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DOMINIK BOLECHOWSKI
długoletni pracownik Towarzystwa „Saturn"
zmarł dnia 30 października 1931 roku.
W Zmarłym tracimy sumiennego i gorliwego pracownika,
Cześć Jego pamięci!
8931
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W dniu 30 października 1931 r. rozstał się z tym światem

P.

S. P.

STEFANJA LAMLE

Dominik Bolechowski

ur. 4 marca 1863 r. zm. 29 październ. 1931 r.
przeżywszy 69 lat.

długoletni pracownik Towarzystwa
Górniczo - Przemysłowego „Saturn"
człowiek niezwykle dobry i uczynny kolega to też śmierć
Jego okrywa nas szczerym żalem i smutkiem.
Cześć Jego pamięci!
Hń Tircijsin MMnsl w Jaliirn"

Sp. Akc.
8932

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej parafji Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu odbę
dzie się w dniu 31 października 1931 r. o godzinie
15 i pół,
o czem zawiadamia krewnych znajomych i przy
jaciół pogrążona w smutku
8to
RODZINA
O

PIERWSI ŚWIADKOWIE OSKARŻENIA
wiceminister Stamirowski i dyrektor departamentu politycznego Hauke-Nowak.
WARSZAWA, 30.10. (Tel. wł.)
Proces rozpoczął się ze znacznein opoźnieniem. Przed dzwonkiem odbyła
81ę narada obrońców.
Godz. 10 min. 31 obrońcy zajmują swe
*jUejsca. Publiczności na sali sporo. Wite same twarze co i codzień. Z po
śród obrońców nie brakuje nikogo oProcz adw. ŚmiaTowskiego, który jest
chory.
Godz. io min. 42 Sąd wchodzi na salę.
Przewodniczący pyta oskarżonego Mastczy chce być poinformowany o przeiIegu procesu w dniu wczorajszym, kietenże oskarżony nie był na sali.
Gskarżony odpowiada:
Nie życzę sobie.
Prokurator prosi o glos i mówi, że
wczoraj adw. Berenson oświadczył, że
Ostała złożona swego czasu skargado
_
Prokuratora na krzywdy b. więźniów
T2®skich. Skarga wpłynęła ale dotyczy
ona innego przedmiotu, mianowicie
jJia wymierzona przeciwko sędziemu
bantowi za bezczynność władzy. Skar
ta została umorzona i wówczas adwochC*i
wniosek, ale nie skargę, żc
o niewłaściwe zachowanie sie

władz w Brześciu, a właściwie nie
ZEZNANIE P. STAMIROWSKIEGO.
władz, lecz sędziego Demanta.
P. wiceminister Stamirowski został na
O głos prosi adw. Berenson, który żądanie obrony zaprzysiężony.
— Panu znane są zarzuty stawione
mów i:
przewodni
— Pomijając uszczypliwe uwagi pro oskarżonym? — zaczyna
kuratora wdzięczny mu jestem, że mo czący.
— Tak, wysoki Sądzie. Powołany zo
gę stwierdzić, iż p. prokurator winien
czytać całą skargę, a nie jemu wygodne stałem jako ówczesny, dyrektor depar
urywki skargi przeciwko sędziemu De- tamentu politycznego. Ujmę w sposób
mantowi, który dobrze wiedział co było syntetyczny rozwój wypadków politycz
w Brześciu. Sędzia ten dopuścił się bez nych po wypadkach majowych.
P. Stamirowski opowiada dosłownie to
czynności i w tem tkwi krzywda. Tego
p. prokurator nie zauważył. Skarga do co zawiera akt oskarżenia o stosunku
tyczy wyłącznie sędziego Demanta. U- Ch. D. i NPR. odrazu negatywnym do
jawniono w niej, że od osób uwięzio rządów pomajowych i wyc:z iującem
nych dowiedział się o postępowaniu wo atamowosku centrum i lewicy. Zkrzuca
uformowanemu Centrolewowi fakty na
bec więźniów.
— Jeżeli p. prokurator zarzuca obroń paści na rząd, podeptanie względów ecom nieścisłość, to zarzut ten kieruje się tycznych i moralnych (Liberman uśmie
przeciwko niemu. Nas ze skargami od cha się), posługiwanie się metodami od
syłano do władz wojskowych. My tam sądzenia od czci i wiary, obniżania au
torytetu rządu, imputowania ministrom
nie poszliśmy i nie pójdziemy się skar
żyć. To byłyby poprostu kpiny. Bo wła nieudolności w ich pracy, oskarżania
dze wojskowe same siebie nie ukarają. J*ządu o świadome działanie na szkodę
państwa i ludności, wyzyskiwanie każ
W końcu przemówienia przewodni dego momentu cięższego dla zarzucania
czący przerywa mec. Berensonowi.
rządowi nieudolności.
Sąd przystępuje do badania świadka
— Deptano to, co jest bogactwem zdoStaniirowskiego.
' bytem w krwawych walkach. Była to

metoda zmierzająca do jąknajwiększego
rozgoryczenia i rozkieiznania namiętno,
ści. Nie cofano się przed osobistemi obel
gami. Nazywano parszywym kuternogą
tego, który walcząc o ojczyznę został po
strzelony.
— Kogo! — pada z ławy oskarżo
nych.
P. Stamirowski, zwracając się do ła
wy oskarżonych:
— Pułkownika Maleszewskiego, dla
tego, że wysunięty został na trudne i
odpowiedzialne stanowisko. Z brudnemi
kaloszami wchodzono w duszę poszcze
gólnych ludzi, wnikano w stosunki ro
dzinne i osobiste. Wysilano się, by oszkalować rząd ludzi czystych i brudzić
im ręce. Nie szczędzono nikogo.
PRZEZ BINOKLE.
P. Stamirowski wyjmuje binokle, na
sadza na nos i z bocznej kieszonki wyj
muje kilka arkusików papieru zapisanych pismem mrszynowem, które roz
kłada i opierając się o pulpit spogląda
na owe kartki.
— Różnych ministrów nazywano zło
dziejami grosza publicznego, zarzucany
Dalszy ciąg na stronie 2-giej.
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im roztrwonienie pieniędzy państwo
wych i przypisywano im instynkty jąk
ną jgorsze. Centrolew miał ścisły cel usunięcia rządu za wszelką cenę. Przy
gotowano nawet listę przyszłego gabi
netu (p. Liberman uśmiecha się coraz
częściej, odwraca się od siedzących za
nim p. Witosa i Kiernika i coś mówi.
P. Witos i p. Kiernik również się uśmiechają).
— Mobilizowano siły opozycji do wal
ki z rządem...
Zeznanie to przerywa dziekan Rady
adwokackiej,, p. Nowodworski, który
wstaje i zwraca się do sądu.
— Proszę Sądu, czy świadek przypo
mina sbbic swoje zeznanie z notatek czy
też z zeznań, złożonych u Sędziego śled
czego?
Wkracza przewodniczący:
— Czy pan minister posługuje się no
tatkami, czy zeznaniem?
P. Stamirowski: Przecież jak pan sę
dzia widzi, mam przed sobą notatki.
— Ale czy to jest odpis zeznania, zło
żonego u sędziego śledczego? Bo gdyby
tak, to jest niewskazane, — niedopu
szczalne — poprawia się przewodniczą
cy i obrona protestuje przeciwko temu.
Na to pada odpowiedź wiceministra:
— Przecież nie czytam, tylko rzucam
okiem.
Na ławie oskarżonych wrzawa. Przewdniczący zwraca się do podsądnycli:
— Proszę nie wykrzykiwać a zacho
wywać się spokojnie.
Na tem incydent kończy się.

SKĄD INFORMACJE.
Następnie zadawali świadkowi pyta
nia, zarówno wiceprokurator Grabowski
jak i obrońcy oskarżonych.
Prok. Grabowski: Skąd pan czerpał
informacje o celach i dążeniach kongre
su w Krakowie?
Św. Stamirowski: Informacje te były
w aktach departamentu politycznego,
który musiał być w nic zaopatrzony.
Przedewszystkiem obserwując życic po
lityczne
zebrania i zgromadzenia, sta
raliśmy się zebrać z tych źródeł infor
macje.
Prok. Grabowski: To pan cjice powie
dzieć, że przez podległe organy i za po
mocą wywiadów.
Św. Stamirowski: Tak.
Prok. Grabowski: Czy wniosek o zaa
resztowaniu oskarżonych pisał pan, czy
kto inny?
Św. Stamirowski: Wniosek?... Naczel
nik wydziału bezpieczeństwa.
Adw. Nowodworski: Czy pan minister
cna uchwały krakowskie?
Św. Stamirowski; Znam.
Adw. Nowodworski: Czy jest w nich
o tem, że należy postępować zgodnie z
prawem i praworządnością. I czy to zda
niem pana jest przestępstwem?
Św. Stamirowski: Nie.
Adw. Szurlcj: Czy mógłbym zapytać,
eo pan minister przed pracą w departa
mencie politycznym robił?
Św. Stamirowski: Przedtem byłem w
wojsku.
Adw. Szurlej: Pan zeznawał, że infor
macje były zbierane za pomocą wywia
du przez urzędników.
Św. Stamirowski: W 90 proc, na 100
według instrukcji, winni chodzić na tego
rodzaju zebrania urzędnicy inteligentni.
Adw. Szurlej: Czy pan to badał?
Św. Stamirowski: Sam stopień służbo
wy mówi już o stopniu inteligencji.
Adw. Szurlcj: Tak? Czy to był ele
ment ideowy, czy płatny?
Św. Stamirowski nic odpowiada wprost
aa pytanie, lecz oświadcza, że wywiada
mi kierował się jedynie w stosunku do
stronnictw nielegalnych.
Adw. Szurlej: Jaki jest stosunek oso
bisty do tych, co przeprowadzali wy
wiady? i czy pan minister nie uważa, żc
to jest materjał moralnie niższy.
Św. Stamirowski: Technika wywiadu...
— zaczyna świadek.
Adw. Szurlej: A czy nie można kró
cej?
Św. Stamirowski: Jeżeli pan ma mnie
uczyć, jak...
Adw. Szurlej: To ja zrzekam się tego
pytania.

BLUM W L4HUMANITE.

Św. Stamirowski: Nie czytałem, ale
znam ją na podstawie szczegółowego re
feratu.
Adw. Berenson: Pan mówi: Vandervelde, Adler i Blum pisali o rewizji gra
nic naszych.
Św. Stamirowski: Ja opieram się na
świadectwie podwładnych mi osób.
Adiw.: Berenson: A więc rzuca się na
ludzi jaknajstraszniejsze oskarżenia o
czyny zbrodnicze i pan nawet do ręki
tych dowodów nie wziął? Ja proszę o
stwierdzenie tego. Kto pisał te artykuły
w pismach zagranicznych?
Św. Stamirowski: Były artykuły w ję
zyku niemieckim, francuskim, w „Arbeiter Zeitung44, w „L‘Humanite“, gdzie
napisał artykuł Blum.
Adw Berenson: Proszę o stwierdzenie
że świadek czytał artykuł Bluma w
„L‘Humanite“. („L.Humanite44 jest orga
nem komunistów francuskich, a Blum
jest socjalistą. Przyp. Red.).
Zeznanie św. Stamirowskiego, dotyczą
ce pisania artykułu przez Bluma w
„L4Humanite“ wywołało poruszenia na
sali.
Adw. Honigwill: Skąd czerpał infor
macje, żc ma być rewolucja?
Św. Stamirowski; Dochodziły mnie
wieści z całego kraju. Miałem informa
cje z Nowogródka, Stanisławowa i Gru
dziądza.
Adw. Urbanowicz: Kiedy. pan dowie
dział się o celach kongresu?
Św...Stamirowski; Przed kongresem.
Adw. Urbanowicz: Czy kongres był
dozwolony, czy nic?
Św. Stamirowski; Dozwolony.

(W Genewie wyszła broszura p.t. „Na
rozkaz Piłsudskiego44, która zawięrala
słowo wstępne Yanderweldcgo na 2 str.
oraz interpelację PPS. w Sprawie brze
skiej. Broszura była wydana w języ
kach: niemieckim, francuskim, angiel
skim, włoskim i polskim. W Polsce zo
stała ona skonfiskowana. Przyp. Red.).

