 .proc, p,^
Kon wers. 41.25, 7 proc. poż. Stabiiłiiziacyd
n.a 57.25—56.00.
WALUTY i DEWIZY: Dołair 8.86,50.
Nowy Jork 8.915, Londyn 55.05, Piairyź
55.11, Piraigia 26.41, Włochy 46.60, Szwaj,
cairjia. 175.05, lIoLamidja 561.40, Berłim pr/
209.50—209.00, Dołair pryw. 8.87,50
8.86,75.
Tendencja dila akcyj i wałuit słaibsiza .
POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA

Uwaga przy zakupie! Znajdują się
w handlu łudząco podobne naśladow
nictwa. W razie wątpliwości co do
prawdziwości, prosimy zwrócić 6ię z
pełnem zaufaniem do firmy MAGGI
Spółka z o. o., Poznań.
8684

Żyto- cemia tram-z, 22.50, Żylto cenna onjein.
22.25—22:50, Psizemijca cena tranz. 22.75
Pisizeinricia- cena orjein. 22.00—22.50. Reszta notowań bez zimiiany.
Usipoisobiieinie sipokojme.

Kronika Olkuska.

Rseczy ciekawe.

Kino Domu roloo-lindc-aeigo wyśwlęitllia
dmmiait nastrojowy pt. „TARGOWISKO
ZŁOTO AMERYKAŃSKIE W PARYŻU.
ZMYSŁÓW11.
Beczułki ze zlotem anierykańskiem codziennie nadchodzą na dworzec w Paryżu, skąd

X PZZPP i H. NA BEZROBOCZYCH.
W myśl hae4a, że tylllko zibtorci-yy i śwdiadtoimy celu wysiłek całego eipołetczeńsitwa
elagiodizić może sikuitiki beizirobociia, ollkiu&ka Ołdidiziaj PZZPP i H. wystawił wesołą
koimedję pt. „Małżeństwo Loilu” i w ten
fiipoisób zidtolbyl dila bezirobocizych ził. 480
(<ciz.yiS'ty dochód). Trzeba dodać, że obec
ny ziainząd odldizłiailiu Związku nie troisizczy
się tylllko o wliasnych swych członków w
ziaoipaitnywainiu ich czy to w tańszy wę
giel,, czy ziemmiaiki idp. n<a ziiimę, lecz, ró
wnież sendieczinie tro^czy ęiię o swych
kolegów, objętych bezrobociem. Koileidizy
nia- posiadach oprócz dioŁirowoilinieigo oipodiaitlhowaniia się, uważają z>a swój obowi ą
Ęiek przyjścia z ofiainnością dla bez.roboczych jeszcze d>roigą innych wysiłków.
Udlziiał w obecnie znakomicie odegranej
sizftiUice pod. reżyserją wypróbowanego amatora p. K. Królikowskiego, wzięli sa
mi pracownicy umysłowi Związku, któ
rzy tą dirogą składają podziękowamiie ogółowii miesizlkiańców OHkuisiza i okolicy
za poparcie, oraiz orkiestrze straży fa
bryki „Ołikuisiz“ za beizj.otcreisowną mu
zykę.
X BEZROBOCZY PRACOWNICY UMYSŁOWI. Niedawno powstały oddizjial
katowickiego Związku bezrciboczych w
Olllkuisiziu chętnie gamie się do pracy w
komitecie pomocy do spraw bezrobocia.
Członkowie Związku wzięli na siebie re
jestrację rzesz bezirobocizych na terenie
miasta i peryferjach, a pozaitem przeję
li całkowicie podśielkcję rcizńaiełicizią z rąk
dotychczasowego przewodniczącego tej
sekcji p. Miilbnainidltia. W ten sposób prze
wodniczącym podlsekcjii .rozdizieiliczej je&t
obecniiie p. K. Madziara, zastępcą p. Sta
churski i sekretarzem p. Miigiellski1. Rów
nocześnie zarząd Związku ziajimlie się
zwózką żywności do maigaizynów, oraz
wydawaniem raicjii podlltug uisifafloniych
norm. W końcu przyszłego tygodnia bę
dą wydawane beizrclboczyim ziemniaki z
pierwszego transportu, jaki otrzymano
(dwa waigony) z województwa Nowo
gródzkiego. Rejestracja i kontrola ro
dzin,, wizigłędlnie osób niajbiedlniejsizych
jest już na ukończeniu.
X „DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI44 W OL
KUSZU. Z inicjatywy kierowników K.
. K. O. w Olkuszu pip. Machnickiego i R.
Piechowicza odbędzie się w Olkuszu w
przyszłą sobotę tj. 51 bm. „Dzień osziczędnośoi“. Wybór ścisłego komitetu oraz
program „Diniia" nastąpi na- zebraniu w
dniu 27 bm, w saflli- .radzieckiej Magistra
tu m. Ollkutsiza (o godiz. 6 wieczorem).
X POŚWIĘCENIE SZTANDARU I SI
KAWKI STRAŻY CHEŁMSKIEJ. Dzi
siaj odbędzie się w Wolbromiu uroczy
stość poświęcenia sztandaru i sikawki
straży pożarnej ochotniczej z Cheitmna
pod Wolbromiem. Poświęcenie eztandia. ru nastąpi po nalbożeńsitwie, zaś wbija
nie gwoźdtei dk> drzewa i poświięoende s»ikawki na ryiniku w Wolbromiu.
X NOTORYCZNA ZŁODZIEJKA. Oso
ba Apolonjii Piętlkowej z Krzytkawkii pod
Olkuszem ma bogatą kronikę policyjną,
choć złapana na gorącymi uczynku zaw
sze sumiituje się, że n.igdy karaną nie
była, a w sądzie je*t po raz pierwszy

Francji złoto wartości 125 miljonów fra
ków złotych. Zapas złota Banku Grcękie'n-1
wynosi obecnie 2.508.000 Ł.

wędrują do piwnic Banku Francuskiego.

