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MAK ALLE ODCIĘTE OD ŚWIATA W. BENTKOWSKI
Dr. med.

ABISYNcZYCY CHCĄ JE WZIĄĆ GŁODEM

choroby kobiece i akuszerja

LONDYN, 155. (Tel. wł.) Te.-nwn łęczy Abaro doszło do poważnych sto-rćicze walki na południe od Sassabanehotworzył gabinet
W Borona, w pcWdżu prowincji SMamo,
głównych operacyj wojennych w Abisy pomiędzy wojskami rasa Kassy a <yddzianii ®t«je się powoi: pustynia ogadeńska. łami czarnych koszul. Po obu stronach I wojska włoskie, zdążające do Ouadara, SOSNOWIEC, ul. 3-go MAJA 17
vis a vis dworca
114
I spotkały 6ię z wojownikami dedzacza
Ras Nassibii na czele 100-tysięcznej '•traty mają być znaezne.
Na froncie og^deńskiin trwają mordek-1 Makon eona.
a-nmiji posuwa sję na południe, przyczepi
przyjmuje oa 4—6 p.p,
pierwszo jego oddziały zaatakowały sła
ie’ ?-18.
be w tem miejscu Hnje włoskie. W razie
pomyślnego rozwoju operacyj gen. Nassi
bn dowództwo włoskie zmuszone będzie
Zwolnienie z obozu
do ściągnięcia z rejonu Ganałe Doria
W BEREZIE KARTUSKIEJ
znacznych sił i przerzucenia ich do Ogaspotkał się z nieprzychylną opinją prasy
WARSZAWA, 15.2. (Tel. wł.) W cią
dent
PARYŻ, J5-2. (Tel. wl.). Minister
Komisja postanowiła, zbadać w przy gu ostatnich dwu tygodni zwolniono kil
Z frontu północnego donoszą, że samo
loty włoskie wytropiły między linją Fiaudin wygłosił w komisji spraw za szły piątek projekt paktu framcusko- kudziesięciu Ukraińców, którzy przeby
froctm a Dessie ambulans angielskiego granicznych Senatu dłuższe przemó sowieekiego i ewentualnie wyznaczyć wali od dłuższego czasu w obozie izola
cyjnym w Berezie Kartuskiej. W chwili
Czerwonego Krzyża, złożony z 5 samo wienie, w którem uzasadnił ratyfika sprawozdawcę.
PARYŻ, 15.2. (Tel.wł.). Pakt fram- obecnej w obozie w Berezie znajduje się
chodów sanitarnych. Rozegrał się tu d-a- cję paktu francusko-sowieckiego. Mimatyczny pościg samolotów bombowych nis.er dowodził, że jest to pakt o cha cusko-sowiecki spotka! się naogół z tO Ukraińców i 4 narodowców.
a uciekającemi samochodami. Włosi r.Aterzc vZ’Bto-p ‘'tycznym, 'że po nieprzychylną opinją prasy. Pisma po 22 zabitych, 200 rannych
zrzucili kilkanaście bomb, które, na wstał i został zredagowany w ramach dają w wątpliwość wartość paktu z
W GRECJI
szczęście, r.ie wyrządziły ambulansów: l.igi Narodów oarz w ścisłej łączności Sowietami, które nie graniczą z Niem
z traktatem locarneńskim i paktem so :ami.
ATENY, 15.2. (Tel. wł.) Podczas osta<tżadnych 6zkód.
wiecko-czechosłowackim.
Minister
oJednocześnie podkreślana jest wroga nich burz i śn-eżyc w Grecji zginęło w
Z głównej kwatery w Dessie dementu
ją sten Owczo wiadomości włoskie, jako świadczyl, ze .pakt jest otwarty do kamipanja sowiecka w-e francuskich samych tyllko Sa>lonika<h 22 ludzi, a po
przystąpienia
dla
Niemiec
i
nie
jest
nad 200 odniosło rany. W por-ie zatonął
kołonjach.
by Makalle nie byio otoczone przez Abidość duży parowiec.
syńczyków. Według twierdzeń abisyń- przeć iwk-' N emcom skierowany.
skich, Włosi, zamknięci w Makalle, nie
otrzymują od szeregu dni żadnych trans
portów. Ponieważ jednak miasto zostało
zamienicie w nowoczesną niemal forte
ce, a Abfcyńczycy nie posiadają odpo
wiedniej artylerji, zmuszeni są zrezygno
w przemyśle górniczym Zagłębia Dąbrowskiego
wać ze zdobycia miasta szturmem. Sztab
abisyński spodziewa się, ż« Make He
I W dniu wczorajszym związki zawo Równocześnie, w zawiadomieniu tem
stanie wzięte głodem i pragnieniem. Luź dowe górnicze w Zagłębiu Dąbrów- wyrażona została getowość podjęcia mi zawodowemi, przeto wymówienie
ne oddziały zamknęły zu/pełnie wszyst skiem otrzymały od Rady Zjazdu Prze fertrakiacyj w celu ustalenia nowych powyższe dotyczy tylko tych kopalń,
które miały zawartą umowę zbiorową
kie drogi do Makalle talk, że nie moż°
warunków płac.
ze związkami zawodowemi, a nie do
a;ę przedrzeć przez nie żaden; transport mysłowców Górniczych .zawiadomie
nie, iż na podstawie uchwały z. dnia 13
tyczy tych, które zawierały umowę
żywności.
Na froncie północnym u pobliżu prze b.m. — Rada Zjazdu wypowiada do Ponieważ nie wszystkie kopalnie za indywidualnie ze swemi załogami, nie
tychczasowe płace od dnia i marca r.b. wierały zbiorowe umowy ze związka zaś ze związkami. O ile nam wiadomo
wymówienia nie dotyczą kopalń: Sa
turna, Jowisza i Marsa należących do
LEKARZ
Wkrótce:
759 I Tow. „Saturn“ oraz kopalń należą
cych do Tow. „Flora“, ponieważ towa
rzystwa te mają indywidualne umowy
lokalne ze swoimi załogami. Nie do
specjalista chorób skórnych
tyczy to wymówienie rów-nież War
I wenerycznych
szawskiego Towarzystwa kopalń Wę
przyjmuje
gla, które wymówiło indywidualnie
w BĘDZINIE
warunki płac swoim robotnikom już
wcześniej, bo od 1 lutego, spowodti
ul. Sączewska 27.
przeszeregowania kopalni do niższej
klasy płac. Prawdopodobnie wymowie
nie nie dotyczy również Grodzieękiewobec „Action Francaise“
go Towarzystwa i kopalni „Sol ay“
/REMJERA KOŚCIAŁKOWSKIEGO
PARYŻ, 15.2. (Tel. wł.) Represje rzą lokaiach stowarzyszeń monerchds tycz — kopalnie te bowiem już latem ub.
WARSZAWA. 152. (Tel. wł.) W ko- du w stosunku do „Aotion Francaise- w nych i w prywatnych mieszkaniach re roku przeszeiegowały swoje kopalnie
■ach politycznych obiega pogłcska, że związku z pobiciem Leo>na Bduma, za daktorów „Actition Fram-cadee
*;.
Nie na do niższej kategorii płac.
zaipowiedzraua ' £a poniedziałek wielka miast uspokajać opinję pulbiiczną, wywo trafiono ani na anchwa oąganizacyj^
Przed robotnikami i kopalniami po
mowa premjera Kotśoiałkewskiego bę łują wrzenie i zdenerwowanie. Wczoraj a<nd też na składy broni, o których w zostałych towarzystw górniczych Za
dzie miała szczególne znaczenie poli w kilku punktach Paryża doszło do bó s-wóni czasie rozpisywała się prasą so głębia powstaje trudny dylemat do
tyczne.
jek między grupami socjalistów a mło cjalistyczna.
rozstrzygnięcia, bowiem spowodu uipo
Jak słychać, p. p remjer ma zamiar w dzieżą roonarchistyezną i w-adk-a ta, jak
PARYŻ, 15.2. (Tel. wł.) Dzisiaj aresz śledzenia Zagłębia Dąbrowskiego i
zdecydowany sposób ■ wysiąipdć przeciw donoszą dzis-ejsze dzienniki, zaczyna towano dwiie csoby pod zarzutem bracia Krakowskiego pod względem warutakatinipanji. prówadżot^J na terenie obec stopniowo ogarniać prowincję. Podsycić udziału w naipadzie na deputowanego ków geologicznych i .gospodarczych
nego Sejmu przeciw po
* z'zególnytm re ją widocizńie zamierza „Fromit Ludowy", Bluma. Przyczynił się do tego film zro znajdują się w trudniejszej sytuacji,
sortom przez pewne grapy poselskie, na zapowiadając na niedzielę wielką mani biony przez jednego z amatorów.
specjalnie obecnie
skomplikowanej
strojone krytycznie wobec ciektórych festację protestacyjną w Paryżu.
Redaktorowi „Aot-ion Francaise
*
4 do przez świeżo zastosowaną obniżkę cen
członków obecnego gabinetu. M. in- wyW ciągu dnia wczorajszego policja ręczono dzisiaj akt oskarżenia o podbu- węgła. Pogorszenie w-aruwków byto
św etiona m»a być sip-a^a polemiki o la przeprowadzała rewizję we wszystkich rz-anie do urządzenia naipadu na Bluma. wania kopalń z tego tytułu, oraz zła
sy państwowe.
koniunktura na węgiel powodują ko
Przemówienie p. p remjera transmitowa
nieczność szukania sposobu wyjścia,
ne będzie przez radjo o godz- 10.10 ramo.
aby utrzymać egzystencję kopalń.
Kompensat bowiem na innych odcin
kach (poza odcinkiem socjalnym) po
NA DALEKIM WSCHODZIE
prawienia warunków bytowania lioW BIEGU NARCIARSKIM
SZANGHAJ, 15.2. (Tei. wł.) W nadgra- u i czyeh.
palń dotąd nie udało się osiąianąć.
nadchodzą
cych
Wedłuig
wiadomości.
GARMfóCH, 15.2. (Tel. wł.) Dziś o niezłych miejscowościach, gdzie w ubie
rodiz. 8 rano odbył się startt Ho bęgn głą środę doszło do gwałtownego starcia z Haldaru., oddziały, stacjonowane nad
POGRZEB
man- granicą, są w stanie stałego pogotowia.
’a:ciarskiego na 50 km. Do biegu tego pomiędzy wojskami japońskiemi
Gen. Doihara w rozmowie z przedsta
ŻULI POGORZELSKIEJ.
-anęlo 54 zawodników na 50 zgłoszo dźurskiemi a ddzdełem anmji Mongolji
WARSZAWA, 15.2. (Tel. wł.) Dzisiaj
nych. a między nim,, jedyny Pol alk. Kar Zewnętrznej. panuje nastrój wielki eg0 wicielem Reutera oświadczył, iż incy
zaniepokojenia. Ludność jest opanowana dent środowy Die przedstawia się groź odbył się pogrzeb anauej artyści Mi
piel.
Pierwsze cztery miejsca zajęli Szwe przez panikę. Chińczycy w pośpiechu i nie. Wynikł on z niepewności, panującej Boigcrzęlskiej. Po nabożeństwie żałobnem w kościele św. Eorcaneus-za aa Fodzi z Wiklundem. kltóry utzyskał •rz-as popłochu opuszczają osiodła, położone na granicy Mcjigoiji Zewnętrznej.
przenieś
5 g. 30 m. II s. Karpiel /i.ailazł się na w pobliżu granicy. Pociągi, zdążające do Pomimo tych zapewnień, panuje prze wążkach koiledizy zmarłej
konanie, iż wszelkie usiłowania Japoń zwłoki na •.mó.ntarz. Nad mogiłą wyg2k>
Ch if-, są przepcłni one.
26 miejscu z czasem 1 g- 6 m, 26 s.
W Ch-arbniie powstały ochotnicze od- czyków, mające na celu wypchnięcie od tszx>i~-o- szereg przemówień. Na grobie z&
Meoz hokejowy Czechosłowacja
Aiinada zakończył się >--—'^hwe»n Ka ęizały, które informują ludność, jak na- działów mongolskich z okręgu spornego? żono nieżŁisCt^aaą ilość wieńców i kvi*żv
}i
zachować podczas ataków lot- mogą mieć bardzo poważne nastenstwa. tów.
:rdy w sitownokn 7:0.