Prok. Rauze przedstawia numer „Ąri
beiter Zeitung44, gdzie jest wzmianka c
sumie, wpłaconej socjalistom w Polsce f
funduszu Matteotiego.
Adw. Berenson: A jakim socjalisto^
w Polsce: polskim, czy niemieckim?
Świadek nie odpowiada.
Następnie świadek zeznaje, że Zwią.
zek zawodowy drzewny w Sosnowej
NAKAZ ARESZTOWANIA.
otrzymał subwencji 500 mk.
Adw. Nagórski:
Czy aresztowano
Adw. Berenson: Proszę wytłomaczyć
wszystkich organizatorów spisku?
jaki zachodzi związek pomiędzy §uh.
Św.: Nie.
wencją dla Związku zawodowego drzew
— Czem świadek motywuje, że wła nego w Sosnowcu a Centrolewem.
śnie tych wybrano?
Świadek nie odpowiada.
Św.: Wybór nie należy do mnie. Speł
ŚW. HAUKE - NOWAK.
niłem tylko rozkaz swego zwierzchnika
min. Składkowskiego.
Po godzinie 2 popoł. rozpoczęło się
Adw. Berenson: Czy było w nakazie danie świadka Hauke - Nowaka, dyrearesztowania, za co mają być aresztowa która departamentu politycznego Min,
ni?
spraw7 wewn.
Św.: Nie,
Św. Hauke - Nowak opowiada o dzia.
Adw. Berenson: Proszę o stwierdzenie, łalności Centrolewu. Gdy św iadek znowu
że takiego dokumentu jak nakaz aresz się posługuje notatkami przewodniczą,
towania niema w aktach sądowych.
cy zwrócił mu uwagę na nicdopuszczal*
ność takich zeznań.
WAKACJE.
Przewodniczący: Czy świadek inużi
Adw. Szumański: Czem sobie tłuma sprecyzować zarzuty co do poszczegól
czyć, że po kongresie rozjechano się na nych oskarżonych?
dwa miesiące?
Św.: Trudno mi to uczynić. Wiem, że
Św.: Bo to były wakacje.
wszyscy występowali agresywnie prze,
Adw. Szumański: Dziękuję, a zatem ci w rządowi.
na picrwszein miejscu wakacje.
— Czy władze były powiadomione o
Adw. Dąbrowski załączył do akt dwa celu kongresu?
prawomocne wyroki w sprawach, które
— Pozwolenia udzieliły władze kra
wytoczył Cioikosz, oskarżając za wieści kowskie.
jakoby w Berlinie zrzekł się Pomorza.
— Czy czyniono przeszkody zdąża,
jącym do Krakowa?
O REWOLUCJI.
— Owszem, czyniono przeciwności foi
Osk. Kiernik: Kiedy była powzięta malne, wynikające z przepisów’ admini,
uchwała o podjęciu rewolucji?
stracyjnych.
BROSZURA VANDERWELDEGO.
Św.: Przed kongresem w maju, lub w
— Czy były wezwania do wystąpięAdw. Landau: Panu referowano bro czerwcu.
nia z bronią w ręku?
szurę Vanderweldego.
— Skąd pan wiedział o tej uchwale.
Świadek nie. umie na to dać konkret
Św.: Tak.
Świadek nie odpowiada.
nej odpowiedzi.
— Co ona porusza?
— Więc to była tajemnica urzędowa?
Adw. Berenson: Ile broni znaleziono v
Św.: Sprawę pacyfikacji Małopolski
Św.: Nic.
członków kongresu?
wschodniej i opisuje stosunki w Polsce.
— Dlaczego więc pan nie może od
Św.: Nie pamiętam.
Adw. Szterling: A có mówi o tych sto powiedzieć?
Adw. Berenson: Pan podoje w swojem
sunkach?
Św.: Bo to była tajemnica publiczna. zeznaniu ilość wieców opozycy jnych, •
Św.: Nie przypominam sobie.
— Aha, tajemnica publiczna. To o ilości broni nic umie pan ustalić?
— A czy pan wic, że w tej broszurze spisku było powszechnie wiadomo.
Św.: Było parę setek browningów.
niema ani słowa o pacyfikacji Małopol
— Czemu pan o tem nic mówił w
SUBWENCJE.
ski? Czy pan tę broszurę przeglądał?
śledztwie?
Św.: Nie, nie znam dobrze niemiec
Obrona: Pan wspominał, że z zagrani
Św.: Nic pytano mnie.
kiego.
cy Centrolew otrzymywał subwencje.
Adw. Honigwil: W czem zawinił spi
— A czy broszura była wydana tylko Czy pan ma dowody ?
skowiec Liberman?
po niemiecku?
Św.: Otrzymywano subwencje z fun
Św.: Ja nic mogę takich rzeczy doŚw.: Nie, w kilku językach.
duszu Mattcotiego, oraz z Berlina.
kładnic mówić. Poszczególne wystąpie
nia Libermana nie utkwiły w mojej świa
domości.
Dalej świadek zeznaje, żc o składzie
nowego Rządu z ramienia opozycji otrzymal informację drogą konfidencjo
WARSZAWA, 30.10. (Tel. wl.) Pre-iw rozchodach 2.452.585.400 zł, Defi- nalną, a co do składu osobowego wie
liminarz budżetu na rok 1952 — 55 cyt 77 milj. Deficyt ma być pokryty tylko tyle, że marsz. Daszyński miał zo
wynosi w dochodach 2.575.015.800 zł.,Iz rezerw skarbowych.
stać prezydentem.
W związku z kolportowaniem ulotek
wśród wojska i policji podpisanych anonimowo „Oficerowie republikańscy4',
lub „Bagnet i szabla44 nie wytoczono
WARSZAWA,. 30.10. (Tel. wł.) Mi-iści poddania rewizji stanowiska Rzą- żadnej sprawy.
nister sprawiedliwości przyjął przed- du, wyrażonego w złożonym do SejPos. Pragier stawia świadkowi szereg
stawic-ieli adwokatury , którym o- mu projektu ustawy o ustroju adwo- zapytań co do organizacji wewnętrznej
świadczył, że nie widzi żadnej możno-1 katury.
PPS., na co świadek nie umie dać ści
słych odpowiedzi. Podobnie świadek nie
innie odpowiedzieć co do programu
Piasta. Następnie obrona stawia pyta
nia, chcąc ustalić konkretne zarzuty co
NOWY JORK, 30.10. - Z Brazylji knął się w koszarach, które są ostrze do rewolucyjnych wystąpień oskarżo
nadeszły wiadomości o nieoczekiwa liwane przez zbuntowane wojska pod nych. Świadek poczyna się denerwować
nym wybuchu rewolucji. Ośrodkiem wodzą gen. Gomeza.
i chustką ociera czoło. Nieustannie za^
ruchu, skierowanego przeciwko rządo Rewolucja w Pernambuco rozpoczęła słania się brakiem pamięci.
wi centralnemu, jest Pernambuco. się od buntu w pułku kawalerji, któ
Przewodniczący zarządził przerwę, P°
W mieście tem toczą się krwawe wal ry wymówił posłuszeństwo władzom której
świadek Hanke - Nowak oświad
ki uliczne. Garnizon miejscowy zam- centralnym.
czył, że musiałby dostarczyć materjaty
FoSTATNIEJ CHWILI.
dowodowe samochodem ciężarowym /
przekazać władzom sądowym.
Adw. Berenson: Czemu pan nie zapro
ponował tego sędziemu śledczemu i
informował pan o znalezionych brow
ningach?
Św.: Nie pytano mnie.
Wczoraj po godz. 6 wieczór czterej oczekujący na rozprawę sądową.
Adw. Berenson prosi o odczytanie zez
przebywający w więzieniu śledczem
Uciekinierzy wywiercili — zdaje
w Sosnowcu przy ul. Towarowej, wy się -— w godzinach popołudniowych nania-świadka o Aleksandrze Dębskim
wierciwszy niewielki otwór w murze stosunkowo mały otwór w murze, w którem Hauke - Nowak mówi, #
na wysokości I-go piętra, uciekli z przez który zdołali się zaledwie prze Dębski to przywódca młodych O. W. Pwięzienia, wydostawszy się na dach cisnąć. Prawdopodobnie również i niebezpieczny rewolucjonista oraz... Jc'
stajni na podwórzu posesji Turbiń- inni więźniowie, a było ich podobno den z organizatorów kongresu krakow
skiego przy ul. Kołłątaja 11, a stąd w zmowie 14-tu, byliby uciekli, gdy skiego.
na ulicę.
Wiadomość ta wywołuje na sali sensa
by dozorca węzienny nie spostrzegł
W ten sposób uciekło czterech więź ucieczki, przyczem — jak mówią — cję, bo przewodzenie młodym O. W. ”
niów, a mianowicie Jan Tabor z Za piąty z rzędu uciekinier został zatrzy wyklucza możliwość organizowania ko*1'
wiercia, Tadeusz Giełżyński z So-‘ many w otworze muru i nie zdołał gresu stronnictw centrowo - lewicowychsnowca, Stanisław Łukasik z Czeladzi się już wymknąć.
Wie o tem każdy jako tako orjentujący
i Jan Dworak z Zagórza, z tych trzej
Za uciekinierami rozesłano pościg. się w polityce wewnętrznej kraju
pierwsi skazani wyrokiem, który się Istnieje przypuszczenie, że uciekli w Dalszy ciąg rozprawy w sobotę.

Preliminarz budżetu państwa

Projekt ustroju adwokatury

Wybuch rewolucji w Brazylji

Ucieczka czterech więźniów
z więzienia śledczego w Sosnowcu.

Adw. Berenson: Świadek mówił o
tem, co było w broszurze Vanderveldego i w innych pismach zagranicznych.
Czy pan je czytał? Proszę o stwierdze
nie, z czego sie ona składały
dotąd nie nnrawomocnił. czwartv zaś stronę Mysłowic.
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NIEBEZPIECZNE FRAZESY
Pujibldcysfyika niaisiz<a, szczególnie ta nibezpartyjna (częściej przez dwa., niż
nze® je-dno B) pełna jest otd jakiegoś
caasa frSizei&ów o „kryzysie ^truikitiu.ral_D1“- „upadlku kiaipiiitalliizmu”, „iziaia.maDiiu S'i'ę dotychczasowego systemu monetarnegc11, „ucieczce narodów od złota”...
praizesy te służą poczęścd dila obrony
pojnajoweij polityki ekonomicznej. Da
la oma fatalne wyniki. Nie sposób ń-adial
^awiać w opinję puhliczińą, że jest
byczo’. Więc tłumaczy się nii.epowojizesniia naszych „pożyczek kluczowych”
i radosnej za pożyczane pieniądze' twórezośd tem, że w całym świecie 'wszyst
ko wszystkich zawodzi, bo załamały się
jaikoby podstaiwy całego dotychczas oweoo życia społeczno - gosipodiairczego.
Obrona ta daje naraai e bronionym
dobre skutki. Jest bowiem część pubóiczmości, która n::e czyta dzienników niezjaileżnych, bo nużby ktoś o tem doniósł
przełożonym... I ta prawomyślńa pu
bliczność dowiaduje się parę razy na ty
dzień, że w Stanach Zjednoczonych, Andji, Niemczech, jest po kilka mlljonów
bezrobotnych, że spadl kurs funta szticrIinga, że szereg najbogatszych krajów
wałczy z deficytami 'budżetów eimi. Nie
pzyta zaś ona nigdy, że są jedniaik kra
je, jak Francja, Szwecja., których pro
dukcja pomimo kryzysu światowego
wzrasta,, a nie słabnie, w których nie
ma bezrobocia’, których zasoby pieniężne
iiiie kurczą się, a rosną, że są poizatem
imiie kraje, jaik sąsiednia Czechoslowaccja., które korzystają z powszechnego obńiżenia siły nabywczej społeczeństwa,
by taniością swoich wytworów (.nip. obuwiie Batiai), podbijać sobie •rynki in
nych krajów. Nie dowie się ona też ni<g|y o posta w łonem przez prof. Rybairsikiego w Sejmie pytaniu: czemu Polska,
choć posiada jeden z najmniejszych w
Europie obrotów handlu zagranicznego,
jest 'więc ini.nimailinie związana z rynka
mi światów cm i., pomimo to należy obok
Angiji., Stanów Zjednoczonych i Niemiec
do najsilniej dotkniętych kryzysem kra
jów.
Nasza radosna twórczość przejawiała
się zawsze raczej w konsmmcji zagrani
cznych wytworów, niż we własnej pro
dukcji.
I te frazesy, którem.i &ię dziś tak chę
tnie szafuje dla obrony smutnie się koń
czącej niedawno bardzo radosnej twór
czości, nie są własnej produkcji.
Są one wytworem rezydującego w Mo
sikwiie Kominterinu — centrali świato- w ego boiUzcwickicgo spisku rewoiłucyjneg-o.
Bolszewickiej czyisto produkcji jest
iraizes o ginącym świecie kapitaFustyczuym. Stanowi on podstawę całej „nauki
Lenina”.
•W osiem dziesiątych latach ubiegłego
wieku wszystkich socjailiistów obowiiązy.wiada wiara, że ustrój kapitałiisitycsny z
nieiuchrominą koniecznością zdąża do ka. tetrofy. Ale szło jedno dziesięciolecie
za dnugiem,, a katiastrofa nie nadchodzi
ła, nie zanikał Stan średni, nie rosła nęłźa, nie zaogniały się antagonizmy kla
sowe. Przeciwnie w masach .robotni
czycih, których zairoblki od 1850 po 1910
t- zwiększyły się -w Euiropie zachodniej
.przeciętoic tr z ykpotnie, ustalało się prze
konanie, żc najsiilmiejszym czynnikiem
lćh dobrobytu jest rozwój wielko - kapilafetycianego przemysłu.
Pod koniec 18 wieku Bernstein zaini
cjował w literaturze socjalistycznej „re""iizjomiizim”, odrzucający rewolucyjną
teżę o blisikim upadku kapitalizmu, ma
<

Uzbrojenie Polski
NA MORZU.

jak wynika ze złożonego w sekrel!ll‘jacic generalnym Ligi Narodów
wykazu stanu uzbrojenia Polski, na5Za .marynarka wojenna składa się z
^stępujących jednostek: Dwa kontrl0*‘pedowce („Wicher'4 i ..Burza"), o
Wyporności 3.0'80 ton, 3 lodzie pod
wodne („Ryś”, „Wilk” i „Żbik”) o wy
porności 2.940 ton, oraz 5 torpedow2 kanonierki i 4 poławiacze min,
1 okręt hydrograficzny, 1 transporto"le,c, 1 żaglowiec szkolny (Iskra), 6
P^ni torów rzecznych i 8 rzecznych
Ot'zi patrolowych. Ponadto posiada1 okręt starego typu z roku 1896
^‘dtyk'’), używany dla celów szkol®veh w nurcie.

lomiast propagujący wykorzystanie ka
pitalistyczniej przedsiębiorczości na ko
rzyść wiairisibwy roboitniczej.
Ten ewolucyjny, kompromisowy w
sit gis uliku d'o kapiltaliizm u pogląd przyjął
•był wśród rosyjskich socjalistów Piecha
ii o w. przeci wstaw ił mu się zaiś stanowczo
•Lenin. Zwolennicy Plechainowa nazwali
się miieńszewik.ami, zwolennicy Lcnńira.—
bolisz o witkami1. .
A po zwycięstwie bolszewików w Ro
sji socjaliści całego świata podzieliła się
na zwolenników JI międtzyniairotlówlki,
starającej się o uzyskanie dla robotni
ków w ramach ustroju ka.pjtałistycznego jak największego udziału w postępie
cywiiliiizącyjnym narodów — oraz na zwo
.lenniików III międzyniairodówki bcilsżewickiej . Naczelneni hasłem tej ostatniej
było zaweze: nic współdziałać w żadnym
ra-ziię z państwami kapiitiailiytyczncmi, je
no dezorganizować je, nie wchodzić w
żadne kompromisy z uistirojcm kapitailicityc-zmym — jest on bowiem z góry ska
zany na zagładę.
I tu w Polsce od pierwszej cihwilii odzyiskaniiia niepodległości agiitaiouizy komu
niistyczni w fabryk ach i warszltaitach, w

związkach za wodo wy cli, • w e towarzyszentóch młodzieży robotnic-zcj i ■włościań
skiej wśród uczniiów gimnazjalnych,
wszędzie, dokąd tyiiko dotrzeć mogli, po
uczali: nic troczcie sie o Polskę, o jej si
łę mocarstwową, jej fiirnn.sć, pośtęp cy
wilizacyjny i ekonomiczny, bo niedługo
runie cały dotychczasowy św-ia.t kapita
listyczny i ra.zcm z nim Polaka.
Narodowcy, cha.dccy, enperowcy, pia'S-towcy, pepeesi — stale temu przesz dzie
więć lał przeozyii. Propaganda komuinistyczna nie dawała w Polsce oczekiwa
nego w Moskwie reziułitąitu, bo temu, co
mówili agenci bolszewiccy,, wszystkie in
ne dizi.enniki, organizacje przec-zyly zgo
dnie i sitale,
Ale dziś to co głosili, od da wina ■wy
trwale komuiiiiiścii, potwierdza prasa bez
partyjnej współpracy i to mic z jakiemiś
wiai.rchola.nli, ale — z rządem.
Czy setki tysięcy borykających się co
raz ciężej z. biedą nie wyiprowadrzą stąd
wniosku: a wiięc komuniśści mieli rację
— trzeba zia nimi iść.
Czy tysiące znękanych redukcjam.i, eg.zekiiicjiaimii i obcllgamii rzuciainemii na na
ród i na konistyitucję nie powiedzą sobie.

poco się opierać propagandzie rewolu
cyjnej?
Rozterka myśli wśród wairstwy kiorm
jącej wywołuję zawsze nieihe-zpieczeń.
Iwo rewolucji.
A czy operowiamiie przez prorządows
p iifcliicyst ykę fraziese-m rewol ucyj n ym—
nie świadczy o wielkiej naprawdę roz
terce myśli?
Tem koniieczniiiejszy jest od-pór oaleij
niięizallieżniej opiaiji narodowej przeciwko
wsizystfcim. tym tak płytkim, a talk bardizo szikodlli-wym frazesom.
STANISŁAW GRABSKI.

Akt oskarżenia.
Prasa sanacyjna jest zaskoczona
przemówieniami oskarżonych więź
niów brzeskich i ze zrozumiałych po
wodów stara się je zbagatelizować. 2
drugiej strony pisma niezależne w innem świetle przedstawiają dotychcza
sowy przebieg procesu. I tak „Robot
nik-4, pisząc o trzecim dniu procesu
(nr. 378), stwierdza:
Dzień -wczorajszy był równic fatalny
dla ..systemu", co dwa poprzednie. Nic by
ło jeszcze,’ zdajc się, procesu, w którym
oskarżeni w takim stopniu oskarżali i do
tego stopnia czuli się oskarżycielami. Role
zupełnie się zmieniły. 1 w tym „odwróco
nym" charakterze proces przeciągnie się
do końca.

Mówiąc o innych sprawach, zwią
zanych z procesem brzeskim, krakow
ski „Glos Narodu” (nr. 293) przy omawianiu przemówienia posła Kiernika zauważa, że:

PROPAGANDA PRZECIW POLSKIEMU POMORZU.
Rozgłośnia railjowa w Berlinie urządziła propagandowy wieczór z okazji 700-lecia
zdobycia Prus przez Kzryżaków. Transmisja miała ostrze, wymierzone przeciwko pol
skiemu Pomorzu.