ZYCIE GOSPODARCZE
BILANS BANKU POLSKIEGO
Bilans Banku Polskiego za drugą
dekadę października r. b. wykazuje
zapas złota . 585.009.000 zł., t.j. o
8.962.000 zł. więcej niż w poprzedniej
dekadzie. Pieniądze i należności za
graniczne,
zaliczone do pokrycia,
my 86.199.000 zł., również niezaliczomy 86.199.000 zł., również niezalczone do pokrycia spadły o 3.681.000 zł.
do sumy 126.946.000 zł. Portfel wek
slowy
wykazuje
zmniejszenie o
8.~80l000 zl. i wynosi 621.461.000 zł.,
natomiast stan pożyczek zastawowych podniósł się o 682.000 zł. i wy
nosi 112.225.000 zł. Inne aktywa wzro
sły
21.233.000
o
.....................
zł. do sumy

228.405.000 zł.
W pasywach pozycja natychmiast
płatnych
zobowiązań
wzrosła o
2.284.000 zł. do 256.769.000 zł. Obieg
biletów bankowych zmniejszył 6ie o
55.497.000 zł. dox 1.155.547.000 zł.
Stosunek procentowy pokrycia obie
gu biletów i natychmiast płatnych zo
bowiązań Banku wyłącznie złotem
wynosi 42.08 proc. (12,0-8 proc, ponad
pokrycie statutowe), pokrycie kruszcowo - walutowe 48.28 proc. (8.28
proc, ponad pokrycie statutowe),
wreszcie pokrycie złotem samego tyl
ko obiegu biletów bankowych wyno
si 50,71 proc.

Kronika gospodarcza,
W ŁÓDZKIM PRZEMYŚLE JEDWABNICZYM. Trwający o<l dwóch tygodni strajk
w łódzkim przemyśle jedwabnym, doznał
dalszego zaostrzenia z powodu rozbicia pertraktacyj, zainicjowanych przez inspekto
rat pracy. Delegaci pracodawców oświad
czyli na konferencji, że nie są w możności
udzielić jakichkolwiek podwyżek z powodu
ogólnej ciężkiej sytuacji, oraz wobec strat
poniesionych ostatnio przez przemysł jed
wabny w związku z Trudnościami na świato
wych rynkach pieniężnych i zmiany mody,
która wpłynęła na zwiększenie konsumeji
tkanin wełnianych na niekorzyść jedwabiu.
Robotnicy domagali się bezwzględnego za
warcia umowy zbiorowej w sprawie plac
przez wszystkie fabryki. Zerwanie konfe
rencji spowodowało zaostrzenia strajku
przez wycofanie z fabryk jedwabiu sił po
mocniczych.

O REWIZJĘ KONWENCJI MIĘDZY POL
SKĄ A AUSTRJĄ. Delegaci Ministerstwa
przemysłu i handlu którzy przeprowadzali
z austriackimi czynnikami urzędowymi
wstępne pertraktacje w sprawie rewizji
traktatu handlowego polsko - austriackie
go przywieźli m. in. listę żądać Austrji.
Lista życzeń austrjackich jest bardzo ob
szerna. Dotyczy ona zniżek taryfowych,
ewentualnie w kombinacji z kontygentami
na liczne przedmioty austriackiego wywozu
przemysłowego do Polski. Z drugiej strony
żądają interesanci w Polsce przywrócenia,
względnie rozszerzenia możliwości wywozu
produktów hodowlanych i przetworów mię
snych do Austrji oraz zniżek taryfowych
na masło, jaja i cały szereg innych mniej
ważnych artykułów. Właściwe rokowania
rozpoczną się zapewne w listopadzie.
BEZROBOECIE W NIEMCZECH. Według
sprawozdania urzędu pośrednictwa pracy,
ilość, bezroboczych na obszarze Niemiec
w okresie od 1 do 15 października r.b. wy
nosiła 4.484.000 osób. Od ogłoszenia ostat
niego
sprawozdania ilość bezroboczych
wzrosła o 129.000.
ZOBOWIĄZANIA SOWIECKIE WOBEC
NIEMIEC. W związku z rozpowszechnianemi od . kilku dni pogłoskami o wstrzyma
niu wypłat przez rząd sowiecki, prasa nie
miecka ogłasza zestawienie, wykazujące
wysokość obecnego zadłużenia Z. S. R. R.
w'Niemczech. Z tytułu należności za zamó
wienia w Niemczech rząd sowiecki zapła
cić ma jeszcze za rok 1951 — 40 mil jonów
marek. Przypadające na rok w52 zobo
wiązania. sowieckie wynosić będą w pier
wszym kwartale 55 mil jonów marek, w dru
gim 78 miljonów, w trzecim 82 miłjony, a
w czwartym 165 milionów marek

UŻYWANIE WIDELCA.
Dziiewięóset łait ternu pojawił'się wiiideć
lec w użyciu iw Europie. W r. 995 ożenili A
się syn doży wenedkiego, Piętro- Orseolo, z kisiiężniiicziką bi.zain tyjslką Airgillą, sio,
S'trą cesarzia Biizahejuim. Poideziais uciaty
weseln-eij posługiwała się khiiężniczlkia Argila przy jedizemiiu łyżeczlką zl-oitą oraz
diwuizębnym widelcem. Wszyscy uoŁeśt-’1
nicy uiczty weselnej posługiwali się wlasnemii pailcaimii, aaimiiaist łwidcllca, Ik-tóry'
był jesizoz-e niieizmiamy w Wenecji. Natomdiatsit lyżfkii były już w użyciu. Damiy
wemedkiiie, idąc za przyik łiadcim ksiiężmiicz- :ki>, pózaimaiwiiialły u złotników w^dieAce po
dobnie temu, jalkiiim posługiwała się Ar<
gila-.
Trwało jedlniaik drugo, za.niiim wiiididliec
znailaził drogę i do iimnych krajów. Do
piero około 1560 roiku przyjął siię w ca
łej llailjii zwyczaj • posługi1 wauia się wi
delcem. We Francji wszedł widelec w użycie około r. 1570 nia diwoirze królewskiim, a do domów miiesizcziańskiich i szla
checkich prziedioetiał się dopiero clkoło .r.
1550. I)o Arbgłjd za-wędiroiwail widelec z
Wenecji w r. 1608. W ogólne zaś użyęe
w Europie wszedł widelec dopiero w
XVII stułecńu, gdy przestali być rzadikieinr
ubnainiem stołu ■wysoko postawionych osó-b, a wyrabiamy z cyny czy stali, tanio
ścią swą i piraiklyczinością •z.diolbył soibie
popularność i wśród miaikrczkiich.