Pakt francusko - sowiecki

Wymówienie warunków plac
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Co mówi p. posłanka Prystorowa
o swoim wniosku w sprawie uboju rytualnego
■Daietnindflm drukują rozmowę z p. poeta.n<ką Pryatorową na temait jej wniosku
sejmowego, skierowanego przeciw ubojo
wą rytualnemu. Rozmowa ta naświetla taik
adctrjal.ną dzisiaj spwwę i tdiladego ją po
wtarzamy. (Rad.).
— Czy nie zectóalaiby Pani łaskawie
uidizielić nam Eliaszy c-h wyjaśnień co do
złoże
przez Parnią w Sejimie proje
ktu ustawy?
— Jak najchętniej. Chociażby dla z»polbieżemia niiewiaściiwoj
interpretacji
mojego wniosku. Otóż projekt ustawy
o uiboju zwierząt w rzeźniach zmierza
d-o zastąpienia pderwoteycth metod ubo
ju ubojem nowoczesnym, czyli do zaetogowen-a tych zdobyczy, jakie nowocze
sna kuiituirą i technika przynicsła w za
kresie ochrony zwierząt przy u-boju. Jedtr.ą z pierwotnych metod jest tak zwa
ny uibój rytualny, który wyklucza ogłu
szanie zwierzęcia przed przecięciem gar
dzieli. Stąd to wynika, jako ifeuuukn-iora konieczność, zazębianie się projek
tu o kweatje rytuału religji żydowskiej,
a nie z jakichkolwiek ukiytych initer-cyj
przeciw tejże reLigjji, jak pewna część opinji żydowskiej stara się moje wystą
pienia interpretować. Ogi-u^zune mają
być rietylko te zwierzęta, z których mię
so kcJisumuje wierząca część ludność, ży
dowskiej, leciz również i trzoda, a na
wet konie i psy. A zresztą czyż narusze
nie fragmeut<u z bogaitego rytuału reli
gijnego — gdyby nawet nwało nastąpić
— mogłoby być celem walk; nawet z
pumk-tu widzenia przeciwnika religji ży1 wiskiej), gdy równocześnie religja ta
wraz z instytucjami i rytuałem znajduje
pełne jposzacowamie ze strony społeczeń
stwa i ochronę ze strony państwa?
Muszę zatem stwierdzić, że nie ustawa
została użyta przeciw reliigji, lecz że są
nsiłowa.nia użycia religji przeciw usta
wie. Przy pisywanie mi initer-cyj antyieligiijnych uważam jedynie za doskonałe
posunięcie taktyczne, ponieważ przy bra
ku jakichkolwiek innych •argumentów
oponenci umożliwiają sobie użycie re-ligy przeciw ustawie.
— Czv obok hium-an^arnych. kierowały
Panią również względy natury gospodar
czej?
— Obo-k ochrony zwierząt przyświecał
m,i również bardzo doniosły cel natury
gospodarczej. Ubój ry^twak.y, jak wiado
mo, wypacza i dezorganizuje handel zwie
fzęłami i mięsem. Należyta zaś organiza
cja tego działu obrotu w kraju, w któ
rym zbyt inwentarza stanowi główne

adwokat

Dr. Wiktor Schmidt
otworzył kancelarję
K ATOWI C E, ul. Marjacka 22.
.Tel.