WYBORY BEZ NIESPODZIANEK.
Jugosławja otrsyma parlament liberyjny.
Oktrojowana przez króla Aleksan
dra nowa konstytucja Jugoslawj.i nie
zadowoliła partyj radykalnych. Istot
nie, niewiele różni się ona od .dotych
czasowych przepisów dyktatury. W
odezwie swej do narodu król powia
da, że od czasu zawieszenia konstytu
cji uirwaliły się podstawy państwo
wości jugosłowiańskiej, co umożliwia
obecnie definitywne zorganizowanie
łych instytucyj państwowych, które
potrzebne sa^ ludowi i państwu. Jed
nak, według brzmienia nowej konsty
tucji, uprawnienia korony zostały
znacznie rozszerzone: królowi przy
sługuje prawo zawierania „czysto po
litycznych” układów z innemi pań
stwami nawet bez aprobaty parlamen
tu; krok też mianuje połowę senato
rów; w razie rozbieżności zdań pomię
dzy Skupszcziną a Senatem, decyduje
zdanie monarchy. Już samo wprowa
dzenie instytucji izby wyższej —se
natu, nieznanej dotąd w Serbjii, wpły
wa na poważne zwiększenie władzy
króla, skoro połowę senatorów stano
wią wiry liści.
Konstytucja jugosłowiańska prze
widuje również utrzymanie wszyst
kich ustaw, promulgowanych w okre
sie dyktatury (od 6 stycznia 1929 r.),
o ile nowy parlament ich nie zmieni.
Ąje rola nowego parlamentu niie jest
potraktowana tak liberalnie, by mógł
on wprowadzić jakiekolwiek reformy
wbrew woli króla. Już sam system ja
wnego głosowania nie zapowiada wy
borów szczerych, ujawnienia istotnych
intehcyj ludu. Przepisy nawet konsty
tucji zabraniają nadal two-rzenia partyj „wyznaniowych lub szczepowych”
czvli podcina i a. znów istnienie niemal

wszystkich ugrupowań opozycji serb
skiej, chorwackiej, słoweńskiej, boś
niackiej lub czarnogórskiej.
■ "Nie widząc dla siebie korzyści i
szans, stare stronnictwa parlamentar
ne postanowiły bojkotować wybory.
..Rola nasza, powiadają politycy opo
zycji, sprowadziłaby się do milczące
go zaakceptowania konstytucji, której
jesteśmy przeciwni. Niema bowiem
niowy, byśmy w obydwu izbach zdo
byli 60 proc, większości’1.- Nawołując
przeto swych adherentów do poWstrzy
mania się od wyborów, stronnictwa
polityczne Jugosławji usuwają się od
wszelkiej współpracy z rządem gen.
Żiwkowicza na platformie nowej kon
stytucji.
Na placu walki pozostaje jedynie
koalicja rządowa. Wchodzą w jej
skład centrowcy radykalni z Uzunowiezem i Sęrszkiczem na czele, niewiel
ki odłam niezależnych demokratów,
kroczących dawniej pod sztandarem
Pribiczewicza, kilku sećesjonistów z
chorwackiej partji chłopskiej — pod
wodzą Szibenika, i wreszcie kilku de
mokratów serbskich, ■ reprezentowa
nych przez Marinkowicza. Rokowania
rządu z ks. Koroszecem (klerykałowie
słoweńscy) i z serbskimi radykałami
spełzły na niczem. Do wyborów sta
je więc rząd, na tych samych pod
stawach oparty, co w chwili wprowa
dzenia dyktatury.
Dzień 8 listopada niewiele więc zmie
ni w dotychczasowej strukturze Ju
gosławji. Nie przyniesie żadnych nie
spodzianek, gdyż ugrupowania opo
zycyjne nie ubi.egają .się o mandaty.
W’yn.ik wyborów jest iuż zaóry prze
widziany.

W dziwnem. conajmniej, znalazły się
świetle niektóre zarzuty, zawarte w akcie
oskarżenia. Dr. Kicrnik przeczył stanów
czo, jakoby uczestniczył w zebraniu u ge
nerała Kukiela w Krakowie, jeździł jakc
emisarjusz Centrolewu do Dąbrowy Gór
niczej i organizował kongres krakowski
na terenie województwa Kieleckiego.
— Stwierdzam uroczyście — mówił oskarżony — że noga moja nie postała ni
gdy w mieszkaniu gen. Kukiela, nic by
łem jak źy.ję w Dąbrowie Górniczej, a
na terenie województwa Kieleckiego by
najmniej z posłem Barlickim nie wystę
powałem. śmieszne są zarzuty o nio»m po
bycie w Dąbrowie. Ja „krwawy miinistei
z r. 1925, który przelał krew na ulicacł
Krakowa", miałbym jeździć do robotników,
jako emisarjusz PPŚ.

To znów katowicka „Polonia44, oma
wiając akt oskarżenia, p:sze:
Naj kapitał niej szem jest twierdzenie pre
kuratury, że p. Korfanty, razem z 400 de
legatami, jechał ciężarowemi samochoda
mi na kongres Centrolewu w Krakowie .
że zatrzymała go w Chrzanowie policji
państw., gdzie groził policji rozlewem
krwi, a wobec groźnej postawy policja
przepuściła auta wraz z uczestnikami
Twierdzenia te wszystkie są wyssane po
prosili z palca. P. Korfanty nie woził żanych delegatów na kongres. Centrolewu w
Krakowie; na kongresie wcale nie był, m
Chrzanowie go też żadna policja nie za
trzymywała, bo przez cały ten dzień ba
wił w Katowicach, i dlatego w Chrzano
wie być nie mógł. Trzeba sobie zadać py
tanie, jak prokuratura mogła podawać w
akcie oskarżenia oczywiste wymysły ja
kiejś rozpalonej głowy, albo może do
brze opłaconego szpicla. A dalej słusznie,
sobie można zadać pytanie, co robił sędzia
Demant, który prowadził śledztwo, jeśli
podobne zmyślone twierdzenia mogły się'
znaleźć w akcie oskarżenia.

Rzeczywiście można zachodzić w
głowę, w jaki to sposób powyższe
„fakty” dostały się do aktu oskarże
nia. Boć przecież półtęra roku trwało
badanie winy oskarżonych i szukania
dowodów.

Olbrzymie owacje
NA CZEŚĆ PADEREWSKIEGO
W DUBLINIE.

W wypełnionej po brzegi sali teatru
Królewskiego w Dublinie odbył się
koncert Paderewskiego. Publiczność
wysłuchała programu z wielkiem sku
pieniem. Program wypełniły dwie so
naty Beethovena i Chopina oraz sze
reg mniejszych utworów Chopina,
Bramsa, Debusisy‘ego, Wagnera i Li
szta. Każdy numer programu nagra
dzany był długotrwałemi oklaskami
które pod koniec koncertu zamieniły
się w olbrzymią owację.
Z Dublina Paderewski odjechał dc
Belfastu, skąd uda się do Szkocji.

Popierajcie L. 0. P. P.
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PLENARNE ZEBRANIE IZBY
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W SOSNOWCU.
W ubiegły czwartek odbyło się ple
narne zebranie Izby przemysłowo handlowej w Sosnowcu pod przewod
nictwem prezesa- Izby dyr. inż. Stan.
Gadomskiego. Po zagajeniu zebraniu
przez przewodniczącego odbyło się urwzyste zaprzysiężenie 65 rzeczo
znawców i kontrolerów, powoływa
nych na te stanowiska na prezciąg
Łat tnzech. Zaprzysiężeni zostali:

cy przewidywał sumę 405 tys. zł.
W sprawie walki z bezrobociem,
zreferowanej przez radcę prawnego
dra Brauna Izba przyjęła następują
cą rezolucję:

Zebranie plenarne stwierdza, że współ
działanie w akcji zwalczania bezrobocia u
jego źródeł i łagodzenia skutków bezrobo
cia stanowi obowiązek całego społeczeństwa,
a więc i sfer gospodarczych, obowiązek, po
dyktowany zarówno względami natury oPrzemysł hutniczy: inż. Kazimierz Stan gółno-gospodarczej i państwowej, jak i
kiewicz — Sosnowiec i inż. Zenon Stattler względami humanitarnemu
— Zawiercie.
Zebranie plenarne stwierdza dalej, że oPrzemysł kotlarski: inż. Józef Ilacken- parcie powyższej akcji na współpracy czyn
berg, inż. Marceli Tcpicht, inż. Edmund Zie ników rządowych z organami samorządu go
leniewski, inż. Edmund Świętochowski z So-, spodarczego i sferami gospodarczemi na
snowca. kłada na Izby przemysłowo-handlowe szcze
Przemysł odlewniczy: Stanisław Bratkow gólniejszy obowiązek czuwania nad przebie
ski — Kielce, Joachim Dawidowicz — Czę giem tej akcji i doprowadzenia jej do moż
stochowa, inż. Edward Stypułkowski — Dą liwie pomyślnego wyniku tak, aby to mo
browa G.
gło posłużyć jako jeden z dowodów dojrza
Przemysł metalowy: inż. Tadeusz Kolasiń- łości naszego młodego samorządu gospodar
. ski — Skarżysko - Ka.m., inż. Henryk Kor- czego.
nowicz — Sosnowiec, inż. Witold Otto —
Izba uważa jednak, że przy sposobności
Olkusz, Kazimierz Raczyński — Staracho podjęcia tej doraźnej akcji nietylko nie po
wice.
winny mieć miejsca żadne poczynania, mo
Przemysł druciany: Tadeusz Meyerhold i gące przynieść szkodę życiu gospodarczemu,
i inż. Witold Włyński z Sosnowca.
a temsamem przyczynić się do pogłębienia
Przemysł włókienniczy: inż. Aleksander kryzysu, ale przeciwnie zagadnienie utrzy
Poznański — Częstochowa, Wilhelm Schón mania produkcji powinno być wysunięte
— Sosnowiec.
bezwzględnie na pierwszy plan, a cała ak
Przemysł elektrotcchn.: inż. Jan Beben- cja winna być prowadzona w stałem, harkówski,
inż. Ignacy Bereszko. inż. Leon monijnem porozumieniu z przedstawicielami
Janowski — Sosnowiec, inż. Leon Jaworski życia gospodarczego.
i Jan Hertz — Częstochowa, inż Bolesław
Zebranie plenarne, stwierdzając, że sfery
Witwiński — Sosnowiec.
gospodarcze okręgu Izby już od dłuższego
Przemysł cementowy: inż. Włodzimierz czasu pracują w kierunku łagodzenia bez
Kwapiszewski i Leon Hertz —- Grodziec.
robocia i jego skutków wzywa wszystkich
Przemysł chemiczny: inż. Bernard Zyss przedstawicieli przemysłu i handlu swego
— Strzemieszyce.
okręgu do dalszego szczerego i wydatnego
Przemysł ceramiczny: inż. Jerzy Helman współdziałania z powyższą akcją.
— Częstochowa.
_
W szczególności wzywa Izba:
Przemysł browarniczy: inż. Józef Zieliń
1) do kontynuowania wysiłków w kierun
ski — Częstochowa.
ku utrzymania w obecnych granicach, a
Przemysł budowlany: Ludwik Emil Buhle gdzie to możliwe to i zwiększania stanu za
1 inż. Tadeusz Fijałkowski — Częstochowa, trudnienia,
inż. Wiktor Filipczyński. Antoni Luft, inż.
2) do kontynuowania względnie popiera
Wacław Piotrowski — Sosnowiec, inż. Gu nia akcji filantropijnej przez, dożywianie
staw Weinzieher — Będzin.
bezrobotnych i dzieci, rozdawnictwo doraź
Przemysł szklany: Wilhelm Zerykier —- nych zapomóg, odzieży itd., czy to we wła
Częstochowa.
Przemysł drzewny: Herman Lewi — Kiel
ce.
'
Przemysł odzieżowy: Herman Sielcer —
— Częstochowa.
Przemysł garbarski: Józef Karsch i Wło
dzimierz Iwanowski — Radom.
Przemyśl górniczy: inż. Kazimierz Doborzyński — Sosnowiec, inż: Stanisław Pio
trowski — Dąbrowa G., inż. Ludwik Salmonowicz — Niekłań p Stąporków, inż.
Henryk Wojewódzki — Niemce.
Handel: Benjamin Lew — Kielce, inż.
Tomasz Serafiński, Jan Krzysztofik, Salo
Wulffson — Sosnowiec, Leon Piotrowski, —
Częstochowa. Berek Tencer — Sosnowiec,
Stanisław Wierzbicki — Radom, Ludwik
Finkielsztajn — Sosnowiec. Marjan Kempiń
ski — Będzin. Juljan Garfinkie.1 — Będzin,
dr. Franciszek Czernichowska — Radom,
Kinoteatry w Zagłębiu
Stanisław Prusicki — Częstochowa.
Księgowość: Kazimierz Wosiński — So
dziś wyświetlają:
snowiec, Paweł Gerard — Sosnowiec, Izrael
Prawer — Będzin, dr. Karol Stattler — Bę
SOSNOWIEC
dzin, Marjan Walewski — Dąbrowa G., Cze
ZAGŁĘBIE: Marokko.
sław Sobiech, Feliks Wajcht, Stanisław GoPAŁACE: W sidłach kłamstwa.
liński — Częstochowa, Modest Grzybowski
—- Kielce, Wiktor Pietrusiewicz — Radom.
BĘDZIN
Przysięgę przyjął prezes dyr. NOWOŚCI: Harry Loyd trzymaj się.
Gadomski,
który po
przyjęciu
CZELADŹ
przez zebranych protokółu z po CZARY: Niebezpieczny Romans.
przedniego zebrania zapoznał zebra
DĄBROWA
nych z sytuacją gospodarczą na tere WANDA: Burza nad Zakopanem.
nie działania Izby. Ze sprawozdania
ZAWIERCIE
tego wynika, że sytuacja jeet bardzo
Prawda czy kłamstwo.
ciężka, na co, miedzy innemi, wpłynął STELLA:
UCIECHA:
Podcięte skrzydła.

snym zakresie działania, czy to we współ
pracy z wlaściwemi komitetami pomocy bezroboczym oraz przez zasilanie funduszów
tychże komitetów.
Zebranie plenarne poleca biuru Izby roz
pisanie ankiety, mającej na celu zebranie
faktycznych materjałów, ilustrujących spo
sób przeprowadzenia powyższych zaleceń i
wzywa sfery zainteresowane do szybkiego i
skrupulatnego udzielania odpowiedzi na po
wyższą ankietę.

Z kolei Izba ustaliła opłatę za spe
cjalne czynności Izby w wysokości 5
zł., oraz po referacie r. Brauna i przed
stawieniach w imieniu sek-cji handlo
wej r. Kwiatka uchwalono rezolucję
w sprawie t. z w. łapaczy. Rezolucja
ta brzmi:
Stwierdzając, że plaga ulicznego pośred
nictwa handlowego (t. zw. ,,łapactwa“), roz
plenionego w szeregu miast okręgu Izby,
stanowi zjawisko, które zarówno z punktu
widzenia etyki kupieckiej, jak i porządku
publicznego potępione jest przez jednolitą
opinję całego społeczeństwa, jak również lo
kalnych władz administracyjnych i samo
rządowych,
że ta forma pośrednictwa stanowi przejaw
nielojalnej konkurencji kupieckiej i jako
taka podpada pod zakazy ustawy o zwal
czaniu nieuczciwej konkurencji,
że jednak ochrona prawna w ramach obecnie obowiązujących przepisów nie jest
dostateczna,
że w dobie obecnego kryzysu zapewnić
należy kupiectwu, ponoszącemu ogromne
ciężary publiczne, przynajmniej konieczne
minimum publiczno - prawnej ochrony i dać
mu możność pracy w normalnych i uczci
wych warunkach,
zebranie plenarne uznajc za konieczne
zwrócenie się do Rządu z prośbą o. zapew
nienie kupiectwu takiej ochrony, a to dro
gą specjalnych przepisów prawnych, któ
rych szczegółowy’ projekt Izba przedłoży.