WE WŁOSZECH 747 TYS. BEZROBOCZYCH. Ilość bezroboczych. wynosząca w
dniu 51 sierpnia b.r. 693.256 osób, wzrosła
w końcu września do 747.764 osób, z któ
rych tylko 254.000 otrzymywały zapomogi, HANDEL LUDŹMI W SOWIETACH
przewidziane prawem. Przyrost w ciągu
miesiąca wynosi! 46.265 mężczyzn i 8.245
Pismo moskiewskie „Za Industriakobiet. Przewiduje się, że w ciągu paździer lizaciju” zamieszcza
korespondencję
nika przyrost miesięczny będzie znacznie
większy wobec zbliżających się chłodów, z okręgu Meurelińskiego, świadczącą,
a tem samem zaprzestania działalności w iż kierownictwo kołchozów stopniowo
przemyśle budowlanym i w przemysłach doszło do handlu ludźmi. Oto obra
sezonowych.
zek: Z Zagłębia Donieckiego przyby

WYWÓZ ZŁOTA Z NIEMIEC. Ogólna su
ma wywiezionego złota z Niemiec w ciągu
pierwszych 9 miesięcy 1951 r. wynosi 1065,5
mil jonów mk. Przywóz złota do Rzeszy w
tym samym czasie wyniósł 510.5 milj. mk.
Wobec tego nadwyżka wywozu złota nad
przywozem z Rzeszy niemieckiej sięga
754,5 milj. marek, przyczem do Francji
wywieziono 148.509 kg., do Wielkiej Brytanji 75.700 kg., do Ameryki 55.677 kg., do
Holandji 46.719 kg. i do Szwajcarji 28.509
kg.
LEPIANKI SOWIECKIE. W okolicach
stolicy sowieckiej zaczęto .budowę dwupię
trowych lepianek ze zwyczajnej prasowa
nej ziemi. Ta „zdobycz" piatiletki .tłuma
czy się z jednej strony brakiem matęrjalu
budowlanego, z drugiej zaś strony gwał
towną potrzebą mieszkań.
GRECJA KUPUJE ZŁOTO. Grecki bank
emisyjny zakupił w ostatnich dniach we

wają werbownicy robotników do
pracy w kopalniach. Za każdego ur
lopowanego robotnika kołchoz otrzy
muje 5 rubli. Za każdych 15 robot
ników kołchozowi wypłacają 150 ru
bli miesięcznie. Gdy liczba dostar
czającej siły roboczej sięga 30 06Ób,
Zagłębie Donieckie za swój koszt wy
najmuje. dla potrzeb kołchozu nau
czyciela i agronoma. Jednak, jak p°‘
daje pismo, na przeszkodzie cło prze
prowadzenia te j praktyki stoi konku
rencja werbowników. W każdym o*
kręgu jednocześnie działa ich średnio
po 20 — 25, w imieniu różnych przed
siębiorstw gospodarczych współza*
wodnicZą-cycli między 6obą.

Echa zamknięcia drakami
„Gazety Wągrowieckiej”.
Jak wiadomo, w okresie przedwy koszty postępowania na skarb paIV
borczym do Sejmu zamknięta została stwa.
na zarządzenie władz administracyj ' P. Bonowski, mając w ręku wyr°^
nych drukarnia narodowej „Gazety sądowy, stwierdzający niesłuszne u‘
Wągrowieckiej". Starosta Wągrowiec-, nieruchomienie drukarni przez wja'
ki nałożył na właściciela drukarni p.; dze i pozbawienie ■wielu pra-cowniko"
Kazimierza Bonowskiego 1000 zł. chleba przez kilka tygodni, występ1,1'
grzywny. P. Bonowski kary nie za je ze skargą przeciwko skarbowi PaJV
płacił i odwołał się do Sądu.
stwa o odszkodowanie. Jest pewn°s^
Sąd okręgowy w Gnieźnie, po do- że Trybunał Administracyjny prZ^
kładnem rozpatrzeniu sprawy, przy zna p. Bonowskiemu wysokie odszlj
znał słuszność p. .Bonowskiemu i u- dowanie, bowiem Trybunał wvda
.chylił decyzje starosty, nakładając już szereg podobnych wyroków.

„KURJER
ZACHODNI"
______________________

pir. 247.

niedziela
25 października 1951 roku.
_______________
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gzy choroby płucne są uleczalne? Reklama

OGŁOSZENIE.

