Prezydent Rzplitej nałożył biret
kardynalski na głowę ks. nuncjusza Marmaggi
WARSZAWA, 4.1. (Tel.wł.). Dziś w zydent nałożył biret na głowę ks. kar czypospolitej. podczas której wygło
Warszawie odbyła się rzadka uroczy dynałowi Marmaggi. Łcwnocześnie szono przemówienia. Zaraz po audjen
stość wręczenia biretu kamdynafekię- d'yrr. protóktułn dyplomatycznego na oji P. Prezydent zaprosił ks. nuncjusza
go nuncjuszowi w Polsce, ks. kardy rzucił na ramiotna kar< ,,-nała płaszcz na śniadanie.
Powrót ks. nuncjusza do nuncjatury
nałowi Marmaggi przez P. Prezydenta purpurowy. Chóry odśpiewały „Te
nastąpił w towarzystwie dyrektora
Deum Laudamus"".
'PfzeozyrpoąpoTitej.
Uroczystość rozpoczęła się od przy Po tej uroczystości w „Sali Asatn- protokułu oraz asysty szwoleżerów obycia na Zamek kapitana nr. Pietro- blowej"1 odbyła się publiczna ąudjen- koło godziny pół do trzeciej popołu
marchi w towarzystwie radcy nuncja cja ks. nuncjusza u Prezydenta R-ze- dniu.
tury mgr. Alfreda Pacini. Złożyli oni
na Zamku breve papieskie oraz szkatuł
fcę- zawiera jąca biret kardynalski.
O godz. 10 min. 50 przybył do nun
cjatury dyr. protokułu dyplomatyczne
go z adjuitantem Prezydenta Rzeczy
MAGISTER FARMACJI
pospolitej. Przedtem pod gmach nun
długoletni członek Związku Zew. Farmaceutów Pracowników R. P. Oddziała Zagłę
cjatury nadciągnął szwadron I-go puł
bia Dąbrowskiego, były Kierownik Apteki Ubezpieczalni Społecznej w Sosnowcu,
ku szwoleżerów, który odegrał fan
nmarł w dnłw 3 stycznia 1936 r.
farę.
Wyprowadzenie zwłok * kościoła parafialnego w Sosnowca nastapi w dniu
O godz. 10 m. 45 ks. nuncjusz w
5 stycznia o godz. 14.30 pop.
towarzystwie dyn. protokułu dyplo
W Zmarłym tracimy ogólnie cenionego i dobrego Kolegę.
matycznego i pod eskortą I-go pułku
Cześć Jego pamięci!
szwoleżerów ruszył na Zamek. Prze
Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników R. P.
jazd nuncjusza przez ulice Warszawy
Oddział Zagłębi* Dąbrowskiego.
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wywołał zainteresowanie wśród pu
bliczności, która przystawała na ohodnifcaah i eerdeaznie witała nuncjusza.
Gdy nuncjusz przybył na plac Zam
kowy, trębacze szwoleżerów odegrali
Po raz drugi fanfarę. Na dziedzińcu
wystawił T» K. Z. w drugim terminie
zamkowym honory oddał hataljon
piechoty ze sztandarem, przytem or
WARSZAWA. 44. (tel. wł ) Ogło ''Inmielnik w Stppnkkim. Piotrkowi
kiestra odegrała hymn papieski. Gdy szono dziś listę majątków wystawio ce w Jędrzejowskim. Zaryszyn w Mie
nuncjusz wkroczył na Zamek powita nych na licytację przez T-wo Kredy chowskim, Zerftowice w Olkuskim,
ła go w ,3ali Mirowskiej"" kompanja towe Ziemskie w Warszawie. Lista Bzowiec w Krasnostawskim. Korzenipiechoty, w „Pokoju Oficerskim"1 ko obejmuje 194 majątki ziemskie. Na ste w łomżyńskim, Grabów w Łęczy
mendant miasta, a w sali audjencyj- leży zaznaczyć, że dhodzi tu o licyta ckim, Gnojno, Zeronice i Gosławice
nej szef kancelarji cywilnej i szef ga cje w drugim terminie, to też mająt w Kutnowskim, Jacków,
Gorzędlów
i
’
"
binetu wojskowego Prezydenta Rze ki, o ile nie będą sprzedane, przejdą Stobiecko w Raiidomskowskim.
__ .
Lubiaczypospolitej.
na własność T-wa Kredytowego Ziem ków w Piotrkowskim, Góra, Nadołki
Następnie ks. nuncjusz udał się do skiego za cenę długu na rzecz tego i Nakwasino w Płockim. Złotopole w
„Gabinetu Konferencvjnego‘‘, a tym Towarzystwa z doliczeniem trzech Płońskim, Dąbek w Mławskim, Sta
czasem P. Prezydent w towarzystwie letnich podatków i ciężarów uprzywi wiszyn Strzałków i Winiawa w Ra
domskim.
Łążyn
w Lipnowskim.
min. Becka przyjął w „Sali Marmu- lejowanych.
Z większych majątków, które będą Przemystka w Nieszawskim, Zadusz
rowej‘‘,ks. ablegóta Pacini i kpt. Pietromarchi. Ks. Pacini złożył swe listy sprzedane należy wymienić dobra Si- ki w Lipnowskim, Krosnawa w Skier
uwierzytelniające, wygłaszając prze nołęka w pow. Węgrowieckim, Obrąb niewiekim, Braki, Łazy i Rybno w
mówienie po łacinie, na które P. Pre i Żabieniec w Garwolińskim. Łasz Soclhaczewskim, Puiewy w Grójeckim
zydent odpowiedział w języku pol ków w Kaliskiem, Chodaki w Siera Zakrzew w Łowickim.
dzkim. Bieganów w Włoszczowskim,
Licytacje rozpoczynają się 1 lutego
skim.
Następnie ks. biskup połowy' Gawli
na odprawił w kaplicy zamkowej

ZYGMUNT KULESZA

194 majątki na licytację

mszę sw„ której wysłuchali Prezydent
Rzeczypospolitej, kardynał Marmaggi,
kardynałowie Kokowski i Hlond, obec
ni w Warszawie ks. ks. arcybiskupi i
biskupi, przedstawiciele rządu, woj
ska, marszałldowie Sejmu i Senatu ita.

Dr. Mad.

T. BARYLSK1
Dyrektor Szpital* Wenerycznego
Św. Łazarza w Będzinie
przeprowadził ąię z Będzina do
KATOWIC, ul Merjacka 35 m . 6
pnzyjtmraje chorych wenerycznych
i skórnych od 8—9 i 4—7 popoł.

ZINOWJEW
ŚMIERTELNIE CHORY
MOSKWA, 4. 1. (tel. wł.) Pogłoski o
poważnej chorobie Zinowjewa, jedne
go z najwybitniejszych przywódców
sowieckich, zesłanego po zamordowa
niu Kirowa na Syberię, potwierdzają
się w całej pełni. Z debrze poinformo
wanych źródeł sowieckich informują,
że Zinowjew nie przebywa więcej na
Syberji, lecz na podstawie specjalne
go zezwolenia Stalina przesiedlany
został na Kaukaz w okolice Tyiflisu.
Zinowjew cierpi na gruźlicę płuc i
stan jego zdaje się być beznadziejny.
Ma on zajęte oba płuca i mimo prze
wiezienia na Kaukaz oraz założenia
odmy na jedtno płuco sian jego wcale
się nie poprawił. Istnieje obawa żr
Zinowjew nie przeżyje wrioony.

Nowy dyrektor
DEPARTAMENTU
WARSZAWA, 4.1. (tel. wł.) W Min.
opiekis połecznej nastąpiła zmiana
na stanowisku dyrektora departamen
tu opieki społecznej. Na stanowisko
to powołano naczelnego lekarza ubezipieczalni krakowskiej, dra Dybow
skiego.
Ordynetor

oddziału

ginekologicznego

Dr. K. Suchodolski
powrócił
SOSNOWIEC, Warszawska 6. Tel. 4-20,
przyjmuje: 5 do 7 p .poL
(wedłuig telefonicznego zapisu). 163

Abisyńczycy zaciekle szturmują
na całym froncie północnym

PARYŻ, 4.1 (teł. wł.). Mimo depesz
Po zakończeniu nabożeństwa P. Pre- marsz. Badoglia, że na frantach nie zano
towano nic godnego uwagi, z dbniesień
korespondentów -wynik*, że inicjatywa
działań, przedewiszystikiem na froncie pół
nocnym, przeszła zdecydowanie na stro
nę abisyńską.
Ekspert handlowy i rachunkowy
Abisyńczycy atakują równocześnie na
<■
trzech odcinkach t.j. na północ ód- rzeki
Inwentarze. Bilanse.
Taikace
w kienutnku na Akistum, w rejonie
Tabele amortyzacyjne.
Tembien na odcinku AHm Addi i w kie
SOSNOWIEC,
runku na Makaile. Mimo, że jak do tej
j
Jagiellońska 3. Telef. 565
pory wszystkie sitaki zatamują się w
ogniu karabinów maszynowych, napór
«S 9~ 294
ofenzywy abieyńskiej wzrasta a samoist
ne poprzednie walki przekształcają się
Dalsze mowy obrońców stopniowo w planową, wielką bitwę.
W PROCESIE UKRAIŃCÓW
PRZYGOTOWANIA OFENZYWNE
GEN. GRAZIANI
WARSZAWA, 4.1 (tel. wł.). W proceWiadomości otrzymywane z frontu po
-ie o zabójstwie mim. Pierackieg^, dzisiaj
dokończył przemówienia obrońca oskar łudniowego wskazują, że gen. Graziaoi
żonego Karpyńca adw. Szłapak. Obroń przygotowuje tam na najbliższy okres
ca po nieuóamych próbach demonstracji nową ofenzywę w kierunku na Sassa.be
i ukaraniu go grzywką, dzisiaj ściśli? neh. Wskutek otrzymanych z kraju po
trzyirmał się ram aktu oskarżenia, polemi siłków- armja jego wzrosła z 45 tys. ne
75 tys.
zując z prokuratorem.
Narazić Włosi na. froncie połudtniowyim
Po zakończeniu przemówienia ad*w.
paka zabrał gitoe aidhv. Pawencki. wykańczają organizację zdobytego tere
o oet-atai przemawiał ad*w. Hacnkie- nu, zabezpieczając go wiółkieimi oboza
mi wałowuemi. któremi zamykają sntsze■rólnie'«'ażliw? kierunki. Między in. na

południo-wschód od Dolo w Lugh Feriindi utworzyli wielki obóz, otoczony do
koła murem, w którym zgromadzili ol
brzymie zapasy żywności i amunicji.
W przygotowaniu ofensywy, lotnictwo
włogkie bombarduje wciąż rejon Dagalu.r oraz obozowiska armji rasa Desty.
Na tyrm odcinku również trwają nieustan
ne walki podjazdowe, prowadzone przedewszywtlkięm przy pomocy szczepów, któ
te przeszły na stronę Włoch.
ZBOMBARDOWANIE DRUGIEGO
AMBULANSU
LONDYN, 4. 1. (tel. wł.). Z Addis
Abeby donoszą, że pięć samolotów
włoskich zbombardowało pod Dagabur ambulans egipskiego Czerwonego
Krzyża. Potwierdzenia tej wiadomo
ści brak. Samoloty włoskie zbombar
dowały rówmfeż kilka wsi. obeszło się

jednak bez ofiar w liudiziach.
Zbombardowane
zostało podobno
również miasto Hatrrar.
W ciągu ostatniego tygodnia samo
loty włoskie zrzuciły około 10 tysięcy
bomb.
Do Addts Abeby przybył dzisiaj kie
rowtnik szpitala szwedzkiego w Dolo
dir. Hillandeir. ranny podczas bombar
dowania ambulansu przez samoloty
włoskie. Sten dr. Hilandera znacznie
się poprawił. Drugi natomiast ranny
lekarz szwedzki zmarł wczoraj.
Dr. Hilander oświadczył, że Włosi
z całą świadomością zbombardowali
ambulans, bowiem samoloty leciały
stosunkowo nisko. Na
ambulans
szwedzkiego Czerwonego Krzyża zrzu
como około '210 bomb.
RAS GUGSA UWIĘZIONY
LONDYN. 4. 1. Z Addas Abeby do
noszą: W związku z egzekucjami przy
wódców abisyńskich
na terytorium
Włochów (koła
165 oknpowane.nl przez
abisyńskie podkreślają, że ras Giugsa
został uwięziony przez Włochów' i
jest trzymany pod strażą.
Gugsa jest oskarżony o organizowa
nie powstania przeciwko Włochom.
otworzył kancełarję w Sosnowcu
Wiadomości
o rozstrzelaniu Gugsy
przy nL Małachowskiego Jfc, 4, te] .1-67. nie odpowiadają jedtatakże prawdzie.

... ....... —
ADWOKAT

S. ZAROMPF

..K U R J E R

ZACHODNI*

niedziela 5 stycznia 1936 roku.

Nr. 5

Zjazd pracowników samorządowych
z trzech powiatów

J

W dniu wczorajszym, w . gmachu sunkują się dio postulatów rzesz pra stwa, domagają się jednak sprawie
gimnazjum im. Kopernika w Będziimie cowniczych i nie przejdą nad tak dliwego traktowania, odlczytał rezo
odbył się zjazd pracowników samo- ważną sprawą do porządku dzienne lucję diotyczącą postulatów praćowjni
rządowych z powiatów Będzińskiego, go.
ków samorządowych. Rezolucję przy
Zawierciańskiego i Olkuskiego.
Wys tąpił jeszcze raz dyr. Duda, jęto rzęsńtemi oklaskami.
W zijeźdizae uczestniczyli zarówno odpowiadlając treściwie na poruszane
Na tern zjazd1, który dzięki spręży chownej ze strony kapłanów. Na ogól
pracownicy miejscy, jaik i związków w dyskusji sprawy, poczem prezes stej organizacji,, odbył się w poważ ną liczbę 29 stanów meksykańskich z
powiatowych oraz pracownicy gmin Malaniowicz, zaznaczając, iż pracow nym nastroju : bardzo sprawnie, za 14 stanów kler katolicki został zupeł
nie usunięty. W ciągu czterech lat 265
wiejskich, przyczem zjazd był dobrze nicy samorządowi chcą uczciwie pra kończono.:
kościołów zostało zamkniętych.
obesłany, gdyż na ogólną ilość około cować dla dobra Państwa i społeczeń
1200 pracowników samorządowych
w wymiantonycth powiatach, na zjazd
Zawsze i wszędzie pamiętaj, że szczęście sprzyja kolektorze
przybyło ponad 500 osób.
Powódź we Francji
Ponadto w zjeździe wzdęli udział
g
MARSYLJA I TULON POD WODĄ
pp. starostowie Boxa i Wardejn . Za
że miljon padi już dwa razy n kaftala
górski, prezydent i poseł Kaczkowski,
PARYŻ, 4.1 (tol. wŁ). Długotrwałe de
poseł Sowiński, prezydent Będzina
szcze i niepogody wywołały podniesie
Katowice, św. Jana 16.
Losy [V klasy są jeszcze do nabycia.
Lzydarczyk, wiceprezydent Dąbrowy
nie się poziomu rzek, które grożą wvisTrzęsimiech, wiceprezydent Zawiercia
w«n. O ile poziom Sekwany nie budzi
Góralczyk, burmistrz Wolbromia Kanarazis niepokoju, o tyte dotpiywy Loary
lista, oraz przedstawiciele pokrew
zaczynają wylewać.
nych organizacyj zawodowych.
Z Nantes donos zą, że woda zalała już
37304
45619
55461
64050
66641
68730
Wczoraj
w
pierwszych
dwóch
eiąZjazd' otworzył prezes Zw. pracow
niżej położoną dzielnicę miasta. W Lye
99200
103555
120210
121812
151284
ignieniach
Hoterji
państwowej
padły
ników samorządu powiatowego w
nie na skutek rozmięknięcia terenu, za
134154 149215 161525 162569 17827.
Zawierciu mgr. Malatnonńcz i po po- następujące więktoze wygrane:
walił się dwupiętrowy dom. W departa
1.000
zł.
N-ry:
2141
13793
14229
50.000
zł.
—
Nr.
608%.
witaniin zebranych, zaprosił do prezy
mencie Gard nastąpiło obsunięcie teremij
16754
27991
56597
45602
43899
51322
20.000
zł.
—
118374.
dium prezesów wszystkich oddzia
w miejscowości SaHes-dlwGaed.
53309
57811
59628
61266
63656
76158
10.000
zł.
—
N-ry:
8231
35762
186370
łów Zw. pracowników samorządo
Niektóre, niżej położone dzielnice Mar5.000 zł. — N-ry: 489 76191 95438 91632 96476 105033 112596 114100 sylji, zostały zalane. Również w Tuiloni*
wych z wspomnianych powiatów, po
120040
151975
133772
168475
170510
100961
124065
154607
177539.
czerń wygłosił krótkie przemówienie
wodta zalała ulice, prowadzące do portu
2.000 - N-ry: 7467 16217 18402 178869 182683 186015
o roli i znaczeniu pracownika samo
handlowego. W Akwizgranie utworzył
rządowego.
się komitet pomocy ofiarom powodzi, któ
ry Wystąpił z apelem do ludności całej
Skolei w imieniu Unji Zw. pracowni
ków przamysłowych i handlowych
sekretarz PŻPP. i H. p. Ostrowski po
Ilu jest w Polsce
witał zjazd, życząc zebranym, aby
NIEWIDOMYCH
w
Grodnie
podjęte uchwały były przez miaro
Według danych Głównego Urzędu S4a
dajne władze życzliwie potraktowane,
GRODNO, 4.1.
.1. (Tel.wł.). Jacyś nie- go podpalenia żydowskiego domu mo tystyiczmego maimy w p-olsce niewido
i zrealizowane.
starą synago dlitwy prowadzi prokurator Krzy...
Następnie przedstawiciel zarządu znani sprawcy 1podpalili
mych 33.000, w tern 60 proc, mężczyzn
głównego Zw. pracowników miej gę w Grodnie. Po stłumieniu pożaru sztoń. znany z procesu o zajścia mię i 40 proc, kotb-ieif. Ntowidomyich, a ziaca.
dzy
polakami
i
żydami
w
Grodnie.
_
_______
___
„
r
j
benzo

znaleziono
szmaty,
nasycone
skich w Warszawie dyr. Duda wygło
W związku z pożarem przybył wczo zem głuchoniemych jest 13 proc.
sił doskonale opracowany referat, w lem, porzucone przez podpalaczy. Po
którym w ogólnych zarysach scharak żar nie był wielki. Spaliło się parę raj do Grodna wojewoda białostocki
teryzował projekt ustawy o służbie w metrów kwadratowych podłogi, przy- gen. Pasławski, w towarzystwie na
czem okopciły się ściany i pułap syna czelnika wydziału śledczego p. Baga
samorządzie terytorjalnym,
omawia c-zem
i naczelnika Wojewódzkiego urzędu
jąc braki projektowanej przez wła
Dochodzenie w sprawie tajemnicze- śledczego ip. Ławiaika.
dze rządowe ustawy, zwłaszcza zaś w
zakresie pragmatyki i uposażenia.
Po referacie, nagradzanym kiillkakrotinae rzęsfeteuri okla kami, wywią
zała się dyskusja, w której zabierali
ofiary prześladowań masońskich
o regularne wpłacenie prenumeraty
głos pp. Podmorski z Olkusza, Czaijer
NOWY JORK, 4.1. (Tel.wł.). Pod mordował 300 kapłanów, a świeckich
z Grodźca, wójt Imiolczyk z Grodźca.
za Styczeń 1936 r.
tytułem „Ukrzyżowanie Kościoła w katolików od r. 1929 zostało zabitych
Sta/mac/i ze Strzemieszyc, Placek z •'dułem
eksyku“
(„Crucifixion
of the błwko 5.000.
Sosnowca, Nawrocki z Sosnowca Bart Meksyk'Wskutek wprowadzenia dekretów
nik z Będzina.
Wolski z Dąbrowy. Church in Mexico‘‘) podaje „The Uni
Zabrał również głos poseł Kaczkow verse“ (z dnia 27 grudnia r. uib.) na antykościelnych 7.000.000 katolików
ępuiące fakty:
,
ro Meksyku zostało pozbawionych Saski nadmieniając, iż niewątpliwie stępujące
„Od r. 1926 rząd meksykański za- krameniów świętych i pomocy duczynniki miarodajne życzliwie usto
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KTO WYGRAŁ?