Nr. 2=521

Mówią, że...
soisniowiiecŁfe Kolo Związku podofj
rów (rezerwy, orgamiizując jnfao w
dizielę odczyt p. T. Stosiika z Zawiej
.ziaiponnimiaio zuipcillmie o jego fcomipa^y
ideowym p. Świetlku, który ,razem z wi2
przemawiaj na pogrzebie niejaikiego u
■rjąnia. Peru®i, o ezem „Esjpres Zagłębi,:
pisał w numerze 287 z dinia 5 liiistopaj,
uib. r.
Papuga ipaidł jaiko agitator BB. w
■sie wyborów, a choć byt to .przestęp^.
karany za kradzieże kilkakrotnie i
siedział parę lat w więzieniach, 2TO(a|
wspaniałym pogrzebom uhonorowamy
p»z.e:z Federację Z. O. O., pnzez Zwią^
staseleclki,
przez powiatowy zair.ząd
BBWiR z Zajwiiercia, przez Związek im.
wiaMdów, przez Związek rezerwistów
i t. d(. Rzewną tę scenę opisując,
pr-es Zagłębia" wspomniał, że po prae.
.mówieniu p. Stosiika i p. ŚWiistika zebra,
mi odląpiewąili „Rotę" -i „Śpij kolego..,“
O ozem p. .Stasik będizie mówił w
Związku podiofii.ce.rvw .rezerwy w Soe.
nowcu, niewiadomo. Mówią jednak,
razem z p. Stasikiem nie będzie mógł
przylbyć do Sosnowca ip. Hummea, któ.
ry n.a pogmzclbiie M. Pcrugi przemawia!
jaiko p. Śwfetck.
Mó wiią również, żc p. Stosiik zreifcrn^
je, co się dziiejc z p. Świstkiem.

X „CZŁOWIEK Z TEKĄ“ W DĄBRO.
WIE. Zespól Teatru miiejiskiieigc w Sog.
nowcu -wystajpii poraź drugi w tym
zoniiie nia scenie ki na. „Kometa** z głośny
sztuką w 7 obnaiziatch Aśleikscigc Fajko
p.t. „Człowiek z teką". Udiziial biorą pp.:
AirciiłSzeweikia, Górecka,
Sdbotkowsfoai
Tańska., Zakrziyńdka, Brem, Golaczew
ski, Ilono wic®?, Orchoń, Reilski, Szafra/
Wkońcu Izba przyjęła wniosek w eki, Hoinow icz, Oirchoń, Rciliski, Sz.afnań<
sprawie rozłożenia na raty kwartalne reżyserja dyr. Tiańskiieigo i ciekawe kom«tr uiktywiebyczne dekoracje projektu J,
opłat za świadectwa przemysłowe.
Kościiesizy przy koncertowej grze oaleigA
zespołu, skUaidają się na artyisityozną I
godną ujrzenia .całość. Występ ten odbędzie się we wtorek, dniia 3 ibitoipada
o godz. 8 wlecz. Ceny zniżone od 80 gr,
do 5 ził. Pinzcdisiprzedlaiż biilletów w cu
kierni WP. Piietirfcaka.

KRONIKA ZAGŁĘBIA.
KALENDARZYK.

ujemnie spadek kursu funta angiel
skiego. Spadek ten wywołał duże trud
ności w przemyśle węglowym. Tani
węgiel angielski znalazł się już nawet
na rynku gdańskim.
W związku z referowanem przez
starszego referenta p. K. Gadomskego
sprawozdaniem z-działalności Izby za
czas od ostatniego zebrania, radca Sa
per poruszył sprawę zalecenia Izby
przem.-handlowej w Warszawie, do
tyczące regulowania zobowiązań w
funtach szterlingów. Radca Saper sta
nął na stanowisku, aby zobowiązania
przyjęte w handlu wewnętrznym
przed spadkiem waluty angielskiej,
były obecnie regulowane w funtach
po kursie obecnym bez zmiany sumy
zobowiązania. Motywował swe stano
wisko r. Saper tem, by w przyszłości
umowy były zawierane tylko w walu
cie polskiej. Sprawę odesłano do ko
misji polityki handlowej.
Z kolei uchwalono rezolucję, wysu
wającą zastrzeżenia co do planowa
nych zmian w podziale administracyj
nym państwa. Rezolucję tę z omówie
niem podaliśmy w numerze wczoraj
szym.
Następnie przyjęto preliminarz bud
żetu na r. 1952. Preliminarz fen w doćhodiich i rozchodach przewiduje su
mę
tv<. zł. Budżet na rok bieżą

Teatr miejski
W SOSNOWCU.

Dziś w sobotę o godz. 8.50 — występ Bo
gusiami Samborskiego na czele własnego ze
społu, w sztuce „Prawda czy kłamstwo".
W niedzielę, 1 listopada — tylko jedno
widowisko o godz. 8 wiecz. „Człowiek z te
ką’*, sztuka w 7 obrazach Aleksego Fajko,
osnuta na tle stosunków w Rosji Sowiec
kiej. Udział bierzc cały zespół z dyr. Tań
skim na czele. Ceny miejsc od 1 do 5.60 zl.
W poniedziałek — teatr nieczynny.
W środę, 4 listopada — premjera dosko
nalej farsy Henneąuina i Coolusa p. t.
„Dzwonek alarmowy**.
Wkrótce na naszej scenie wystąpią znany
dziecinny teatr z Warszawy w prześlicznej'
baśni p. t. „śpiąca królewna".
Przedsprzedaż biletów w składzie mater,
pism. Wł. Czechowskiego.
NA NIEMCACH.

Dziś na Niemcach o godz. 8 wiecz. „Roxy“.
_______

X DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI W GRODŹCU. W dniiu dfz.iłśi:iej«sizym, o go*dz. 7 wiedz,
w szkołach powtacicihnyeh nr. 1 i 2 w
Girodiźciu, odbędą się cdcizyity ma temat
Dnia oeizczędności. Mając na uwadze
X POWSTAŃCY ŚLĄSCY! Woywa eię pioigłębienle wśród społeicizieńsitwia zroiziuwszystkich b. powstańców śląskich w rniieniiia idei oejccizędności i anaczeniiia oniedzielę Wszystkich Świętych, dnia 1 ■szcizędnioiści dta gospodarstwa narodowe
listopada r.b. na godz. 8 rano dio lokali u go w dobite ciężkiego kryizysu, koimiitet
przy uil. Wawel 1 (państw. męskie se- lokalny Dnia osizczędtniośei prosi, miesz
młn. nauczycielsikie), w ceiliu złożenia, kańców o liczne przybycie nia wepomwieńca na grobie poległych powstań niadne odczyty.
ców na cmenitarzu sosnowieckim.
X INSTYTUT PORADY ZAWODO
X ULGI NA KOLEJACH DLA MŁO WEJ w Zaigłębin Dąbrowskiem i pra.DZIEŻY SZKOLNEJ. Ministerstwo ko- cowniia psychotechiniiicizinia, które się mie
m uiniika.cji udzieliło młodzieży szkolnej ściły dotychczas w biuidynku szlkoły tech
ulg taryfowych na koleij ach także na fe- niiczinej kolejowej, z powodu przonlieisiierje w czasie świąt Wszystkich Świę niiia tejże do Katowic, ziostally pomieszczę
tych i dnia Zadus'zincgo. Uiligii powyżsize ne przy Uil. Kiiliińskdego 35, w budynku
ważne są od dnia 50 października dio 4 obok dawnej oeulkwa kolejowej. W dniu
28 b.m. inafiitąpilło ot wdarcie i liin-auiguiuatliis fopada włącznie.
cja noiweigo lokalu przy udziate wlieiłu
X ZE ZWIĄZKU PAŃ DOMU. Statut osób, aintereisiujących się Spiralami ąpoZwiązku pań demu został już zatwier łecznemii, gosipodarczieimi. i sizkolnemi, z
dzony prze>z władze. Na zaisadlziie tego ip(p. prezesem S. Gadomskim, ks. szaimbesitaitutu odbędą się we w&zysitkicli od- lanem Raczyńskim, ims|p. pracy Fedoro
dizialach nadzwyczajne ogólne zebrania wiczem i in. na czele. Po szeregu prze
członkiń w celu usikutecznieiniiia. wybo mówień zebrani z wdieikiem aaiinlterieisorów do zarządu a także wyznaczenia wiatndiem oglądali i obizniajimlalli się z licz
delegatek ma ■zjazd, jaki odbędzie się w nymi prizyirządami, jak również z meto
Warszawie 6 i 7 grudnia tor. Ogólne ze dami pracy i badań instytutu.
branie członkiń oddiaiiału Q06nowiieckiePożyteczna placówka ta rozpoczyna
go oclbędizie filę 12 listopada tor. Na ze już przerwano od kilku miiesięciy czyn
braniu tem komisja onganiiziacyjna złoży ności, podejmując się biadań zbiorowych
sprawozdanie ze swej diziałallluiościi, jx>- •i iindyWiildtiiatoych. Godzin.v orzyjęó od
czem niawtaiDiiia wybory noweigo zarzadu. 8 — 14. j eilcfoin 4-93.

X ZERWANA KONFERENCJA. Trwaj.ące od dłuższego czasu pertraktacje w,
e.p liawic zawamciia uimowy między Siowiauizys>z.einiiiem ■wlaiściicicli nie.ruchomoiśoi
w Sosnowcu, a dozorcami domowym1!
nie mogą dojść do skutku. W tej sprawie
odbyta się kornionemeja w Inspektorach
pmcy -w nb. czwartek, która została jiod.iiiaikże zer wiana z błahego powodu pnzefl
piTizedstawicieflii Z wlązk u zawodow ego
dozorców domowych i służby domowej.
Prziocllstawlicieile Związku robotników —
dozorców domowych i pokrewnych za
wodów zgoicllZiilii filię na przedluiżoiióe po
przedniej umowy i podpbalii ją, nato
miast przciclistiaiwlciełe drugiego związku
.zaiżądailii zwołaimiia naidzwyczaijncj kornisji rozjemczej. Obecnie więc obowiązu
je nadiał ©tama umowa.
X TEGO, ZDAJE SIĘ, JESZCZE NIE
BYŁO. Jialk wiadomo, w dobie tak rozpowis»echnionej
eipinzedtaży na raty
wszystko można otrzymać na dogodne
warunki spłaty, pocziąw&zy od butów
czy krawata, a skończywisizy na tira®'
nie. Pirzy tego’rodzaju systemie handlu ,
gotówkę zastąpił wekseil, który stał
dizćś głównym środkiem jeżeli nic p'lf'tniczym, to obiegowym. Dos®to do tego
że nawet ełuiżba domowa otrzymu je ną*
Icżność w postaci wekslu, który oczy^i*
sta trzeba gdizi-eś izdry^koii'(ować. O wy*
ipadku takim donoszą nam z Dąjbroiwy.
gdiziie pewien „chflebodawc.a", nie moig^c
służącej wypłacie należnej jej sumy, dal
dziewczynie weksel. Zdaje fiię, iż mi:®c
ciężkiej eyitiuiacjit, pomysł ten nie znaj’
dtóe naśladowców i nie przyjmiie Śtf
wśród służby domowej, choć iz drugiej
strony fakt ten dowodzi, że w diziilsuej'.
Sizych czaisiaeh nawet służąca staje
meriaycielliką fiwetgo „’wekłSilodiawcy“.
X ARESZTOWANIE KIESZONKOW
CÓW. Na dworcu w Ząbkowicach iza
tr^ymiamii została przez policję Lu.dhvdH
Kiiniberig z Tiattiniowa oraz Staruii&ła^
Słoński ae Lwowa, jako podejnzainn £
doikomywainiie kradzieży kieszonkowych
■w pociągach na szllaiku Częstochowa —
Zawieircie. Obu aaitazymanych przelk*'1^9'
no właidizom sądowym.

Zapisujela ale da P.M.S-

Nr.

Konkurs zwycięzców
nsTATNIM DNIU KRAJOWYCH
"
ZAWODÓW KONNYCH.
<r jafleończłcin-ic kraijowyich Zawodów
iVnflDych pnzyipaiclają: komik u.ns iim. pre. poflisik^eigo Związku jeiźdiateakiego
komik u.ns •pooiesizionii.a, które rozeigna01 ^as'1'amą w dniu dzisiejszym o godiz.
?* /Raitoiwicach, ina boiidku Ośrodka
ręich.
naprzeciw pairtku KościiuiSizkii.
" pjierw&zy komik Uirs o ma-grodę łionorioofiamowamą przez p. pułk. dyipl.
Łniiewa
Brociliwlicz - Lewińskiego,
efa dcip. kaiw. M. S. wojsk, oraiz. o majy pieniięiżme otwairty jeat' tyiliko cliła
tani) które w czaisie meetflnigu 'wygrały
■aimrocly pieniężne lub honorowe a zajem słuazmiie zasliuiguj ma miano komlkuiru zwycięzców. WiaTumk.i tego konkuirsu
’ bardzo ciężkie, przedsitaiwiają się one
bawkmi, J®k następuje: 1.8 ipnziesizikód
wys. 1.50 m. size:r. 4 m., szybkość 440
n^r-niin- Do rozgrywki tej ztgtlosizono
26 koni.
Kiomikirrs potctesizieiniia (14 przeszkód o
wyfi. 1.20 m. ®zeir. 5.50 m., szybkość 400
nitr.-mhi.) otwainty jest tylko dllia konii,
które w meehi-nigu brały uidlżiiał, lecz niie
wygrały żacłinej (nagrody honorowej
hub pieniężnej. Do konikuirćinoji tej zgłowamo 50 koni. _
Konkurs poicieiSizonia, jakkolwiek lżej
szy od konkursu zwycięzców, tom nicniiiiiej stenow-i pr.zeidfm.ioit 'wielkiego zmintereso^vaimi.a, bowiem konkursy teigo rodizaju obfitują często -w liczne niiceipoJiziainki i kończą się nii-cjodnokroteiiie zu
pełnie nieoezekiwainyim. wynikiem.
Na doiciejfSizie zawody zglosiilii swe przy
bycie operatorzy - fotografowie najpoważniejeizyich dizieimmiików i pism liłuisitirownych. Dokonywanie zdjęć przez amartorów — .fotografów jest w czasie .rotz
gryweik dozwolone. Podicfzas zawodów
pwygirywać będiaiie orkicstira. P. P. PoRzczególjne wyniki będą ogifaefcane przez
megafony. Ceny miejsc zostały znacznie
ffiuiżomc.