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowe
go w Sosnowcu wpisano następujące firmy;
wjnien czytać każdy broszurkę pod powyższym tytułem. Autor p. DR. GUTTMANN, b. naczelny 9
Dnia 10. sierpnia 1951 r.
]ckarz Finsenowskiego zakładu kuracyjnego, wskazuje w sposób zupełnie dostępny drogi naturalne w® jest dźwignią
B. 442. „Rozlewnia octu i kwasu octowego
do usunięcia tych ciężkich cierpień. Każdy cierpiący otrzymuje takową na żądanie za darmo i bez gB
„Glorja" — spółka z ograniczoną odpowie
opł^y porta. Należy napisać pocztówkę (ofrankowaną 35 gr.) z podaniem dokładnego adresu do: i
dzialnością w Zawierciu. Zmiany w spółce
handlu, nastąpiły aktęm zeznanym przed not. W.
| g337
Przesmyckim w Będzinie w dniu 1? czerw
1951 r. N. Rep. 18. Wykreślono Abela
mm ca
Cu kier mana i jego uprawnienia.
B. 189-49?. „Francuska Spółka Akcyjna
lig
Towarzystwo Bezimienne Kopalń Węgla
..Czeladź/’. Jerzy Herdhebaut został zamia
nowany pcłnomocnukem Towarzystwa. Udzielono łącznej prokury Rene Tezenas du
Montcel. Wykreślono pełnomocnika firmy
Wiktora Viannay.
B. 240. „Sosnowiecka Spółka Drzewni
„Sosnolas44 — spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością w Sosnowcu. Likwidatorami
spółki są: Izaak Plessner, zam. w Sosnow
cu, Targowa 9 i Maurycy Cudzynowski,
zam. w Sosnowcu, Sienkiewicza ?. Na ze
braniu udziałowców odbytem w dniu 2?
lipca 1951 r. postanowiono przeprowadzić
likwidację spółki.
B. 410. „Drukarnia Przemysłowo - Han
dlowa w Sosnowcu,, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Zarząd interesami spół
ki należy wyłącznie do Adama Wyżykow
skiego, który uprawniony jest do saniodziel
nego reprezentowania spółki przed wszel
kiemi władzami, instytucjami, osobami i są
dami, jak również do podpisywania w imie
niu spółki pod stemplom firmy wszelkich
zobowiązań, weksli, czeków, przekazów, in
/•
dosów, umów, pełnomocnictw, prokur, in
kasowania należności za towar, odbioru z
poczty, telegrafu, stacji kolejowych i ze
wsząd wszelkiej korespondencji zwyczaj
nej, poleconej, pieniężnej, przekazów, zali
czeń, towarów, ładunków i t. p. Wykreślo
no Lewka Rptfekla.
B. 40?. „Wytwórnia Krawatów „Ga-FeŁ
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Będzinie. Wykreślono firmą z powodu
zlikwidowania przedsiębiorstwa.
B. 59?. „Fabryka Listew i Ram „Rampo?
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Sosnowcu. Wykreślono lirmę z powodu
zlikwidowania przedsiębiorstwa.
Listowne umówienia aałatwia się odwrotną pocatą.
B. 424. „Fabryka Czekolady „Zgoda44 —
spółka zograniczoną odpowiedzialnością w
Sosnowcu. Spółka egzystować będzie pód
lirmą: „Fox“ Fabryka Czekolady i Cukrów,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Sosnowcu. Kapitał zakładowy zostaje pod
wyższony do sumy 6|MH) zł. i dzieli się na
HM rtfflrai • mMI i taiarti
Stosowany przez pp. Doktorów „BALSAM! 60 udziałów po 10Ó zł. każdy. Kapitał wnie
siony
do kasy spółki gotówką. Zarząd spół
THIOCOLAN AGE” przy gruźlicy, bronchiki stanowią wszyscy trzej udziałowcy Mocie, kaszlu ułatwia wydzielanie się plwociny,
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego, szek-Lajb Rotstcin, Majer Frydman i Men
del Rotstein. Weksle, przekazy, czeki i in
powiększa wagę ciała, „Balsam Thiocolan Age”
sprzedają apteki i składy apteczne (drogerje). ne zobowiązania pieniężne, oraz umowy,
SOSNOWIEC, UL. ALEJA 8, TEL. 12-48.
Żądajcie tylko w oryginalnem opakowaniu prokury i pełnomocnictwa będą wydawane
i podpisywane w imieniu spółki wyłącznie
apteki4
WYKONYWA:
i samodzielnie przez zarządcę Moszka-Lejbę
Rotsteina. Każdy zarządca ma prawo sa
pomniki, grobowce, i wszelkie roboty bu
modzielnie podpisywać zwykłą korespon
4904
dencję
bieżącą, wystawiać rachunki, inka
dowlane z piaskowca, marmuru i granitu
sować należności, otrzymywać z urzędów
pocztowo
- telegraficznych wszelkie prze
WRÓCIŁEM i przyjmuję
oraz sztucznych kamieni, roboty betonowe
syłki, a w tem i pieniądze z przekazów, wy
syłać
towary
drogami żelaznemi. oraz oosobiście od 9—12/ i od 2—5 po poi.
i mozajkowe t. j. schody, słupy ogrodze
trzymywać ładunki i towary z tychże dróg.
Podpisy zarządców winny być składane pod
niowe, dreny studzienne, płyty trotuarowe,
stemplem firmowy. Zmiany zaszły na mocy
aktu, zeznanego przed zast. not. J. Dresze
postumenty z krzyżami żelaznemi i t. p.
ra w Sosnowcu w dniu 1 lipca 1951 x»
Mysłowice,
Rynek
16,
N. R.?65.
Wykonanie solidne i dogodne warunki płatności
Dnia 15 sierpnia 1951 r.
teł. 10-83.
8708
B. 591. „Dom Tekstylny, spółka z ogrania
czoną odpowiedzialnością w Sosnowcu. Za
rząd interesami spółki należy do Estery
Wekslerowej, która upoważniona jest dc
8
_
B
samodzielnego
wykazywania wszelkich czyn
u->
t
ności zarządu, a w szczególności do zacią
00
gania zobowiązań wszelkiego rodzaju, pod
pisywania samodzielnego wszystkich doku
SKŁAD MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH
mentów, jak weksli, czeków i t. p., podpi
8
sywania pełnomocnictw i udzielania wraz
z jednym z pozostałych wspólników t.j. Ma
♦ p° przejściu w ręce Nowego Zarządu został ob
świeżo .czerpane, oraz gwarantowany
jerem
Cyglerem Jub Joskiem - Ickiem
ficie zaopatrzony w materjały piśmienne, przyGrossmanem — samodzielnej prokury oso
bory szkolne, wszelkie artykuły biurowe, księgi
bie
wybranej.
Zmiany w spółce nastąpiły
handlowe, znaczki pocztowe i stemplowe, blanaktem zeznanych przed not. Łozińskim w
kiety wekslowe oraz, dla Szkół i Kursów HanWolbromiu
w
dniu
1 lipca 195lr. Nr. R. 14&
absolutnie świeży
tS dlowych — druki do kantoru praktycznego. —
Wykreślono Altera - Izraela Grossmana,
DO NABYCIA MONOGRAFJA ZAGŁĘBIA DĄBR. —
Dnia 19 sierpnia 1951 r.
M. JAGIEŁŁOWICZ, W SOSNOWCU. ;
Ceny konkurencyjne. Obsługa szybka. Dostawy terminowe.
B. 18. ,Towarzystwo Techniczno - Han
dłowe „Przewodnik" —■ spółka z ograniczo
ną odpowiedzialnością w Sosnowcu. Zarząd
—laaaBaananaBa.e.HBBBBUaasaa.casaMSHBBsaw^
spółki stanowią: Kazimierz Popławski, ZoCARMEN44 NA SCENIE CHIŃSKIEJ.
fja Sypniewska, Franciszek Janicki, i Wan
da - Marja Janicka jako zastępczyni. Wszel
Ipeinitajiiie wyisia.wiiouio oporę Bikie zobowiązania w imieniu spółki: wek
a »Carme'ii“ w cluińtikiej iwonsjii. Orysle, czeki, indosy, przekazy, umowy, pełno
^nai"ne było to pirzeid&tawiieiniiic. B-iizct nie
mocnictwa i prokury, winny być podpisy
2n^'Jby swego dizi-edia- w tinaiw-e&tacjti aw wielkim wyborze i bardzo M
wane pod stemplem firmy przez dwóch
członków zarządu, lub jednego członka za
Specjalista chorób uszu, nosa,
przystępnych cenach oraz ®
wajl°,W * reżyserów chińsilęich. Ponieważ
rządu
i zastępcę, w każdym wypadku przez
. /byków nie znają w Chiinaich, w
gardła i krtani
Kazimierza Popławskiego. Pozostałe sprawy
scie ipoiczyin-ineo ogromne zmiany.
nie
zawierające
zobowiązań pieniężnych,
BĘDZIN, KOŁŁĄTAJA 27,
^oirnie’11 zoistala — piracziką, Dorn Joee —
zamawiać można w ogrodzie przy ul. tost
jak załatwianie i podpisywanie korespon
telefon 27.
go
1Maja
Nr.
21-25.
Portjer
wakaże.
V
dencji
handlowej,
odbiór z poczty, telegra
r^n y rzc'ni ^ulicznym. Zaimia&t tore3idofu, stacji kolejowych, biur transportowych
szi |
podstawiono połykacza
i zewsząd korespondencji zwyczajnej, po
BACZNOSC FABRYKA KAPELUSZY
P'0,d doniec priziedisitiawiemia
leconej, wartościowej, zaliczeń, towarów,
może uskuteczniać każdy z członków za
nie
rywailai, a wreszcie t,aim giP°d
gwarancją
prawdzirządu lub zastępca —samodzielnie. Wpisu
P^Jkinąwiszy — trzy szpady. Ale
wy pszczelny - deserowy, Sosnowiec, róg Jędrzejowskiej i TargiO- dokonano na podstawie aktu zeznanego
meif‘CZ^^0'ni Pir,zyiP'a'dła do guisitu „Cair- IwJL*
przed J. Raykowskim, not. w Sosnowcu w
wej 15 (wejście z ul. Targowej 15
__ w
CDirueowiami.u.
leczniczo-spoźywczy z własnej pasieki wy
dniu ? sierpnia 1951 r. N. Rep. 1238.
|prry astmie, katarze szczytów płuc, chronicznym kaszlu, flegmie, długotrwałem zachrypnięciu, SS