Podpalenie starej synagogi

Męczeństwo katolików w Meksyku

Prosimy naszych zamiejscowych
i miejscowych
P. T. Prenumeratorów
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FABRYKA CUKRÓW

JAN

1 CZEKOLADY

g

CHARLES BARRY

Tajemnica Willi Nrikiw

Przekład Janiny Zawisza - Krasuckiej
----------— Czy mogę wysłać depeszę?
— Nie dzisiaj — odparł Liddełl. — Dziś prze
cież niedziela.
— A list?
— Również nie, ale pociąg z Wadebridge od
chodzi o trzeciej po południu.
—- Wobec tego proszę, aby ten policjant z mo
tocyklem był tu o drugiej piętnaście.
— Już ja się tem zajmę —- obiecał nad
inspektor.
Podczas lunchu, gdy kelnerka oddaliła się nie
co, detektyw pochylił się w stronę Liddella i za
pytał:
— Czy zauważył pan coś niezwykłego w Polreaith, jeżeli wziąć pod uwagę, że jest to miejsco
wość nadmorska?
— N... nie! — zdziwił się Liddełl. — Nie mogę
powiedzieć, żebym coś takiego zauważył.
— Ja przed ewszystkiem. zauważyłem brak łó
dek jednoosobowych, jakiegokolwiek (kształtu —
oświadczył Giłmartin.
— Na Boga, ma pan słuszność! — zawołał nad

37)

ZIÓŁKOWSKI
W WARSZAWIE
inspektor. — Nie zwróciłem na to uwagi, ale tak
jest istotnie. Przypuszczam, że przyczyną tego są
zbyt wysokie fale.
— Prawdopodobnie — zgodził się Irlandczyk.
— Pozatem zauważyłem dzisiaj, że na całej prze
strzeni: od Padstow do Portu Izaaka niema również
ani jednej łodzi z wyjątkiem kilku starych pudeł
w pobliżu Portąuin.
— Ciekawe! — zastanowił się Liddełl. — Ale
czy to spostrzeżenie ma jakiś zwiiązek z naszą
sprawą?
— Nie wiem — odpowiedział Giłmartin. —
Słusznie pan twierdzi, że objaw ten jest ciekawy,
szczególnie w obliczu faktu, że pan j-Duncan wi
dzieliście łóidź, płynącą z południa na północ.
— Ach! — Liddełl machnął obojętnie ręką. —
To był przecież 6tatelk. Najprawdopodobniej pły
nął z Padstow, albo kierował się do Portu Izaaka,
— Zauważyłem coś jeszcze Bardzo ciekawego
— rzeki po chwili: detektyw. — Upewniłem się
mianowicie dzisiaj, że owej nocy żadna łódź ani.
statek nie opuściły, ani też nie wpłynęły do przy
stani Padstow, ara* do Portu Izaaka.
— Hm! — zamyślił się nadinspektor. — A za
tem, djabli weidzą, dokąd ten statek płynął i skąd
się wogółe wziął w zatoce o tej porze.
— I nie tak łatwo będzie to wyjaśnić —
stwiierdził detektyw. — Według rumie należałoby.'

Wydawnictwo Kuriera zachodmeBo

POLECA: pierwszorzędnej jakości
swoje wyroby:
karmelki, czekoladki, marmeladki,
bombonierki i łomy. Wszędzie do ■*!>,<»

pyzejwowadzić badanie na calem wybrzeżu aż po
ROZDZIAŁ XII.

Jedwabny szalik.
W ciągu następnych kilku dni Giłmartin nie
jednokrotnie wspominał swoją pierwszą rozmowę
z pani ą Tretheway, która się odbyła w niedzielę
po południu i po której poczuł się pobity. Nie było
tu mowy o krzyżowym ogniu pytań, detektyw
bowiem skierował wszystkie swe wysiłki na ze
branie jakichkolwiek informacyj. jednak nie przy
gotował się na to, że siwowłosa dama potraktuje
go tak chłodno i będzie milczała z iakim uporem.
Udał się do Willi Mroków natychmiast po lunchu,
wydawszy policjanta z listem do Wadebridge.
Pani Tretheway przyznała się całkiem szcze
rze, co uczyniła już poprzednio, że znana jej jest
przyczyna awantury- męża z siostrzeńcem, odmó
wiła jednak wszelkich wyjaśnień w tym wzglę
dzie. Dlaczego?" Była to przecież sprawa wyłącznie
rodzinna i nie mająca nic wspólnego z ta jemu iczem zniknięciem jej męża. Ostibiśeie była prze
świadczona, że ów człowiek, którego widział nad
inspektor Liddełl, nie mógł być jej siostrzeńcem ■
mimo to jednak nie domyślała 6ię, kto mógł na
paść jej męża w nocy. Owszem, chętnie da panu
Gilanartiaowi fotografję męża i iChailesa Ayłwapd‘a
ID. c. n.)
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W JEDNOŚCI SIŁA
W jedności siła! Oto sentencją, któ
rą się często, aż do banalności, powta
rza. Banalną się staje, gdy używa
się jej jako pięknego frazesu, przestaje jednak być banalnym komuna
łem, gdy jest realizowana w życiu
codzienne®, gdy mówi nam o rzeczy
wistym „cudzie" zjednoczenia sił łudź
kich dla osiągnięcia wspólnych celów.
Na ziemskim padole trudno spo
dziewać się osiągnięcia całkowitej je
dnomyślności. W pewnych okoliczno
ściach, w specjalnych warunkach, w
obliczu pewnych niebezpieczeństw
zbliżamy się do ideału, streszczonego
w sentencji ,,w jedności siła1'.
O zdobycie takiej siły powinno się
postarać obecnie Zagłębie Dąbrow
skie, któremu grozi poważne, bynaj
mniej nie urojone niebezpieczeństwo.
Pisaliśmy o tem niebezpieczeństwie w
dniu święta Górniczego, omawialiśmy
je '-'łka razy później.
W czemże wyraża się owo niebez
pieczeństwo. jakiego jest rodzaju?
Krótko i węzłowato mówiąc, polega
ono na możliwości likwidacji wielu
warsztatów pracy, w najróżniejszych
gałęziach gospodarczych. Niebezpie
czeństwo to da się uniknąć, a przy
najmniej ogromnie zmniejszyć, o ile
społeczeństwo zagłębiowskie potrafi
wykrzesać w sobie możliwie powszeeli
ne i jednomyślne zrozumienie konie
czności zjednoczenia się w obronie
Zagłębia.
Teren zagłębiowski. z całym olbrzy
mim i powikłanym "kompleksem za
gadnień gospodarczych i społecznych
nie jest wdzięcznym terenem, na któ
rym wyhodować możnaby było pię
kny kwiat zgody. Zbyt wiele krzyżuje
się interesów, zbyt wiele 6praw się ze
sobą kłóci, aby można myśleć o stwo
rzeniu jakiejś sielankowej atmosfery.
Niewątpliwie jednak, przy dobrej wo
li, przy podejściu do rozważenia
spraw w sposób opanowany, spokoj
ny — możnaby na wielu odcinkach
znaleźć wspólny język porozumienia,
możnaby sprawy mniej ważne, a razez
demagogów wyolbrzymione, odłożyć
na później, bez żadnej straty dla bez
pośrednio zainteresowanych, a z dużą
korzyścią dla interesów ogólnych.
Chodzi przeto o to. aby zorjentować się dobrze w wielu zagadnie
niach. aby nie działać odruchami, sno
wodowanemi niesumienną i nieodpo
wiedzialną agitacją, bo w takich wy
padkach nieraz zupełnie słuszne żąda
nia trafiają w próżnię, nie znajdują
zrozumienia w społeczeństwie, a wy
korzystywane są przez tych. którzy
w „mętnej wodzie ryby luibią łowić".
Z wielu wypadków, które miały
miejsce w naszern życiu zagłębiowskiem wiemy, jak nieraz tragicznie
wprost dla egzystencji pracowników
kończyły się pewne odruchy strajko
we. protestacyjne itd.,
wywołane
przez nieodpowiedzialnych agitato

Konferencja trzech
NA ZAMKU
Z Wairszaiwy donoszą:
P. Prezydent Rzeczypospolitej przyjął
na łąiczoej ani'dje.ncji p. .prezesa Rady oiiitndełtTów M. Zycndtram - Koóciałkowsiki3go.
gen ęra'ilnego inspektora
sił zfero.jinyich
g®n. Rydza-śmigłego i mircie fra spraw
laigiraiD-iczmych J. Becka.

Kły słonia z Liberji
W DARZE DLA P. PREZYDENTA R. P.

P. Prezydemit RizeczypospolWej przyjął
na Zamku delegację Liigi Morskiej i Ko
lomjaónej w składzie prezesa J. Kożuchów
yłkiego, geu- Gustawa Orlicz-Dreszer^
wiceprezesa Edwarda
Kłopotowskiego,
dytr. Jana Dębskiego i dyrektora Wiesła
wa Czermińskiego.
Delegacja, złotżyła panu Prezydentowi
sipr^woczdarcis z całorocznej dziaJalliności
Ligi, ofiarowała komplet wyda-wm iertw.
•wręczyła medal pamiątkowy ,z okflizji
154ecia ołbjęłfie wybrzeiża polskiego oraz
kły stoniiia. zabitego trrrjcr ntettożw
polskich w Liberji.

rów. a pojawiające się w masowych
przejawach tylko dlatego, że nie by
ło odpowiedniej ilości ludzi, którzrby rozumiejąc dokładnie sytuację,
przeciwdziałali temu. I odwrotnie:
wiele spraw, które moigły być pozy
tywnie i z korzyścią załatwione, nie
mogły „ruszyć z miejsca", .ponieważ
nie znajdowały zrozumienia w opinji.
Wychodząc tedy z założenia, iż uświadomienie objelatywne społeczeń
stwa
w zagadnieniach wspólnych
wszystkim mieszkańcom Zagłębia Dą
browskiego, to warunek nieodzowny
do stworzenia mocnej opinji, zdolnej
przeciwstawić się destrukcyjnym dzia
łaniom, a jednocześnie zdolnej umoż
liwić rozwój Zagłębia — będziemy w
sposób planowy i systematyczny oma
wiać różne problemy gospodarcze i
socjalne, pośrednio lub bezpośrednio
wiążące się z życiem Zagłębia, mając
jednak na uwadze, iż Zagłębie, to nie
iakaś izolowana od Polski wyspa, a
żywa cząst-ka całego organizmu pań
stwowego.
Nie będziemy się bawić w rozwa
żania teoretyczne, w filozofowanie w
rodzaju „coby było- gdyby było1'.
Rozważać będziemy lematy konkret
ne, żywe, starając się w sposób naj
bardziej interesujący, a jednocześnie
sumienny roztrząsać zagadnienia, któ
re niejednokrotnie w sposób tenden
cyjny i zgoła fałszywy podawane są
opinji przez żądne sensacji dzienniki
i agitatorów, lubujących się w czy
nieniu zamętu.
W ten sposób rozumiejąc w Zagłę
biu Dąibrowskiem rolę dziennika, na
którym ciąży szczególnie duiża odpo
wiedzialność w niezmiernie ciężkiej
obecnej sytuacji, sądzimy, iż choć w
części zdołamy się przyczynić do zmo
bilizowania polskiej opinji na naj
ważniejszych odcinkach spraw zagłębiowskich.
STEFAN ARNOLD
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przy jednoczesnem wycechowSniu zużycia prądu w watach chroni konsumenta
przed nabyciem malowartoiciowych żarówek. Widniejąca na wszystkich Osramówfcach-^^ pieczątka informuje nabywcę o ilości wydzielanego Światła przy

małym zużyciu prądu w watach. Nie może być zatem wątpliwości, którą
żarówkę należy nabyć.
Osramómki
dają t g n i e ś w i a 11 o

Emigracja żydów
DO PALESTYNY
Według stwtyetyki Centralnego Wy
działu Palestyńskiego wyjechało w r.
1935 z polski <io Pa-lesyny 25.450 żydów
(w r. 1954 — 13.567) w tern 24.759 emi
grantów i 671 turystów i .reemigrantów.
Spośród 24.459 ©miigrant ów 11.756 Oisób
wyj .chało za certyfikatami A gen ji Ży
dowskiej, 7.771 było wezwanych przez
swych krewnych, zamieszkałych w Pale
stynie, 1.158 wyjechało na st-udja na uniwersytet w Jerozolimie, do szkoły tech
nicznej w Haifie i do szkół rojinic-zych.
4.094 zaś osób należało do innych kategorji imigracyj-nych. Spośród 671 tury
stów większość posiadała- zezwolenie rzą
du palestyńskiego na wjazd do kraj^u w
chaTakterz? robotników kontraktowych.

Włoskie propozycje pokojowe?
Pogłoski w Wiedniu
Włochy występują z projektem po
kojowym. Takie pogłoski rozeszły się
w Wiedniu, kolportowane głównie ze
źródeł francuskich.
Wedle tych doniesień, ambasador
francuski w Rzymie Chambrun wyje
chać miał po konferencji z kierującemi politykami włoskimi do Paryża,
celem wręczenśa swemu rządowi pro
jektów włoskich, mających na celu

*

alilk*w dowanie konflihiiu włosko - abisyńskiego. Projekty te. miałyby zo
stać przestudiowane jeszcze przed na
staniem pory deszczoroej w Abiisy.n-jii,
oraz przed ewetniiualnetm zastopowa
niem] ze skony Genewy embarga na
naftę.
Ze atlrony urzędowej brak dotąd po
twierdzenia tych wiadomość;.

Z DNIA
JAK MÓWIĄ POSŁOWIE?
W „Tygodniku Ilustrowanym^ ,p. K
Irzykowski cytuje różne „lajpsusy“ po
słów sejmowych. Niektóre z nich war
te są upamiętnienia:
„Pod listkiem figowym, pięknie wygląda
jącym, będzie się ukrywała sprawa Wręcz
bardzo poważna**.
„Przy tej okazji pozwolę, sobie tnie-j na
małe zbocz śnie**.
.,Posyłki z Ameryki dochodzą w całości
skradzione*'.
„Chłop pracuje jak lew w pocie czoła' .
„To. że dotychczas nigdy mie było uchwa
lone takie prowizorjum. to pozwalało wszy
stkim załatwiać wszystkie swoje potrzeby
tylko pod naciskiem eto-Minku do jednego
ministra skarbu*1.
.
„Położenie ciała, nauczającego w naszych
uniwersytetach, nie jest, jak wiadomo, bar
dzo różowe*1.
„Staję w obronie tych, którzy mają nad
sobą tylko Boga, leżąc w kołysce niewczęścia*‘.
„Sejm- to nie jest szlachecki diworek, a
ministrowie to nie owoc miłosnych uciech".
„Wy chcece się zaopatrzyć w lasy, ziemią,
pieniądze, go-podyntie i inne naczynia ko
ścielne1*.
„Jeżeli polityka obecnego ministerstwa
pójdzie dalej po tej linji, i jeżeli temu naj
ważniejszemu zagadnieniu nie poświęci się
więcej czasu i wysiłków najtęższych głów
biedzących w ministerstwie — będziemy mie
li zanik kolejnictwa1*.
Na zakończenie grubszy djablik, Pewien
poseł zgłasza taką prośbę:
„Proszę pana marszałka o urlop, ponie
waż otrzymałem depeszę od żony, którą za
łączam**.

O postawienie w stan oskarżenia
ministrów i prezydenta Hiszpanji.
Z Madrytu d onoszą:
Ledwie udało się trzytygodniowemiu premjerowi Portela V.,iMadoreisowi
uporać z najśw-ieższeim, jednodnioweim przesiłetiiem rządowem, do któ
rego doszło na tle rozbieżnoci zdań w
.łonie gabiineta na tle stosunku do wy
borów do Kortezów, a oto nowa niespodlzianka. Deputowani - monarchi
ści stawiają mniosek o postawienie
rządu z prenijerem na czele, oraz pre
zydenta pKństma w stan oskarżenia.
Katolicka Akcja Ludowa, najsilniej
sze s-ttonmictiwo prawicy hiszpańskiej,
kłtórego sizefem jest Gil Robles. popie
ra mniosek o postaimienie rządu w

stan oskarżenia.
Katolicka Akcja Ludowa, najsil
niejsze stronnictwo prawicy hiszpań
skiej którego szefem jest Gil Robles,
popiera mniosek o poatamienie rządu
m stan oskarżenia przed trybunatem
gwairaincyj
konstytucyjnych.
Wy
łącza jednak z oskarżenia prezydenta
Ałcada Zamorę.
Ze skąpych wiadomości trudno usWić, co skłoniło monarchistów do
oskarżenia rządu. Można się tyfliko do
myślać przyczyn tego kroku. Na nadzwyczajnem posiedzeniu rady mini
strów, która obradowała w dzień No
wego Roku pod przewodnictwem pre-

Zamach na prezydenta Benesza?
Z Pragi donoszą:
Dopiero obecnie wysiało na jaw, że
w dlniu wyboru ministra Benesza pre
zydentem republiki czechosłowackiej
uawądaono na n iego zamach m Brzemnomie, podczas jaizdy z Pragi do ł.an.
Niewyśłedzom dotąd znn> howiicc
raucił dużym kamieniem do auta, któ-

rym jechał p. Benesz do Lan. Auto zo
stało uszkodzone. Beneszowi będące
mu już wówczas prezydentem mic się
uriie siało.
Wskutek tego zamachu strzeże żandarmenja piłmie drogi z Plagi dio Lan,
jeżeli prezydent Benesz jedzie w od
wiedziny do byłego prezydenta Maearyka.

zydenta republiki, postanowiono odro
ożyć zwołanie Kortezów o dalszy mie
siąc. Według kalendarza terminów
konstyitiucyjnydh parlament, który za
wiesił sw-e prace ina cza6 świąt w po
łowie grudnia, minien podjąć pracę
m dniu 2 stycznia, ehyiba, żeby tym
czasem zarządzono jego rozwiązanie.
Skutkiem tego Kortezy nie znajdą
sposobności do omówienia polityki
wewnętrznej rządu, którego gabinet
pragnie uniknąć i odroczyć do nowe
go pa.rlaimeniiu, którego wybory odbę
dą się w ciągu pierwszego kwartału
b.r. Przez wniosek o postawienie rzą—
dta w stan oskarżenia pragną przeto
koła monaochistyczne osiągnąć choć
by jednorazome zmdlanie obecnych
Kortezóm, gdyiż postawienie w stan
oskarżenia prezydenta republiki, jak
brzmi wniosek najszerszy monarchi
stów, może nastąpić jedjmie na mocy
uchwały Kortezów, zapadającej trzy
piąte ogólnej liczby deputozoanych.
Koła rządowe tłumaczą odroczenie
rozwiązania )>arłamentu i odsunięcie
jeszcze terminu wyborów tem, że admilnfetiracja państwowa potrzebuje pe
irmego czasu na techniczne ndzygotoloanie myboróm.