źródło dochodu dla dwóch trzecich lud
ności jest zagadnieniem pierwszorzędnej
wagi — nieporównanie donioślejszem, niż
w krajach przemysłowych i handlowych.
Miarn nietylko prawo, ale i obowiązek
stanąć w- obrenie interesów tej ludności
i krajna.
Muszę tu jak najusilniej podkreślić,
że aui ja, affi nikt ze zwolenników ustewy r.ie stworzył samego zagadnienia
Jia celów antyreligijnych, czy antysemic
kich. Istnieje ono oddawina, a ostatnio,
dz.ęki kryzysowi ujawniło szczególnie
jrnskiawo swoje oblicze gospodarcze. Co
więcej: dzięki zdecydowanej postawie
społeczeństwa w tej sprawie projekto
wane . przezemnie postanowienia są już
prawem — prawem niepisanem, opartem
na głosie powszechnej opinji. Nad te
kiem prawem żadna instancje prawodaw
cza n e może przejść do porządku. W
takim wypadku żaden parlament nie
może społeczeństwa przegłosować, bo się
z niem rozminie. Z drugiej strony nikt,
kto s.ę ternu prawu nie podporządkuje,
nie unikn ę kolizji ze społeczeństwem.
A kolizje te są dU państwa i dla lud
ności' żydowskiej jak najmniej pożąda-

POZNAN PIERWSZY

Już
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ciągnienie I-ej kl. 35-ej
Loterji Państw.
a więc

ostatnie dni
sprzedaży
losów w kolektorach

w Sosnowcu, 3-go Maja 23
w
w
w
w

BĘDZINIE, Małachowskiego 1
DĄBROWIE G-, 3-go Maja 2
ZAWIERCIU. 3-go Maja 1
GRODZCU, Kościuszki 3.

ZNOSI UBÓJ RYTUALNY
POZNAŃ, 15.2. (Tel. wł.) Na mccy uchwały Rady miejskiej prezydent mia
sta płk. Więcławski wydał w zoraj na
podstawie artykułu ustawy prusk.ej o
zarządzie ogólnym, obowiązującej jesz
c-ze w dawnem księstwie poznańskiem
zakaz uboju bydła sposobem rytualnym.
Zarządzenie to wywołało wielkie wrze
nie wśród ludności żydowskiej. Dzisiaj’
odbywa się specj-air-e posiedzenie gminy
żydowskiej i rabinatu. Projektowa u °
jest wysłane petycji do ministra wyznań
religijnych i oświecenia publicznego.

Pczuań jest pierwszem większem mia
stem pclskicm, które ubój rytualny znio
sło. Najpierw zniesiono ubój rytualny w
Jaśle, gdzie po tem zarządzeniu nie ®twier
dzono zmniejszenia kor-sumeji mięsa,
lecz wprost przeciwnie, wskutek obni
żenie <3©d przy tańszym humanitarnym uboju, konsumeja mięsa wzrosła. Uchwały
za zniesieniem uboju rytualnego powzię
ły również rady miejskie Włocławka.
Grajewa i ic. jednak wykonanie ich
czeka na zatwierdzenie władz central
nych.

Niemiec przechodzi

WRAZ Z RODZINĄ NA JUDAIZM (?)
Prasa żydowska doux»i. że profeeo
*
wszechnicy monachijskiej Emil Gr
*>una/ueripcstaT.otwił wraz z żouą i siedmio
*
gi-ern dzieci przejść na judaizm- Ma
być protestem przeciw kempauji anlty
żydówek;ej, prowadzonej przez hiitłero
wcó^. .Prof. Gre-uinauer chce w te® spo
sób. *— jak zaznaczył w publicznym Li
ście — ,,raitow ąć hor. ot państwa niemaec'
*-.,
kiego
.•
i- ■
.
■
Jeśt3ó‘dźiwai.a wiadc1!!^^ i mało pra
wdopodobna. Religji nie zmienia aię na
stauie przed sądem
znak protestu przeciw jakimś politycz
Po przesłuchaniu świadków audytor nym wydarzeniom. Opiera ^ę ją bowiem
Beranowsk. oświadczył, że zrecydował n« przekonaniach metafizycznych, nieza
się po zakończeniu postępowania dyscy leżnych od politycznej sytuacji.
plinarnego oddać sprawę prokuratorowi.

Za zelżenie narodu polskiego
studentka-żydówka
WARSZAWA, 15.2. (Tel. wł.) Audytouniwersytet-u warszawsikiego p. Baranow
ski, z pclecenia senatu rozpoczął prze
słuchiwanie świadków w sprawie głoś
nej awantury, jaką wywołała przed dwo
ma tygodji ami studentka żydówka, Cy
wja Asterblum, obrażając naiód poiski
przez wykrzykiwanie do studentów Po
laków słów: „Polskie bydło
.
**
Przęsłu ^ha-n o
studentów:
Krystynę
Dzied-zi-cówmę, Zofję Boguszewską i Ire
nę Deljewską. Zeznały one, że Asterblumowna użyła rzeczywiście słów obra
żających naród polski i ustawicznie pro
wokowała studentów Polaków.

CHARLES BARRY

iMiiiitt lilii kroków
Przekład Jan ny Zawi-za

ne. Dlatego to sprawa zn-a^zla się na
ferum parlamOnltannem.
Mamy do wyboru: albo ją rozwiązać,
albo próbować odroczyć, bo &ama z po
wierzchni życia gospodarczego, ą nawet
politycznego nie zniknie. Nie jestem
zwolenniczką przerzucania odpowiedzial
ności za decyzje w dojrzałych spra-wach
■ca innych. Zresztą jestem zdania — choć
by to naiwet miało być uznane za anty
semityzm — że skoro..ulbój rythraJny jest
jedinem .z najpoważniejszych źródeł za
drażnień między .ludtoośpią chrześijańską
i żydowską, to właściwą drogą do unor
mowania stosunków między temi odła
mami społeczeństwa jest rozwiązanie
kwestji uboju, czyli usunięcia źródła
anieigoniżmów, a nie uchylanie s:ę od
decyzji z perspektywą dalszego zaostrze
nia się sprawy.
Za rozwiązanie. sprawy u-ważam jedy
nie przyjęcie projektu w.pełnym tekście,
■przeciwna zaś jestem wszelkim próbom
■poł< wictznego jej załatwienia, ponieważ
— jak uczy nas historia tego zagadnie
nia — powrót do dawnego stanu rzeczy
i do nowych dyskusyj w blis<k:m czasie
byłby nie do uniknięcia.

ŻYDZI OPUŚCILI SALĘ WYKŁADOWĄ
Na pierwszym roku prawa w przerwie
między wykładami prof. Kozubskiego,
doszło do ponownych zajść pomiędzy
Polakami a żydami r.a tle zajmowania
przez żydów miejsc nie przeznaczonych
dla nich. Gdy studenci Polacy obsadzili
wszystkie miejsca po prawej stronie, ży
dzi na znak protestu opuścili wykład.

W.ęi obie kobiety kłamały!
— C ekawe! — bąkną! Gilmartin — bardzo
ciekawe!
— Teraz to jest dla minie oczywiste! —
oświadczył Gilmartin z głębotkiem przekonaniem.