PUHLMANN & Co, BERLIN 798, Miiggel.trasse 25-25a.
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SZCZĘŚCIE

NIE OPUSZCZA NIGDY KOLEKTURY
LOTERJI PAŃSTWOWEJ

Jgk

wEUROPIE

JEITGWARAHCIA
ICH DOBROCI

W. KAFTAL i S—
KATOWICE, SW. JANA 16.
KUP WIĘC TAM NATYCHMIAST

LOSY
I-szej KLASY

Ceny losowi

1

zł. 10.—, >/, zł. 20.—,• >/, zł. 40.—

Choroby płuc!

JANA ZAGÓRSKIEGO,

M. JURECKI

“1

NADESZŁY

SKLEP POLSKI

WODY MINERALNE

BĘDZIN, ULICA MAŁACHOWSKIEGO 7.

tran leczniczy

2

I
I

I

I
I
i

i
.J

Dr. med.

“ Chryzantemy
A §
V

wieńce

F.WOŁKOWYSKI

A

M. BERGMAN

3 kg.
9.50 »!., 5 kg. 14.00 zł., 10 kg. 25.zł., 20 kg. 45.-Z1., koleją: 30 kg. 55-zł.,
60kg. 100.-zł., wraz z blaszanką i kosz

syła koleją za pobraniem pocztowem.

p
PRAKTYCZNY SZKOT.
<io
Szkotowi na dworcu skradzioi zwrąe'2^^
zauważy! jednak kradzież
Pa -S1ę d° poszkodowanego:
r^ie, skradziono panu walizkę!
krzepł?2■>to> myśli pan że tego nie spo- A.
żę zlodttl,’-~~ Opowiada Szkot. — Ale ka
nie j azieJa a reszto wać dopiero na pcro- I ul.
DrzeUiesien^C2^Z^ -W *eU sPos°k obiatę za

tami przesyłki.

8665

WALLACH, Podwołoczyska,
Mickiewicza Nr. 47, (Młp.) —

w podwórzu).

Przyjmuje do przefasonowauia i farbowa
nia kapelusze damskie, męskie i dziecięce
na najnowsze modele. Nadeszły ostatnie
zimowe modele i pilotki Specjalność: melo
niki i pilśnie.
8096
UWAGA: Dla. uniknięcia zawodu i przy
krości — proszę zwrócić uwagę na powyż
szy adres, żadnych agentów nie {wsiadam
Zamówienia przyjmuje wyłącznie bezpo
średnio na miejscu. Ceny znacznie zniżone.

GROŹNY OBJAW.

Moryc Szmul był przez kilka lat na edu
kacji we Francji i wrócił do kraju jako
Maurice Chemoul. Ojciec jego Abraham
widzi ze zdumieniem^ że miody Maurice
czyści sobie zęby.
— Szmul, co ty robisz? — woła oburzo
ny. — A. może ty chcesz już całkiem dać
sic wychrzcić?!

„KURJER

TO.

Z A' C HO DN I”

niedziela 25 pazHziernTka 1951 roku.