.,K tt R J E R
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W niewoli ubezpieczeniowej
Człowiek nie rozporządza własnym dorobkiem
Ubezpieczenia społeczne, mimo ich
zreformowania,
ciągle jeszcze są
przedmiotem bardzo krytycznych ocen. Niema na świecie insiytucyj, zor
ganizowanych idealnie, ale nasz sy
stem ubezpieczeniowy ma szczególnie
dużo cech przeciwnych naturalnym
dążeniom człowieka.
Nie zamierzamy roztrząsać zagad
nienia ubezpieczeniowego ze stanowi
ska tej czy innej doktryny społecz
no-ekonomicznej, ale przyjrzyjmy mu
się pod kątem
WYCHOWAWCZEJ WARTOŚCI
UBEZPIECZEŃ
i rzeczywistych potrzeb ubezpieczo
nego.
Wielki o bardzo skomplikowanej
strukturze gmach ubezpieczeniowy w
Polsce zbudowany jest na fundamen
cie doktrynerskich założeń, do które
go zdrowy rozsądek nie ma oczywiście
dostępu. Wypracowana przy biurkach
teorja bez uwzględniania istotnych
potrzeb i dążeń ubezpieczonego, naj
częściej robotnika, daje w praktyce
rezultaty, przynoszące wielkie szkody
zarówno społeczeństwu, jak i jedno
stkom, które się mimowoli znalazły w
błędnem kole ubezpieczeń społecz
nych.
W naszym systemie ubezpieczenio
wym uderza przedewszystkiem bijący w oczy fakt, że
BRAK W NIM JEST WIARY
w zapobiegliwość i przewidującą starowność w urządzaniu sobie życia
Twórca tych ubezpieczeń jakby mó
wił ubezpieczonemu:
„Ja oię znam, Tyś jest człowiekiem
lekkomyślnym: oo zarobisz, to prze
jesz, przepijeez, zmarnujesz na głup
stwa, a kiedy przyjdzie starość lub
inne nieszczęście, trzeba będzie iść na
żebry. Żeby do tego nie doszło, ja się
Tobą zaopiekuję i zmuszę Cię do ubezpieczenia się (dajmy na to) na
starość**.
W takiem postawieniu sprawy jest
dużo słuszności, ale przekonanie, że
każdy człowiek jest z natury uitracjuszem, nie może iść za daleko. Wspo
mnieliśmy tu o ubezpieczeniu na sta
rość. Mimo ładnej teorji, nie jest dc
pozazdroszczenia los rencistów, otrzy
mujących. jak z łaski, kapaniną to
oo jest ich własnością i co zbierali
przez dziesiątki lat ciężkiej pracy.
Wobec tego, że starość jest jedynym
w litanji wypadków, wymagających

ubezpieczeń, który można iffrżewidzieć
i ściśle określić jego czas przyjścia,
nie tak, jak choroby, kalectwa, ezy
brak pracy, można na jego podstawie
wysnuć pewne praktyczne wskazania.
O ilfe choroby hie można przewidzieć
i dobrze jest być przygotowanym na
najgorsze w każdej chwili, o tyle na
dejście niezdolności do pracy wsku
tek starości nigdy nie jest niespodzian
ką i można się na ten okres życia tak
zgóry urządzić, jak to. najlepiej od
powiada naturze ludzkiej.
A napewno nie odpowiada jej gro
szowe wydzielanie rent, ,które coprawda nie są dziadowizną, ale też nie
podnoszą człowieka we własnem jego
mniemaniu, ani nie przyczyniają się
do podniesienia zamożności w kraju.
Kiedy -nie było przymusowych ubez
pieczeń, naturalną było rzeczą, że pra
cownik, oszczędzając, dochodził do
własnego kawałka ziemi. Czy własnego
niewielkiego przedsiębiorstwa
UNIEZALEŻNIAŁ SIĘ
i w ten sposób zabezpieczał sobie spo
kojną starość. Prawda, że nie wszyscy
choć mogli, potrafili oszczędzać i na
■starość stawali się ciężarem swych ro
dzin. lulb społeczeństwa i dla tego to
przedewszystkiem rodzaju ludzi otwo
rzono przymusowe ubezpieczenia spo
łeczne. Dostosowano się więc raczej
do wad, a nie do zalet człowieka. A
przecież mogło się było znaleźć wyj
ście, godzące oba światy: oszczęd
nych i lekkomyślnych. Tem wyjściem
jest
PRZYMUSOWA OSZCZĘDNOŚĆ
nieraz już wysuwana jako najbar
dziej racjonalny system ubezpiecze
niowy. System ten można zastosować
w trzech rodzajach ubezpieczeń: 1)
przez zbieranie sum, przeznaczonych
obecnie na zasiłki chorobowe, 2) sum
zabezpieczenia inwalidzkiego i 3) za
bezpieczenia na starość.
Oczywiście nie można wprowadzać
przymusowej oszczędności na wypa
dek choroby, bo dla jednego suma na
ten cel zaoszczędzona wrazie nieszczę
ścia byłaby za mała, inny zaś o Że
laznem zdrowiu nigdyby jej nie użył.
System więc powszechnej pomocy le
karskiej z możliwością stosowania wy
jątków jest uważany za względnie
najlepszy.
Trzy wyżej wymienione pozycje, o
ile pracownik nie zużył wciągu lat
pracy sumy zaoszczędzonej na zasiłki

ęhęroibowe. dają w rezultacie poważ
ny kapitał.
Oto mamy przed sobą ciekawą ta
blicę, z której wynika, że pracownik,
zarabiający rocznie przeciętnie 2 ty
siące, złotych przy składce 6W/o za
robku posiadałby w 48 roku życia ka
pitał w wysokości 7.214 zł. 80 gir„ w
58 roku — 13.118 zł. 60 gr., a
W 65 ROKU — 19.543 ZŁ 30 GR.
Gdyby jednak zużył nawet 60%
sumy, przeznaczonej na zasiłki cho
robowe, to mimo tp w 65 roku życia
miałby na swoim prywatnem koncie
kanitalik w wysokości 14 507 zł. 60 gr.
Przy obecnym systemie ubezpiecze
niowym pracownik nie osiąga poza uprawhieńiami do niewielkie j renty ni
czego, coby stwarzało możliwości nnego życia.
System ubezpieczeń przez przymu
sową oszczędność jest opracowany w
szczegółach, na których omówienie
brak tu miejsca, zwracamy tylko uwagę na jego rozumne podstawy.
WALKA Z PRZYMUSOWĄ
OSZCZĘDNOŚCIĄ
toczy się na dwóch frontach: jeden
fest od strony zawodowych ubezpieczeniowców, drugi od strony ludzi o
światopoglądzie socjalistycznym.
Pierwsi reprezentują wspominaną
wyżej niewiarę w człowieka. Powia
dają, że gdy przymusowo oszczędza
jący dostanie po latach .większą sumę
pieniędzy, to ją przepije i stanie się
dziadem. Być może znajdzie się i ta
ki. ale u ludzi w starszym wieku tra
fi się to napewno rzadziej, a nie moż
na przecież dla przywar niektórych
ludzi narażać na złe skutki źle zbu
dowanych ubezpieczeń całej społecz
ności. Prz»eiwsrtaivianie się uibezpieczeńiowców przymusowej oszczędno
ści ma zapewne swoje źródło i w tem.
że przy jej zastosowaniu wielce zma
lałaby biurokracja, bo
ZAOSZCZĘDZONE SUMY
SKŁADANE BYŁYBY
poproś tu naprzykład w PKO i obyło
by się bez wielu dygnitarzy.
Socjaliści zwalczają przymusową oszczędność ze względów zasadniczych:
są przeciwnikami własności i nie ży
czą sobie powstawania nowych drob
nych kapitalistów, choćby tymi kapi
talistami byli robotnicy. Ci sami so
cjaliści, którzy głosowali swego czasu
za reformą rolną i godzili się tem sa
mem ze znacznem powiększeniem się

zegarek

-

anty magnetyczny

i-utjf tu orny, precyzyjny
drobnej własności rolnej, zlękli się
naraz tego, że robotnik podejmie / ka
sy lulb banku większą sumę pieniędzy,
kupi sobie za nią kawałek ziemi czy
domek. Bardziej im widocznie chodzi
o zachowanie wierności wobec doktry
ny, niż o rzeczywiste dobro robotni
ka. A przecież robotnik stający się
właścicielem jakiejś posiadłości, da
wałby 6wej rodzinie, swym dzieciom
LEPSZE WARUNKI BYTU
już na zawsze. Pamiątka z przymuso
wej oszczędności byłaby wieczysta i
mogłaby być podstawą do dalszego
bogacenia się rodziny.
Nic więc dziwnego, że mimo prze
szkód, jakie napotyka rozumne hasło
przymusowej oszczędności, pogląd ten
zwycięża i obecnie niedawno zorgani
zowana ogólna Kasa Bracka stosuje
świadczenia nie rentowe lecz kapita
łowe.
Dążenie sfer robotniczych do posia
dania własności jer-* .powszechne,
Wystarczv wspomnieć ogromną po
pularność ogródków- działkowych. Dą
żenie to jest bardzo naturalne u każ
dego rozsądnego człowieka. Dopiero
więc wówczas, gdy zdrowy rozsądek
dojdzie całkowicie do głosu, to i za
stosowana będzie przymusowa oszczę
dność jako jedyne racjonalne rozwią.
zanie problemu ubezpieczeniowego.
Ale dziś już warto się nad tem za
stanowić.
rk.

OD „ROBOTNIKA** DO OKÓLNIKA
NIEKONSEKWENCJE KIEROWNICTWA C. Z. G.
W noworocznym numerze „Robotnika‘‘ p. Jan Stańczyk zamieścił ar
tykuł p. t. ,.Czy walka z kartelami,
czy walka z kapitalizmem?1* Wspomi
namy o tym artykule bynajmniej nie
wyłącznie w celach
polemicznych,
ale po to, by stwierdzić nie bez saty
sfakcji, że istnieją zagadnięnia, cc do
których może panować zgodność opinjj po tej i tamtej stronie barykady
Trzeźwa ocena sytuacji na tym lulb
innym odcinku gospodarczym zawsze
ostatecznie doprowadzi
do pewnych
rozsądnych wniosków, na które każ
dy nieuprzedzony musi się zgodzić.
Pan Stańczyk artykuł swój poświę
ca kwestji karteli, a kartelom węgla,
żelaza i nafty w szczególności. W
imieniu reprezentowanego przez sie
bie kierunku politycznego oświadcza,
że

ne są tylko kartele, że wystarczyłoby znieść uspołecznić. Jest to już kwestja socja dowa, którą on kieruje, powinnaby
kartele, a byłoby po kryzysie.
listycznego światopoglądu autora ar była dojść do przekonania, że to samo

Autor
nie ogranicza się tylko do
stwierdzenia
tych
niewątpliwych
prawd, ale dla ich poparcia maluje
ponury obraz sytuacji gospodarczej,
jakiby powstał po zniesieniu karteli.
Rozpoczęłaby się wtedy dzika konku
rencja.

Kopalnie węgla — pisze p. Stańczyk —
mające lepsze warunki wydobycia, wysoką
wydajność pracy, niskie koszty produkcji,
położyłyby wkrótce na obie łopatki kopal
nie o gorszym gatunkowo węglu, trudniej
szych warunkach wydobycia, wysokich kosz
tach robocizny. Kopalnie
ropy o bogatych
źródlacli, zniszczyłyby uboższe w ropę siostrzyce. * Huty lepiej technicznie urządzone
doprowadziłyby do zaniknięcia hut gorzej
techniczmię do tej walki przygotowanych.
W naszych polrkich warunlkaoh wolpa dzika
konkurencja doprowadziłaby do zatopienia
kopalni Zagłębia KrakowiskilegO,
Dąbrow
skiego, Rybnickiego i części kopalni okręgu
'Katowickiego.
„doceniając najzupełniej szkodliwą dla spo
łeczeństwa rolę wielu karteli, nie możemy
Identyczne stanowisko zajmowaliś
jednak .pozwolić na złudzenie, by za kryzys my w szeregu artykułów
i dlatego
i katastrofę gospodarczą kraju zwalano od
powiedzialność wyłącznie tylko na kartele*’. ż zadowoleniem podnosimy słuszność

A dalej sekretarz generalny C.Z.G. poglądu p. Stańczyka. Inna .to już
rzecz, że z sytuacji w Zagłębiu węglopowiada bez opgródek:
Tylko „ahytr>ki“ i półgłówki mogą wma wem b. poseł socjalistyczny wysnuwa
wiać w zbiedzony kraj, że wszystkiemu win wniosek, że należy corychlej przemysł

tykułu, i ani trochę nie jest ona aktu
alna w roztrząsaniu naszych proble
mów gospodarczych. Robotnika to by
najmniej nie uszczęśliwi, gjdy dyrektor
kopalni
będzi e funkcjonarjuszem
państwowym i gdy czerwone związki
zawodowe zarni ist czynić starania o
.podwyżkę płac i. obniżenie czasu pra
cy, będą działały w odwrotnym kie
runku, to znaczy w imię dobra jako
by proletarjacikiego państwa,
jak to
się dzieje w Rosji sowieckiej, będą
zjnUBzały robotników do pracy nad
miernej za ma oą zapłatę. Polemika na
ten temat m i charakter akademicki
i do żadnychby konkretów nie dopro
wadziła. Pożyteczniej jest zatem mó
wić o sprawach żywo nas obchodzą
cych i mających bezpośredni wpływ
na los Zagłębia węglowego i tysiącz
nych rzesz pracowniczych.
T.afne uwagi p. Stańczyka co do
karteli nie mają, niestety, należytego
zastosowania w szarej nie w noworocz
nej tylko rzeczywistości.
A przecież
idąc konsekwentnie po linji rozumo
wania p. Stańczyka organizacja zawo

co grozi, daimy na to, Zagłębiu Dąb
rowskiemu ze strony
mocniejszych
krajowych warsztatów pracy, zagraża
również całemu przemysłowi polskie
mu ze strony silniejszego konkurenta
z zasranicy, który obok plusów, wy
mienionych przez .p. Stańczyka ' ma
jeszcze za sobą silną i wpływową or
ganizację państwową, że tylko wspom
nimy Anglję.
Broniąc istnienia karteli w obawie
przed dalszem zamykaniem waria
tów pracy, niekonsekwentne kierow
nictwo C. Z. G. nie wyrzeka się szere
gu pociągnięć,
osłabiających prze
mysł polski wobec konkurenta zagra
nicznego.
Oto mamy przed sobą okólnik se
kretariatu okręgowego C. Z. G., pod
pisany .przez ip. J. Stańczyka.
okól
niku tym, wystosowanym do działaczy
związkowych, kierownictwo C. Z. G..
wspomniawszy akcję o skrócenie cza
su pracy*, o odpowiednią
zapłatę za
urlopy itd., zapowiada dalszą walkę
strajkową w czasie późniejszym. Zapo
wiedź ta nie jest bynajmniej bezin-
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tereaowną, sekretarjat bowiem nawo
łuje do werbowania nowych członków
organizacji. Niema w tern nic szcze
gólnie złego, każda bowiem organi
zacja zabiega o nowe zastępy człon
ków i w danym wypadku
wszystko
byłoby w porządku, gdyby nie to,’że
większa część okólnika
poświęcona
jest atakowi na tych robotników: któ
rzy mają odwagę krytykowania po
dsunięć kierowników C. Z. G. Człon
ków tegio związku surowiej oceniają
cych działalność kierowników, okólnik
nazywa „elementami warcliolskiemi‘‘,
za ideał zaś członka uważa tych, któ
rzy potrafią się podporządkować nietylko uchwałom większości członków,
ale i ,,zarządzeniom
.kierownictwa
związku1'.
W zakończeniu okólnika znajduje
my takie oto bardzo charakterystycz
ne wskazania taktyczne na zebra
niach :
Wreszcie zawiadamiamy, że wiece, urzą
dzane przez juas. nie mogą być wykorzysty
wane do przewlekłych, często głupich,
a
prawie zawsze warcholstkich dyskusyj, lecz
mtujszą mieć przebieg .pełen nastroju zgody i
gotowości do walki.

A dale j
W dyskusjach na wiecach nie powinni za
'bierać głosu ez/lomkotwie związku, bo to jest
niepotrzebne, Natomiast wijnini zabierać głos
nasi przeciwnicy. a referent i wszyscy nasi
członkowie winni im wyjaśniać,
dlaczego
nie mają racji i dlaczego powijnmi wstąpić
w r-zeregi naszej organizacji.

Okólnik ten. przeznaczony na wew
nętrzny użytek
C. Z. G., interesuje
n as z tego względu, że świadczy do
bitnie o braku demokracji
w łonie
związku. Jest w nim wyraźny zakaz
poddawania jakiejkolwiek
krytyce
oficjalnego stanowiska kierownictwa
związku. W tych warunkach liczenie
na zwiększenie szeregów C. Z. G. wy
daje się dość problematyczne. prze
ciwnie musi to wywołać i na pewno
wywoła duże niezadowolenie
wśród
członków tej organizacji. Dyktatorskie
gesty nie są dziś popularne.
Ze stanowiska społecznego gesty ta
kie są o tyle szkodliwe.
że w walce
o poprawę ogólnopolskiej sytuacji go
spodarczej. trzeźwy i rozsądny głcs
robotnika nie będzie miał wpływu na
stanowisko związków
zawodowych,
kierowanych przez grupę nieuznających krytyki
sekretarzy
związko
wych. Robotnicy, którzy ciężko pracu
ją na utrzymanie rodzin, mają czę
stokroć więcej wyczucia rzeczywisto
ści. niż oficjalni kierownicy związ
ków. zatracający
przy biurkach sekretarjatu żywy kontakt z warsztata
mi pracy i dlatego okólnik, zabrania
jący krytyki kierownictwa
związkunietylko. że jest zaprzeczeniem
ele
mentarnych zasad demokracji, ale i
"trudnią
robotnikom rozstrzygania
ich własnych spraw tak, jak im to na
kazuje ich zdrowy rozum.
jasną jest rzeczą. że omawiany tu
okólnik został wywołany tern, iż nie
dawna akcja strajkowa C. Z. G. za
6-,godzinnym dniem pracy wywołała
niezadowolenie w szeregach robotni
czych.
Niezadowolenie io przybrało
widoc-znie rozmiary niepożądane dla
kierownictwa C. Z. G.. skoro ociekło
się ono do drastycznych
okólniko
wych sposobów.
Jeżeli się się zważy, że p. Stańczyk
w ..Robotniku44 ma dużo zrozumienia
dla sytuacji gospodarczej w naszem
Zagłębiu i że nieomal jednocześnie
kierownictwo C. Z. G. wyda je okólnik
hamujący uzewnętrznianie się tego
zrozumienia ze strony robotników, to
trudno jest nie dopatrzeć się w tern
poważnych niekonsekwencyj ze szko
dą zarówno dla całości życia gospo
darczego jak i samych robotników.
Remo.