Kra^uckiej

— Boże drogi! Za nie w święcie nie chciałbym jej urazić — b.adai inspektor,
— Wszystko będzie w porządku! — uspokoi!
go Gilmartin. — Oho, mann wrażenie, że już po
biegła do szpitala;
Usłyszeli gioeny trzask zamykających się
drrwi frontowych, poczem w mieszkaniu nastą
piła głucha ceza.
Poczęli t«w dyskutować z ożywieniem, roz
trząsając szczegóły tajemniczej sprawy Trethe
way a, gdy nagle rozległo się głośne pukanie do
drzwi.
- Ach! — zawołał Gilmartin, odbierając ód
■ oźnegę ze Scotland Yardu list ze stemplem urzę
du pocztowego w Waiderbridge. — Właśnie na
te czekałem.
Przereucił pośpiesznie kilka drobino zapisanych
arkuszy, poczem podał je w milczeniu koledze.
Gdy ten ostatni skończył czytać, dostrzegł, że
Giijnartin ze zmarszczoneimi brwiami w zamyśle
niu wygląda przez okno.
— Hm! — przerwał wreszci® cisze Peters. -*

ROZDZIAŁ XXII.

Raport Strakera.
— Niech pan mi pokaże jeszcze ten list — za
żądał nagle Gilmartin wyciągając rękę.
Peters poda! mu arkusze, Irlandczyk zaś począ1 czytać głośno, zatrzymując s'ę dłużej w tych
miejscach, które wydawały mu się niezbyt, jasne
i zatracając uwagę na zdania o specjakiem zna
czeniu.
— Teraz niech pa’n słucha uważnie
rzeki.
do.-zytaws-zy już do połowy .pierwszej stronicy; ’
Peters opairł potęitne dłonie, na kolanach
i przechyliwszy nabok.. głowę, zasiadł .w pozie
cierpliwego oczekiwania.
— „Jak jiuż telegrafowałem —• czytał Gil
martin — znaleźliśmy CŁarlesa Aylward a mocno
poszwan.kcwanego. Generał Penhaligen, sędzia
miejscowy, który mieszka w w ili Trevoneglaze,
między St. Minfred i Wadebridge, wezwał mnie
do 6iebie i złożył sensacyjne ośwdadczenia, wobec
czezro odwiedziłem go ; odbyłem dłuższą rozmowę

380 dezerterów
WŁOSKICH
LONDYN, J 5.2. (Tel. wł.) Z NairoH
donoszą, że n<a tery torjum aagielekiej
kolo-nji Kenya w Afryce jest przeszło
580 dezerterów włoskich, przenrażmie somalisów. Dezerterów rozbrojono i zam
knięto w obozie koncentracyjnym

z córką jego Elżbietą. Dzielą się teraz z panem
tern- co od niej usłyszałem. W nocy z piątku na
sobotę — wkrótce po dwunastej, dokładnie nie
umiała określić — panna Penhałigon czytała je
szcze w łóżku, gdy nagle zaalarmował ją jakiś
hałas od strony dyżurki dozorcy, tuż przy bram ę
wjazdowej. Panna Penhałigon otworzyła okno
i głośno zapytała, co się stało, nie otrzymała jed
nak odnowiedzi. W chwilę potem dostrzegła światło w dyżurce i usłyszała głosy stróża i jego żony,
którzy stali na dworze. Wówczas panna Penhaligon narzuciła sżłafroik. obudziła takaija’, Jamesa
Martyna i wraz z nim śprreznie pobiegła do dy
żurki. łZasitali tam stróża i jego żonę pochylonych
nad nieruchomem ciałem leżącego na ziemi czło
wieka. W św:etleTatami, którą< przyniósł lokaj,
panna Penhałigonpoznała leżącego na z'«mi Chartesa Aylwarda. którego znała dobrze odtdawna.
Nirtłalekio od dornku stróża ujrzała rozbite auto
dwuctobowę i wyrwaną z zawias, bratmę wjandową. Tutaj mniszę; zaznaczyć,: że połamaną bramę
w-Mżiałem w sobotę, wracając do Pcdireaih, lecz
wówczas nic nie podejrzewałem. Ludzie zanieś!
Aylward‘a do domu stróża zaś [Kisłano natych
miast do Portu Izaaka po doktora’ Trefusisa, któ
ry jest domowym, lekarzem państwa Penhaligon. Tymczasem Aylward odzykał na kilki
minut przwt-omnośe i dosłyszawszy najwidoczniej

Nr. W.

.JTURTER ZACHODNI" niedziela 16 lutego 1956 roku.

ATAK KOMUNISTYCZNY
„JEDNOLITE FRONTY"

NOWĄ TAKTYKĄ „KOMINTERNU"

Był okres, kiedy — zdawało się — Jest to wydawnictwo, ukazujące sięt miesięcy temu zwrócili się do władz
działalność międzynarodówki komuni■ legalnie, które jako kierownik podpi-• Stron. Ludowego z .propozycją „współ
WIEDZ
stycznej, czyli t zw. Komintemu,: suje się p. Henri Batard, redakcja zaśi nego frontu". Spotkali się wówczas ze
OTEM
znacznie osłabła. Ucichły jakoś tak: mieści się w IX „arrindissement" przy zdecydowaną odmową, ale. jak widać,
częste w pierwszych latach powojen■ rue Richer 54. „informacje Prasowe".• nie rezygnują ze swych nadziei w tym
nych doniesienia o rozruchach, Straj■ jak z ich treści wynika, są organem kierunku, przyczem sposób, w jaki
kach i aktach sabotażu, organizowa■ wszystkich trzech „ortodoksyjnych" referują o kongresie ludowców „In
nych we wszystkich krajach świata,, stronnictw komunistycznych, działają formacje Prasowe" dowodzi, że na te
przez agitatorów i „techników" komu cych na obszarze państwa polskiego. renie PSL trzecia międzynarodówka
nistycznych, ucichły wiadomości o' a mianowicie komunistycznej partji próbuje działać nawet bezpośrednio
wykryciu tej czy owej jaczejki, lub Polski, komunistycznej partji zachod przez swe zakonspirowane jaczejki.
za Ciebie kilka rat za słynną
tajnego „fcoimitetm". Powszechnie ko niej Ukrainy, czynnej na obszarach,
PPS. i TLL.
mentowano ów objaw w ten sposób zamieszkały przez Rusinów, i wresz
Podobne zapędy żywią komuniści w
że Sowiety, pochłonięte dziełem od cie komunistyczne partji zachodniej
budowy gospodarczej swych teryto- Białorusi, czynnej w województwach stosunku do iPIPS; w stomnictwie tem
rjów i różnemi eksperymentami w Wileńskiem, Nowogrcdzkiem, oraz w idea „wspólnego frontu" napotyka na
rodzaju „piatiletki" czy kolektywiza częściach województw Poleskiego i znacznie przychylniejsze niż u władz
cji rolnictwa, nie mają poiprostu sił Białostockiego. Wszystkie te ugrupo StT. Ludowego przyjęcie, o czem
materjalnych ani personalnych na kon wania działają, jak wiadomo tajnie. świadczy także stanowisko, zajmowa
ne przez warszawskiego „Robotnika".
tynuowaniu w tych, co dawniej, roz
LUDOWCY
o 7 obwo
Wygodnym terenem akcji komuni
miarach swej akaji rewolucyjnej, poza
dach stro
Rzecz
niezwykle
charakterystyczna
stycznej są też lewicowe związki za
jonych, z
granicami ZSRR. Tembardziej, że ak
urządze
cja ta, w zetknięciu z prącemi na że znaczną część „Informacyj Praso- wodowe, i to nietylfco socjalistyczna,
niem przeprzód ruchami narodowemi, coraz wych‘‘ wypełnia właśnie sprawa współ ale ■‘akie jak ZZZ.
clwzaniW tymże samym numerze .Jnformniej przynosiła pożądanych owoców. nego frontu" wszystkich stronnictw le
kowem. 1
regulato
Ale właśnie ów zwycięski pochód wicowych w Polsce. Niedawno jeszcze macyj Prasowych" wiele miejsca po
rem
bar
święcone
jest
sytuacji
w
Zagłębiach
taką
PPS
w
odezwach
i
czasopismach
„faszyzmu" — jak się w kołach Trze
wy Jonu,
ciej Międzynarodówki nazywa wszel komunistycznych określano mianem węglowych, z 6zczególnem uwzględ
którą.kie prądy, częciowo choćby wsparte ..socjal-zdrajców" lub .^ocjal-faszy- nieniem penetracji komunistycznej w
aabędzien u nas na dogodnych
o ponadklasową ideę narodową — stów“, a ludowców uważano za ugru- związkach zawodowych po ostatnim
warunkach systemu ratalnego,
wywołał w Moskwie zaniepokojenie oowanie nawskroś ..burżuazyjne1’, — strajku demonstracyjnym.
dziś
widzimy
zuipełną
zmianę
stano