DROBNE OGŁOSZENIA

i

KUPNO
SPRZEDAŻ

Okazja dom 5 piętra
centrum Katowic. Wię
<sze lokale, z wszelkiemi wygodami, ła
zienki, 12 balkonów,
sprzedam. Cena zł.
85.000. Oferty do „Ku
rjera
Zachodniego”
„Okazja”.
8664
Do sprzedania forte
pian krótki, czarny,
krzyżowy w bardzo
dobrym stanie. Wia
domość „Kurjer Za
chodni” Dąbrowa.
8661
MIÓD naturalny kuracyjno - odżywczy 5
kg. 10.20, 5 kg. 16.50.
Grzyby prawe od 8
zl. kg. Koziołkow i Ję
dryczek,
Sosnowiec,
3 Maja 21.
856?
pierwsiorredne
ipiredaje kanio Zajdman Będzin, Kołłątaja
46 róg SącEewskiej
7362

Sprzedam szafę, kre
dens, otomanę, muszy
nę Singera wyjeżdża
jąc. Czeladź, Milowicka. 89, oficyna, 5-cia
sień. Rynikowska.
. 8722
Piwiarnia w dobrym
punkcie do sprzeda
nia naprzeciw targo
wicy. Sosnowiec, ul.
Teatralna 17. Wiado
mość w piwiarni. 8749

I

Baczność! Dobra okazja!
Propagandowa sprzedaż żelazek elektr.
Odbiorcy prądu, którzy nie posiadają jeszcze

dar ja
Kwiecińska, W Domu Katolickim
gubiła książkę Kasy przy Stowarzyszeniu
żelazek elektr.
chorych.
8756 Młodzieży Żeńskiej w
Sosnowcu, ul. Mościc
mogą go nabyć w ciągu miesiąca października b. r. x okazji
Pokój
umeblowany Izaak Mojżesz Sisolz kiego, został nowopropagandowej sprzedaży po cenie obniżonej o 25% t. J. g|t
do wynajęcia Sosno zgubił książkę woj otworzony kurs kro
22.— łącznie ze sznurem połączeniowym na 11 rat miesięca.
wiec, Czysta 7, II p„ skową, dowód osobi ju, szycia i robót.
nych
po zł. 2.—
mi 10.
8728 sty i kartę . zameldo Tam też przyjmuje
Pozatem wydajemy żelazka na próbę na okres 2 tygodni bez
wania.
8718 się wszelkie roboty
żadnego
wynagrodzenia i bez obowiązku kupna.
Garaż do wynajęcia
w .zakres
Sprzedaż odbywa się w sklepie i za pośrednictwem inkasentów.
Łabuś zgubił le wchodzące
Sosnowiec, Piłsudskie Józef
.
krawieczyzny,
t.
j.
■go 25.
8751 gitymację 1' unduszu płaszcze,
kostjumy,
Elektrownia Okręgowa w Zagł. Dąhr.
Bezrobocia..
8726 suknie, ubranka
i oSp. Akc.
Dó wynajęcia pokój
dziecinne, bie
w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 9.
umeblowany — Sosno Władysław Kawecki krycia
liznę
damską,
pościewięc ul. 5 Maja Nr. 1 zgubił książkę Kasy lo\^u, firanki, kapy
8759
front I piętro przy Chorych.
oraz F wszelkie inne
przystanku tramwajo
Marja zgu roboty... Siły fachowe
3085
/js
Zakład Rzeźbiarsko3uań
wym u Pani świątek Kowalska
robo
biła
książeczkę
P.
K.
T
Kamieniarski i Betonowy
tani też wydaje się Ch. w Olkuszu Nr. pierwszorzędne,
ta
solidna
i
bardzo
obiady.
8702
8779
20507, którą unieważ tania.
8741
Do wynajęcia pokój nia.
w Dąbrowie Górn. na Redemle
Do
wynajęcia
nowoumeblowany. Zgłoszędom własny, tel. 1-89.
wybudowane budyn
nia „Kurjera Zachod
ki
fabryczne
nadają
Wykonywa: Pomniki, figury, grobow
ROŻNE
ni” pod pokój.
8757
się i na składnicę. So
ce, toczaki do ostrzenia narzędzi, ta
snowiec, Grabowa 1.
Nowoczesne mieszka
blice marmurowe, blaty umywalniowe
8726
nie 5 pokojowe z ku 100 — zł. wynagrodzę
i kontuarowe. Dział betonowy: Rury
chnią II—IV piętro do lia dam za wyrobie- Z a kł a d
kanalizacyjne, kręgi studzienne, stop
ogrodniczy
wynajęcia, Targowa lie posady: sekwestra Jan Nowak, ul. Prez.
nie mozajkowe, płyty trotuarowe, po
9 u dozorcy domu.' tora, inkasenta, lub Mościckiego 22, tel. sadzki i słupy ogrodzeniowe i wszelkie roboty
8744 woźnego w starostwie 14-18. Poleca na sezon budowlane wchodzące w zakres powyższy. Wyko
sądzie,
magistracie.
i nanie solidne, ceny przystępne, za gotówkę i na raty.
Łaskawe zgłoszenia do jesienny drzewka
NAUKA
krzewy owocowe, oAdministracji
pod
I WYCHÓW. ..poszukujący”. 8696 zdobne i róże w du
żym wyborze.
8755
Maturzystka gimna Poszukuję od 60 do 80
zjum Emiilji Plater u- tysięcy zł. na 1-szy
dziela lekcji ppjedyń numer hipoteki. Zgło
NIEBYWAŁA OKAZJA.
Chcesz otrzymać posadę?
czo i zbiorowo, przy- szenia do Administra
Biorąc pod uwagę ogólny kryzys gospo
gatawia do klas niż cji „Kurjera Zachod
MUSISZ UKOŃCZYĆ
szych. Łaskawe zgło niego” pod 80 tysię darczy zniżyliśmy znacznie ceny naszych
8662 towarów, wprost po niebywałych. Dla prze
szenia do Administra cy.
konania wysyłamy niżej podane komplety
cji „Kurjera Zachod Fortepiany, pianina
pierwszej jakości, które są niezbędne dla
niego” pod „Matu naprawia, stroi tech okażdego,
domu.
rzystka”.
8825 nik fachowiec CentaTylko za 12 zł. 90 gr.
Udzielam
lekcji
i us, Sosnowiec, Swo
wysyłamy: 1 ubranie męskie cajgowe w
konwersacji
języka bodna 20. telef 10-22.
dobrym
gat., t. j. marynarkę i spodnie,
8295
niemieckiego. Sosno1 koszulę męską zim. tryk,. w dobrym
Korespondencyjne
wiec, tel. 191.
8715 Pracownia ko t de r
gat.,
1
para
kalesonów m%;skich
‘
tryk.,
oKrzypce, mandoliny,
1 ręcznik pełnej długości w. dobrym
_
gitary, futerały naj „Tłumacz
języków przyjmuje zamówienia
Iffl. Sekułowicza
gat.,
5
pary
skarpetek
męsk.
zim.,
taniej w księgarni obcych” jest czasopi z wlaanyoh i powierzo
1 krawat jedwabny.
„Polonja” Sosnowiec, smem
niezbędnem nych materjałów, oraz
Warszawa,
ul. Zórawla 42.
Hale „Rozwoju. 8751 dla wszystkich zna siarę kołdry przerabia Do powyższego kompletu doliczamy porto
2.50 gr.
WYUCZAJĄ LISTOWNIE: buchałjących początki fran Sosnowiec, 3-go Maja S
500 książek powieścio cuskiego, niemieckie w podwórzu lei. 13-77
terji, rachunkowości, koresponden
Tylko za 26 zł. 90 gr.
wych okazyjnie s,prze go, angielskiego. Żą Marja Furman Giudnie- wysyłamy: 6 mtr. płótna białego w dobrym
cji, stenografii, handlu,’prawa, kadam. Wiadomość księ dać w księgarniach. wioiiowa.
ligrafji, języków obcych, daktylo4402
gat., 6 mtr. płótna kremowego nadają
garnia „Polonja”, So Bezpłatne stronice ografji, pisowni, gramatyki polskiej,
cego się na. bieliznę wszelkiego rodzaju,
snowiec.
8751 kazowe wysyła admi Budynek |>o piekarni
ekonomji.
6 mtr. oksfordu w dobrym gat. w krado wynajęcia Sienkie
teczki lub w paseczki, 6 mtr. barchanu
Żądajcie prospektów.
Sprzedam w Będzinie nistracja „Tłumacza”, wieża 8. telefon 12-16.
na bieliznę czysto białą lub w paseczki
przy torze tramwajo Warszawa, Skrzynka
8821
w dobrym gat., 6 mtr. ręcznikowe w do
wym obok nowej pocz pocztowa 596. ' 8509
brym gat., 6 mtr. na suknię damską
PRZYJMUJE
różne
ty parcele po niskiej
w różnych des.
w
cenie. Oferty proszę- Ranchera
’Imod roboty wchodzące
o* nniejszy
Tylko za 56 zł. 95 gr.
hafciarstwa
do Redakcji ..Parce salonowy tanleo wyu zakres
Dyplomowana
le”.
8757 cz „ko KL* v f • białego i kolorowego, wysyłamy: 5 mtr. bostonu kamgaru gat. 100
Masaćyskka
na eleganckie ubranie męskie w kolo
la tańca Nlliy VI" oraz roboty kościel
1 koametyeska
ne, siatkowe i weł
rze granatowym i czarnym w dobrym
LOKALE
Przyjmę uczegat., 4 mtr. na suknię damską zim. w
dłoniowej. (LC*^ niane.
Skibińska
nice. — Marja Tajnajpiękniejszych kratach i wzorach,
w poniedziałki i czwar
Sosnowiec,
1 koszulę męską dzienną w różnych an
wróć i ł
Pokój
umeblowany tki w całkowicie odno chinan,
Staropogońska
25.
gielskich
deseniach
w
dob.rym
gat.
(po