„OPTOFOT"
Sosnowiec 3 Maja 11 Tel. 9-94
największy wybór Radjoodbiorników
na raty i za 6% pożyczkę Narodową
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KRONIKA TYGODNIOWA

NA SOSNOWIECKIEJ ANTENIE
Od pewtneffo czasu czytamy same
(ponure rzeczy o Zagłębiu: że się nie
bo nad niem zachmurzyło, że się li
kwiduje, że wielkie cmentarzysko. Ból
serce ściska i niejeden nosi się z za
miarem wyemigrowania z tej zapo
wietrzonej krainy.
Po przyłączeniu Śląska de Polski
znaczenie Zagłębia zmalało. Niejed
na instytucja przeniosła się od nas do
Katowic, niejedna wybitniejsza jed
nostka zamieniła ulicę iModrzejoweką
tna Mielęckiego łub Ligonia. Do do
brego łonu należy jeżdżenie na bibki
do restauracyj katowickich, a na spa
cer latem do parku Kościuszki.
W pierwszych latacih niepodległo
ści Zagłębie pod względem poziomu
znajomości spraw polskich i bliskie
go obcowania z kulturą polską miało
niewątpliwą przewagę nad Śląskiem,
Było nawet talk, że teatr sosnowiecki
przez jeden sezon był również tea
trem katowickim.
Teraz na Śląsku jest już dużo inte
ligencji polskiej, albo osiadłej tu po
przybyciu z innych dzielnic kraju, al
bo jest to młoda inteligencja śląska,
przesiąknięta kulturą polską. Jeżeli
się do tego włączy wysoką stopę ży
ciową ludności śląskiej, bogactwo go
spodarcze tej dzielnicy i rozmach or
ganizacyjny władz, to Zagłębie w tern
zestawieniu wygląda jak biedny zamorusany Kopciuszek, jak źle ubrany
ubogi krewny, którego się nie w;pn-

szcza do solon-u.

Jedynym magnesem dlla części lud
ności śląskiej jest w Zagłębiu ulica
Modrzęjowsika. ale to właśnie naj
mniej nas napawa d«ma i wcięlibyś
my, żeby magnes był zmMeniony na
i-nny.
W o&t&tanch czasach gfeśno jest o
uTuchomienhi w Sosnowcu podstacji
czy też pocfetudja radjostaeji kato
wickiej. Sensacja jest niebyłejaka i
niejedno patriotyczne serce zagłębi anroa dirgnęło zarówno z zadowolenia,
jak i tremy, jak to wypadu ie, żeby
nie było kompromitacji. Bo to póź
niej wstyd wobec całego świata i w
etenze obcojęzyczne a i rodzime krót
kie i długie fale mogą z pogardą pa
trzeć na intruza. Pan Strońcio, panie
tego, gderać będzie ze Lwowa, a kto
może wiedizieć. jaką złośliwość wy
myśli Untenbaum z Aprikosenkranzem i co ..powiedziawszy14 o tem ciot
ka Albinów®. nie mówiąc już o poz
nańskiej ,,wesołej trójce’4, nieprawda?
Zatem w tych audycjach sosnowiec
kich poważnie angażuje się honor
Zagłębia. Wystawiony on będzie na
pływanie po wzburzonych falach radjowych tylko raz w tygodniu w śro
dę przez trzy kwadranse od godz. 20
do 20 min. 45, ale to wystarczy, aby
się pogrążył w opinji świata bez ra
tunku.
Od takich zmartwień nikt jeeacze
coprawda nie osiwiał, mimo to nie-
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KRONIKA
KALENDARZYK

Teatr Miejski w Sosnowcu

Dz-iś, dnia 5 styczinia o godz. 4.30 popoł. cie
sząca się niezwykletm powodzeniem, operetka
Hervego p.t. „NFTOUGHE’. Bilety w cenie
od 25 gr. Wieczorem o godz. 8.30 doskonała
Wschód słońca 7 m. 46. reiwja p.t. ..DOBRA JEST*.
Jutro, dnia 5 stycznia o godz. 4.30 popołu
MM
Zachód
„ 15 tn. 53. dniu,
poraź ostatni świetna komedia. S. Kiedrzyństkiegio p.t. „CUODZIK I SPÓŁKA*’,, która
dzięki swym walorom, komiczinym, miłemu
Kina w Sosnowcu grają dziś sentymentowi, oraz zawsze u Kiedrzyńisikisgo
aktualnym dowcipem cieszy się nieby^wałem
ZAGŁĘBIE: Aiudjencja w IscWhi.
powodzeniem. Bilety w cenie od 25 gr.
PAŁACE: „Wonder Bar”.
Wieczorem o godiz. 8.50 klasyczna operetka
EDEN: Byli sobie dwaj hudtaje.
Herrego p.t. ..NłTOUCTTE”. Balety w ceni’
------ xx-----od 25 groszy.
X NASTĘPNY NUMER na&zego pitinw
We wtorek, dnia 7 stycznia o godz. 7.50
sjpowodu przypadającego w poniedziałek wieoz. przedstawienie zakupione dflia zespo
łów
robotniczych, doskonała operetka Herświęta Trzech Króli ukaże s-ię dopiero
vęgo p.t. „NlTOrCin .
we wtorek dlnia 7 boi.
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Dziś Telesfora
Jutro Trzech Króli

bezpieczeństwa nie można zlekcewa
żyć. Odpowiedzialność Zagłębią jest
tem wdększa. że podstudjo sosnowiec
kie będzie pierwszą tego rodzaju pró
ba w radjofonji polskiej i w zależno
ści od iego, czy się ta próba uda, inne
większe miasta w Polsce otrzymają
swo je podstudja.
W dniu 15 bm. uszy całego kraju
będą, że tak powiem, zwrócone w na
szą stronę, w takiej więc chwili osob
liwej nie można doipuścić do pohań
bienia Zagłębia i uczynić trzeba
wszystko, aby glo6 jego rzadiko się od
zywający był słuchany z uwagą mo
że mniejszą, niż głos zagłębianina
Kieipury. aleć zawsze z syim|paitją.
Ambicją każdej radjostacji jest po
siadanie własnego, odrębnego, regio
nalnego oblicza. Jedna stacja ma
Szczeipcia i Tońcia, inna ciotkę $Albinową. jeszcze inna Karlika z Kocyndra. A co mogłoby mieć podstmdjo so
snowieckie? Oto jest pytanie, na któ
re odpowiedź bynajmniej nie jest
łatwa. Odrębność regjonałna Zagłębia
jest trudno uchwytna, bo jest ono
środowiskiem przemysłowem, niedaw
no stosunkowo powstałem i w tej swo
jej postaci nie wytworzyło jeszcze
•żadnych swoistych cech kutonTalnych.
To zaś. co tu z tej dziedziny było
dawniej, gdy był jeszcze las sosnowy,
a nie las kominów, niewiele, albo i
nic nie zostało.
A jednak Zagłębię ma swe (własne 4
•wcale ciekawe oblicze. Trzeba ryłko
jego rysy umaejęhnie uchwycie i
tchnąć w nie życie radjowe.
Ludzie, którym powierzono fes podstudja sosnowieckiego, ipoważnie za
stanawiają się nad tem i wśełeby cheie
li zdziałać na tem połu oczywiście w
granicach możliwości. Do lego zasta
nawiania się zachęcają też każdego,
kto pragnie, by podstiodjo w Zagłę
biu należycie wypełniło swoją rołę.
Wiadomo naprzykład, że w Zagłębra
wśród starych górników, a bnrdztej
jeszcze wśród ich żon kołaczą się da
wne i przez młodych zapomniane In
dowe pieśni górnicze. Jeszcze tam ten
i óuT pamięta na .melodję krakowiacz
ka śpiewaną przy wód-ce piosenkę:
Idzie górnik drogą,
Lampecką wywija.,
Pytają się ludzie,
Co to za bestyja.
Trzeba te piosenki zebrać, a niech
się nikomu nie zda je. że <to rzecz bła
ha, bo to właśnie jest prawdziwem
zwierciadłem humoru i pracy Za
głębia.
>
Listowne informacje w tej maiteLrjn
i uwagi na temat, ozem należałoby
wypełniać
audycje
sosnowieckie,
chętnie przyjmuje niżej podpisany.
Sądzę, że tych listów będzie sporo,
bo jest dużo mieszkańców w Zagłębiu,
którym nie jest obojętne, oo się znaj
dzie z Sosnowca na falach radjowych.
Katowice dużo od nas wzięły, teraz
.przyszedł czas, że i my coś od nich
otrzymujenly. Podstudjo sosnowieckie
jest niewątipiliwie jaśniejszym pun
ktem na zachmurzonem niebie na»sze
.go Zagłębia.

X DODATEK OGRODNICZY „Kurjena
Zachodniego1’ uikaże się w środę dni® 8
bim. spowodu przypadającego dziś i jutro
święta.
X OSOBISTE. Dowiadujemy się, że w
'diMiu 2 s'tyiCiziDia r.b. baurmi.strz Czeilladzi
mijir. rez. Bronisław Doroibczyński wstą
pił w związki małżeńskie, z ip. Adelajdą
Ebjiasińską, córką miejscowego obywa
tela.
X OPŁATEK OKS. Dziś, 5 hm. o godfe.
18 w salli kłiubu n<a Saturnie CK’S urzą
dza tradycyjny opłatek dli a członków i
zaproszonych gości. Przygrywać będzie
doskomiała orkiestra Iktoboiwa.

X,WYBORY DO PREZYDJUM MIĘDZYZWIĄZKOWEJ REPR. PRAC. UMYSŁ.
Zgodnie z uchwałą zgromadzenia dele
gatów Międzyzwiązkowej Reprezentacji
pracołwm.ików umysłowych odbędzie się
w środę dlnia 8 styiczinia b.r. o godizanie
19.30 w lokato Polski ego Związku zawodowągio pmaicowtniików przamyisłowyicŁ i
hatndlowyicih Rz. P. w Sosmowc-u, ml. Sien
kiewicza mr. 17-a konstytuujące zebranie
Komitety wykonaiwczego. na którem d*okonaue zoetajią wybory pretzydjum i omówiony program iprac n» najfcftiasiza
pnzyeeiość. Na zdbraini-e to pros®ena są
dełegaci. wchodzący w skład Komitetu Z UŚMIECHEM.
wtykom a w czego.

W dlniu 1 otytcznia 1936 r., p godz. 16,
w kościele farn-ym w Żyweti, odbył się
śllub sOiSinowifCzamiiina p. Józefa Płazaka
iz paniną Hanką Sapińskią ze Sporysize.
Związek małżeński pobłogosławił ks. dr.
St. Saipiński z Krakowa.
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Gazy trujące

niej zgłosiła «się do naszej redakcji, skar
żąc się ma obniżanie dawoiej nałeżnych
im z racji inwalidtahwa sum. Detogacja
zamierza inlt amwen.joiwać w tej spmawae u
p. gen. in®p. prący Kłotifca, który w maijbtiższym czasie przybyć ma do Zagłębia.

Na afrykańskim niedobrze jest froncie,
Złe dają Włosi wojśloom swym rozkazy,
Bo choćbyś siedział w najciemniejszym kącie
Łacno cię znajdą ich brujące ga-zy.
Straszną więc czarmych dochodzą na- żale
Że źle, że bardzo źto jest .pod Makaffle.

X ZMIANA LOKALU. Zarząd powiało
w ego Koła Związku inwadidów wojen
nych w Sosnowcu, zawiadamia, że lokal
Związku przeniesiony został do domów
kolejowych ,pnzy ulicy 5 Maja nr. 22
m. 15 w Sosnowcu.

8pokojinie o tem mówić dziś meąposób,
Choć tyle krwi jmż w Europie lano:
Piszą, że pięćset, allbo tysiąc osób,
Ginie z przekleństwem ma ustach i pianą.
Hasło szlachetne lot górny obniża ,—
Nie ochroniono Czerwonego Krzyża.

X ..JASEŁKA4*. Związek sti'zeI?K.ki Nowy
Będłzin wystawił podczas uh. świąt .Ja
sełka44. Z uwag? na to. że cieszyły się one
wielką frekwencją sekcja sceniczma ko
la postanowiła odegrać je powtórnie w
poniedziałek dm. 6 bm. w s.zkole po
wszechnej nr. 10 w Sosnowcu na Środułi.
Ppcząit.k o godz. 16-

Kiedyś ta.ni jeszcze wierzono, że moźiui
Walczyć, bez gazów, że zburzyć kąpłicę.
Że szpital zwalić rzecz zaiste zdrożna,
Że ok>rucieństiwo wojny ma granice.
Dz iś w wieku tanku, który wszystko kiru>/
Niema jwż przeszkód w wojm-ie ani w du-/

SKIEGO. Jak s-ię dowiadujemy, za^owiediziaine przez Sosnowiecki Ktolb towa
rzyski wtoizimaiiCenie miedzi eto yeli dni Ikłhi
tbowyich orkiestrą nastąpi już w najbliż
szą niedzielę, t.j. dlniu 5 stycznia b.r. Orkiesitria przygrywać będzie w godzinach
od godz. 17 do 21.

X ZA MIESIĄC JEDNOLITE CZAPKI
W CALEM WOJSKU. Zgodnie z zarzą
dzeniem Min. spraw wojsk. wiprowadteone będą od przyszłego miesiąca we węzy
stkich formacjach a.pmji ezaipki nowego
typiu. Rogatywki ze jzity wnem denkiem
muszą już być no-zeiu- obowiązkowo, po
tąąwtsizy od. dlnia 1 Lutego 1956 roktu

K. Ćwierk.

Ko—Stek
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niedziela 5 stycznia 1956 roSu.

„KURIER ZACHODNI''

6.

Dziś JAN KIEPURA w kinie „Pałace"
W sprawie dr. Henocha Segala w Łagiszy
„Rozczulający*4 list grupy robotników
Wczoraj ,.Ex|j>res Zagłębia1' zamie
ścił oświadczenie części robotników
tonalni „Mars'1, występujących w obronie dr. Hanocha Segala, który prze
jeehawszy swego czasu samochodem
dwóch robotników pozostawił ich bez
opieki na drodze. Ze skargą na dr. He
no aha Segala wystąpiło wielu robotni
ków kopalni ..Mars“ do dyrekcji Ubez
pieezalni Społecznej, przyczem w skar
dze tej przedstawili wiele faktów
niezbyt dobrze świadczących o sunnien
ności lekarskiej dr. H. Segala. Dy
rekcja Ubezpieczalni zarządziła do
chodzenie w tej sprawie, zaś sprawa
przejechania robotników znajduje się
w rękach władz sądowych.
Nie przypominalibyśmy tego wszy
stkiego, gdyby nie przedziwne oświad
ozenie pewnej grupy robotników ko
palni „Mars1' ".^pisujących dytyram
by na cześć dr. Segala, które są za
pewne dla dr. Segala albo wielką nie
spodzianką, albo... wogólc żadną nie
spodzianką.
Skąd nągle (ipo upływie miesiąca!)
grupa robotników kop. „Mars'1 wystą
piła z ..listom pochwalnym'1 na cześć
dr. Segala dowiemy' się prawdopodob
nie niedługo, gdy dochodzenie zosta
nie zakończone. Dla uzupełnienia jed
nak informacyj o sumienności dr. He
nocha Segala pozwalamy sobie przy
toczyć następujące fragmenty z matę
rjału dostarczonego dyrekcji Ubezpie
czalni Społeczne j w Sosnowcu przędło
żonego przez delegata robotników ko
palni „Mars‘‘ (ze względu na prowa
dzone dochodzenie nie podajemy na
zwisk, a
1) L. K.— robotnik kopalni „Mars'1, w
marcu uh. roku, w czas-ie wizyty u dr.
Segaia mierzoną miał gorączkę. Dr. S. nie
skończył go badać i wyjechał autem, a
K. zostawił z termometrem.
2) K. M. — gospodarz w Łagiszy, zanie
mógł w poniedziałek 9 grudnia uh. r. Dr.
S. zbadał go i onze-k, że ma 'katar żołądka
i że za drwa dni 'Wrtanie z łóźika. Tymcza
sem M. na drugi dzień zmarL

Wyjęliśmy tylko dwa „kwiatki11 dr.
Segala, z faktów przedstawionych
przez delegata robotników
kopalni
wMans* dyrekcji Ubezpieczalni Spo
łecznej w Sosnowcu.
Nie przesądzamy jakie rezultaty da

Dalszy etap reorganizacji
spółdzielczości
NA TERENIE ZAGŁĘBIA DĄBR.
Jak to już powszechnie wiadomo od
1 kwietnia 1955 r., rozpoczął swoją
działalność Związek Spółdzielni Rol
niczych i Zarobkowo - Gospodarczych
w Warszawie, skupiając wszystkie
polskie spółdzielnie, oraz polskie spół
dzielcze centrale handlowe, do któ
rych jako najpoważniejsze należy zali:
ożyć: Związek Spółdzielni Mleczar
skich i Janczarskich w Warszawie,
Małopolski Związek Mleczarski w
Krakowie i Związek Gospodarzy
Spółdzielni Mleczarskich w Poznaniu.
W wyniku tego zespolenia nastąpiło
porozumienie wszystkich trzech po
wyższych central handlowych, odnoś
nie podziału terenów pracy, co w re
zultacie doprowadziło do przejęcia
przez Małopolski Związek Mleczarski
od Związku Spółdzielni Mleczarskich
i Jajczanskich w Warszawie składu w
Sosnowcu przy id. Trzeciego Maja
Nr. 8.
Zatem od 1 stycznia 1936 r., przypadł Małopolskiemu Związkowi Mleczarskiemn skład w Sosnowcu, za
szczyt obsługi kłijenłeli miasta Sos
nowca i całego Zagłębia Dąbrowłaego.
Będziemy się starali wypełnić nasze
zadania ku zupełnemu zadowoleniu
wszystkich bez wyjątku konsumen
tów, prosimy jednak o poparcie na
szych wysiłków, oraz o krytykę na
szych błędów.
Małopolski Związek Mleczarski
SpóMrietaia z ogram odpow. w Krakowie
Sfctad w Sosnowcu.

dochodzenie przeciwko dr,,.Segalowi.
W każdym razie, wedle reląćyj posia
danych przez nas „synipatja i uzna
nie1' dr. Segala wśród mieszkańeów
Łagiśzj i okolicy nie. przekracza licz
by osob podpisanych na liście opubli
kowanym w „Exipre«ie Zagłębia1* to
znaczy, kilkunastu. Ponieważ jednak
tylko na kopalni „Mars'1 pracuje oko
ło 1000 robotników, śmiałem jest do
prawdy twierdzenie, że j
,,-rny robotnicy top. ,,Mars" korzystający

st»le z opieki i usług dr. Sysała stwierdza
my z cał«m przekomanie-m, iż jesteśmy oaj
zupełniej zadowoteoi zarówno ae sposobu
Jedzenia dr. Segnia, jak i jego stosunku do
chorych"...