X 10 PROC. DO RACHUNKÓW RE
STAURACYJNYCH Wczoraj w Inspe
ktoracie pracy w Sosnowcu odbyte ®ię
pad. przewodiniicłwem zastępcy inspekto
ra. pracy ip. K. Rychłowsikiego konferen
cja prizecłsiawiiiciielii Stowainzysizen^a reStiaiiiinaitioirów i pracownik ów gastrono
micznych. Na konferencji tej zaiwiamto
umowę która oho wiązywać będzie od.
dttuiia 1 lliistop-adla b.r. Mbędizy huncmii ustailomio, że rceteuinatorizy obniżą ceny
wszystkich potraw i napoi o 10 proc.,
natomiiiaHt kelincfrizy dioilliczać będą 10
pnoc. do rachunków ®a oM-uigę; u.regulawaimo sipraiwę urlopów, że po roku pra
cy w jednym zaiktaidiziie pracowmilk na
bywa priaiwia do 8 dnii urlopu., po trzech
mś liaita-ch do 15 <Jtnó, w diailisizym Ciągu.
uBtiailc.no że przyjmowiande i zwailmiiiainiie
pracowników odbywać się będlziie przez
wWoiciiiete za poircizumieniem ze Zwiąiztóetm. Poaatem omówiono szereg innych
spraw.
X FAŁSZYWE
PIUODZŁOTÓWKI.
W ostatnich dininoh donieśliśmy o aresiztowiatuiiu przeiz policję w Będzinie temłąfazycihc mieszkańców Finka- i Weteaaka, przy których znaleziono falłistzywe
P^cfiozilotówki. Obecnie dokonano no
wych airesizitow-ań, a miainowicie w SieMiifiiaowiioach na Śląsku przytrzymano
Wsizkańca Dąbrowy, 28-iletn'iego FediilkSikorskiego, który usiłował pusizcfzać
w dbieg fałszywe pięoiożlicwtówlhi. Pod
las przeisłuchiiwania Sikorskiego zeznali
że otrzymał zaikwestjoinowame mone
ty od niiieziniainej żydówki w Dąbrowie.
" wyniku dochodizeń aa trzymamy zo
stał 41-letini Jakób Frajfman ■z Dąbro
wy* od którego rzekomo Sikorski miail
abnzyim&ć f-alisyflkaity. Jak siię oikaizalło
Wfikaity 2Jakwcistj*oinowia'ne u Finka i
'Mozaika są togo siatme.go typu co .zna^znane przy Sikoirsk^an. Dałsize docho®env-|e w toku.
* KRADZIEŻE. Ze ©klepu Stainistewy
w Sosnowcu (Grzybowa 10),
.^'dfziono w nocy różne wyroby tyto^w©, aniaczkii pocztowe oraz artyikully
Wywiezie, łącznej wiamtości 765 zł.
fizopy Sta.niiisłaiwa Piętki w N.iiWce,
^idaiono różne nairzędżiia, ■wairtoścti
bOd.

„KUR JER
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soEoTa U października 1.951 roEfl.

Komitet ratunkowy w Dąbrowie

Specjalista chorób skórnych i wenerycznych
I). <i^ystent kliniki uniwersyteckiej prof
Riehla we Wiedniu

Dr. Józef Weinheber

będzie kontynuować swą działalność.
Onetgdiaj odbyło siię w Dąbrowie^
■pod przeiwodiniicitweim ks. dlzitekaiua Ma
zurkiewicza ogólnie zeibranrie członków
obywałeitkiicgo komiitetu raitunikowego
Głównym tematem, obrad była sprawa
dalszego istniendia poiżytocznej organi
zacji. a to ze względiu na powstatniiie komiitotu pomocy bezrcboczym i jego sto
sunek do komiitetu raituiinkowego.
Na wstępie odczytano s.prawoadaiinic
z diziiałiailinościi koimiiitcitu w bieżącym mie
siącu. Otóż w paźdlziciriTiku r.b. wpływ
wynosił 4094 zł., co 'łącznie z .po>zoistiałością -w wysokości 2815 zł. i zadeklaro
waną, lecz nic.wpłaconą jeszcze kwotą,
w wysokości 600 zł. stainowuilo 7.509 zł.
Z snimy tej ziapłacono za -wyd^mc bcizirobóczyim artykuły żywnościowo 5445 zł.,
pozostało więc -w kasie 4064 zl. W okre
sie t-pmawozd'awczym otrzymało kupony
żywiniościowc 527 rodizio, co kos.zitowało
4157 zł.
Jak wiidiać z powyższego, dizii-ailiailmość
koimiitctu
oapraiwdę owocną, gdyż
komitet udiziclia pomocy niemal połowic
liistniiejącyc-h na terenie Dąbrowy bezroboczych. rL na>sta<niicm jcisieińi i zwiiękiśzającej się faili bezrobocia, niciszcizęśliiiw i
ci coraz liczniej zgłaszają sic do kornitcitu z prośbą o pomoc i obccniic komi
tet posiada już przeszło 7(X) zg-ioiszeń.
Niestety, z braku potrzebnych, środków,
'trudno jest zaspokoić 'wszyytikiic zgłószc-nłia, ziwłiasizcza, że komitet opiera
swą dlziiiałailiność tylko na dobTiowobnych
składkach i świ-adczciniacl), niie otrzy
mując od wład® rządowych żadinej po
mocy i z tego względu akcja pomocy
komiitetu musi być diotsitosowaiua do rozporządizailnych środków fiiii.ainisoiwycłi.
Po przyjęcim fipr-awozdianiia, ©poro
czaisn zajęło oma włamie stosunku komi
tetu iraituinkowcgo do nowopowstiałogo

komiitetu po-mocy bc.ziioiboc.zym. W ©pra
wie tej zglisizcino kilka wnio-sików i pro
jektów, w wyiiiilkiu jecllnak dyskusji i
głiostowąnita zajęte słuszne etiaoiowisikoi, żc
koimiitef .naitunlkioiwy ma diziiałać naidiail,
a niie likwidować, czy też zawieszać
swej diziałałiności, jak domagali się tego
ongamizaitoirzy kotmitetu pomocy beizirohoczyim.
Pnzyję.ty winioiscik w sipraiwie komityliuiowamiia dziiialiailiniościi komiitetu raituiukowego jeisit całkowicie iizasa.diniioiny i
zrozumiały, jeżeiłii przypomnimy hfeitorję ppWEiteiiia inistyturęji, kiedy te grono
łudzi dobrej woiłi, powodując się ©ziła
ch edmą iiniteiDcją, a nie nakazom, stwo
rzyło ongain.i.zację, którą cicho, bez roz
głosu «ipici?izy z pomocą bliźniemu w pocizuioiu obowiązku., a nic dla zaszczytów,
lub odiznacizeń. Nagle, po kilku miiieisiącach owocnej pracy instytucja ma aawiiceiić swą działalność jedynie z tej na
cji, żc powetuje z nakazu nowa, niby
ąniailogiczna origaniiizacjia, mająca diziiałać
cza.so^vo, t.j. do dn. 15 k-wiieiiniia 1952 r.
Co stiauiiic siię z anmją biedaków i bcizroboczych po tym teirminiiie, niiewiadio-.
mo, nic toż dziwnego, że wobec tak poj'lnoiwaincj pomocy beziroboczym, Komitet
rad unikowy postanoiwiii1 d.zia-lailiności. siwej
n.ie prizery wać. Oćzywi©tia może zajść
cwontuałuóść przerwauiia dopływu skła
dek i ofiar, wtedy siiłą rzeczy komitet
zmuiSizony będzie przerwać swą działali.mość, na>Tia>ziie jedmak definicją pewne
środki i izioboiw iąząin.ia ofiiarodajwców,
dzięki czemu pomóc będizJe prowadzona
talk długo, jak pozwoilą na to środki
fiiniamisowc.
Dla cliąirakterySfyki obecnych stosun
ków wiaute zarznaczyć, iż na zebramiiiu
prócz zaiprosizioneigo koiinirańza (policji,
był także obecny... wywiadowca policji.

przeniósł praktykę w Katowicach na ul.
Pocztową 5
KOSMETYKA.
LECZENIE ŻYLAKÓW
ord. od,9—1 i 5-6.
— — 8807

komisarze otrzymają pamiątkowe .
dyplomy i żetony.
W listopadzie prowadzone będą dal
szę konferencje i prace, w kierunku
należytego przygotowania i opanowa
nia technicznej strony spisu ludności.

Znaczna kradzież
W SOSNOWCU.
Nitezwylkile zuchwailego włamainiia dio—
ikonianio w nocy do sklepu gailainteryjiniego „Reiw'ja“ w Sosno wcu pnzy ułiicy M>o■diiiziejowisik icj 24.
Ztodiziiieje dioeltiailii się. do siie.ni domui
oitw-airitazy pnawdloipodiobniie dirzwii podinobionyim kluiczem luib wytirychem. 2
sitenii zcsizilii do koryt.anza pi w niiiczimegio^gdiz-ie odieiriwa!]ii kłódikę od piwinicy
ziniajdująccj Siię pod siklcipcm, a dosfiawszy się do w e wnąf nz wybiilii w sufteiie
dość duży otwór. Tą drogą dioftailii się
iraisitępn.i.e do t-lkileipu, slkąd sikriidilii ziniaczn ą Mość r óżny ch towiairów oba z .gotowe
pałiba diamifikiiie. Ze sipakoiw-anym liuipeim opuiścilli tą s-anią drogą skleip, którędy
'tam się doisii.a.hi.
Po sipcHtrzieiżciniim wlamamiiia, pois-zikodo*
wiany właścicieli sklepu Hen.ryk Ok&eincihemidlier zjawiiiadioimd policję, szacując
©we steafy na 20 tyis. zł. Dodać mailcży,
że cik/raidlZiiioiny sikłiep uibezipiiiecZiony był
nu 6 tysięcy diolarów, t.j. ponad 50 tys
■ złotych.
Policja wsiziczęla emęirigiciznie d'och-odizemie.

pSZiAI^BAOJOWY
KATOW1C3l.

PRAWZóR OLIMPJI.
Model greckiego miasta Olimp ja, oporządzony według ostatnich wykopalisk, dokona
nych na tym terenie. W Olimpji odbywały się co cztery lata igrzyska sportowe, które
w czasach obecnych zostały wskrzeszone pod tą samą nazwą.

Przygotowania do spisu ludności
na terenie pow. Będzińskiego.

W ubiegły czwartek, w gmachu
starostwa odbyła się konferencja z udziałem członków powiatowej komi
sji spisowej, przedstawicieli ducho
wieństwa oraz różnych organizacyj
społecznych i zawodowych. Posie
dzenie zagaił p. starosta Boxa, który
też wygłosił przemówienie na temat
znaczenia spisu ludności i wartości
tego rodzaju danych dla gospodarki
państwowej.
Następnie omawiano formy propa
gandy wśród ludności spisu, jego zna
czenia i korzyści.
A więc prócz akcji w prasie, duclio
wieństwo w świątyniach, a organiza
cje na zebraniach będą prowadziły
akcję uświadamiającą w kierunku
zachęcenia ludności do udzielania ści
danych komisarzom spisowym.
^fpowiedsi Redakcji. słych
Prace przygotowawcze do przepro
ijJ- Pilc w Żychcicach. Wykaizu wadzenia spisu są już dość daleko po
.. aych numerów nie potediaimy, nato- sunięte. Spotykane trudności są nie
b«iX IUl0'^n'a -i1® otrzymać w każdym zwłocznie usuwane, a całość jest bar
dzo dobrz- opracowana, wszystko

przemawia za tem, że wyniki spisu
będą dobre i odpowiadające istotne
mu stanowi rzeczy, tem-bardziej, że
z w’raca się baczną uwagę na dobór
o cl po wie d n :<• h komisarzy s pi s o w yc li.
Komisarze rekrutują sic ze sfer nau
czycielskich, pracowników urzędów
państwowych j samorządowych, instytucyj przemysłowo - handlowych,
wreszcie uczni starszych klas śre
dnich zakładów naukowych.
Chociaż już obecnie jest wystarcza
jąca ilość kandydatów na komisarzy
spisowych, pożąda nem jest, aby oso
by, mogące podjąć się tej pracy, zechcialy zgłaszać swój udział w ma
gistratach, urzędach gminnych, lub
w starostwie, chodzi bowiem o to, aby
mieć w rezerwie pewną ilość osób,,
któreby w razie potrzeby mogły peł
nić obowiązki komisarzy spisowych.
Zaznaczyć przytem trzeba, że jest to
praca jednodniowa i niezbyt uciążli
wa. a że bodzie pełniona honorowo,

SOBOTA 51 PAŹDZIERNIKA.
11.58 — Sygnał czasu oraz hejnał z wieży
Alarjackiej. 12.10 — Komunikat meteorolo
giczny. 12.15 — Oberki i krakowiaki z płyt
gramofonowych. 14.55 — Intermezzo mu
zyczne. 15.05 — Komunikat gospodarczy.
15.15 — Intermezzo muzyczne. 15.25 — „Prze
gląd wydawnictw perjodycznych“. 15.45 —
Dyr. Marjan Tułacz: „Odczyt z okazji Dnia
oszczęxlności“. 16.00 — Intermezzo muzyczne.
16.20 — „Radjokroniika“ wygi. dr. Marjan
Stępowski. 16.40 — Skrzynka pocztowa roz
głośni katowickiej dla dzieci. 17.10 — „Entuzjaści i krytycy Ameryki współczesnej” —
wygi. dr. M. Szarota. 17.55 — Kącik dla mło
dych talentów muzycznych. 18.05 — Słucho
wisko dla dzieci starszych i młodzieży pióra
Benedykta Hertza pt. „Zawsze żywi”. 18.30
— Koncert dla młodzieży. 18.50 — Rozmai
tości. 19.05 — Mieczysław Mikuła. Feljeton
sportowy pt. „Górny Śląsk bazą sportu hockey owego Polski". 19.20 — Mgr.a Stanisław
Turski: Droga Mleczna i system* galakty
czny". 20.00 — „Na widnokręgu”. 20.15 —
Koncert muzyki lekkiej. 21.55 — Feljeton
pt. „Zamek nieświe.ski" wygł. red. Bernard
Szarłitt. 22.10 — Sonata m-moll Chopina w
wyk. prof. Zb. Drzewieckiego. 22.45 — Ko
munikat. meteorologiczny i wiadomości spor
towe. 23.00 — Muzykul ekka i taneczna,
towe. 25.00 — Muzyka lekka i taneczna.

Teatr Polski w Katowicach
REPERTUAR
Sobota 51 brn. — „Młynarz i jogo córka',
(dla szkół) — 15.50.
Sobota — 51 bm. — „Paganini" —19.50
Niedziela 1 listopada — „Młynarz i jegc
córka" — 15.50.
Niedziela 1 listopada — „Młynarz i jego
córka" — 19.50.

Czy wiecie, że...
— W morzu, pod Abukirem, spoczywaje
szczątki floty Napoleona, którą zniszczyła
eskadra angielska w bitwie pod dowódz
twem Nelsona.
— W Australji znajduje się drzewo z ga
tunku eukaliptusów, zwane przez krajow
ców Niań li, którego ogień się nie ima. Drze
wo to ma być sadzone w bisach Kanady i
Francji w celu stworzenia walu obronnego
przed niebezpieczeństwem pożaru.
— Kość słoniowa była już w użyciu w okresie krzemiennym, znaleziono bowiem oszczepy krzemienne, zaopatrzone w ostrza,
wyrobione z kości słoniowej. W piramidach
egipskich znaleziono też precyzyjnie wy
rzeźbione z kości słoniowej figurki i ozdo
by toaletowe, które datują się z przed 1.100
Jat przed Nar. Chr.

POKWITOWANIE OFIAR
itoż&sych

w Adbainbrtzanjl

Kaizi‘mie.nz. Ziediińslkń .zteżył ma ikuichnnę
■doiżywiainiiia niajbitediiriejózych ma ręce
Księdiza Kaimoinatkia Raiczyńisikii-ego zł. 10
(dziesięć).