z wszelkiemi wygoda wionym lokalu dawnoj
Masaże i wszelkie
8675
dać Nr.ikoł.), 1 koszulę męską, w dobrym
mi i z utrzymaniem- „Lutni Warazawaka 22
zabiegi kosmatycine
gat., 1 para kalesonów męskich, 1 ko
lub bez wśródmieściu tel. 4-92. Udzielanie Krawcowa poszukuje
Oraz Masaże lecznici
szulę damską dzienną kolorową hafto
do wynajęcia. Wiad.: prywatnych lekcyj 8748 szycia po domach w
waną w dobrym gat., 1 para reform
tel. 695.
8671
według zleceń
miejscu lub na wy
damskich tryk, w dobrym gat., 2 pary
ROBOTY RZEŹBIARSKIE
PP. Lekarzy.
Nauczycielka z ukoń- jazd; Wiadomość „Ku
skarpetek męskich w dobrym gat., 2 pa
Pokój kawalerski do czonem
seminarju-m rjer Zachodni”. 8682
WYKONUJE ARTYST i TANIO
Sosnowiec, ul. Stawu
wynajęcia u gospoda nauczycielskiem
ry pończoch damskich w dobrym gat.,
u17.
Tel.
4-72. - 851
6 chusteczek kieszonkowych.
rza Aleja 12, telefon dziela lekcyj w zakre Duży wybór goto
.ST. KAWALEC
Do powyższych kompletów doliczamy 5
12-16.
8720 sie przygotowawczym wych pasów do ele
S05NOWIEC.5TAROP060H5!(A! x
przyjąć posadę gancji- i lecznicze. zł. jako koiszta opakowania i opłaty pocz
8677
Do wynajęcia zaraz może
wychowawczyni. Wia Najnowsze fasony gor towej.
lokale mieszkalne 2 domość
w Administra śelettów i biustono UWAGA: Wysyłamy kołdry watowe z obu— 5 pokojowe z ku cji.
stronnem
pokryciem
satynowem
z
czysto
8755 szy. „Rozalja” Sosno
chnią, łazienką, ogród
OGRODNICZY
mialą watą tylko za 16 zl. 90 gr.
wiec, Dęblińską 11.
kiem i t. d. w Sosnow
Powyższe komplety wysyłamy po otrzy
Ceny zniżone.
8729
PAWILON ul. 3 Maja, ul. Prez. Mościcki.*
cu, ul.Kaliska. Wiado
maniu listownego zamówienia (płaci się przy
ZGUBIONE
go 22, tel. 14-18, Hale Rozwoju tel. 6-83.
mość: Sosnowiec, Wa
Wieńce i kwiaty dla odbiorze na poczcie).
wel 12. cegielnia. 8725 DOKUMENTY ozdobienia grobów da
Za dobroć towaru gwarantujemy.
Urządsa od dnia 25.X do l.XI
Adresować prosimy:
nabycia w ogrodzie
Dwa pokoje, kuchnia,
Tanie
źródło
przedpokój z wygo Jan Zalewski zgubił S,p. Akc. H. Dietel
wł. LEON KRAKOWSKI
dami do wynajęcia u książkę wojskową wy przy ul. 5 Maja 35,
roślin, wieńcy i chryzantem zaduszkowych
ŁÓDŹ,
podstacji 8755
gospodarza Rybna 25 daną przez P. K. U. naiprzeciw
u skrz. poczt. 547.
tramwajów.
87
1
6
Sosnowiec.
8958
Sosnowiec.
8717