Zmarli nic mówią. Gdyby jednak
ów zmarły gospodarz ożył, prawdopo
dobnie byłby innej opinji o doktorze
Henochu Segale. Napewno również in
ną oipinję od tych „najzupełniej zado
wolonych1' o dr. S. posiada ów robot
nik, którego pozostawiono z termosie
trem pod pachą, bez zbadania.

WZNOWIONO WYDAWNICTWO P. T.

■lin łiotłlll
UWIłSIIESI
i okolicy
pod redakcją M. KANTOR-MIRSKIEGO.

Wychodzi w zeszytach 2 razy w miesiącu. Prenumerata 70 gr. miesięcznie.
Obecnie drukuje się tom III powiat Zawiercki.
Nowi abonenci otrzymują początkowe zeszyty III tomu
Tom I i II stanowiące każdy oddzielną całość do nabycia po aenach miżonych .

Żądać we wszystkich księgarniach.

Adres Administracji: Sosnowiec, ul. Lwowska 3 blok VI m. 57.
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Wm i ożywioia działalność
ZMIĄZKU DROBNEGO KUPIECTWA I PRZEMYSŁU
SKIEGO W SOSNOWCU.

Ożywiona i pożyteczna działalność
przejawia niedawno powstały Zwią
zek drobnego kupiectwa i przemysłu
chrześcjańskiego w Sosnowcu, który
liczy w tej chwili około 500 członków
i zakłada coraz to nowe filje w Za
głębiu.
Związek powstał w dniu 11 sierp
nia ub. roku. Założycielami Związku
byli pp.: Adamczewski Jan, Buchacz
Czesław, Baca Franciszek, Dziurski
Jan. Dziurowicz Piotr, Gawęcki Józef,
Janicki Jan, Jaskółka Teofil, Kreczuier Antoni, Korepta Mieczysław, Fe
dorowicz Jan, Machura Antoni, Nowak
Jan, Sieroń Tomasz, Słupski Feliks,
Setman Stanisław, Szmulski Józef, Że
lichowski Józef, Żurek Wincenty.
Posiedzenia związkowe odbywają
się co tydzień i omawiane są na nich
aktualne sprawy kupiectwa i drobne
go przemysłu polskiego. Lokal związ
ku mieści się przy ul. Prezydenta Mo
ścickiego. Na warsztacie znajdują się
następujące sprawy: utworzenie refe-

CHRZEsCJAN.

ratu prasowego, referatu organizacyj
nego, skarbowo-ipodatkowego. organi
zacja kierownictwa biura. W dalszym
ciągu w toku realizacji znajduje się
Sprawa udzielania porad prawnych,
a z aktualnych bolączek sprawa wystą
pienia do odpowiednich czynników o
uregulowanie cen cukru, soli i nafty
oraz rozpowszechnienia się handlu
bez świadectw. Niewątpliwie szero
kie sfery drobnego kupiectwa zainte
resuje również fcwesija organizacji
kasy pogrzebowej.
Jak z tego krótkiego przeglądu
spraw znajdujących się w toku reali
zacji przez związek wynika, iż zarząd
przejawia ogromną żywotność, zaslu
gnjąęą na uznanie. Niezmiernie do
datnim objawem jest stały dopływ
nowych członków interesujących się
działalnością Związku i utrzymujących
bezpośredni kontakt z zarządem.
W końcu stycznia odbędzie 6ię ogólne zebranie, przyczem wygłoszo
nych zostanie szereg referatów.

Ciężki rok
dla samorządów Zagłębia
W obecyim okresie Magistraty mias:
Zagłębia zajęte są sporządzaniem pre
liminarzy budżetowych na 1936-5? r.
Obecnie jest to niełatwe zadanie,
gdyż z jednej strony trzeba przy układaniu preliminarzy stosować się do
zarządzeń władz nadzorczych, wpro
wadzających coraz większe ograniczę
nia zarówno w dochodach, jak i w wy
datkach, a pozatem największą tru
dność stanowi stały spadek dochodów,
co stawia Magistraty w trudnej sytu
acji, gdyż w tych warunkach trudno
jest prowadzić planową gospodarkę,

zwłaszcza wobec stale wzrastających
potrzeb.
Jeżeli eh-odzi o roboty, które mają
być prowadzone w roku bieżącym na
terenie Zagłębia celem zatrudnienia
bezrobotnych, to istnieje wprawdzie
w tej sprawie t. zw. 6-letni plan robót,
czy jednak przypadająca najrok bie
żący część tyc.h robót zostanie wyko
nana, narazie nic jeszcze nie wiado
mo.
Naogół .istnieje przekonanie, iż rok
obecny i dla samorządów będzie okre
sem ciężkim i pelnvm różnorakich tru
dności.

Tramwaje w Zagłębiu
Ciekawe dane statystyczne
Jesteśmy W 'posiadaniu ciekawych
danych dotyczących Irakweucji i ru
chu tramwajowego w Zagłębiu.
Długość linji tramwajowej na te
renie Zagłębia Dąbrowskiego wynosi
w chwili obecnej 25,6? kim. (do dnia
22. XII. 1955 r. — 24.555 kin). Liczba
wagonów wyraża się ilością 18 wago-

nów silnikowwch i 16 wagonów doczepnych w przedsiębiorstwie zatrud
nionych jest ogółem 179 pracowni
ków.
W 1955 r. przejechano 1.209.621
wacotiukilometrótt
silnikowych
i
192.582 wagonokilometrów doczepnyoh; razem 1.402J05 wagonokilome-

NA OSTATNIEJ STRONICY

trów. W (porównania do roku 1934
■wykonano w roku 1935 o 134.092 wagonokilometry, t j. c 9Ć proc, więcej,
W 'toku 1955 przewieziono 5.837.370
osób, w roku zaś 1934 5.45Ł398 osób
■wzrost zatem w roku 1935 wyrezal saę
ilością 585.972 osób, t j. ? proc.
Obecnie w związku z dateaą obniż
ką cen biletów, zaobserwowano zwiek
szoną frekwencję w tramwajach, z
którrch korzysta, coraz większa Hość
mieszkańców, no i co zwijane jest
ze stopniową rozbudową ateai tram
wajowej.

HALLO! HALLO!
Wszyscy P.P. Oficerowie, Pod
chorążowie i Podoficerowie
ubierają się tylko w specjalnej
Pracowni Ubiorów

Wojskowych
8481—

T 1J1 1
Ł. * 13.K

BĘDZIN, Dojasdowa 5.

Akademja ku czci
STEFANA ŻEROMSKIEGO
W niedzielę, doia 29 uh. m. organiza
cja młodzieży pracującej, ognisko im. T.
Hotówki w Sosmo-wwu1, urządzała w lókajti
własnym przy ufi’. Stiaropogońjskiej 14, a~
kaldemję k>u c*aci Stefania Żeromskiego,
której program byt następujący: 1) sło
wo wst-ęipabe na temat: „Życie i twórczość
wielkiego pisairza41 wygłosiła oib. W. Hanuszikiewiiczówna; 2) inscenizację z ,Lu
dzi Bezdomnych44 odtworzyło Koło reali
zacyjne sceniczna, w której wyróżniła
się ab. H. Schimke w roli Joasi; 3) na.
zakończenie został odegrany 3 akt „Uciekła mi przepióreczka4* poprzedzony ®treszłczeniem pierwszych dłwóch aktów przez
p. M. Paczyńskiego.
Na wyróżnienie w grze zasłiwuje p.
Wainida Hamuszkiewiczówma., która z dfużym taflenitem i doskonaleni zrozumiarriom
sztuka, odtworzyła rolę Smugomotwej.
Niemałe zdotoości wykatzała p. Jadwiga
Kaicpenkówina w swej wdzięcznej noii
księżniczki. Doskonaiłe odtworzone zosftały także rolę męskie: Przałęckiego —
przez reż. Franc. Milkę, Wilkosza — pM. Paczyńskiego, Kleinie wieża — p. Pal
lę Pawła, prof. Ciechockiego — p. Jana
Milkę.
X OPŁATEK W GRODźCU. W uroczy
sty dzień Nowego Roku urządzony został
dla zarządu i Rady gminnej w Grodlźou
opłatek, w czasie którego przemawńaJi
pp. wójt Bronisław Imiołczyk. podw. T.
Dobrowolski, ławnik A. Czannecki i Kad
my Wł. Wol»ski. Przemówienia te oprócz
s-zczerych i serdecznych życzeń na<eohowiame były dużą troską o ogólne dobro
gospodarki samorządowej o zrozuOMenae
dła żyiwOifaiych zagadnień gowpodairczyeh
gminy i państwa.
Po tych przemówieniach
wytworzy#
się b. miły nastrój w czasie którego to
czyła się miłla gawęda criorików Rady i
Zarządu.
X MIŁA NIESPODZIANKA KARNA
WAŁOWA. Jak się dowiadujemy, urzą
dza korporacja akadsmicka ,jSł.ęnsaraiau
w Po-zmamin. zrzeszająca mtódzioż śląską
studjmjącą w Poznaniu, swój doroczny
bali1 w dniu 11 styetania 1986 r. znów w
salach recepcyjnych województwa i S»jmiu alaskiego. Dochód z tego biafllu zosta
nie jak zwykłe przeznaczony na cele po
pierania szikołlnictwa polskiego w Niem
czech. Hale ,«SHein6anii“ odlzn-»czały się
zazwyczaj przenniłyim nastrojem oraz
tem, że spotkało się n,a nich elitę towa
rzystwa na ślepku. Dlatego zwracamy
jiuiż obecnie uwagę na ten bal ziapawia
dający się na jedną, z ezołonrych imprez
karnawałowych na Śląsku.
Zaproszenia w ytdaje sekireterjat w Kaiołwiłcach, Plac WoUności 1^, pokój 26,
teł. 307-92.
X AKADEMICKIE KOŁO ZAGŁĘBłAN
we Lwowie, zawiadamia, ża w dniiu 5 sty
cznia 1936 r. t.j. w uiedzieję urządza w
podziemiach restauracji „Savoy“ dtocw
jjołączony z występami a.rtystyeznemi.
Początek o. godz. 1^- Czysty dochód prze
znaczony jest n®« cele samopomocowa
Koła. Na imprezę tę zapraszamy wEizystkich tych., którzy pragną miło i wesoło
spęldizió czas- Opłata za koosiumcję zł.
2^0.
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Świadczenia ubezpieczeniowe

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY
Minister opieki społecznej wydał roz
porządzeni?. na zasadzie którego przedłu
żona została na czas do 51 grudnia 1957
t. moc obowiiązująca rozporządzenia mi
nistra opieki społecznej z dlnia 26 kwiet
nia 1934 r-, wydanego w porozumieniu z
ministrem poczt i teletgtrafów, w sprawie
współdziałania urzędów pocztowych przy
wypłacie świadczeń, przewidzianych w
ustawie o ubezpieczeniu społacznem.
Zgodnie z treścią tego rozporządzenia
urzędy i agencje pocz'-owo-telegraficzne
wypłacają świadczenie na złocenie Za
kładu Ubezpieczeń społecznych w zakre
sie ubezpieczenia od wypadków i ubezpi ee ze<n i a etmery t aAne go r obotników.
X KLYLENDARZ^^ŁOWIECKI NA

LUTY. N-a zasadzie przepisów łowieckich
obowiązujących na terenie całego kraju
(oprócz województwa Śląskiego), w lu
tym przypada cizas ochronny nia nastę
pującą zjwierzymę i ptactwo: Łosie-byki,
łosie samice i cieHętte? jelenie byki, daniede-noigącae, jelenie i daniale-ła.nie i cie
lęta (oprócz wojew-ódzltw Poizjniańskiego i
Pomorskiego), sannydkoizily, sarny-kozy'
i koźMa (oprócz woj. Poznańskiego i
Pomorskiego), niedźwiedzie, niedźwiedzi
ce z małemi, żbiki, .norki, borsuki, zającepzaTakii, zając?-bielaki (od 15 lutego),
gliuszce-koguity, głuszce-kury, cieinzewiekury, jarząbki, p-ardwy, baiżanityjkiuiry,
kuropatwy, przepiórki, dlzikie indyki-sa
mice, dzikie kaczkii-samice i młode oraz
inne ptactwo wodne i błotne, czarne bo
ciany, -dropie, dropie-kamionki (streip ety)
dlzikie gołębie, drozdy, kwiczoły, paszko
ty, piuhacze (oprócz woj. Wileńskiego),
ptaki krukoiwate i drapieżne z wyjąt
kiem ja-strzębi-gołęlbiiarzy,
krogńlieów,
warom i srok, żubry, bobry, kozice i świ
staki.
X BAL KOŁA ABSOLWENTEK SZK.
HANDL. ŻENS. itm. Kr. Jadwigi w Sos
nowcu.. W saHąch Zw. Pracow. Pnzem. i
Handl przy uli. Sienkiewicza 17-& odbę
dzie się w diniu 11 bm. zabawa karna
wałowa p. n. „Bal Króle wianek11. — Za
rząd dołoży wszelkich starań, by zapro
szeni goście przy dźwiękach doborowej
orkiestry mile spęldzillli czas, zarówno mi
łośnicy tańca w salach „ma»liinowej“ i „doi
mej'** jak i miłośnicy bridża w salonach
bndżoiwych. Początek babi o godz. 21.
Wst^p: panie zł. 2. panowie zł. 2.50, ro
dzinne: 4 osoby zł- 7. Po zaproszenia
można zgłaszać się do finm.: „Metahirgja**
kol. Kldmajszeiwiska, „Jędrzejewska*4 uil.
5-go Maja — koli. Modrzejewska oraz do
firmy „Zagłęibianka“ uli. 3-go Maja —
kol. Stoczurowska.
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XODCZYT W CZELADZI. Dziś, o godz.
10.15 w lokallu własnym. p»rizy uii'. Milowickiej w Gzóladzi kliub młodzieży orga
nizuje odczyt z rafcraitem dyskusyjnym,
tema.: ^Kartele i trusty“, który wygło
si p. Niedźwiiedziówna.
X ZARZĄD KOLA ABSOLWENTEK
SZK. HANDL. Żeńsk w Sosnowcu zawia
damia, iż po zaproszenia na bal n-a dzień
11 bm. można się zgłaszać do kol. K.
Klimaszewskiej, K. Szczurowskiej i H.
Modrzejewskiej. Jednocześnie przypomi
namy, iż dnia 8 bm. t.j. w środę odbędzie
się zebranie świetlicowe w lokalu szkoły.
X ECHA SYLWESTRA. Jedną z naj
bardziej udanych zabaw Sylwestrowych,
była zabawa Koła absolwentów gimn.
im. W. Łukasińskiego w Dąlbno-wie Górn.
Przyczynił się w dużej mierze do tęgo
sympatyczny i serdeczny nastrój, które
go wytworzenie było ambicją gospoda
rzy i który w pełni osiągnięto. Bawiono
się naprawdę ochoczo i beztrosko-, cho
ciaż skromnie, ze względu na dzisiejsze
ciężkie czasy. Organizatorzy balu wyra
żają podziękowanie społeczeństwu Zagłębia za poparcie imprezy, któr-a obu stro'om przyniosła pełne .zadowolenie. Jedno
cześnie zarząd Koła dziękuje również za
pomoc w urządzeniu dekoracji świetlnej
sali, udzieloną przez elektrownię okręgo
wą oraz firmy p. Schaibowskiego i p.
Wilkoszewski ego.
X PORANEK. Dziś o godz. 11.50 odbę
dzie się poranek z filmu „Byli i s-oibi? dwaj
huHlfaje‘‘ z Filipem i F-la-pem w roi. gł.
Ceny miejsc od 25 gir.
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X CHOROBY ZAKAŹNE. W uh. tygod
niu zanotowano na terenie Sosnowca nastęipujące przypadki zachorowań i zgo
nów na choroby zakaźne: płonica 2. bło
nica- (dyftetrja) 15 (il zgon)- róża 5, knztu• ". ]xkąs. przez psa podejrzanego o
WŚ.lrk .
?

„KUR JER

Z A GHODN P

niedziela 5 stycznie 1956 rofen.

Lokator i piec kuchenny
Orzeczenie w ciekawej sprawie
Sąd Najwyższy wydał ostatnio orze
ezenie w ciekawej sprawie. Pewien lo
kator zaskarżył 'właściciela domu o
zwrot kosztów stołowania się w resta
uracji wraz z rodziną z tego powodu,
że w jego mieszkaniu piec kuchenny
stał się skutkiem dłuższego używania
tak wadliwy, że kuchnia nie nadawała
się do użytku. Sąd Najwyższy orzekł
(Orz. S. N. z 23.11 1954 C. II 178-34),
że roszczenie, z jakiem wysiąipił po
wód, jest bezpodstawne. W motywach
tej decyzji zaznaczył Sąd Najwyższy
że lokator był ąpowodu zepsucia się
pieca w myśl przepisu par. 1096 k.c.a.
wolny od uiszczania czynszu najmu za
czas i w miarę nienżytecznośoi. Powój
nie żądał jednak zmniejszenia kamor
nego za czas pozbawienia go Używania
kuchni w stosunku do zmniejszonej
skutkiem tego używalności mieszkania
lecz domagał się wynagrodzenia 6zko
dy, wynikłej dlań spowodu stołowa
nia się w restauracji.
Przesłanką tego roszczenia odsziko-

dowania byłoby wykazanie winy po
zwanych, z tem że wadliwego pieca ku
chennego nie naprawi. Tego rodzaju
winy nie można się jednak dopatrzeć
w postępowaniu pozwanych. Właści
ciel domu nie traci prawa dyspomowa
nia swoją własnością przez to, że wy
najął w niem. mieszkanie .komu inne
mu i dlatego może samoistnie oceniać,
czy naprawa jakaś jest konieczna, a
w tym wypadku miał odmienny sąd w
kwestji naprawy pieca, niż iokator.
Nie można mit więc przypisywać wi
ny.
Kwestję potrzeby postawienia no
wej kuchni w mieszkaniu powoda li
znąć można za niesporną dopiero od
chwili, gdy w postępowaniu sadowem
zapadło w tej sprawie orzeczenie bie
głego. W omawianym wypadku wła
ściciel domu przystąpił zaraz do posta
wienia nowej kuchni, gdy orzeczenie
takie zapadło. Roszczenie więc powo
da jest bezpodstawne.

Sok czosnku F.F. OH? U, attO. MM, M
Apteka Mazowiecka, Warszawa, Mazowiecka 10.

miu, Jaroszomcu i Żarnowcu, w któ
rych wzięło urlział 86 zawodników.
Mistrzostwo powiatowe na 1954-55
uzyskała zespołowo straż cementowni
Klucze, zaś jednostkowo naczelnik re
jonu Euze-bjusz Sokołowski z Woli Libertowskiej. Nadmienić -należy, że
dzięki właśnie corocznie organizowa
nym przez oddział Olkuski strzelarboni z broni małokalibrowej w ro-ku
bieżącym zajęlimy pierwsze miejsce
w woj. Kieleckiem.
Dalej — oddział powiatowy w Olwiałem w województwie Kieleckiem
kresu 1934-35 roku byl jedynym po
wiatem w wojewódóziwie Kieleckim
na terenie którego nie była zorga
nizowana drużyna żeńska samarytailsko - pożarnicza, jaikkołwiek 6ąsicd
nie powiaty mają drużyn po kilkana
ście. I na tym odcinku została praca
już rozpoczęta tak, że pod koniec okresu były już dwie drużyny żeńskie
żywotne w Cieślach i Sławkowie, a w
Smardzów icaclh. Olkuszu, Wolbromiu,
Ogrodzieńcu i Kluczach papierni roz
poczętą prace ziciązane z organizowa
niem drulżyn żeńskich, które wszak
na wypadek wojny mają doniosłe
zmetczenie i rolą.