^.KURJER ZACHODNT

Kronika Zawiercia.
X KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA.
iW miedzi clę do.. 25 bm. zarząd Akcji
katolickiej w Łazach urządził akademję
ku czci Chrystusa Króla. Akademja od
była się w Dom-u k-adoilińckiirm przy ko
ściele. Na program złożyło ©ię: referat
ks. proboszcza A. Opolskiego, śpiewy
peliigiijme chóru kościelnego, śpiew solo
p. Bronisława Matyji i deklamacje mlodiziiieży.
Na zakończenie odśpiewano
pieśń „My chceimy Boga4'. Przy tej spo*.
sobności zarząd Akcji kafcodidkiej ser
decznie dziękuje p. Br. Matyjowii z Dą
browy Górniczej za udział w akad<emji.
X ODWIEDZINY
SIOSTRY
GEN.
HALLERA. W tych dniach bawiła w Za
wierciu siostra gem. Hallera p. Anna
Haller ówina. Siostra błękitnego genera
ła, podejmow'ama gorącoc przez miejsco
we organizacje narodowe, odw;iediziia,
między inmeimi, placówkę Związku Hallłericzyków, gdizi-e urządzono na cześć
gen. Hallera uroczyste zebranie. Po ze
braniu N. O. K. podejmowała gościa ko
lacją.
X AKCJA POMOCY BEZROBOCZYM.
Od poniedziałku dnia 26 bm. Miejski
komitet niesienia pomocy bezroboczym.,
■rozpoczął akcję pomocy bezroboczym.
Przede wszystkie ni rozpoczęło się wydawiaimie ziemniiiaików, które rozdawane są
i będą w następującym porządku; przedcwszysitlklem otrzymają ci, któray niigdiziie nie pracują i nie pobierają żad
nych zasiłków. Ziemniaki wydawane Są
w ilości 100 kg. na osobę. Następnie
ziemniaki otrzymają ci, którzy pracują
ma robotach publicznych, oraz ci którzy
d>o d'nii;a 15 listopada 'b.r. wyczerpią za
siłki.
O ile środki rnaterjaline pozwolą, to
ziemniaki mogą otrzymać i tacy, którzy
pobierają zasiłki.
X URUCHOMIENIE TANIEJ KUCH
NI. W draiiiu 4 listopada b.r. staraniem
miejskiego Komitetu niesienia pomocy
bezroboczym, w Domu ludowym TAZ.
w Zawierciu zostanie uruchomiona tania
kuchnia. Chcący korzystać z. obiadów
miuiszą już w dniu 5 liistoipadia zakupić
w Domu ludowym kupony. Cena ku
ponu na jeden obiad wynosi 10 gr.
X DOŻYWIANIE DZIECI W SZKO
ŁACH POWSZECHNYCH. Z dniem 4
lliłstopada, Magistrat m. Zawiercia przy
stępuje do dożywiania dzieci w tutej
szych szkołach powszechnych. Dożywia
nie obejmie 1800 dzieci, które otrzymy
wać będą każdodziennie po ćwierć litra
mleka, zaś najbiedniejsze dzieci otrzy
mywać będą dodatkowo po jednej kirom
oe chłeba.
X
DODATKOWA
REJESTRACJA
BEZROBOCZYCH. W dniu wczorajszym w Domu ludowym odbywała się
dodatkowa rejestracja bezroboczych, zaś
w* poniedziałek dnia 2 listopada urzęd
nicy Magistratu w tymże samym pun
kcie przyjmować będą od godz. 9 dio 15
■wszelkiego rodzaju reklamacje tyczące
się rejestracji bezroboczych.
X
ROZLOSOWANIE
PREMJI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W K. K. O. W
dniu diziisiejzym o godzinie 10 w sali po
siedzeń Sejmiku zawierciańskiego, jako
•w powszechnym Dniu oszczędności od
będzie się rozlokowanie 152 premji osziczędnośc iiowych Komunalnej Kasy oszczędnościowej powiatu Zawierciań
skiego.
X ZNACZNA KRADZIEŻ. W nocy ze
środy na czwartek, niewykrycii dotąd
sprawcy zaikradli się dio gmachu szkoły
powszechnej .nr. 1, w którym mieści się
również żeńskie seminarium nauczy
cielskie i splądrowali cały szereg gabi
netów nauiczyiciełslkich oraz gabinet dy
rektora seminairjum, zabierając niewiel
ką ilość gotówki, 100 mir. płótna oraz
cały szereg wartościowych przedmio
tów. Złodzieje, wybijając okno, dostali
się ipraedewszyisitkiem do suteryny skąd
wydostali się do korytarzy gmachu
szkolnego.

Kronika Olkuska.
X WZROST BEZROBOCIA. Wskutek
braku zamówień, została całkowicie unii oruchomiiona cementownia „Wiek*4 w
Ogrodzieńcu. Z dniem diziisiejisizym pozo
stało bez pracy w tej fabryce około 250
robotników.
X ZE STRAŻY. St. instruktor okręgo
wego Związku strażv nożairnvch id. N.

sobota 51 października 1931 roku.

Kalkowslki wyjeżdża w dniu 5 listopada czami, na, której siedział Apolinary Stra
r.b. na kurs pożarny insitruktonslki do szak z GLanowa, gm. Jaingrot. Spieszone
Lublina ma przeciąg 4 tygodni.
konie rzuciły się w bok i furę z rzecza
X SAMBORSKI W OLKUSZU. W dniu mi przewróciły. Wóz przygniótł Strasza
1 listopada r.b. daje jedno przedstawie ka, łamiąc mu nogę w dwóch miejscach
nie w Olkuszu (kino „Orzeł44) znakomi Straszaka przywieziono do szpitala ol
ty airtysita B. Samborski wrarz ze swoim kuskiego, gdizie ‘prawdopodobnie nastąpi
zespołem w sztuce „Prawda, czy kłam amputacja nogi.
X KRADZIEŻ NA TARGU. Podczas
stwo44.
X NIESZCZĘŚLIWY -WYPADEK. Na ostatniego targu nie wyk ryty złodziej
szosie pomięd.zy Wolbromiem i Ollku- sknadł z kieszeni p. Antoninie Bubak osizem autobus napotkał furmankę z rze wej ze Starczynowa pod Olkuszem port
monetkę z zawartością zł. 40.65 gr.

NADESŁANE.

Rozporządzenie porządkowe
Wojewody kieleckiego.
W Dzienniku Województwa Kieleckiego
z dnia 1 sierpnia b. r. Nr. 17 ukazało się roz
porządzenie porządkowe Wojewody Kielec
kiego o utrzymaniu aparatów telefonicznych
w stanie, zabezpieczającym zdrowie pu
bliczne. Rozporządzenie to ma na.celu wal
kę z chorobami infekcyjncmi a w szczegól
ności z gruźlicą.
Z uwagi na to, że w ostatnich zwłaszcza
latach choroby infekcyjne rozwijają się z
straszającą szybkością, zbierając obfity plon
z istnień ludzkich, zaś,słuchawka telefonicz
na. dostępna dla szeregu osób w biurach,
sklepach, cukierniach i wszelkiego rodzaju
instytucjach handlowych a dla mas przy
godnych interesantów, rozmównicach pu
blicznych jest niejako zbiornikiem, całych
kolonjii przeróżnych bakterji pozostawio
nych przez rozmówców przy oddychaniu,
kaszlaniu, kichaniu i t. d. w postaci wydzie
lin śliny, resztek pożywienia i t. p. Zarzą

dzenie Pana Wojewody Kieleckiego należy
powitać z calem uznaniem.
Dezynfekcję słuchawek telefonicznych,
zgodnie z powyższym rozporządzeniem wy
konywać będzie firma: GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁOWOHANDLOWE „D. A. TEL.“ W KATOWI
CACH, UL. SOBIESKIEGO 24, TEŁ. 5157.
Personel dezynfekcyjny został zaangażo
wany wyłącznie z pośród bezrobotnej inteli
gencji, pracującej. Województwa Kieleckie
go i po otrzymaniu odpowiedniego poucze
nia, zaopatrzony w odpowiednie a przewi
dziane rozporządzeniem środki i legitymacje
z fotografja.mi, rozpoczął swą pracę z
dniem 26 października b.r. odwiedzając abo
nentów telefonicznych.
Koszt czterokrotnej dezynfekcji
jednej
słuchawki wynosi 2.— zl. miesięcznic, płatne
w końcu każdego miesiąca.

ŻYCIE GOSPODARCZE
Koncesjonowanie przedsiębiorstw autobusowych.
Wniesiony do Sejmu przez Minister
stwo robót publicznych projekt usta
wy
o koncesjonowaniu przedsię
biorstw autobusowych przewiduje
wprowadzenie koncesyj w okresie
dwuletnim; w ciągu trzech miesięcy
po ogłoszeniu ustawy, przedsiębiorcy,
utrzymujący obecnie linje komunika
cji autobusowej, będą musieli uzyskać
zezwolenian a dalszą eksploatację linij w ciągu dwóch lat. Po tym termi
nie udzielane będą koncesje z prawem
wyłączności na jedną lub kilka linij
autobusowych, przyczem możliwe bę
dzie udzielanie oddzielnych koncesyj
na przewóz osób i oddzielnych na
przewóz towarów.

Według projektu ustawy, minister
robót publicznych zastrzeżone ma pra
wo udzielania koncesyj bez prawa
wyłączności, t. zn. że na eksploatację
pewnych odcinków mogłyby uzyskać
koncesje dwa lub więcej przedsię
biorstw. Koncesje wydawać będą urzędy wojewódzkie, przyczem odwo
łania od ich decyzyj rozpatrywać bę
dzie minister robót publicznych. Pierw
szeństwo w ubieganiu się o koncesje
mają władze samorządowe, poczta i
koleje.
Zasada koncesjonowania Komunika
cji autobusowej spotkała się naogół z
życzliwą oceną ze strony przedsiębior
ców autobusowych.

Obroty na giełdach pieniężnych.
Według danych Głównego Urzędu
statystycznego, ogólny obrót na gieł
dzie pieniężnej w Warszawie we wrze
śniu rb. wyniósł 94.025 tys. zł., wobec
95.758 tys. w sierpniu rb., a 87.945 tys.
we wrześniu 1950 r. Z powyższej su
wy przypada w tysiącach złotych na:
dewizy 70.555 (78.555 i 69.569), bank
noty 17.207 (10.490 i 10.885), akcje 659
(679 i 858), papiery procentowe 5.824
(4.256 i 6.851). Widzimy z powyższego,
że obroty dewizami we wrześniu rb.
w stosunku do sierpnia zmniejszyły
się, natomiast wzrosły tranzakcje
banknotami ze względu na przejścio
wy dość duży popyt n.a dolary. Obro
ty akcjami utrzymały się w porów
naniu z poprzednim miesiącem na pra-

mie niezmienionym poziomie, nato
miast w etoeunku do września r. mb.
poważnie się zmniejszyły. Ruch w pa
pierach procentowych był ożywiony.
Ogólny obrót na giełdach prowincjalnycli, tj. w Łodzi, Wilnie, Pozna
niu, Krakowie i Lwowie wyrażał się
we wrześniu rb. cyfrą 1.265.000 zł.,
wobec 1.012.000 w sierpniu rb. a
2.502.000 zł. we wrześniu 1950 r. Po
szczególne pozycje przedstawiały się
w tysiącach złotych następująco (pier
wsza cyfra z września rb., druga z
sierpnia rb., trzecia z września 1930
r.): waluty 176—72—704, akcje 121—
96—180, papiery procentowe 966—844
—1.418.

Kronika gc spodarcza.
CENTRALA ZAKUPÓW KAS CHORYCH.
Jak się dowiadujemy, w najbliższym czasie
utworzona zostanie centrala zakupów Kas
chorych, która pokrywać będzie całkowicie
potrzeby wszystkich Kas na terenie całej
Polski, począwszy od środków leczniczych,
a skończywszy na samochodach i wszelkim
taborze. Celem utworzenia centrali zakupów
jest zaoszczędzenie zbędnych kosztów po
średnictwa przy dostawach do poszczegól
nych Kas. Centrala zakupów Kas chorych
zorganizowana będzie jako jednostka samo
dzielna. Statut centrali zatwierdzony zosta
nie przez ministra pracy i opieki społecznej
w terminie do 15 listppada rb.
NA ŁÓDZKIM RYNKU DYSKONTOWYM
zaobserwować się dało ostatnio ciekawe zja
wisko. Stopa dyskontowa w operacjach na
rynku prywatnym zrównała się z dyskon
tem w bankach prywatnych. Oczywista, w
grę wchodzą tylko weksle pierwszorzędne,
firm zupełnie pewnych. Natomiast weksle
drugorzędne z trudem tylko znajdują od
biorców. a weksle firm mniejszych zniknę
ły zupełnie z rynku, jako materjał nie na
dający się zupełnie cło dyskonta.
EMIGRACJA. Urząd emigracyjny zezwolił
na wyjazd w ciągu listopada do Argentyny
250 osobom bez wezwań. O wyjazd ubiegać
się mogą samotni rolnicy, albo małżeństwa
bezdzietne. luh też małżeństwa z dorosłemi

dziećmi, o ile wszyscy są zdolni do pracy i
mogą pracować oddzielnie. Emigranci, wy
jeżdżający do Argentyny w ramach usta
lonego wyżej kontyngentu obowiązani są
zaopatrzyć się w pieniądze w kwocie 950 zl.
na opłacenie karty okrętowej, oraz 505.60
zł. na opłacenie wizy argentyńskiej. Po in
formacje zainteresowani winni zwracać się
do Syndykatu emigracyjnego który zała
twia dia emigrantów wszelkie formalności
wyjazdowe zupełnie bezpłatnie.
OGRANICZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW
W ANGLJI. W Londynie obiegają pogłoski,
że ministerstwo spraw wewnętrznych zamie
rza zaostrzyć przepisy o dopuszczeniu cu
dzoziemców do Angłji, ponieważ zaobserwo
wano,. że do Angłji przyjeżdża pewna ilość
młodych mężczyzn i kobiet z zagranicy,
którzy zajmują posady pozbawiając temsamem pracy obywateli angielskich. Nowe
przepisy dotyczyłyby nawet dawnych oby
wateli brytyjskich, którzy naturalizowali
się zagranicą.

Z giełdy warszawskiej.
CEDUŁA GIEŁDY Z DNIA 50.10.
AKCJE: Bamk Polsikii 110.00, Lilpop
b-eiz ikuipoinu za 1950 — 1951 jidk. Stąirachownoe 6.25.

Nr. 252.
5 proc. Poż. Budowl. zł. 51.25 — 5^
4 i pól Ziem. Kredyt, zł. 42.00, 5
Poż. Konwer. zł. 41.25, 6 proc. Poż. f)
łanowa zł. 59.00, 7 proc. Poż. Stabillj^
.zł. 55.50 — 56.75 — 55.50. 10 proc. K.Kolejowa zł. 105.00.
WALUT YI DEWIZY: Dolar
i pół, Nowy Jork 8.917, Londyn 54.40
54.55, Pairyż 55.08, Praga 26.59 — 25,50
Włochy 46.25, Belligja- 124.45, Szwajc^
175.65, Hoilandja 560.50, Bukareszt 5.55
Berlin pr. 211.75. Doi. War. pr. obr. 8,57
Tendencja słabsza.
POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
Obręby żybnie 15.00 — 15.75, Otręby
pisaemine 15.75 — 14.75, Obręby pszieminf
ginuibsize 14.75 — 15.75. .
Reszta notow-ań bez zmiiiamy.
Uapoisiobleinie ©polkojn<e.