Wysuwanie
hasła
6-godzinnego
dnia
pozostawiwszy nam swói stary
nie na żarty. Uznano, że czas ostatni
pracy i tworzenie „jednolitego Frontu
odbiornik lampowy.
jest przejść do kontrofensywy, w prze wiska.
Uwidocznia
to
się
nip.
w
nr.
2
„tnrobotniczego"
w
tej
kwestji
jest
nie

ciwnym bowiem razie trzeba będzie
Autoryzowana sprzedaż w firmie
wątpliwie
również
trickiem
komuni

formacyj
Prasowych",
w
którym
na
Towarzystwo Handlowo . Przemysłowe
się pożegnać z wszelkiemi marzenia
czele
znajdujemy
obszerny
artykuł
o
'
stycznym.
Zręczność
taktyków
komu

mi o „rewolucji światowej". Uznano
ST. MALESZEWSKI I W. RUDOWSKI
polega na tem, że Sami
•
jednak zarazem, że trzeba zmienić do ostatnim kongresie Polskiego Stronni- nistycznych
Sosnowiec, ul 5-go Maja 11 ł
nie
wysuwają
się
na
czoło
ruchów
ctwa
ludowego.
W
artykule
tym
twier
i
tychczasową taktykę, która okazała
dzi
się,
że
większość
uczestników
koni
robotniczych,
podsycając
jedynie
ra

się mało skuteczną.
żywioły w lewicowych ugru nej. Popierając PPS nie zaniedbują
nresu była za „jednolitym frontem" z dykalne
<
NOWA TAKTYKA
Wybory w Zagłębiu Dą- przenikania do innych organizacyj,
komunistami, natomiast przeciw u- powaniach.
1
do Kas Brackich, poiprzed jak ZZZ.
Nowa taktyka — przyjęta przez «- miarkowanej polityce b. marsz. Rata- browskiem
1
statni kongres Komintemu — zrywa ja; p. Rataj miał zwyciężyć tylko nio
do samorządów miejskich — w
i
INNE OBJAWY
z zasadą „dumnego odosobnienia",, -powodu sfałszowania wyniku wybo- których
komuniści w cichy, ale mocny
l
t.j. zasadą niełączenia się z innemi rów.
sposób
■
poparli socjalistów wskazując Do tych wszystkich objawów dołącz
ugrupowaniami lewicowemi, stosowa
Iinję „roboty" komunistycz- my jeszcze takie fakty, jak ostatni
Jak wiadomo, komuniści już kilka dokładnie
•
wileński proces członków komunistycz
ną dotychczas, z niewielkiemi tylko
nej ipartji zachodniej Ukrainy, jak „na
odchyleniami, przez ipartje komuni
krycie" szeregu komunistycznych jastyczne w krajach „burżuazyjnych".
czejek, jak wreszcie wzmożony kol
Przeciwnie, postanowiono dążyć do
portaż nielegalnej bibuły „komuni
„wspólnego frontu'4 „antyfaszystow
stycznej", zaznaczający- się nawet na
skiego" i „rewolucyjnego
*
’ z partjami
w
senackiej
komisji
budżetowej
terenie wojska — a będziemy mieli
socjalistycznemi i radykalnemi, rów
nocześnie zaś użyć wszelkich sił w
W zakończeniu posiedzenia senac dziedzinie dużą poprawę. Mówiąc o ostatnie fakty z interesującego nas za
kierunku tworzenia własnych ja-czejek kiej komisji budżetowej, zabrał w pią podręcznikach szkolnych, mówca zau kresu.
Przejawów działalności komun i w najrozmaitszych organizacjach — tek głos minister WR i OP p. Święto- ważył. że w tej dziedzinie zrobiono
stycznej nie przeceniamy, wierzymy
nie wyłączając nawet niektórych ka słaWski. który na wstępie wyraził po wiele i że podręczniki potaniały.
tolickich, które mogłyby być użyte gląd, że wstrzymanie skomplikowa Sen. Rudawski zapytuje, co zrobio bowiem w rosnące z dnia na dzień
jako narzędzie do walki z „faszyz nej machiny ustawy o reformie szkol no dla umożliwienia nauki dzieciom uświadomienie narodowe, głębokie u
czucie religijne w większości społe
mem" i do siania zamętu. Pe^-taOwio- nej jest dziś niemożliwością. P. mini pozbawionym szkoły.
no też wzmóc znowu akcję strajkową, ster podkreślił że dziś nie wystarcza
Minister odpowiada, że zwiększenie czeństwa polskiego, w szczególności
sabotażową i wogóle rewolucyjną.
już nauka pisania i rachunków do o 3 milj. zł. wydatków na etaty i go- od dołu — co pozwala mieć nadzieję,
Inicjatywa Komintemu natrafiła na wypełniania obowiązków obywatel tziny nadliezb. zmniejszy liczbę dzie iż komuniści zamierzonego celu nie
podatny grunt w ugrupowaniach lewi skich. Pęd do oświaty jest wielki, ci pozaszkolnych mniejwięcej o 120 osiągną. Mimo to trzeba wzmóc czuj
cowych, niemal wszędzie ze strachem czego najlepszym dowodem, że na do 150.000. Należy zaznaczyć, że z mi- ność i pracować nad zwiększeniem
spoglądających na postępy ruchów 40.000 studentów. 8 tys. to synowie jona dzieci, poza szkołą, conajmniej odporności, która, bądź co bądź, skut
narodowych. Wsipólny front żywiołów włościan i robotników.
100 tys. do szkoły wogóle dotrzeć me kiem ciężkich warunków gospodar
lewicowych łącznie z komunistami
Minister poruszył następnie sprawę może ze względu na rozległe tereny czych, bardzo osłabła.
powstał najpierw we Francji — i to pracy nocnej nauczycieli, oraz wydaw rzadko
zaludnione na wschodzie ■■■■mnHOBnmzmr
jeszcze przed omawianą uchwałą Ko- nictwa szkolnego, stwierdzając w .ej kraju.
miniernu, ostatnio jednak uległ dal
szemu wzmocnieniu i rozszerzeniu, a
DR. FR. ŚW1TAL9KJ
promieniowanie jego rozciąga się na
W ibatfbiliżtszych dni-ach sp&dtz-ewać «ię
wet na część partji radykalnej. Za
teteży podpisania uoimiiDacj-i dr. Ferdy
przykładem francuskim idzie lewica
nanda Świtalskiego, b. prezesa Izby skar
hiszpańska.
Aresztowanie kurjera papieskiego
bowej w Pousnaniui, na stanów isko wiceOSTATNIE MIESIĄCE
minisiura skarbu.
Wielkie poruszenie wywołała w żadnej odpowiedzi.
Równocześnie zaś ostatnie miesiące
Wi-comimiłstrowi dr. F. Świtaiśkiecnm,
Niemieckie koła katolickie odpie
przyniosły znaczne spotęgowanie się kołach katolickich wiadomość, wedle rają z oburzeniem zarzuty Gestapo, który w po-łząibku n^dcbołdaącego tygo
t. zw. „act,ion direete" (akcji bezpo której 6ąd we Frankfurcie nad Mehem jakoby aresztowani przywódcy mło dnia juiż objąć ma uiizędowamie, pod.Lśredniej) komunistów i idących z ni skazał na roik więzienia kurjera papie dzieży katolickiej mieli utrzymywać g-ać mają sprawy podatkowe, wiceminimi żywiołów. Jaskrawym jej przeja skiego ke. Immela, który z polecenia kontakt z komunistami.
strowi dr. 1. Grodyńskiemu — zagajiniewem była ostatnia rewolta w Brazy- Watykanu wysłany został w sierpniu
nia budżetowe, a wiic-emm strcwi T. Lechub.
roku
do
Nuncjaty
berlińskiej,
lji, która pociągnęła za sobą zerwa
Dtiakieimiii — cła i sprawy ogólne. Dział
celem
wręczenia
ważnych
watykańnie stosunków dyplomatycznych mię
obrotu pieniężnego, wobec nomcacji wi
Mch
aktów
dyplomatycznych.
dzy Urugwajem, skąd akcją rewolu
I/.000 ruDolnmh rolujcti i Wuinsicz ceministra Ad. Koca Da stanowisko prę
apostolski w Berlinie
cyjną kierowano, a ZSRR. Świeżo na Nuncjusz
żna Bamikii Pclskiiego, podlegać będzie
ZNAJDZIE PRACĘ W ŁOTWIE
Msgr.
Orsenigo
miał
kurjera
tego
wy