Plac 60 prętów w śród
mieściu do sprzeda
nia. Nadaje się na
garaże lub drobny
przemysł. Wiadomość
„Kurjer Zachodni”.
8727
Panienka lat 20, skro
mnych wymagań, pisząca biegle na ma Najtaniej kupisz doszynie,
posiadająca brą otomanę, matera
praktykę biurową po ce, kozetki', wybór du
szukuje jakiejkolwiek ży. Sosnowiec, 1 Ma
8752
posady. Łaskawe zgło ja 14.
szenia do „Kurjera
A-azyjme
do
sprze
Zachodniego” pod za dania dwa: łóżka ma-
raz.
8704 choniowe w stolarni
Osobą młoda, przy 1-go Maja 21. Wiado
stojna, niezależna z mość u portjera. 8745
sześcioletnią córeczką Dom w rodzaju willi
bez wymagań poszu ż paromorgowym okuje posady gospo grodem, miejscowość
dyni u samotnego pa letniskowa blisko Za
na. Tylko na wyjazd. głębia, do sprzedania.
Wiadomość:
Sosno Oferty Sosnowiec, J.
wiec, Wodna Nr. 10. Illawski pod „Willa”.
H Wójcik.
8647
8745
Poszukuje inteligen sprzedam dom w So
tną wychowawczynię snowcu blisko przy
do 7-mioletniego chło stanku tramwajowego
pczyka. Zkłaszać się zaraz wolny obszerny
Będzin, Kołłątaja 55, lokal, na bardzo do
I P*
godnych warunkach.
w Admini
wanienkę — uc?enicę Wiadomość
8747
— przyjmę do wspól stra ciji.
nego pokoju. Sosno Drzewa owocowe, ja
wiec, 5-go Maja 8. błonie, grusze, śliwy,
m. 8.
8742 wiśnie, czereśnie —
. niedrogo.
Do nowoutworzonej sprzedaje
Kaszyński, Zawiercie,
pracowni sukien po Senatorska.
8746
szukuje się zdolnej
podręcznej i uczeni- Do sprzedania ma
ce. Wiadomość: Fil ja szyna „Singera” dam
„Kurjera” w Będzinie ska mało używana
Małachowskiego 7.
Sosnowiec, Robotnicza
8756 15, mieszkania 19 u
Władysława Cliuska.
8724

POSADY
i PRACE

•

Nr. 24?

Sala przemysłowa do
wynajęcia Sosnowiec.
Piłsudskiego 25. 8750

Fr. FOCHTMANA

KURSY
FACHOWE

mmi

JAN NOWAK

TANI TYDZIENi

D Z I SI Film Polski Śpiewno-dźwiękowy

KINO

Od Poniedziałku

26 października r. b.
Wielki film dźwiękowy

2AS,E” Burza nad Wesoła
Zakopanem
Marlena Dietrich.
Komedja.
Kiw-Teatr „UDZIAŁOWY*

w niedzielę PORANEK
o godz. 11 m. 30.

i 99
51249

Nad program:

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO

li DŹWIĘKOWE KINO

" „PAŁACE”
w SOSNOWCU.
Warszawska 2.

[13M
wilca

I

i

jram i umr
Ceny biletów: od 30 gr. do zł. 1<

Od czwartku 22 do 25 października

„DZIEWCZĘ Z WENECJI”

UWAGA:

Dyrekcja kina podaje do ła
skawej wiadomości, że z roz
poczęciem sezonu ximoivego
t. j. x dniem 22 październi
ka wyświetlane będą, mimo
ogromnych kosztów, tylko
przebojowe filmy, o wybit
nej wartości artystycznej.—

czyli „SIEDEM DNI SZCZĘŚCIA”

Drukowano farbą rotacyjną
fabryki
farb
drukarskich
„Pigment
” Sp. Akc. w Warszawie*
Przepiękny
dramat xe złotei
aarii filmów
francuaki.h, przewyższający
pamiętny obraz

O MIL-łK.
UyiUUJwUlll
■ mi_iiuri hhttiiiaiiin

.MIŁOŚĆ ŻORŻETY’’. W rolach głównych: JANINA GUISE-ROGEK TREYILLE.

Wiersz milimetrowy jednotomowy: na 1-ej stronie względnie przed tekstem 60 gr„ w kronice 60 gr„ w tekście 45 gr„ za tekstem 20 &
Oroszenia drobne do 20 wyrazów 10 — 30 gr, za każdy wyraz, powyżej 20 wyrazów 20 — 60 groszy za każdy wyraz od pratz/jiku
Najmniej i zloty. Ogłaszaniu z układem tabelarycznym o 23 proc, droższe, Zagraniczne 100 proc, droższe. W numerze nśedzie,‘
a>rin * świątecznym 25 proc, drożej. Ogłoszenia fantazyjne 50 proc, droższe. Szens&ość szpalt przed tekstem i w tekście 70 m®"
aa tekstem 35 mnu Za ternstnowy drak oraz przestrzeganie miejsca ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Za niedostarczenie
pisma z przyczyn, od Wydawnictwa ^Kurjera Zachodniego’' niezależnych. Wydawnictwo nie odpowiada. Wszelkie pretensje
finansowe Wydawnictwa „Kurjer Zachodni” zaskarżalne są w Sosnowcu.
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