Jak się uchronić
OD PRZEZIĘBIEŃ I ICH SKUTKÓW.
Zarazki kalaru., grypy i influenzy
pr.ziecliO'Sitiają się do* argiainizmu przez ja.
mę nosową i usitiną i dlalego nacjonaiW
profilaik t ylkia nakazuje przede wszystlkien)
hiiigjenę jamy uislnej .i gardzieli, nie wy.
łiączając taikże i naidier do-nioslej higjeny
zębowej. A ziałem płuikainie rano i wie
czorem jamy usłnej i gardła rozcieńczonyim kwasem bornym (lyżecz-ka kwasu
Ibornego na siziklliamlkę 200-graimową wo
dy), czy wodą uitleinioną, a także nacleir
sitairiaame uisowanie resiztek poika-rmćw 2
pomiędzy źle uiSizc.zelnionycli zębów, któ
rych mtirzymywannie w ©tanie zdrowia i
normalnej ©prawnośoi jest zaisadniiicizeni
wskazaniem hiigjeny.
Obok momeinitu zakaźnego powstawa
nia katairów, gryp i influenZi, niepodob
na również negować momentu właściwe
go przeziębienia, polegającego na wzmo
żonym reaigowaniiu ustroju w złych wa-.
runkach atmosferycznych na duże 'wa
hania tempenaitur. Znaczną ilość naszego
ciepła tracimy przez skórę, tą samą dro
gą też oziębiamy naisiz organizm. Upośle
dzenie choćby przejściowe normailinęj
funkcji ©kory siłą rzeczy mnisi się od
bić na caloksiztalioie ustroju, który rea
guje w positaci gorączki, dreszczy i t. zw._
liamiań kości lub wprosi'kafarów nofa
i. gardzieli. Nagłe przejście z rózg rża
nych zbytnio po«k<ojów miiesizlk-ailinych czy
sial publicznych na chłód, wiałr i s»ło»tę
■ uliczną, przemoczenie nóg jest najczęst&zem źródłem chorób dróg, oddechowych.
Dlatego też wskazana je©t diuża ostroż
ność przy wychodizeniu z kin, teatrów,
sal koncertowych, a także ciepłycŁ
; wnętrz miiesizkailinych. Oddychać należy
tylko niotsem, a nie otwaritemi, czy ro®chylonemi ustami. W razie przemocze
nia nóg, należy niezwłocznie po powro
cie dio domu ■zdjąć przemoczone obuwie
■pończochy czy skarpetki., natrzeć stopy
wodą kolliońską lulb spirytusem, wytrzeć
cło sucha szorstkim ręczn ikiem i dopiero
potem zmienić obuwie i pończochy.
Gdyfby jednak, mimo .zachoiwania- tych
oetiroiźncś ci, wystąpili katar, dobrze jest
ziaiżyć już przy pierwszych objawach je
den z preparatów salicylowych — aspi
rynę czy saiiipiiry.nę, położyć się na 21
godziny do wygrzanego łóżka, napić si?
na noc parę Sizklainek dobrze ocuikraonej, gorącej herbaty z cytryną lub so
kiem malinowym, czy wprost naparu 2
suszonych malin, a niewątpliiiwiie katar,
czy nawet lekka grypa minie bez. po
ważniejszych następstw.
Ważnym przytem środkiem zapobie
gła;w czym przeciw samozakażaniu się je®t
możliwie najczęstsze podczas kataru
zmienianie chustek do nosa, które nale
ży- przed praniem wygotować, aby dalej
nie szerzyć zarazków. Pewnej .umiejęt*
nośc.i wymaigia też tak prosta, zdawało
by się, czynność jak wycieranie no^aJeidein ze znanych warszawskich lekar®}’
specjialistów chorób gardła- i nosa, zwylt
nawet zaczyniać od nauczania jej pacjen
tów, którzy zasięgają , jego poirady
spra-wię przewlekłych uporczywych katarów. Otóż umiejętność ta polega U10
kolejnem, a nic równoczesnem — cele®®
unikania siamoz-aikaiżeniia — opróżnianiu
■ze śluzu każdego ze skrydel nosa zo1-'0®'
na, jak to, wiiedzeni instynktem, czy®15
zaizwyczaj nas; chłopi. Jeżeli do wska
zówki tej dodamy przestrogę niiedra2’
nieniia błony śluzowej nosa, zbyt
.nem wycieraniem go>, będziemy nne
mniej. więcej wszystko, co w sprawie 1^'
czeinia tuż Dowstałvch katarów uczy®*
można.

Dr. S. G

..KUKJEK ZSCHODNf
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2 eałej Polski.
ZNALEZIONE CZEKI
NA 150 TYS. ZŁ.

jy ub. środę sy.n komornika sado0 p. Tasaika znalazł w Katowi" 5 na chodniku ul. Poprzecznej czek
ca kwolę 4.457,5 funtów angielskich
113 z drugi czek na 520 mk. niem. ByP to czeki obliczeniowe, które zgubi!
' -Janiec śląskiego Banku kredytowe
go" Konrad Barabasz. Znalezione czeŁ’znajdowały się w zapieczętowa
nych kopertach, na których widniała
[jrina banku. Znalazca jednak wołał
oaJczione czeki złożyć u adwokata,
gdy bank zgłosił się po odbiór czej-^y — znalazca zażądał 500 zł. za
znalezienie. Bank ofiarował tylko 100
j a wobec tego, że nie osiągnięto po
rozumienia adwokat złożył czeki do
depozytu sądowego i sąd będzie roz■trzygał, jakie wynagrodzenie otrzy
ma znalazca.
ZASEKWESTROWANY OKRĘT
SZWEDZKI.

gminnego. W czasie, gdy sekwestrator zabierał ruchomości i bydło, ze
brała się grupa włościan, która napadla na wozy, naładowane rzeczami.
Mimo gróźb sekwestratora, włościanie
rozcliwytalii swe rzeczy, pozabierali
bydło, sekwestratora zaś zmusili do opuszczenia wsi. Wezwana policja zdo
łała opanować sytuację.
FAŁSZYWE ZEZNANIA W SPRA
WIE KATASTROFY GDYŃSKIEJ.

Według wiadomości z Gdyni, w
śledztwie w sprawie katastrofy wybu
chu gazu w Gdyni, zaszedł ciekawy
zwrot, rzucający nowe światło na okoliczności, w jakich powstała kata-

strofa. Mianowicie prowadzący śledz
two s. Karasiewicz polecił aresztować
pomocnika montera zakładów gazo
wych Władysława Hryszkę, który
krytycznego dnia badał kurki w piw
nicach bloku mieszkań ZUPU. Hry«zka we wstępnem śledztwie zeznał, że
zamknął piwnicę po stwierdzeniu, że
wszystko jest w porządku, a klucze
oddał synowi administratora domu.
Obecnie aresztowany przyznał się, że
pierwotne jego zeznania były fałszy
we, ponieważ chciał w ten sposób bro
nić swoich pracodawców. Istotny stan
sprawy nie został dotychczas wyjaś
niony. Hryśzkę odwieziono do więzie
nia w Starogardzie.

Królewskie mauzoleum w Wilnie
Co znaleziono w grobowcu królowej Barbary?
Na wspólnem posiedzeniu komisyj
technicznej i liistoryczno-artystycznej
i Komitetu ratowania Katedry wileń
skiej, odbytem w dyrekcji okręgowej
robót publicznych w Wilnie, postano
wiono wybudować mauzoleum dla od
krytych niedawno szczątków królew
skich. Wykonanie mauzoleum powie
rzono prof. Kłosowi. Mauzoleum to
ma być nawrotem do idei rzuconej,
ale niedokończonej, za Zygmunta III,
tj. ma bvć wzniesione w podziemiach
kaplicy królewskiej św. Kazimierza
i posiadać sklepienie odpowiadające
pierwotnemu zamierzeniu z XVII w.,
którego ślady doskonale się zachowa
ły. Całość uzyska w ten sposób przej-

Uniwersytet Jagielloński zamknięty

Przekład autoryzowany z francuskiego.

-----

W jatki sposób dotarta. hrabina dc Foix do
jego tajemnicy? Poznał Clairc de Maur, jako
zupełne jeszcze dziecko, w Hyde Panku. W jego
“czach wyrosła na młodą pannę, gdy, tymczasem
lady Mu6gruve, zrozpaczona po stracie jedynej
córki popadła w stan półobląkamia. Przyzwyczaił
fię do oprowadzania młodej dziewczyny po pię
knych parkach Richmondu, Kew i Windsoru, albo
P° muzeach. Zdawałoby się, że nic nie mogło wzbu
dzać większego zaufania, niż przyjaźń młodej
“siemnastoletiniej dziewczyny z mężczyzną pod
Pięćdziesiątkę. A jednak dziewczyna zakochała
S1? w tym wybitnym człowieku, który napróżno
“siłował uciec. Niemożliwość i odległość przestały
Sg mich mieć znaczenie. Spotkali się w Kairze, we
,'łoszech, nprawali sporty zimowe w Szwajcarji.
lata temu wyznaczyła sobie spotkanie w Miirc®n, Wysoko położonej miiejsooiwości w Alpach, na"IProst Jungfrau, lecz tym razem lord Mnsgraye
115 dotrzymał słowa. Napisał do Claiire czuły list
1 trwaniem. Od tej chwili, niie widzieli się wcale.
Opowiada swej sąsiadce o zabawach, urządząprzez Guicowara w Baroda, polegających na
lVillcp słoTiii z. nosorożca mii i naadch rtadia torów

Ciężka zniewaga
KS. KS. BISKUPÓW ŁOMŻYŃSKICH

(KAP) Wychodzący w Łomży „Prze
redagowany przez
nauczyciela państwowego seminarj um
nauczycielskiego
Konstantego Pio
trowskiego, dopuścił się ciężkiej znie
wagi ks. biskupów łomżyńskich. Po
mimo stwierdzenia fałszu, jakoby Kn
ują biskupia łomżyńska zabroniła na
bożeństw za śp. ministra Czerwińskie
go, „Przegląd Łomżyński” ten fałsz
ponowił i dołączył do niego dalszą
zniewagę za rzekome zarządzenie w r.
1925 uroczystego nabożeństwa w ka
tedrze za Niewiadomskiego, mordercę
prezydenta Narutowicza. Tymczasem
w r. 1925 nie było jeszcze katedry w
Łomży, ani też ks. biskupi nabożeń
stwa za Niewiadomskiego nie zarzą
dzali. Oto główne ustępy tej napaści:
glad Łomżyiiski44,

„Pojęcia wypaczone serwilizmcm... Nie
posądzamy Kurji Biskupiej, że kierowała się
w omawianym na wstępie wypadku wzglę
dami materjalnemi, gdyż zapewne odpowie
dnią ofiarę społeczeństwo złożyłoby, lecz
właśnie jesteśmy przekonani, że. była to tyl
ko „demonstracja” ze strony władz kościel
nych... Czyżby nasi łomżyńscy dygnitarze
kościelni byli wolni nietylko od dawania
przykładu poszanowania władzy, lecz chcicli
nadto przeciwko niej demonstrować? Byłby
to zaiste gorszący przykład dla swoich owieczck, a z punktu \vidzenia państwowego
niemożliwy do tolerowania... Gdy chodziło
o uczczenie pamięci mordercy, serca ich nie
wzdrygnęły się przed tym czynem, była to
tylko „pokorna modlitwa” przy ceremonia
le pierwszej klasy. Czy to nie była demon
stracja? Czy takie wystąpienie nie godzilc
w najgłębsze uczucia patrjoty-katolika?”

r.ysty rozkład przestrzeni, w których
pomieszczone będą sarkofagi z ukoronowanemi, jak za dni pierwotnego po
grzebu, zwłokami Aleksandra, Bar
bary i Elżbiety, oraz urną z wnętrz
nościami Władysława IV.
Prace nad otwarciem sarkofagu
królowej Barbary, o czem donieśliś
my wczoraj, doprowadziły do odsło
nięcia wezgłowia, przyczem po unie
sieniu jednej z płyt, ukazała się
część małego berła, małe jabłko insygnialne i tabliczka metalowa, leżąca
na piersiach. Odnalezione przedmioty
pozostawiono na miejscu do dalszego
Ażeby przygwoździć fałsz, doda je
zbadania.
my, że ks. biskup Łuko niski mianowa
ny został biskupem łomżyńskim w r
1926, a ks. biśkup-sufragan, Dembck
dopiero w r. 1950.

W ub. tygodniu okręt handlowy
lenny należący do szwedzkiej firJrv Rederie K. B. Eern Westervik,
przez niedbałe manewrowanie naje
chał na okręt polski „Toruń”, wła
sność „Żeglugi Polskiej” i poważnie go
uszkodził. Kapitan okrętu „Jenny" p.
Sundberg nie chciał zapłacić odszko
dowania, wobec tego władze Żeglugi
sprawę oddały do sądu, który bez
rozprawy ustnej zabezpieczył preten
sje Żeglugi Polskiej ze względu na to,
że okręt „Jenny" ma swój port ma
cierzysty zagranicą. Wobec tego, że
p. kapitan Sundbcrg nie uiścił należytości za uszkodzenie okrętu, komornik
sądowy zajął okręt szwedzki. „Jen
ny” z nadbrzeża śląskiego portu prze
transportowany został na nadbrzeże
Młodzież domaga się „Numerus cłausus”.
nagielskie. Sprawa powyższa wywo
W
ub. środę, po wykładzie anatomji odbycie wiecu ogólnoakademickiego.
łała zrozumiałą sensację i je6t żywo
na wydziale medycznym uniwersyte Równocześnie na bramach wiodących
omawiana w Gdyni.
tu Jagiellońskiego w Krakowie wyni do gmachu uniw. Jag. pojawiła się oNOWE ZAJŚCIE Z POWODU
kła sprzeczka na temat niezałatwionej dezwa ks. rektora Michalskiego na
SEKWESTRU.
dotychczas sprawy niedostarczania stępującej treści:
We wsi Świecewicze, gminy smor przez żydów trupów do prac prose„Z ubolewaniem muszę stwierdzić,
gońskiej, doszło do burzliwych zajść ktoryjnych, w następstwie której je że mego wezwania do spokoju, mimo
w czasie urzędowania sekwestratora den że studentów chrześcian został' urzędowania Komisji dyscyplinarnej
czynnie znieważony. Naskutek lego nie usłuchano. Wobec tego zawieszam
doszło do demonistracyj antyżydow wykłady i prace seminaryjne w Coli.
skich i niewpuszczania studentów ży Novum aż do odwołania. Równocze
dów na wykłady.
śnie zamykam wstęp do Collegjum
Wskutek tych zajść we czwartek Novum“.
rektor uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaznaczyć nafleży, że zarządzeniem
zwołał nadzwyczajną komsiję dyscy rektorskiera zostały również zamknię
plinarną, która rozpatrywała sprawę te wszystkie zakłady uniwersyteckie
zajść. Również odbył posiedzenie Se i zawieszone ćwiczenia w seminarjach
nat, który uchwalił zamknąć uniwer i pracowniach.
sytet, wszystkie zakłady i laboratorja
Krakowski Komitet akademicki wy
i przerwać wszelkie świadczenia na dał do młodzieży odezwę z wezwa
rzecz akademików aż do czasu uspo niem do zachowania spokoju i nieulekojenia.
gania prowokacjom. Jednocześnie Ko
W czasie posiedzenia komisji i Se mitet podejmuje akcję w sprawie ży
natu w'westibulu Collegium Novum, dowskiej przez rozpoczęcie starań u
oraz w salach wykładowych zebrane rektora U. J. i o wiec w sprawie „nu
tysięczne rzesze młodzieży akademic merus clausus” ua polskich wyższych
kiej demonstrowały, żądając wpro uczelniach, który powinien stać się
R1I1ZA KHAN,
toecny szach perski, którego portret maluje wadzenia numerus clausus na wszyst punktem wyjścia do poważnej akcji
obecnie arfysta-malarz p. Detkc z Dąbrowy. kich wydziałach oraz pozwolenia na w tej sprawie.
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sobola 51 października 1931 roku.

uzbrojonych w trójzęby z rogów.
— Rzucają się jeden na drugiego i wkrótce
ich ciała broczą krwią. Rozjuszeni tym wiidiokic.111,
wpadają w furję i rozszarpują się na śmierć, do
póki Guicowar nie powstrzyma walki, zarzucając
sznur pereł na szyję zwycięzcy.
— To straszne i denerwujące.
— Czyż nai-ody Europy nie rozszarpywały się
w podobny sposób poidccas wojny?
Clairc de Maur nic słucha od dłuższej chwiilii
opowiadania doktora Dominant o osobliwościach
najwspanialszych przypadków neuraśtenjii, Sku
pia się cała w radosnem oczekiwaniu porożumiieuiia ze swym drogim sąsiadem po długich, ciężkich
miesiącach rozłąki.
■— Nie powinnam panel zabierać tylko dla sie
bie — mówii Ethel dc Foix ze znaczącym uśmie
chem.
Lord Musgrave nie protestuje. Nie zwraca
w tej chwili uwagi lia to, że tajemnica jego życia
zaczyna być !zina.ną. Odnajduje utraconą przyja
ciółkę i odnajduje ją nietkniętą.
>— Powiedz coś do innie, Claiire, niech wresz-’
oie usłyszę twój glos, tak dawno picsłysża.ny.
— A ja zato słyszałam glos pana.
— W jaki sposób?
—- Pan wie dobrze, że pana słuchałam. Mogło
się zdawać, że mówi pan clla całego świata, a to
było dla mnie. Po powrocie z Indyj wygłosił pan
długie przemówienie w Izbie Handlowej w Lon
dynie.
— Przemówienie ekonomiczne —■ uśmiechnął
się mąż stanu, zdając sobie doskonale snrawe. do
kąd zmierza sąsiadka.