deszły znów wiadomości o wykryciu
W konsulacie Rzeczypospolitej w Ry bezpośrednio ministrowi ska?bu, już- E.
słać
następnie
z
załatwionemi
już
ak

wielkiego sprzysiężenia komunistycz
tami do Rzymu, gdy ks. Immel został dze pcdpisaaa została umowa o rekruta Kwiatkowskiemu.
nego w Chile.
aresztowany przez Gestapo, rzekomo cji w Polsce 12.000 robotników rolnych.
ATAK NA POLSKĘ
Ze wiziględów technicznych rekrutacja
pod zarzutem czynienia jakichś wro
Atak Komintemu nie ominął rów gich uwag pod adresem Trzeciej Rze "ta będzie dotyczyła terenu WiłeńszczyPREZYDENTA ROOSEVELTA
nież Polski; przeciwnie, wszystko szy w jednej z miejscowości ipod Frań zny.
Umowę podpinał ze strony łotewskiej
wskazuje na to, że .prowadzony jest kfurtem, do której udał się w odwie
Piiozyidawt Roaseve»t oświadczy! przedprezes Iżby rolniczej p. Rudolf Dzerwe, stawieieilom prasy, że wystawi swoją
on z dużą zaciętością i nakładem dziny do swych krewnych.'
Wśród katolików niemieckich panu ze strony polskiej konsul Rziplitej Ste kandydaturę na drugą kadencję prezy
środków, przyczem jedna z głównych
dentury z ramienia demokratów.
baz operacyjnych roboty na obszarze je obecnie wskutek licznych areszto fan Ryniewicz.
Ponieważ z poprzedniej kaaipaicji po
naszego państwa, stał się obecnie Pa wań .przywódców młodzieży katolic
Równocześn.e donoszą z Chicago, iż
zostało
na
terenie
Łcitwy
ckolo
9000
ro

ryż. Świadczy o tem m. in. fakt, że w kiej olbrzymie zdenerwowanie.
dzenoiŁarz tamtejszy płk. Frank Knoy
bota
ków,
przeto
liczba
polskich
robot

Kard.
Schultz
wysłał
do
kanclerza
Paryżu właśnie ukazuje się przeznaI będzie kandydował na prezydenta Sta
*ony dla Polski organ komunistyczny Hitlera telegram protestujący, na któ ników rolnych na Łotwie w nadchodzą nów Zjednoczonych z ramienia nartjj re
dwutygodnik ..Tnfermacte Prasoww". ry iedmak dctad nie otrzymał wpgóJe cymi sazcŁie przekroczy 20W
publikańskiej.

SUPERHETERODYNEJ
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Mowa ministra oświaty

Nowy wiceminister skarbu

Hitleryzm i kościół katolicki

Dziennikarz kontrkandydatem
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Bańki, bańki, bańki...

!W. 35.
PRZEZ ZAMGLONE OKULARY.

KINOTEATR

No j pomyślcie I Cóż kto na to powie?
regulowane, odpowiednio wykorzysta Nic nie pomogła, nauczka w Dąbrowie..
I
dzisiaj znowu na Sosnowiec czeka
ne, jako państwowa racja stanu, da Szczęście
ze strony obrońców człowieka
dzą nam mocanstwową siłę.
Bańki, popękają w zetknięciu się z Dobrze, że wszystko odbędzie eię w .kśnae
Bo pewnie ..kino
**
słuchacz: nie minie.
czystą atmosferą polską.
Zamiast Fldp - Fląpa, czy innego giracaw
Tik.
Będziemy mieli Struga i Duracza.