Wieczór towarzyski

9158

W PODZIEMIACH SAYOYU
W naidic-hnidzącą soibotę dinia 11 bm. Ko
ło opielki przy gnann. im.Staszic a odb^
dza€ się wieczór towarzyski, urozmaico
ny produkcjami tcwa^zysikiemi. Wieczór
zapowiada się ba-rdzo im'tereisująco. Spo’
Powrót złodziejaszków dc więzienia
dziewany jest d.uży napływ gości, stoli
Jak już nadmienialiśmy, w związku iż czuje on się w więzieniu,jak we ki więc należy zamawiać wcześniej. Po
z ogłoszoną amnestją w Zagłębiu własnym domu, a może nawet lepiej, czątek o gódz. »19.
odzyskało wolność około 250 przestęp gdyż w zakładzie karnym, poza bra
----- xx----ców, odsiadujących kary w więzie kiem swobody, nie odczuwa specjal
niu w Sosnowcu i w Będzinie. Więzie nych braków i nie musi troszczyć się
Monografja Zagłębia
nia zagłębiowskie nie należą do cięż- o... wikt.
NR. 9 TOMU III
kch zakładów karnych. Więzienie np.
Osobnik ten zdaje sobie dobrze z
Po dluiższej przerwie niezależnej od
sosnowieckie przeznaczone jest dla tego sprawę, iż wkrótce Znów wróci
przestępców, skazanych na kilkana w znajome... progi, to też opuszcza redakcji, zostało wznowione wydawni
ście miesięcy, a więc pensjonarjusze jąc więzienie, z nikim się nie żegnał, ctwo »>Z przeszłości Zagłębia D^biow
tego zakładu nie należą do wyższej powiedziawszy jeno wszystkim ogólne sik i ego i okolicy1’, a mianowicie tom III,
hierarchji w święcie przestępczym.
dowidzenia.
kitóry obejmie dziej? uniaist, wsi i zamków
Nieco inaczej przedstawia się spra
Że jest to naturalna kolej rzeczy, powiatu Zawierciańskiego.
wa w kamo-śledczem więzieniu bę- świadczy fakt, iż podobno już w dniu
W ośmiu zeszytach III tomui, kftóre do
dzińskiem, choć bowiem w zakładzie wczorajszym ujęto kilku złodziejasz tychczas wyszły z druku zawairfa jest
tym osadzani są przestępcy, skazani ków, wypuszczonych z wiezienia po histo^rja miasia Zawiercia, Koziegdów,
do J lat więzienia, trafia się tam pra przedniego dnia.
Mnzygłcdu, dzieje kasziteianji siewier
wdziwa elita świata przestępczego i
Trzeba jeszcze dodać, jż prócz zwoi skiej i księstwa siewierskiego oraz po
przerażające okazy zwyrodnienia mo nionych z więzień miejscowych przy czątków? dzieje prastarego Siewierza.
ralnego.
będzie jeszcze sporo przestępców, od
Nr. 9. kitóry ebecnię wyszedł z dirulku
Z więzienia w Sosnowcu został o- siadujących kary w więzieniach in opowiada dalsze dzieje Siewierza, zawie
staitnio na podstawie amnestji zwol nych, to też policja znów będzie mia ra opis zamku, historję parafjj i kościo
niony pewien złodziejaszek, odsiadu ła więcej pracy i życie po dawnemu łów siewierskich, mówi o dawnem sądów
jący tu karę poraź 14. Rzecz prosta, potoczy się zwykłą koleją.
niertwie. mennicy, biskupiej szkole m?uzyczmsj i Lp.
W następnym podwójnym numerze,
który ukaźe się 1 Puitego, zamieszczona
zostanie końcowa his torja Siewierza, legenfdiy siewierskie, oraz począitkowe dzieje Włodowic.
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU STRAŻY
POŻARNYCH W OLKUSZU

Jeden dzień swobody

jedna straż na pięć miejscowości

Oddział powiatowy Związku straży
pożarnych w Olkuszu istnieje 10 lat,
to jest od 11 stycznia 1925 roku, i obejmuje teren pow. Olkuskiego o
przestrzeń: 1483 kim. kw. na k-tóre-m
znajdują się 2 miasta, 14 gmin wiej
skich, 430 miejscowości, 22035 budyn
kom mieszkalnych 1 153.039 ludności,
z której zaledwie 2316 są członkami
czynnymi straży pożarnych.
Na każdego strażaka przypada do
obrony 10 i pól budynkom mieszkal
nych. Zło to pogarsza brak sprzętu do
gaszenia. Dla przykładu podajemy,
że jedina sikawka przypada na 191
budynków i 1330 osób, zaś cztery me
try węża tłoczonego przypada na je
den kilometr kwadratowy terenu. Cy
fry móroią same za siebie! Dlatego
dążeniem zarządu oddziału powiato
wego Związku straży pożarnych w
Olkuszu było i jest ustawiczne zabie
ganie o fundusze na potrzeby oddzia
łu i straży pożarnych, dalej — podno
szenie spramności i bojonyości straży
przez szkolenie, zawody i egzaminy
przy wykonywaniu nadzoru nad dlzia
tajnością straźw. które to czynności z
ramienia zarządu oddziału olkuskiego
sprawował instruktor pożarniczy.
Teren działalności oddziału powia
towego jest podzielony na 11 rejonów
adlministracyjinych, te zaś są zgrupo
wane w pięciu rejonach ćwiczebnych,
ośrodkach następujących: Bolesław.
Pilica, Skała, Wolbrom i Żarnowiec.
W nowi ecie Olkuskim na d zień 1

kwietnia 1955 roiku było 90 straży po
żarnych, mianowicie: pięć przemysło
wych, 1 szkolna i 84 ochotnicze, te ostatnie składają się z 2 miejskich, 6
małomiasteczkowych i 76 wiejskich.
Jedna straż pożarna przypada na 5
miejscowości o przestrzeni 106 kim.
kw. Gdy zważy się że nie wszystkie
straże spełniają należycie obowiązki,
przeważnie nie z winy samych straży,
a z braku dostatecznego sprzętu gaśni
czego, zaopatrzenia w konie do poża
ru i wodę dla akcji przeciwpożaro
wej — to stwierdzić tutaj należy, że
straże pożarne pow. Olkuskiego mają
nad wyraz uciążliwe zadanie.
Dla porównania stanu wyszkolenia
s-tiraży, orjentacji dowództwa, zade
monstrowania społeczeństwu stanu i
wysiłków nad wyszkoleniem straży i
propagandy idei pożarniczej oddział
powiatowy zorganizował pięć zjaz
dów rejonowych: m Bolesławiu, Pili
cy, Skale, Żarnowcu i Wolbromiu, w
których to zjazdach wzięło udział 74
straże w sile 1595 strażaków.
Świadomi tego, że Polskę obronić
można wtedy, gdy każdy obywatel
państwa będzie umiał władać bronią
i skutecznie z niej strzelać oddział
powiatowy Związku straży pożarnych
R. P. w Olkuszu przepromadzil do
roczne zawody strzeleckie o mistrzo
stwo straży pożarnych na 1934-~~,
które odbyły się w 9 miejscach: Bolesalroiu, Cieślach, Pilicy, Smardzewi
cach, Suioszomie, Kidowie, Wolbro

„Cutty et Conap”
W SAVOYU.
Występy artystek i artystów, produku
jących się n<ai parkietach rest»au'raicyj., dan
cinigów i kalblairetówi nie stoją zaizwytzaj
na zbyit wysokim poziomie. Miłym wy
jątkiem i niespodzianką są produkcje
węgierskiej ipary tanecznej „Cutty et
Comp<;. w sosnowieckim Savoyiu. Para
ta, popisująca się swą szbulką po iaz pier
wszy w Zagłębiu, a jak się Zdaje po raz
dnńgi dopiero w Poliscs repirezentiuje -naj
wyższą klasę tańca o charakterze grote
ski, i parodji. Znakomita- feckniika w po
łączeniu z iście wigierskim, jakby zapra
wionym papryką, temperamentem, da.jc
efekty nadzwyczajne.
SzczeigióSinie lepsza, żeńska część duciu,
ip. Mina występująca, również jako soiistku, Ludzi podziw precyzją ta-ńca, jak i
żywioiłowym taiienrtem komiiciaaytm.
Para więtgjers-kich ariystów obiera hucz
me błrawa i przyciąga ido popularnego
Savoyu liczną publiczność.
Uzupełniają progaam występy pp. Por
nęłbińskiej i Aliliany.
Pst.
X DROBNY POŻAR. Wczoraj rano ba
wiące się w suterynie domu nr. 7 przy
uiicy Pawiej w Sosnowcu dzieci zapruszyiy ogień, wskultek czego zapatPił się
kożuch ora.z inna odizież. Ogień stłumiła
w zarodku przybyła wflktóbce na miejsce
straż miejska

KURTFF
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Dla Pań na karnawał!!!
Nowe modele TOREBEK
wiaesorowych, zamszowych, jedwabnych,
oraz złote i srebrne komplety skórzane
do sekien, poleca:

Pracownia Wyrobów Skórzanych
i Przyborów Podróżnych

s Z. PIECHOCKI
Dąbrowa Góra. ul. Sobieskiego 13.

S2i!!!^ OLKUSZA
„ORZEŁ4* — dzisiaj „Imitacja życia**,
■w dn. 6 i 7 bm. „Pieśń miljonów*.

Powiększenie granic

1

ZA r v n D N F

niedziela 5 stycznia 19% roku.

CnODT: wychowani C
Mli 1 1
FIZYCZN JU
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JŁ2i!!ł£ ZAWIERCIA

ZDOŻYWIANIE DZIATWY SZKOLNEJ
W ZAWIERCIU. Dzięki ofiarności społe
czeństwa zawierciańskiego, miejski Ko
ła w całej rozciągłości konieczność współ mitet Fund. Pracy z chwilą zakończenia
Konferencja narciarska
pracy obu tych czynników, przyczem feryj świątecznych, rozpoczyna akcję
przyjęto zasadę, iż wykonanie wszel dożywiamia dziaitwy szkolnej, uczęszcza
W ZAKOPANEM.
jącej dó szkół powszechnych. Z akcji
W okresie świątecznym odbyła się w kich zadań w zakresie narciarstwa przyj dożywiania będą korzjystały dzieci, ro
Zakopanem doniosła konferencja unifi muje ozynnik społeczny, to jest Polski dziców bezrobotnych i biednych. Jak się
kacyjna; dotycząca organizacji szkolenia Związek Narciarski.
dowiaduemy, z akcji tej będzd? korzy
Berlin — Śląsk
w narciarstwie. W konferencji tej wzię
stało 2 tys. daieci, a dożywianie będ-zi*
li udział przedstawiciele M. S. Wojsk,
W niedzielę i poniedziałek gościć bę się odbywało w szkołach. Posiłek będzie
i P. U. W. F. ppłk. Ziętkiewicza^ major dzie w Katowicach hokejowa reprezen się składał z dobrej zupy gotowanej na
Kempski, major Łucki, kpt. Niemiec, po*r. tacja Berlina, która rozegra na sztucz mięsie i kawałka cbtebaKasprzyk, por. Pawlik i inni, przedsta nym torze dwa spotkania z repiezentawiciel Min. WR i OP p. Petkiewicz, cją śląska, wzmocnioną trzema krako- X LINJA KOLEJOWA ZAWIERCIE
przedstawiciele Polskiego Związku nar wianiinaimi: Wofikowiskim, Kowalskim i PORĘBA. Przed ub. świętami w Zawier
niarekiago red. St. Facher, inż. Ramza i Mtarchewczykiem. Początek spotkań o ciu bawiła, jak wiadomo komisja z dy
rekcji warszawskiej PKP., która badała
B. Czech oraz przedstawiciele C. I. W. godz. 20.
na miejscu wtuaz z władzami miejskie-mi
D. kpt. L/ubicz-Nycz, kpt. Suchorzewski
kpt. Herhoid. Konferencji przewodniczył Dniżynowe mistrzostwo Polski w boksie wybudowaną linję kolejową na szlaku
Dzisiaj odbędą się diwa dalsze mecze Zawiercie — Ponęlb-ł. Od Poręby do Sie
ppłk. Ziętłkiewicz.
Konferencja trwała pięć dni, w ciągu o drużynowe mistrzostwo Polki w boksie: wierza prowadzone były w sezonie let
których pracowano po 10 godzin dzien w Poznaniu: Warta — Skoda, a w Ło nim tyiko roboty ziemne. Próby’ przejaz
du pociągu z komisją dały b. d'obre wy
nie. W wyniku narad powzięto szereg dzi I. K. P. — I. K. B. Świętochłowice.
niki. Jak nas informują w pierwszych
uchwał, z których najważniejsze przed
Warta poznańska w Berlinie
dniach maja b.r. limja Zawiercie — Porę
stawiają się następująco: 1) określono
W niedzielę, 5 b. m. w Berlinie roze ba zostanie już uruchomiona. Natomiast
icdizaje i kategorje kursów narciarskich. grany zostanie na boisku w Tempelhofie
2) zunifikowano ogóltne zasady szkolenia mecz piłkarski między poznańską Wartą, z chwilą rozpoczęcia 6ię sezonu, zostaną
i zdefiinjowano wszystkie ewolucje, wcho a kombinowanym zespołem, złożonym z wznowione dalsze roboty na trasie od
Siewierza do Tarnowskich . Gór, gd-zip
dteące w skład nowoczesnej techniki jaz graczy Tennis - Borussi i Blau-Wei6s.
znajdą pracę bezrobotni z Zawiercia.
dy na nartach, 3) ustalono zagadnienie
R. K. S. Czarni — S. S. Płomień
egzaminów instruktorskich, które opiera
X NOWY SEKRETARZ STÓW. KUP
ją się o zasady akcji wyszkoleniowej
W niedzielę dnia 5 bm. o godz. 14 na CÓW POLSKICH. Jak się dowiadujemy
P. Z. N. i będą przeprowadzame wiyłącz boisku S. S. „Piomień1 w Milowica'h od został awolmiony długoletni sekretarz
nie przez komisję, składające się z upo będą się koleżeńskie zawody w piłkę Stów, kupców polskich w Zawierciu p.
ważnionych instruktorów P. Z. N., 4) nożną między R- K. S. „Czarni** a S. S- Miciulski. Na jego zaś miejsce zaangażo
przeprowadzono zasadę normalizacyjną Płomień".
wano p. Stajno.
części ekwipunku narciarza, aby prze
CKS w Chorzowie
ciwdziałać ukazywaniu się w handlu wy
robów, obliczonych wyłącznie na ko 6 bm. drużyna piłkarska CKS Czeladź
rzyść handlową, bez uwzględnienia po wyjeżdża do Chorzowa, gdzie spotka się
Do Kasy Chrześcjańakiego T-wa Dobro
trzeb korzyści narciarza, 5) przep.owę z wicemistrzem Śląska AKS.
Czeladzi a nie wyjeżdżają bez Dyrdy czynności w Sosnowcu zamiast życzeń Nowo
dzono korekrturę słownictwa fachowego
rocznych
złożyli do dyspozycji Ks. Kanoni
i Czapli, a skutkiem dłuższej przerwy ka Fr. Raczyńskiego
w narciarstwie.
Dr. Suchodolscy zł. 10
Konferencja ta, w której z jednej stro latiwo mogą przegrać. W Chorzowie wy Związek Farmaceutów pracowników Oddz,
ny występował czynnik oficjalny, a z stęp mało znanej tam drużyny CKS budzi Zagł. Dąbr. zamiast wieńca na trumnę Kelp
gi ś. p. Zygmunta Kuleszy na najbiedniej
drugiej zaś czynnik społeczny, wykaza duże zainteresowanie.