Most wiszący z roślin.
W miejscu, gdzie rzeka Bramaputra występuje z gór Himalaja, na po
graniczu Tybetu i Assamu (Azja środ
kowa), powstało dzieło techniki, któ
re śmiałością swej konstrukcji budzi
podziw najśmielszych konstruktorów
mostowych. Nad rzeką zwiesza się ol
brzymi wąż, spleciony z lian i innych
roślin pilących o długości 270 m., two
rząc niejako rusztowanie wiszącego
mostu. Przyroda dala materjał w po
staci potężnych lin roślinnych, ludzie,
aczkolwiek na prymitywnej stopie żyjący, wykonali prostemi nader środ
kami pierwszorzędne dzieło technicz
ne. Most ten oczywiście nie jest dła
ruchu kołowego. Kra jowcy chodzą po
nim a raczej prześlizgują się przez
niego z niemałą zręcznością. Niewpra
wny wędrowiec śmiałość swą łatwo
przypłacićby mógł życiem.

BEZPŁATNIE!
Czytelnikom „Kurjera Zachodniego”.
Napisz, imię, rok, miesiąc urodzenia,
otrzymasz określenie charakteru, idolności, prscinacaenia bezpłatnie. Poinasr kim jesteś, kim być mo£ear.. •
Psycho-gffafoiogf Ss/llojr-Szkolnik, War«
anawa, ZóraiwSa 47. Na koszty pocztowe i
kancelaryjne 1 złoty (znaczki pocztowe) saląożyć. — — — — — —- —■ — — 8300

— Tak, przemówienie ekonomiczne przed , mi
krofonem. Zawiadomiły mnie o tein gazety angiel
skie. W ambasadizie w Beninie słychać świetnie
Londyn. Chcialam sprawdzić moje postępy w ję
zyku angielskim. Zrozumiałam wszystko.
— Naprawdę wszystko?
— Tak, naprawdę. Pomiędzy informacje o pro
dukcji i wymianie było wplecione opowiadanie
o pewnem spotkaniu nad brzegiem Gangesu. Mło
da dziewczyna hinduska zbliżająca się do rzeki,
wyglądała jak wcielenie wiosny. Jej widok od
młodził, jak się pan wyraził, pańską jesień i to po
służyło panu do porównainia jej do szerokiego
świata odmładzającego sworni zasobami siarą Ang’lję. To było dla iiinie, prawda, a nie dla kupców?
I— To było dla pani, Cla.iie. Miałenn nadzieję,
że pani minie słucha.
— Jeszcze później, w innem przeinówionin...
— We wszystkie moje piizemóieieiiiia przez ra
ił jo wstawiałem zawsze zdanie dla painii.
— A ja zawsze je oidnajdywałain. To było cu
downe, to wyzihajiie na odległość.
— Niema już teraz odległości .między na.mii...
Wielki diaieiiMiiikarz amerykański nie może
stracić okazji do wywiadu. Edgar Hilden siedzi
obok najwybiitniiejszej gwiazdy filmu francuskie
go. Jest to korzystne dla niego, ale jeszcze korzyst
niejsze dla niej, ponieważ w jego mocy leży za
miana tej stawy lokalnej na światową. Gwiazdy
Stanów Zjednocizonych są w zupełnie . innej sy
tuacji. niż wat.łe ewiiaizdv narodów europejskich,
D. c. n.

8.

„KURJER ZACHODNI”

UWAGA!

POSADY
i PRACE

Propagandowa sprzedaż żelazek elektr.
Zawiadamiamy Szanownych odbiorców prądu, że
w ciągu miesiąca października 1931 r. urządzamy
propagandową sprzzdaż

WDOWA MŁODA
znająca się na gospo
darstwie domowem ’ i
gotowaniu poszukuje
posady u pojedynczej
■osoby.
Wiadomość
„Kurjer Zachodni".
, ____________8810

żelazek elektr.
po cenie obniżonej o 25“,/°, wynoazącej w tym czasie ał. 22
łącznie ze sznurem połączeniowym, na 11 rat mieś, po a}. 2
Pozatcm wydajemy żelazka na próbę na okres 2 tygodni, bex
żadnego wynagrodzenia i bez obowiązku kupna.
Sprzedaż odbywa się w sklepie i za pośrednictwem inkasentów

PANNA
z ukończoną szkołą
handlową pisząca bie
gle na maszynie po
szukuje posady. Ła
skawe zgłoszenia do
„Kurjera Zachodnie
go" pod Skromna. 8841

ELEKTROWNIA OKRĘGOWA W ZAGŁ. DĄBR*
Zp. Akc.

architektonicznej

SZCZĘŚCIE

5 SYPIALNE POKOJE
i inne meble niedrogo
do sprzedania z po
wodu wyjazdu. Sosno
wiec, ulica Dworska
Nr. 6._______ 8809

NIE OPUSZCZA NIGDY KOLEKTURY
LOTERJI PAŃSTWOWEJ

SALON

Ogłoszenie.

WRÓCIŁEM i przyjmuję

Magistrat miasta . Sosnowca poda je
do wiadomości, że z powodu remontu
mostu na ul. Sobieskiego na rzece
Brynicy, ruch kołowy z dniem 51
października rb., zostaje wstrzyma
16,
ny. Objazd do Katowic i Szopienic
8933 przez Mysłowice, lub Dąbrówkę.

osobiście od 9—12 i od 2—5 po poi.

M. JURECKI
Mysłowice, Rynek
teł. 10-83.

MAGISTRAT.

8934

Sosnowiec, dnia 29 października 1951 r.

I.

kupię okazyjnie Zgło
szenia z dokładnym
opisem do Administra
cji .pod Salon S. P.
101.
8774

Choroby płuc!

icie, kaszlu ułatwia wydzielanie się plwociny,
wzmacnSa organizm i samopoczucie chorego,
powiększa wagę ciała, „Balsam Thiocolan Age”
sprzedają apteki i składy apteczne (drogerje).
Żądajcie tylko w oryginalnem opakowaniu

apteki 1

GąsBCkiEaa

Leszno 41.

Sędzia Komisarz

Władysław Lewandowski.
I

I
DEZYNFEKCJE l
g
SŁUCHAWEK lf
I
telefonicznych, zgodnie z zarządseniem policyjnem p, Wojewody Ślą f
skiego z dnia 17 bm. (dziennik ustaw
%
śląskich nr. 23) wykonywa firma l
Górnośl. Przedsiębiorstwo ł
f
Przem. - Handlowe

4904

Nr. Z.H.27-51. OGŁOSZENIE. Wydział liandlowy Sądu Okręgowego .w Sosnowcu na za
sadzie art. 25 Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927' r. o
zapobieganiu upadłości (Dz. Ust. Nr. 5-28
poz. 20) ogłasza że decyzją Sądu z dnia 25
października 1951 roku w sprawie Nr. Z.H.
27-51 postanowił otworzyć w sprawie odro
czenia wypłat firmie „Jakób M. Gutman" w
Będzinie, Plac 5-go Maja Nr. 7 postępowa
nie układowe na następujących warunkach:
1) wysokość każdej wierzytelności ustala się
na dzień 15 października 1951 r. Od tej da
ty żadne procenty nie będą doliczone, 2) na
całkowite pokrycie należności firma. Jakób
M. Gutman wypłaci wierzycielom 40 proc,
w przeciągu 2-ch lat od dnia zatwierdzenia
układu w 8-miiu równych ratach kwartal
nych, z których pierwsza będzie płatna po
upływie pierwszego kwartału od powyższej
daty; 5) układ nie dotyczy należności prze
widzianych art. 19 Rozp. Prez. Rzplitej o za
pobieganiu upadłości. Sosnowiec, dnia 28
października 1951 roku. Przewodniczący:
(podpis nieczytelny). Sekretarz (podpis nie
czytelny).
8826

KINO

05

„ZAGŁĘBIE”

N

114»
DAWNIEJ
Kia.-T.atr „UDZIAŁOWY**

O

I DŹWIĘKOWE KINO |

Dokąd prosimy skierować zapytania,
zamówienia i ewentualnie reklamacje.

UKAZE SIĘ

rolach głównych:

LOSY
I-szej KLASY
Ceny

losów:

ulica Warszawska 3.

|

zł. 10.-, ’/, zł. 20.-, >/, zł. 40..

POKÓJ

umeblowany do wy
najęcia _ przy rodzinie
Sosnowiec,
Miła 7,
m. 9.
8955

GRZYBY suszone

ŚWIADECTWO
przemysłowe
kat.
5-cia zgubił Cha ja prawdziwe
na wiankach
Griinkraut z Zawier dostarcza w cenie zł. 6 za klg. (najmniej 5 kg.1
cia, które nieważnia.
Grodno, Magistracka 11*
8957

BOROWIKI
„BORGRZYB”,

Cennik ogłoszefl:
tmirT-i- -L::.-:.iii-riniisirMimriiTnMiiimi—nBiii...... mi

Nad program:

Tygodnik
dźwiękowy.

Marlena Dietrich, Gary Cooper i Adolf Menjon

Od czwartku 29-go października do I-go listopada
w potężnym filmie dźwiękowym p. t.

EMIL JANNINGS 1 GARY COOPER

_____________________________________ .
NAD PROGRAM:

8817

M I ó D
podolski pierwszej ja
Li.lown. ..mówienia załatwia aię odwrotną pooatą.
kości puszka 4.60 kg.
— netto po 1.80 za kg.
wysyła za zaliczeniem
— wysyłkę uskutecz
niamy również hurto
LOK AL
wnie beczkowo. Skład sklepowy
w Sosnow
hi ca Kółek Rolniczych cu
ROŻNE
NAUKA
poszukiwany.
Zborów.
8855 szenia „Kur jer Zgło
Za I WYCHÓW.
chodni" pod Lokal.
FORTEPIANY
PARCELE
Ś840
pianina — naprawił
w kształcie kwadratu
stroi
technik facho
o powierzchni około
NAUCZYCIELKA
POKÓJ
8.000 m kw. przy to- umeblowany
udziela wiec Centaus, Sosno
przy ro gimnazjum
wiec,
Swobodna
20, tel,
rze kolejowym Słot- dzinie do wynajęcia.
Ickcyj. korepytycyj,
_____ 829)
wina — Brzesko (o- Zgłoszenia „Kurjer przygotowuje do szkół 10-22.
koło dworca towaro
12, m. 25
 Marjacka
S Z O P A
wego) nadającą się Zachodni" pod ume
8929
8827 Wójcicka.
do wynajęcia w do
pod budowę większe blowany.
brym punkcie zdatna
KOMPLET,
go objektu przemysło
prowadzony przez na n a ja k i ko l wi e k intewego w całości, lub
ZGUBIONE
uczycielkę gimnazjum res. Sosnowiec, Pił
częściowo pod budyn
przyjmie dzieci ośmiu sudskiego 64. Gospo
ki mieszkalne sprze
892!
Wiadomość: darz.
da Spółdzielnia Roln. DOKUMENTY letnie.
Bema 5, m. 1, róg
Handl. Miarka w Brze
PRZYJMUJE
Orlej,
od
drugiej
do
sku.____________ 8852
LEGITYMACJĘ
8950 różne roboty wchodzą
"
JABŁKA
’ Funduszu Bezrobocia czwartej.
ce w zakres łiafciarzgubił
Antoni
Skoru

stwa białego i kolo
zimowe wagonowo po
8828
rowego, oraz roboty
lecają Właściciele Sa pa.
Reklama
kościelne, siatkowe i
dów
Owocowych —
KSIĄŻKĘ
Korczyna, powiat Kro Kasy Chorych zgubiła jest dźwignią wełniane. Przyjmę J*
czenice. Marja Tajchsno. Zgłoszenia rzeczo Marja Polak.
8829
■man, Sosnowiec, Slawe listownie załatwia
handlu.
ropogońska 25.
Józef Jórasz, przemy
KSIĄŻKĘ
słowiec.
8851 wo jis ko w ą
w yd a n ą
przez P. K. U. Kato
wice zgubił Wacław 7975
Zaborowski.
8850
LOKALE

i „PAŁACE” I „W SIDŁACH KŁAMSTWA”
il»« W SOSNOWCU.
I

S-ki

KUP WIĘC TAM NATYCHMIAST

„MAROKKO”
w

i

ŚWIEŻEGO ZBIORU

Katowice, ul. Sobieskiego 24,
Ul. 31-57.
8v

S
%

KflFTfll

KATOWICE, ŚW. JANA 16.

W ZAKŁADZIE

stolarskim Banasika,
Sosnowiec, .Orla 18 wy
sprzedaż mebli na do
godnych warunkach,
pokoi: sypialnych, sto
lowych, gabinetowych,
kuchni i różnych me
blu_____________ 8805

KUPIĆ DOM
nowy z wolnem miesz
W związku z ogłoszeniem umieszczo kaniem nieobciążony
za gotówkę 20 — 25 ty
nym w numerze 251 „Kurjera Zachod sięcy. Zgłoszenia do
niego” z dnia 30 października b. r. o Administracji pod ..Go
tówka".
8825

Ogólnem Zgromadzeniu Wierzycieli fir
my A. Oppenheim w Sosnowcu Sędzia
Komisarz zawiadamia, że zebranie to od
będzie się w Sali Zapasowej Sądu Okrę
/Stosowany przez pp. Doktorów „BALSAMI gowego w Sosnowcu o godz. 10 przed
THIOCOLAN AGE” przy gruźlicy, bronchipołudniem.
8819

al. Sienkiewicza 9

w Sosnowca

KUPNO
i SPRZEDAŻ

FABRYKA ZE SZKŁA I STALI.
Olbrzymią tę budowlę ze stali i szklą o niezwykle pięknej formie
wzniesiono w Rotterdamie.

Nr. 252,

sobota 31 j-aźd-ziernika 1931 roku.

Od poniedziałku 2-go listopada
Najpotężniejszy film świata

„Parada Miłości”

___________ b

KOMEDJA DŹWIĘKOWA.

w roli głównej:

Maurice Chevalier.

Wiersz milimetrowy jednotomowy: aa i-ej stronie względnie przed tekstem W gr, w kronice 60 gr, w tekście 45 gr, za tekstem 2»
Ogłoszenia drobne do 2» wyrazów 10 —30 gr. za każdy wyraz, powyżej 20 wyrazów 20 — 60 groszy za każdy wyraz od poezst*’
Najmniej i zloty. Ogłuszania a układem tabetaycznym o 23 proc, droższe. Zagraniczne 100 proc, droższe. W numerze nleiizicl
nym i świątecznym 25 proc, drożej. Ogtaszeida fantazyjne 50 proc, droższe. Stzerakość szpalt przed tekstem i w tekście 70
tekstem Ti mm. Ła tem&nmry druk oraz przestrzeganie miejsca ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Za nfedostarcW®*
pisma z przyczyn, od Wydawnictwa .Kurjera Zachodniego" niezależnych, Wydawnictwo nie odpowiada. Wszelkie preteasl*
finansowe Wydawnictwa JLurjcr Zachodni" zaskarżalne są w Sosnowcu.

Knsnnu/ióP- REDAKCJA: PBsudSktego Nr. 4. TBL Nr. (ASkrytka pocztowa 62.___ UŁDZ1N. MafcaKowskiĘgn ?,

Tek JAK
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