Bańki, pojawiające się na spokoj 250 lat temu) (natomiast wysiłek cały
nej ipowierzcnni wody, mówią nam o skierować powinniśmy celem najle
jakimś procesie, odbywającym się na pszego wykorzystania potężnych prą
dnie. Coraz więcej baniek pojawia się dów, poruszających twórcze instynkta
na powierzchni stawu polityczno-spo narodowe. Te prądy, odpowiednio ułecznego nietylko Zagłębia, ale i Pol
ski. Niektóre z nich mówią o krótko
Zamiast zaś Pata aJbo Pa»tachana
trwałym procesie, inne zaś wskazują
Również Wyspiański We^edł dc tego grona
na głębsze przemiany odbywające się
Słowem
—film będzie pewnie pierwszej kłasy
AUTOGRAF PREZESA ZARZĄDU ruNDUSZU SZKOLNICTWA POLSKIEGO
Kiedy wystąpią takie kino - ary.
w głębinach, do których, narazie,
ZAGRANICA. PIERWSZEGO PREZESA NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU
wzrok n<e Sięga.
ADMINISTRACYJNEGO
Ale nie tuitaj leży sprawa główna —
Dzisiejszy wiec w Sosnowcu Ligi
Lecz, czy publiczność aktorom dorówna?
I
czy nie trzeba będzie tych obrońców
obrony praw- człowieka i obywatela
Ludzi. praed. łodźmd bronić koniec końców?..
zaliczyć trzeba do zjawisk bankowych
SZASZA.
chwilowo przykuwających uwagę. Coś
tam na dnie fermentuje, gnije i gaz
NIE NAMYŚLAĆ SIĘ!
(może i trujący) wydobywa się na po
'Ofa^/rUV
Poio.t.h z wyprzedzi, nfl
A
wierzchnię. Powodu do przejmowania
obuwie i pończochy JlZ JŁLi
niema. Nie jest to gaz ziemny, o wła
905
są xa bezcen —
ściwościach twórczych. Jest to rezul
a zatem zakupić natychmiast.
tat gnilnego procesu martwych dok
tryn. Zatopione w wartkim nurcie ży
~y.
wych, nowych prądów narodowych,
Dąbrowa Górnicza
w ten ąposób, dają znać o swoim ist
„Wielkość Polski buduje sif nletyrto w granicach Rzeczypospolitej, lecz f w umystacn Ornych
ma różne sensacje!
nieniu. W taki sam sposób daje znać
narodów świata, świadomi tej prawdy i wspomagani przez cały Naród Polacy zagranicą po
*
winni i mogą stać w pierwszym szeregu budowniczych jego wielkości",
Ale największą sensacją — •<> niskie ce
o tem, że kiedyś istniał martwy kot
(—) B. HelczyAsU
ny podczas „Białego Tygodnia4* w fir
lub szczur rzucony do stawu.
mie: „Magazyn. Współczesny4* przy raiicy
Rzuca się pompatyczne hasło „obro
Królowej Jadwigi 2.
ny praw człowieka i obywatela’1. Sam
----- xx----tytuł nasuwa pewne wątpliwości: na
czem polega różnica praw człowieka
Wizytacja
pasterska
i praw obywatela? Kto jest człowie
W SOSNOWCU.
kiem, a kto obywatelem? A jeżeli już
Porządek wizytacji pasterskiej Ocol-e-n
nie jest człowiekiem, a obywatelem to
dy) w parafji Wniebowzięcia N. M. P.
gdzie i dlaczego?
w Sosnowcu w nadchodzącym tygodni
*
„Ligowcy" jako aktualny temat wy
jest następujący:
brali: wojnę, faszyzm i antysemityzm.
poniedziałek dn- 17 bm. rai. Miła, ZaTemat ten ma mówić o ich stosunku
kręrt. i Leszno, Jede® ksiądz od godziny
do człowieka i obywatela. Wojna —
II ramo; Grabowa od 11 drugi ksiądzzapewne — ma dotyczyć człowieka;
Promyka trzee-i ksiądz od g. 15-tej.
faszyzm i antysemityzm — obywatela.
wtorek dm". 18 bm. ui. Daleka 2-ch
Na zdrowy rozum biorąc, zdawałoby
księży cd godz. 11 ra/no; Kilińskiego or
się, iż takim obrońcom praw człowie
godz.
15 trzeci ksiądz.
ka i obywatela w Polsce, powinna le
środa dn. 19 bm. ud. Wysoka 2-cib
żeć na sercu przedewszystkiem spra
Teatr Miejski w Sosnowcu księży od 11 reno.
KALENDARZYK
wa amnestjonowanych więźniów. Zwoi
Dziś, dnia 16 bm. o godz. 4.30 popoł do czwartek dra. 20 bm. uJ. Chmielna od
niono ich ileś tam tysięcy. I wielu z
skonała
komedja P. Vul,piusa p. t. „ZWYDziś Juljanny
nich znowu stoi u progu likwidacji
CIĘŻYŁEM KRYZYS" z dyr. J. Gołaszewskim 11 jodan ksiądz; Krzywa, Teatralna oo
Jutro
Syłwiny
i T. Krotkę na czele świetnie zgranego ze- 15 drugi ksiądz.
„praw człowieka i obywatela’1. A prze
piątek dn. 21 bm. ul. Kolejowa od g
Wschód słońca 6 m. 56. a.polu. Bilety w cenie od 25 gr;
cięż wielu chce z nich żyć uczciwie
Wieczorem o godz. 8.30 powtórzenie pre
iienaeia
„jak człowiek11 i wielu z nich chce być
Zachód
„ 17 m.
1. miery. ostatniej nowości scen europejskich 15-ej jeden ksiądz; Naftowa od godz. 1?
dobrymi obywatelami. Może wszyscy
świetnej komedji Bus Feke-tego p. t. „TRA drugi ksiądz; Dęblińska od godz. 15-e;
FIKA PANI GENERAŁOWEJ
*,
która na trzeci ksiądz.
nawet chcą tak żyć...
Liga obrony praw człowieka, kiedyś, Kina w Sosnowcu grają dziś wczorajszej pretmjerze została gorąco przy sobota dn. 22 bm. ufl. Kowalska, De
jęta przez rozbawioną publiczność, darzącą ki er ta, Modrzejewska trzeci ksiądz o'
występowała z szumnym (o politycz
rzęsistemu oklaskami wykonawców w oso
ZAGŁĘBIE: Peter Ibbetson.
nym posmaku) protestem w sprawie
bach pp.: Arciszewskiej, Gołaszewskiej, Fer godz. 11-ej.
PAŁACE: Mała maseczka.
traera
i Krotkego na czele całego zespołu.
więziennictwa w Polsce. Mam powa EDEN: I „Biała parada44 — H „Małżeń
Reżyserował sztukę dyr. J. Gołaszewski
żne wątpliwości, — czy wszyscy człon stwa z ogłoszenia4’.
Jutro, dnia 17 b.m. o godz. 7 wieczorem,
kowie tej Ligi należą do Patronatu
przedstawienie zakupione dla zespołów ro
nad więźniami? Obawiam się, że
botniczych,
doskonała komedia P. Vulpiusa
Nr. 6.
znaczna część ich, nie należy. Nawet X Z ŻYCIA TOWARZYSKIEGO. W so p.t. „ZWYCIĘŻYŁEM KRYZYS4.
W nadchodzącą środę podczas „Go
botę
15
lutego
r.
b.
w
Krakowie,
w
ko