GMINY SŁAWKoW
Po 124et»nich staraniach gmina Siew
ków doczekała się zmiany grenie i włą
czenia de jej obszaru ankiaw i kilka
miejscowości z terenu sąsiedniej gminy
Bolesław.
W ostatnim numerze „Dziennika Uete-w44 ukazało się rozporządzenie ministra
spraw wewn., o wyłączenie z terenu gmi
ny wiejskiej Bolesław; przysiółka Ko
mora, koionji Walcownia, fabryki braci
Szajn, Chwaliboskie — pustkowie, Sław
kowskie Wyeiołki, grunty da-wn, kopalń:
„Jerzy* ‘ i „Ulisses", wsi Dębowa Góra
Wów państw. Dębowa Góra i osady
Ryszka — i przyłączenie do gm- Sław
ków.
Rozporządzenie nabiera mocy z dn. i
kwietnia r.b.
Dzięki temu, a głównie przyłączeniu
fabryki Szajnów, budżet gm. sławkow
skiej od widu lat deficytowy, będtóe
mógł być wreszcie zrównoważony.
X ZJAZD WOJToW I SEKRETARZY.
Pod1 przewodnictwem p. starosty Giisz*ryńskiego, odbył się onegdaj w OBkuszu zjaizd wójtów i sekretarzy gminnych
n® którym omawiano sprawy: wykony
wania nakazów kannych, politykę budowiaają, sprawy wojskowa, gromadzkie, bu
dżetowe i t-d.
X WYMÓWIENIA. OTO i KR w Oku8OT z dm 1 bm. wymówiło pracę całemu
personelowi instruktorekiem/u, z wyjąt
kiem instruktorki Kół goep. wiejskich,
która jest na etacie Wydziału powiat.
Doniosłe orzeczenie Sądu Najwyższego
X OPŁATEK W WIELMOŻY. Przed
wczoraj we wsi Wielmoża, gm. Sułoszo
W SPRAWIE PRETE NSYJ DOLAROWYCH
wa odbył się wspólny opłatek kółka rol
Ogłoszone zostało zasadnicze orze stania płacenia procentów od pożycz
niczego, koła gosp. wiejsk., koł»a młodzie
ży „Młode Wieś" i straży. W czasie o- czenie Sądu Najwyższego dotyczące ki gwarantowanej temi wekslami rów
pładka przemawiał ks- Knap, proboszcz 2 zobowiązań wekslowych w dolarach, nież przed obniżeniem kursu dolara.
Ządnoża. Po opłatku odbyła się zabawa które zostały zaciągnięte w okresie Uwzględniając skargę kasacyjną, Sąd
przed dewaluacją waluty amerykań- Najwyższy orzekł zgodnie z art. 40
taneczna.
prawa wekslowego, że rozstrzygający
5
Wb rew stanowisku sądów dwóch tn- jest kurs waluty krajowej w dniu wy
X KIEPSKA POLITYKA CUKROWA.
Bank cukrownictwa, w Warszawie, posia stancyj, rozipatrując powództwo Sa magalności weksla, opiewającego na
dający, jak wiadomo, monopol sprzeda muela Kulkina przeciwko Zacharwi- walu-tę obcą. Data wymagalności we
ży cnkrui, pia tylko jednego uprzywilejo czowi o 1000 dolarów, Sąd Najwyższy ksla jeet datą płatności.
wanego odbiorcę huTtowmika-żyda w Ol uznał, że powodowi należy się pełny
W ten sposób uznanem zostało, _’.z
kuszu. W’ dodatku hurtownik ten prowa kurs przed spadkiem wartości dolara. wierzycielom wekali dolarowych, które
dzi jednocześnie hurtową sprzedaż mąki W procesie tym powództwo opierało były płatne przed deprecjacją dolara,
i otrąb. Ponieważ te diwa oetatmde arty się na wekslach in blanco nie zapro należy się wierzytelność według kur
kuły dają mu więcej zysku, aniżeli cu testowanych, a wystawionych jeszcze su 8.99, a nie według obniżonego kur
kier, niewiele on dba o stałe zaopatrywa w okresie przed dewaluacją, które su 5.30, jak zasądzały sądy niższych
nie akilepów-detalietów. Często tak bywa stały się wymagalne wskutek zaprze- instancyj.
że hurtownik ten niema cukru, albo w
delikatny sposób uzależnia sprzedaż od
Kronika gospodarcza.
kupna u niego mąki. Wskutek odmowy
PŁATNOŚĆ PODATKÓW W STYCZNIU. Władysława Wróblewskiego, na którem ra
Banku sprzedaży cukru innym huntowmiwysłucha sprawo zdam,a diyrekcji z dzia
kom oSkustkim, traci Rząd około 20 tys. W styczniu płatne* są podatki następujące: da
1) do 15 stycznia — zaliczka miesięczna na łalności Banku w grudiniu roku ubiegłego.
zł. mieś., gdyż sprasdaż cukru zmniej podatek przemysłowy od obrotu za rok 1935 Następnie rada rozpatrzy rorzędistawione
szyła się o około 800 m/tr. miesięcznie.
w wysokości podatku przypadającego od o- przez dyrekcję Banku sprawozdanie i bilans
Potekicgo wraz z rachunkiem zyskó>w
X SZWAGIERSKA ZEMSTA. Przedwczo brotu, osiągniętego w grudniu 1935 r. przaz Ban-ku
handlowe I i II kiategorj: i strat za rok 1935 oraz określi dywidendę.
rajszej nocy spłonęła stodoła wraiz ze iprzedsiębiorstwa
przemysłowe I—V katego.rji, prowadzące Doroczne zgromadzenie akcjonarjwszów Ban
zbożem Romana Pacieja w Łanach Ma prawidłowe księgi handlowe oraz -przez ku Polskiego będeie wyznaczone przypusz
■
łych, gm. Żarnowiec. Śpieszący do ratun przedsiębiorstwa sprawozdawcze; 2) do 15 czalnie na koniec lutego r.b.
PRODUKCJA ŻELAZA I STALI W CZE
ku sąsiedzi poszkodowanego, zauważyli stycznia zaliczka miesięczna na poczet nad CHOSŁOWACJE
W
listopadzie
1935
r. wy
podatku od dochodu, osiągnię
uciekającego jakiegoś osobnika od sto zwyczajnego
tego przez notarjuszy i pisarzy hipotecz produkowano w Czcchosłowacj-i 67.347 ton
doły. Poczęto go gonić, lecz wskutek nych w miesiącu grudniu 1955 r.; 3) do 31 żelaza surowego wobec 77.000 ton w paź
IV rata podatków: od nierucho dzierniku ub. r., a 49.000 ton w listopadzie
ciemności, osobnik ten znikł. Podjęte do- stycznia
r. Prodiutkcja -w stosunku do listopada
chodzeniie policyjne ustaliło sprawcę pod mości, od lok-ali i od‘ placów budowlanych 1934
za rok 1935; 4) do 7 stycznia — podatek do 1934 r. wzrosła więc o ca. 18.000 ton. Pro
palenia, którym okwzał się szwagier po chodowy od uiposażsń służbowych, emerytur dukcja stali wynosiła w listopadzie ub. r.
szkodowanego, Piotr Obara z Wierzbicy, i wynagrodzeń za najemną pracę, wypłaco 110.273 t. wobec 111.000 t., w październiku
gm. Kidów. Obara dopuścił się podpale nych przez słiiżbodawcę w grudniu 1935 r.; ub. r., a 72.000 ton w listopadzie 1934 r.
nia z zemsty ne. tle majątikowem. Został 5) dc 5 stycznia — podatek od energji ele Wzroeit wytwórczości w listopadzie ub. r. w
ktrycznej, pobranej przez sprzedawcę ener stosunku do listopada 1934 r. wynosi prze
om wczoraj zatrzymany.
gji elektrycznej w czasie od 16 do 34 grud to ca. 38.000 ton.
X PRZYTRZYMANIE ZŁODZIEJA KIE nia 1935 r.; do 20 stycznia tenże podatek
OBRADY MIĘDZYNARODOWEGO BIU
SZONKOWEGO. 2 bm. ne. targowisku w pobrany przez sprzedawcę enengje elekt rycz RA PRACY. W lutym r. b. obradować bę
w ciągu pierwszych 15 dni stycznia 1936 dzie w Genewie szereg komisyj Międzyna
Katowicach zatrzymano na gorącym u- nej
r. Nadto płatne są zaJegłosęj odroczone lub rodowego Biura Pracy. W dniu 14 lutego rb.
ezyofou umiłowanej kradzieży kieszonko rozłożone raa raty z terminem płatności w obradować
będą komisje wczasów robotni
wej na sak odę Anny Blokosz z Kątowic. styczniu, oraz podatki, na które płatnicy o- czych i dla spraw pracy w rolnictwie, w
Jana Moskała, pochodzącego z Offlku»ze, tnzymali nakazy płatnicze z terminem płat dniu 15.2 komisja dla spraw wolności i
związków zawodowych, i w dniu 18 lutego
amaeezkałego w Katowicach pnzy ni. Kra ności również w tym miesiącu.
POSIEDZENIE RADY BAN komisja dla eipraw bezrobocia. W dniu 20
kowwłaąj nr. 75. Kiaszankowca osadzone KUDOROCZNE
POLSKIEGO. W dniach 21, 22 i 23 stycz lutego rh>. odbędzie się 74-ta sesja Rady
w Areszcie policyjnym do iprzaprowa- nia r.b. odbędą się posiedzenia rady Banku Administnacyjmej Międzynarodowego B|iurą
Polskiego iood przewodnictwem prezesa d-ra Pracy.
renia ds&erch dochodzeń.

GOSPODARCZE

OFIARY mimmi

szych Chrzęśćjan T-wa Dobroczynności zł. 20
Zł. 6 — zamiast życzeń Noworocznych na
bezrobotnych składa A. Goibioinorwa.
NA PARKIECIE

Schwytanie groźnego
BANDYTY
W swoim czasie centrala póliicji śLeck
czej w Warszawie drogą radjową nadała
list gończy za Bronisławem Owczarkiem,
który przy pomocy bandy dokonał kilku
napadów i morderstw. Banda Owczarka
została przez policję zlikwidowana, a po
szczególni jej członkowie wyrokami są
dów doraźnych sk-azani na karę śmierci.
Z całej bandy ocalał jedynie herszt, któ
ry zbiegł w niewiadomym kierumku. Włfl
d>ze policyjne w Lodzi dowiedziały się
że niebezpieczny bandytą przybył do Ło
dzi. Dalsze dochodizenis ustaliło, że ukrywa się on w parku Wenecja p^zy szo
sie pabjanickiej. Kilkunastu wywiadow
ców wtargnęło do parku, zamierzając alesztować bandytę. Na wid<ok wywia
dowców Owczarek wyciągnął 2 rewolwe
ry, z których oddał kilkanaście strzałów,
na szczęście jednak chybił i został uję
ty. Skutego w kajdany przewieziono dk
aresztu przy komandzie policji.

Skazanie sprawcy kradzieży
70 TYS. ZŁOTYCH
Przed sądem toczył się proces techni
ka bud'Oiwila.nego 52-letniego Józefa Graca
z Halicza, który shradł u niejakich Kim
lerów 70 tys- złotych, opuścił rodzinne
miasto, przybrał tytuł inżyniera Kologiodkiewicza i udał się w podróż po ce
łej Polsce. Rzekomy inżynier wybrał się
dk> Lublina i innych miast, gdzie w ciągu
trzech miesięcy roztrwonił około 50 tyt?.
złotych. W wyniku rozprawy Graca ska
zatno na 3 lata więzienia.

Wypadek śpiączki
NA POLESIU

Dep. służby Zdrowia Min. Opieki Spo
łecznej zanotował wypadek śpiączki na
Polesiu.
Jest to choroba u nas rzadka i bardtzo
n iebezipiełcan-a.

Pożary w Polsce
Według obii<zeń w Pokce wybucha
rocznie ponad 20.000 pożarów; które
cięrtnie niszczą 60.000 budynków, ogólnej
wartości 100.000.000 złotych.

„KURTEK

Nr. 5

nTećTzTeTa 5 stycznia nrsfi roEń.

ZACHTJTJUT

PROGRAM RADJOWY

Puszcza pogrążana w letarg

NIEDZIELA 5 STYCZNIA
9.00 Sygnał czasu i kolenda. 9.05 Gazetka
rolnicza". 9.15 Melodje Moniuszki i staroda
wne pieśni polskie (płyty). 10.00 Fragmenty
z najpiękniejszych oiper (płyty). 10.30 Trajifimibja nabożeństwa z kościoła św. Krayża w
Warszawie. 11.57 Sygnał czasu, hejnał. 12.05
„Co słychać na Śląsku?*4 12.15 Poranek mu
zyczny. 14.00 ,.Pierwsi nasi królowie*' roz
dział z książki Jmljaina Wołoszynbwskiego
pt. ,3yło tak!’’ 14.20 „Różne melodje w wyk.
chóru Eryatna i ork. J. Lensena (płyty). 15.00
„Jak hodować kaktusy" pogadanka. 15.10
Ar je w wyk, Marji BorzysŁawękŁej.^ 15;22
„Zadania i cele organizacji rolniczej'* poga
danka. 15.35 Tańce ludowe (płyty). 15.45
„Wójtowie przed mikrofonem". 16.00 „0 Sta
siu narciarzu*4 opowiadanie dla dizicci star
szy oh. 16.15 Koncert kameralny. Wykonaw
cy: Józef Madeja—klarnet, Jan Rakowski—
iawtówka i Far. Lukasie wicz—fortepian. 16.45
„CaLa Polska śpierwa“. Kolendy w wyk. ehóiro i-w*. ,Jjotnia‘4. 17.00 „Kanarki przed mi
krofonem". 17.15 „Jak zabawa —- to zabawa**
:(piytvV. 1740 „Migawki reigjonailne — audy
cja ze Lwowa. 16.00 Recital skrzypcowy Zdzi
s&wa. Roesneja. 18.30 Teatr wyobraźni: Słushowi^to oryginalne Arnolda Wilinera r> t.
„Jubilat** (wznowieni.-). 19.10 Wiadomości
•portowe. 19.15 Koncert reklamowy. 19.25
„Bery i bojki śląskie". 19.45 „Co czytać*'?
20.00 „W muzykalnym domu'*: „Wieczór bal
lad". 20.45 .„Wyjątki z pism Józefa Piłsud
skiego*'. 21.00 jNa wesołej lwowskiej faji*'.
21.30 „Hi®torja z końca świata*4 feiljeton Cramftn Bud. 21.45 Wiadomości aportowe. 22.00
Muzyka taneczna w wyk. malej onk P. R.
i „Trójki radjowej**,

Niezwykły wynalazek amerykańskiego uczonego
Badacz amerykański dir. Wolgamg,
wynalazł podojzoo strzelbę, którą na
bija się rakietami gaizoweimi. Kilku
nastu strzałami z tego gazowego ka
rabinki inoż.uu stosunkowo dużą partję puszczy talk zatruć, że wszystkie
zwierzęta, znajdujące się na tej prze
strzeni. popadlną w stan letargiicizinego
omdlenia.
Działanie gazu trwa tylko dwie do
trzech godzin. Po. tymi czasie zwierzę
ta wracają do zdrowia, nie panosząc
żadnej, szkody.
Próiby, wykonane pirzez amerykań
skiego uczonego w jednym z diużych
ogrodów zoologicznych, dały bardzo
pomyślne rezulltaty.
Obecnie, jak donosi prasa amery
kańska. dr. Wolgaing wybiera się ze
swym karabinem gazowym do BrazyIji, aby w tamtejszych niezbadanych
puszczach przeprowadzić badania. Uiczoiny zamierza w rozmaitych porach

dnia i nocy killkuina^tu sirzajiami po
grążyć damy ■od'ci|nek puszczy w sen
letargicziny i następnie dolkomywać do
łki adnych zdjęć ftograficznydi.
Dzięki temu wynalaizlkoiwi, będ.zie
można fotografować życie puszczy
bezpośrednio, urnie ruchom łone w pew
nym momencie.

8
8
i
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SKŁAD APTECZNY

M. JAGIEŁŁOWICZ

9.00 Sygnał czasu i kolenda. 9.03 Orkiestrą
Edith Lorand gra na dzieńdobry (płyty).
10.00 Wiązankę kolend śląskich wykona chór
mieszany Stów, kolejarzy śląskich. 10.30
Transmisja nabożeństwa z kościoła N. M. P.
w Wielkich Piekarach. 11.57 Sygnał czasu,
hejnał. 12.03 .Duchy złośliwości" humoreska
Wł. żelechowakiego. 12.15 Poranek muzycz
ny 13.00 Teatr w/obraźni: Fragment słucho
wiskowy ze szi/uiki Zofji Nałkowskiej „Dom
kobiet*4. 13.20 Koncert muzyki tanecznej w
wyk. malej ork. PR i „Trójki radjowej*.
14.00 „Dwiic opowieść" z>e „Skalnego Pod
hala44 Kazimierza Przenwa-Tetmajera. 1420
Muzyk* taneczna (płyty). 15*00 „Jasjans i ro
bótki" pogadanka. 15.15 Audycja kolepdowa
w wytk. kókmdmików liwowskicih i chór
„Bard”. 15.35 Słuchowisko wiejskie pt. „He
ca w Jaźwinach4* 16.05 Recital fortepianowy
Ireny Kaszowskiej. 16.35 Teatr wyobraźni:
Słuchowisko „Wielka stawka*4 w-g H. Lefcb.re‘a. 17,05 Muzyka taneczna w wyk. zespo
łu Henryka Golda. 18.00 „Benedykt Dybow
ski" pogadanka. 18.10 „Minuita poezji*': Wier
sze Wiktora Gomiulickiego. 18.15 „Szopka na
Starem Mieście44 Or-Ota — słuchowisiko dla
dzieci. 18.45 Koncert reklamowy, 19.00 Skrzyń
ka ogólna. 19.35 Wiadomości aportowe.. 19,40
..Nasze tańce*4 (płyty). 19.50 Pogadanka akuailna. 20.00 Audycja żołnierska. 20.40 ,.Obrazek z Polski współczesnej". 20.45 Ar je i
pieśni w wyk. Mieaz. Świeckiego. 21.15Wie
czór literacki poświęcony Ignacemu Chodźce". 21.45 Wiadomości sportowe. 22.00 Ko-nce-rt svmfo<niczny. Wykonawcv: orik. symf. !
Irena Dubiska—®k.-zypce. 23.05 .Trzy r.k:e..
stry grają do tańca“ (płyty).

ACH TAK!
— Kiedy straciłem żonę, straciłem równo
cześnie mego najlepszego przyjaciela.
— To zrozumiałe.
— Tak, ona z nim uciekła.

Fachowe opracowanie, eatetyęzna szata
zewnętrzna i niezwykłe niska eenc (50 gr.)
i winny skłonić każdego do nabycia tego
wartościowego .Informatora'*.

I

oryg. norweski „Goldmeda!"

PONIEDZIAŁEK 6 STYCZNIA

5 zawierający tysiące adresów placó
wek przemysłowych, handlowych, rze
miosła, wolnych zawodów itp.

I

Tran leczniczy, świeży
nadszedł i poleca go:

Wkrótce ukaże się i będzie wszędzie
do nabycia

amerykańskiej floty powictrzmej.

OGŁOSZENIE.
Komitet Rozbudowy m. Dąbrowy Górniczej, odnośnie
pożyczek budowlanych, powiadamia budujących się, że na
rok 1936 wyznaczył Bank Gospodarstwa Krajowego dla lud
ności miasta Dąbrowy Górniczej kontyngent w sumie 130.000
złotych z czego na budownictwo blokowe 50.000,— zł,, na
drobne budownictwo mieszkaniowe 50.000,— zł., i na remon
ty domów o małych mieszkaniach 30.000,— zł.
Pożyczki wymagają zabezpieczenia hipotecznego
Szczegółowych informacyj udziela Wydział TechnicznoGospodarczy Zarządu Miejskiego. Tamże składać należy naj
później do dnia 20.1. 1936 r. podanie z następuj ącemi załącz
nikami:
1. Wyciąg hipoteczny,
2. Projekt (dla domów blokowych i domków mieszkal
nych)
3. Kosztorys (dla domów blokowych, domów mieszkal f
nych i domów przeznaczonych do remontu),
4. Opis nieruchomości i stan budowy.
•
KOMITET ROZBUDOWY
m. Dąbrowy Górniczej

Cichy Antom

raistrj stoltraki
SOSNOWIEC,
ul. Piłsudskiego Nr. 52
Wykonuje wszelkie roboty meblowe od
najskromniejszych do najwykwintniej
szych według najnowszych katalogów
krajowych ! zagranicznych.
wykonanie pierwszorzędne pod gwarancję
Ceny kryzysowe.

Warunki płatności b. dogodne,

tzisla Ma sprzedał

,103

mHi.

zapisy os wsujRlrt Ito
Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego
(x pełnemi prawami szkół państwowych)

i 6-klasowei Koedukacyjnej Szkoły Powszechnej

im. H. Rządkiewiczowej
w Sosnowcu, ul. Rudna 5, tel. 4-65
przyjmuje kancela-ja szkoły

w godz. od 9 do 14

Egzaminy wstępne od 10 stycznia

150

. ........... .. ■'

Masz zamiar przeprowadzić się?

I

„WYGODY”

SI

Każdy, kto cierpi na kaszel, bronchif, chrypkę, zaflegmifciiie
płuc oraz koklusz, powinien natychmiast zabrać się do lecze
nia. Dobrym środkiem na choroby płuc okazał się preparat
FagOgiOl. Przy użyciu Fagos&lu zimniejsza się kaszel. Fagosoł
dostać można we wszystkich aptekach. Sflcł. gł. apteka H.
Rosenst-adHa., Warszawa, Piec Grzybowski 10.
8821

• właie.

CHCESZ UNIKNĄĆ KŁOPOTOW
ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZKĄ?

Dąbrowa Górnicza, dnia 3 stycznia 1936 r.

Chorzy na płuca

ZAKŁAD STOLARSKI
MEBLOWO-BUDOWLANY

i

Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 48.
tel. 10-14.

=

I

I

BIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBli
DZIŚ FLIP I FLAP w firnie:

Kino „ZAGŁĘBIE44 Sosnowiec

♦

Od poniedziałku dn. 6 stycznia 1936 r.
Tyran, despota, morderca...
mimo wszystko
niewolnik
miłości!...

Byli sobie dwaj hultaje
stworzyli sws najlepsze kreacje, które przejdą do historji komed.ji fi
rnowej. — Cudowna reżyserja, genjalna gra artystów. wspaniała mu
zyka i frapująca treść.
NADPROGRAM:

CZERWONY SUŁTAN
Dzieje krwawego tyrana wschodu

ABDUL HAMIDA

KINO

EDEN

W roi. gł. F. KORTNER
NILS ASTHER
ADRIENNE AMES

Nadprogram: TYGODNIKI

Z Adrjatyku na Bałtyk
Filtn ilustrujący inauguracyjną podróż motorowca tra>ii6atl»n4yctlńego
^Piłsudski" z Triestu do Gdyni

Od dnia 6 stycznia 1936 r. i dni następne

OCZY CZARNE
Najwspanialsze arcydzieło filmowe o carskiej Rosji, rozbrzmie
wające wspanialemi melodjami i chórami rosyjskiemi
W roi. gł.: HARRY BAUR i SIMONE SIMON
Nadprogram: Tygodnik Pata
reżys. W. TURZAŃSKI.
Dziś o godz. 11.30 poranek z filmu .Byli sobie dwaj hultaje”
z Flijpem i Flapem

PATA.

wiimniiiwniwwi

I

MARTA

KINO

iii

iiihiw

iiiiiMiMimuimiiuaM—k—■

JAN KIEPURA

EGGERTH

D"Lgr“l
ma zaszczyt zaprosić wszystkich swoich sym
patyków ca szampańską komedję wiedeńską pt.

w najnowszym i najlepszym filmie p. t.

„s M1MUU
Mi

Nadprogr.m: Najnowsi. Tygodniki P.ta i Paramountn.

Ł

Wkrótce: „CZERWONY SUŁTAN" Abdul Hamid.

w Sosnowcu ui.
W arszawska 2. UWAGA!

Niechaj wszyscy spieszą obejrzeć to arcydzieło,
gdyż film wyświetlany, będzie tylko krótki czas.

..KUR TER ZACHODNI*

10

„ SOSNOWIECKA KOTLARNIA I ZAKŁADY MECHANICZNE

JOZEF KUBALKA w Sosnowcu :
Teł. Nr. 1-70. ul. Aleja Montwiła-Mireckiego 14.

Bocznica własna.

niedziela 5 sty<’nia 1956 roku.

Nr.

Zawiadamiamy P. T. Odbiorców, że w związku z obniżką ce ny wę
gle?, począwszy od 1 stycznia 1936 r. opłaty za energję elektryczn ą oraz
,*aty za wynajem liczników i ograniczników na mocy § 75 i § 80
Uprawnienia Rządowego Nr. 194 zostają obniżone o 6,4$%, a więc
wynosić będą:

d
|

xa jedną kilowatogodzinę dla światła- na niskiem napięciu zł. 0,44
0,20
.>
.. siły
»»
»»
n
„ światła na Wysokiem „
0,40
n
n
0,16
•0
M
..
.. «iły
,,
.»
n
Opłata miesięczna za ogranicznik 0,40
0,40
„
n
„ lieznik do 3 Amperów
0,80
0,97
..
•
»
J
10
w
1.20
M
1,45
.»
m
»»
n
D
m
W

WYKONYWAt
KOTŁY PAROWE wszelkich zyatemów ich części składowe oraz reperacja tychże
Aparaty dla fabryk chemicznych. Zbiorniki i kadzie do wszelkich płynów, kominy żelazne
wanny do eynitowania. Całkowite przewody i odwadniacze
Wszelkie konstrukcje żelazne. Spawanie wszelkich robót elektrycznością,
8594
Posiada stale na składzie kotły parowe i lokomobile używane

Taryfa ryczałtowa wynosić będzie miesięcznie:

DROBNE OGŁOSZENIA
■mHMHmeMMM

POSADY
i PRACE
POTRZEBNA
służąca do wszystkie
go z dobrem praniem
i gotowaniem. Zgła
szać się ze świadectwa
mi, Sosnowiec, Rudna
5 (Gimnazjum) od go
dziny 5 do 5.
131

POTRZEBNA
ekspedjentka z bran
ży spożywczej kolo
nialnej. Wiadomość:
Sosnowiec, Modrzęjow
ska 1 m. 11 między —
godr 17 — 20
141
KRAWCOWA
wyikwall-fi-kowana —
przyjmie pracę w do
mach. Zgłoszenia *Adniwstrąęja K Z.
Sosnowiec.
155

urna i mvcno«anie

Przedstawicie li

ANGIELSKI
KONCESJONOWANE walc, tango, slow fos i
inne tańce wyucza —
Kursy kroju, szycia— NINA CICHONIOWA
modelowan ia Flo rsa Konrada 1. Wtorki i
tyny Stypułkowskiej piątki.
156
Sosnowiec, Piłsudskie
go 30. Krój najnow
szy. Żapiisy uczenie
LOKALE
codziennie. Kończącym
świadectwa
prawne.
LOKAL
Przyjezdnym zniżki.
181 d-wupokojowy z przed
pokojem I piętro do
koóŁłsjo.nowane wynajęcia. Tamże rze
czy
do sprzedania. —
kursy kroju, szycia,
modelowania Za boro w Zgłoszenia: Małachow
skiej przyjmują za skiego 22, mieszkanie
9475
pisy.’ Krój nowoczesny 4
Kończącym świadect
3 POKOJE
wa prawne. Sosnowiec
z kuchnią słoneczne
Piłsudskiego 18
. 183 nowocześnie urządzo
ne w śródmieściu do
MATURYCZNE
wynajęcie od 1 lute
kursy — dodatkowe
go. Zgłaszać się moż
wpisy tylko dla za na od 11—13 1 Maja
awansowanych — do 14 u gospodarza.
10 stycznia od godz.
2 POKOJE
18 — 20, Katowice, —
Państwowe Gimna
kuduY.a z wygodami
zjum, u‘l. Mickiewicza II piętro od 1 lutego
163 do wynajęcia. Wiado
mość ul? Zakręt 7.
KON CESJOAOW A N Ł
149
długoletnie
żeńskie
3 POKOJE
kursy, kroju, szycia
modelowania, bielŁ- z wygodami na 1 pię
źniarsbwa Natalii Sty- trze do wynajęcia. —
pulikowskiej w Sosno-w Wiadomość: Sosnowiec
cu, Piłsudskiego 14 — Piłsudskiego 24.
190
Przyjmuje zapisy. —
P O K ÓJ
Kończącym św iad ectwa prawne. Przyje-zd umebjowany do wyna
nym zniżki. Dla pra jęcia Sosnowie-ą Pił
cujących specjalny sudskiego Nr. 110
kurs wieczorowy. 178 m. 10.

dla poważnej firmy poszukujemy we
wszystkich miastach. Wymagana kaucja .
około 500 zJ. Dobra egzystencja. Arty
kuły i projekty nowoczesnej dekoracji
okien wystawowych. Oferty pod „Ren
towne zastępstwo** do „Par‘‘ Katowice
POTRZEBNA
od zaraz zdol-na, wy
kwalifikowana ekspe
dientka do wędliniar
ni Gośka Będzin, Cze
ladżka 4.
194

POTRZEBNA
inteligentna (panienka
(wychowawczyni) do
dzieci — najchętniej
z Będzina, cb.rzęścjanka Zgłoszenia pod adresem: Będzin, ul. Ko
śeiuszki 22 m. 1 w
godz 2 — 3-ej po
południu.
196

KUHiMM i
SPRZEDAŻ
FORTEPIAN
Beckera póikoncertowy piękny sprzedam
lub zamienię na piani
no.. Wiadomość „Kurjer‘* Dąbrowa
198
M EB LE
uajkonzystjmiej kupisz
na raty — Obligacje
pożyczek. „Mechanicz
na Stolarnia1- Tali, Bę
dzim, Narutowicza —
Budującvm się ulgi.
199

INTELIGENTNA
OKAZJA
panienka poszukuje
posady u samotnego Pokój stołowy w .0pana lub dwóch osób rzeenu
kaukaskim
Zgłoszenia piśmienne wykonanie pierwszo
Filia Dąbrowa pod — rzędne do sprzedania
^Zaufana'*.
197 Sosnowiec, wialka 25
m. 1.
186
INTELIGENTNY
PIANINO
iw średnim wieku, pra
©owity, uczciwy, wy zagraniczne krzyżowe
dający językiem fran tanio sprzedam. So
cuskim, poszukuje — snowiec. Siełecka- 6—
toiejsca portjera. wo Ga lików a.
187
źnego, inkasenta Lub
DOMY - PLACE
jakiegokolwiek innego
Posiada poważne rdfe •gospodarstwa rolne i
tencje. Może zbożrć t. p. poleca jedyne—•kaucję. ChęULe ua wy • B1 u - u W i. Zgo cgeiUkie
jazd. Łaslkaiwe zgło gę. Sosnowiec, Żerom
szenia Administracja skiego 5 egzystujące
160
pod „Uczciwa od 1926 roku

'.Praca*.

200

MŁODA
inteligentna paniei^a
,poszukuje pracy
w
cha rakte rż e go spod y ni do sańiotńego pana
lub do wyższego do
mu zajrore eię dome-m
starannie miejscowość
obojętna. Łaskawe —
zgłoszenia do Admini
stracji.
169

TAŃCÓW
iJSKl I
TANCO
ZARZĄD MIEJSKI
podaie
nowoczesnych._ wiro
w Sosnowcu
x - - - ____________
wych
wyuczam
osobi
do publicznej wiado
mości, że w dniu 9 ście, wciągu dziesięciu
stycznia r.b. o godz. 11 dni, pewne, Sosnowiec
przed południem na Kuźnica 4. m. 8 —
Targowicy w Modrze- I przystanek za Sądem
jowie odbędzie 6ię -- Okręgowym.______ 174
rprzedaż drogą publi
WYUCZAM
cznej licytacji jednaj bezpłatnie kroju, szy
pary koni roboczych cia i modelowania —
wałachy)
121 Pracownia sukien An
na Szczepańska, Sosno
wiec, Sielecka 4. 126

Ilość
watów

W lutym, marca, kwiet
niu, sierpniu, wrześniu
i październiku

ZŁ

40
50
60
70
80
90
100
110
120

1.45
1.75
2.17
2^5
2,90
3,26
3.62
3,98
4,43

DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE
5, 3, 2 i i pokojowe pokój umcblowau y z
z wygodami do wyna w y godamii ca Jod zkinjęci a. W iadomość: — nem utrzymaniem. —
Sosnowiec. Bema 4 —
Marjacka 4, gospo
darz.
164
5 POKOJE
z kuchnią i wygodami
ZGUBIONE
do wynajęcia. Żerom
skiego 12.________ 128 DOKUMENTY
MIESZKANIE
UNIEWAŻNIAM
2 pokoje z kuchnią z
wygonami do wynaję zagubioną książeczkę
cia zaraz. Dąbrowa wojskową wydaną —
Górni za, ul. Konopnic przez P K. U. Zawier
kiej 19 oraz sklep — cie. Bolesław Kidawa.
Wiadomość u gospoda _________________ 125
rza ul Kościuszki 45.
LEGITYMACJĘ
139
szkolną wydaną przez
Liceum Handlowe w
ELEGANCKI
pokój do wynajęcia, Chorzowie zgubiła —
Wiesława RuWkówna.
na uł:cy Reymonta,
140
blisko przystanku —
tramwajowego. Wiado
mość w Administracji
9519

B. Felczer
Sxp>rtala św. Łazarza
w Warszawie
H Rudziński przyjmu
je w godzinach od 18
— 20. Dąbrowa Górna
cza*
ul Koścritua^k:
Nr. 2.
6'58
GORSETY
biustonosze można ku
pić lub zamówić naj
taniej. Pracownia Du■szoweb Sosnowiec,—
HaJe Rozwoju. 185

W St. Moritz zainstalowano wyciąg dila nar
ciarzy - zjazdowców. Wyciąg składa się z
luźno zwieszającej się stalowej liny, zaikoń
czonei stalowymi, ramionami, które „obej
mują4 narciarza zamierzającego bez wysił
ku dostać się na szczyt. Na zdjęciu kiero
wniczka aiufitrjackiej drużyny oltirnipijskiej
pań — Gerda Baumgarten zapoznaje się
z wyciągiem,

ONDULACJE
trwałą z gwarancją
zł. 5 wykonuje salon
fryzjerski Jloma-- —
Sosnowica, Piłsudskie
go 2.
171

K .2 r’milimetrowy
____ ;
Wiersz
jednotomowy: na 1-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.;|
tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 50 gr. za każdy wyraz.’i
S w tekście 45 gr.; za t<
« Szerokość szpalt przedI tekstem i w tekście ?0 mn, za tekstem 55 mm.; w niedziele |
*2 ' i —
świata 25*/* drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzega- ó
Sc
O nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada.

I

Z
ąsy-. ęsT

— Mib/Aow. kiosk St. Jaworskiego.

Buty oficerskie

to specjalność na za
mówienie poleca dyplo
mowany mistrz z War
szawy A GÓRSKI, Bę
dżin, 1 Maja 4 blok A.
m. 44.
201

MIÓD

NAJWYTWORNIEJ
SZE stroje balowe i
praktyczne garnitury
biurowe,
spacerowe,
wizytowe, palta jesień
ne, zimowe oraz futra
najtaniej
wykonuje
Zakład Krawiecki T.
Trybuleki, Sosnowiec,
3-go Maja lla.
9006

Pokost

ZDJĘCIA

PIANINO
harmonję, Łor-tepjan—
.-krzywce, dżezbend —
sprzedam • Będzin, Kol
lata ja 30 ■ Rarćnbiatt.
1992

?la4<‘chowlk.’Sf".r;-

ZŁ

1,93
2.41
2.90
W
336
4.35
4.83
5J1
5,80

Różne

Biuro

.....
„ . .... u
UM Mi liMiw ■

ZŁ

0,97
1,20
1,45
1,69
1,93
2,17
2,41
2,65
2,90

lipcowy świeżego zbi'»
ZAKŁAD
ru pod gwarancją —
prawdziwy poleca.ją
TAPICERSKJ
Ko ziół kow i Jędryczek
Sosnowiec. 3-go Maja Piotr Tomczyk, Sosno
Nr 21.
4057 wiec, Ncwopogcńcka
19. Poleca nowoczMne
otomany, tapczany, fo
tele kanadyjskie. Ro
farby, lakiery, pendzle bota pierwszorzędna
szczotki, mydła i t. p. Ceny koniku rwnc^-ne?
po cenach najniższych Warunki dogodne.
poleca: Fr. Pietranek.
901?
Sosnowiec, Mościckie
go 15 (v;js a v?s koścdo
ŚLUBNE
ta).
FOTOGRAFJE
artystycznie wykonuje
ZA SZYBKIE
i solidne kojarzenie S. Mieczkowska So
W YN AJ WIE
małżeństw składamy snowiec, Piłsudskiego
jatki, budki, sklepy
podziękowania „Swa
Bazar Bystrzanowskie kolorowe w suk towi** w Będzinie — 20. Uwag*: Filjń na
go (b. Rozwój) Sosno
skrzynka
pocztowa 7 Pogoni nie posiadam.
wiec, Modrzejewska niach i kostj li Traczowie i inni. 16“
9496
30. Informacji udzie mach balowych
la Administracja Ba- oraz zdjęcia gru
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
zaru.
193 powe i pojedyn
BLACHARSKO - DEKARSKICH
DO WYNAJĘCIA
cze na balach i
2 pokoje kuchnia po zabawach wyko Adam Hesse, Sosnowiec, ul. Orla 11, Tel. 4-58
Posiada na składzie w wielkim wyborze:
kój kuchnia wygoda
mi. Do sprzedania 2 nuje specjalista wanny, nasiadówiki, wanienki dziecinne, ko
kredensy Nowa 4 ISO Foto-Lazar Pił tły na bieliznę, balje blaszane, zmywaki, na
sady kominowe wirujące, latarnie powozo
sudskiego 14.
POKÓJ
187 we i t. p. wyroby blaszane. Ceny zmiżone,
a meblowany dla Pani
9415
lub Pana Sosnowiec,
ONDULACJĘ
Piłsudskiego 64 II p.
trwałą parową wykonywa Chrzęśćjańśki
Zakład; Fryzjerski So
snów icc, Okrzei 24 —
Pytlik. 191

pisania podań — do
władz SĄDOWYCH i
administracyjnych —
oraz przepósywań na
maszynie E. LWOW
SKIEGO, Sosnowiec,
Warszawska 6.
154

SOSNOWIEC. Kenlakcja: Piłsudskiego Nr. Ł
TeL 6X Skrytka poczt. 62.
‘Administracja: Piłsudskiego 4. TeL 73.
Redaktor naczelny przyjmuje
od godz. 11 — i i od 6 - 7.
3
Rękopisów redukcja nae zwraca.

W listopadzie, grudnia
i atyaaaiu

Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowekiem Sp. Ake

SPRZEDAM
sklep spożywczy zaraz
spowodu wyjażdu —
Sosnowiec. Orla 4. 176

SPRZEDAM
fabryczkę. gilz papiero
POTRZEBNA
sowydh bardzo tanio
■od 'zaraz zdolna wy tylko zaraz. Wiado
kwalifikowana eikispe-. mość: Sosnowiec, Pił
djan/tka do wędlin lar- sudskiego 38 m. 3.
ni Gośka. Będzin, —
___________ 147
. Czeladzką!.
188
MASZYNY
POTRZEBNY
do szyca ; do paso
uczeń na praktykę. — wania „J.ngęr*‘‘ jak
Salon fryzjen-iki „Ro nowe po 100 zł^ sprze
ma^ Sosnowiec, Pił da Oderberg, . Sosno
sudskiego 2.
170 wiec. 3-go Maja lla.
8542
BIURO OGŁOSZEŃ
SER TWAkpGOWY
Zgorzelcki. — Sosno
wiec, Żeromskiego 5 40 gr. za kę. Spół..pojeca dobre służące. , dziełuia Ziemiańska.
159
9263

czerwcu
cu

■

ZAKŁAD
POGRZEBOWY
J. RĄCZKA
SOSNOWIEC

Prez Mościckiego 13. Telefon 8-38
BĘDZIN, ul. Boczna Nr. 5

DĄBROWA Górnicza
Król. Jadwigi Nr. 7. Telefon 2-96
Urządza pogrzeby najskromniejsze,
najwspanialsze, ekshumacje, przewo
zy zwłok, karawany, wieńca, dekoracje
CENY BARDZO PRZYSTĘPNE.

> IEIIIL <
Chemika D-ra Franzosa,
Nacieranie atoauje się przy

REUMATYZMIE

kłuciu z powodu przeziębienia, postrzale,
ischiasie i t p. do nabycie w aptekach —
WYRÓB i GŁOWNA SPRZEDAŻ

APTEKA

MIKOLASCHA

LWÓW KOPERNIKA 1.

7211

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w każdam kosztują:
30 drobnych ogł. 20 ał.
20 drobnych ogŁ 13.00 zŁ
10 drobnych ogł 7.00 zŁ
5 drobnych ogł. 4.00 w
Za każdy wyraz dodatkowy donh-rą
po 5 g.

J- Dembiński, Sta-wica 16. - DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka IL 2 GRODZIEC. Ki«k

r«w.s

WYDAWCA 1 REDAKTOR NACZ STEF*N ARNOLD. - DRJJK „K LR JERA ZACHODNIEGO* W SOSNOWCU, PIŁSUDSKIEGO 4- RhdaKTOR ODP WRiypyg STRYJEWbKi