Kasa
teatru
czynna
w
każdą
niedzielę
od
wiem naipewno. Ich sumienie jednak
godz. 3 popoł. do końca przedstawienia.
dziny Zagłębia Dąbrowskiego', która
tkliwiej reaguje na frazesy polityczne, ściele O. O. Kapucynów, pobłogosławić---- XX---rozipocznie «>ię o zwykłej godzinie 20 w.
aniżeli na niedolę ludzi istotnie przez ny został związek małżeński p. Wandy
mgr. Tadeusz Siekański wygłosi odczyt
Porządek nabożeństw
los pokrzywdzonych, .praw człowie Zielińskiej z p. Witold&m Zahorskim,
p. t. .^Możliwości rozwoju turystyki w
W KOŚCIELE PARAFJALNYM
ka’1 pozbawionych. I dlatego nie moż doktorem medycyny.
woj. Kieleckiem“. Pogawędkę o Zagłębiu
W SOSNOWCU
na tych wystąpień inaczej traktować X PODZIĘKOWANIE. Opieka szkolna
wygłosi red. K. ćwierk. Resztę progra
tylko, — jako bańki rozkładowego przy szkole ar. 9 w Sosnowcu składa tą
Niedziela Mięsopustom (Sześdziesiątni- mu w tę osta-tnią środę karnawałową uprocesu zmurszałych idei.
drogą serdecznie podziękowanie całemu ca) (16.11.).
zupełni
muzyka taneczna
ortkieMTiy
Innego rodzaju bańkami są, coraz Komitetowi na czele z p. inż. Rychteg. 6. Pry marja — ks. Łopa^ńeki, nau ,^avoy — Nasz Bałtyk” pod batirtą A.
to nowe, partje i partyjki. Niektóre z rem, za zorgan:zowanie zabawy rodz - ka — ks. Kiwacz.
Wopińskiego.
nich to bańki mydlane, o cudownej cielskiej w dniu 1 bm.
g. 8. Msza św. z nauką — kg. Kano
Pierwsza regjoma-lna a-udycja z udzia
grze tęczowych kolorów, w krainę
nik Jankowski.
łem kw-artetu wokalnego pod dyrekcją
pięknej fantazji
wprowadzających. XZWIĄZEK PAN DOMU ODDZIAŁ W
g. 9.30 Msza św dla szkół — ks. Ki prof. Guzikowskiego i popularnej ^Szóst
Lada mocniejszy jednak podmuch, z SOSNOWCU zaprasza wszystkich na od wacz, Ławka — ks. Piwnicki.
ki sosnowieckiej" pod dyr. p. St. Kuchświata fantazji, sprowadza do rzeczy czyt p. Wair.dy Ładzny, która w środę
g. 11 Suma — ks. Giebartow$ki, kaza cińskiego przewidziana jesrt. n« dzień 11
wistości. Zabawa nieszkodliwa o ile dn;e 19 tm. o godz. 19 w lokalu Związ no — ks. Łopaciński.
marca br.
traktuje się ją niezbyt poważnie.
ku (3 Maja 25) mówić będzie o „Kobie
g. 12.30 Msza św. — ks. prof. Giebar----- o o----Mieliśmy chyba już cza6 wyrosnąć cie dzisiejszej wobec zagadnień <'h'wili“. rowski, na-uka — ks. KiwaCz.
X MILOWICE KU CZO PAPIEŹlA. Ste
z powijaków dzieciństwa polityczno- Wstęp bezpłatny. Zapowiedziany na wto
g. 9,30 W kaplicy Huta Milowjce — raniem Akcji Katolickiej w ub. niedzielę
społecznego. I nie powinny nas bar rek pokaz przystawek odbędzie się do Msza św. z nauką — ks. Jung.
Milowjce godnie uczciły rocznicę korodziej interesować efektowne bańki od piero 25 ban.
g. 15. Nieszpory — ks. Łopeciństai. ttacji Papieża Piusa XI, oraz 10-tą rocz
działania potężnych nurtów zdrowych
Od
g.
18
dnia
15
do
g.18
dnia
22
bm.
nicę djecezji Częstochowskiej. W miej
idei, odpowiadających normalnemu X ODCZYT PMS W CZELADZI. Dziś dyżurnym ks. Lopac-ińśki, wice-dyżur- scowej kaplicy o godz. 11 odbyła się urozwojowi narodowemu, we wszelkich o godz. 19 w czytelni PMS w Czeladzi nym ks. Kiwacz.
roczysta suma, r.a kttórą przybyły miej
jego przejawach. Ze spokojem tedy wygłlcezony zostanie odczyt na temat:
----- xx----obserwować możemy zjawiska, które „Znaczenie morza dla Polski“. Odczyt X Z UNIWERSYTETU POWSZECH scowe orgaraizxicje. Popołudniu o godz.
są uzewnętrznieniem rozkładowych zja wygłosi prof. Jakób Uryga. Wejście dla NEGO W CZELADZI. Dzisiaj o godz. 17 14 dla dzieci i o godz. 17 dla starszych
w sali klubu przy kop. Milowice odby
wisk martwych doktryn (może żywych w szystkich bezpłato e.
w lokalu Uniwersytetu przy uil. Reymonta ły się akademje. Na I część programu
X ZEBRANIE WŁAŚCICIELI NIERU 16 (dom Trojaka) odbędzie się wykład złożyły się: zagajenie, śpiew chóru ko
CHOMOŚCI. W niedzielę dn. 16 bm. o publiczny na temat: „Wychowanie dziec ścielnego, odczyt p. prof. Adolfa Hyły o
godz- 2-giej popołudniu w sali Domu Ka ka w dobie współczesnej“. Prelegentem Papieżu Piusie XI, oraz deklamacje dzie
DRABINKI DOMOWE tolickiego
przy ul. Pirez. Mości1 kiego- nr. będzie p. dr. Stanisław Kursa, podinspe ci z przedszkola i miejscowych szkół po
deski do prasowania, wieszaki, sznury 12 odbędzie się zebranie właścicieli nie ktor szkolny. Wstęp na wykład je®t bez wszechnych. Dalszą część programu wy
do bielizny, poleca po cenach bardzo ruchomości. Na porządku dz^nnym spra płatny i wolny dla wszystkich.
pełnił śpiew solowy prezeski KSMŻ p.
przystępnych
547 wa kończącego się w dra. 1 marca 1936 r. X Z OKAZJI XVI-ej ROCZNICY OD M. Łęgów iikówny przy akompanjam ancie
terminu utlig podatkowych i podjęcia sta ZYSKANIA DOSTĘPU DO MORZA orkiestry smyczkowej pod ba tulą p. M.
o przedłużenie tego termjtu. Sprawa oddział L. M. i K. na Piaskach urządza Freja oraz świetnie odegrane dwie sztu
„METALURG JA” rań
ta jest pierwszorzędnej wagi dla tych w dniu 16 bm. uroczysty obchód, na pro
Skład Towarów Żelaznych właścicieli nieruchomości, którym płat gram którego złożą się: o godz. 8.30 ki przez miejscowe katolickie Slow, mło
dzieży: .,Pod opieką Anioła Stróża” i
wł. St. Klimaszewski
ność podatku od
nieruchomości za r. Msza święta w nTejsc-owym kościele. „Szewc Wałanty zakonnikiem" Wszyst
1934 odroczono do dn. 31 marca 1936 r. 9.30 Akadem ja w sali T-wa ,.Sokół" z kim. którzy przyczynili się do uświet
SOSNOWIEC
Warszawska 8. Tel. 7-90. O liczne przybycie zainrttoresow&r.y.ch u odczytem p. inż. J. Korsaka pt. ..Gdańsk nienia uroczystości tą drogą zarząd Ak
prasza się.
871 w Polsce" oraz śpiewami i popisami cji Katolickiej akłada tjerdecaa^ «Bóg
dzieci szkolnych.

Baron Cygański,
■“ioN1KA 7DGł FRIfl
16
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niedziela CB^Tarego F5W róSn.

5.

CO Z TEGO WYNIKNIE?

DR. RAJS O PROGRAMIE POLSKIEJ PARTJI RADYKALNEJ
Onegri-aj łdotnosiliśany o tworzącej się w darczego 1 politycznego Polski, musi 3) Rozwój gospodarstwa narodowego.
Zagłębiu Polskiej Partjj Radykalnej i wy być otoczona specjalnie troskliwą o- 4) Spolszczenie krajowego handlu rze
rnimiiliŃiny Ikilik-a nazwisk, fcrtóre opinją
miosla i .przemysłu.
łączy z tworzącą się (partją. W izwiązlku z piefcą.
Przytoczyłem wytyczne programu
Łą informacją, otrzymaliśmy od dr. Raj W wyjaśnieniach programowych w
sa kandydata ro<a posła do Sejmiu. nastę odniesieniu do Polski Narodowej opar P. P. R. w najistotniejszych punktach
pującej treści wyjaśnienie, które wskazy tej na zasadach etyki dhrześcjańskiej z pominięciem wielu innych zagadnień
wałoby. iż Polska Partja Radykalna ’W
Za^Ieibin jeszcze nie przyoblekła się w for są 4 zasadnicze punkty: 1) Zapewnie programowych. Dodaim tylko obronę
przeziębieniu, bólu
tny organizacyjne, matoimńast interes-uje się nie należnej Polakom przewagi wipły praw nabytych, o ile nie godzą one w
głowy i zębów
bvią .pewna grupa (Łudzi, mających prawdo- wów na kierunek .polityczny, duchowy interes publiczny i nie powstały w
stosuje
się Aspirinę
łwdóbnie zamia.r .niezadługo przystąpić do i kulturalny Narodu Polskiego, a więc drodze nadużyć. Nawet w tak dużym
krajowej produkcji.
pracy organizacyjnej. List dr. Rajsa jest
skrócie
program
jest
jasny
i
w
naszym
bezwzględny
wipływ
na
zagadnie

wyjaśnieniem ...iproigiraimoiwem
*
’. Pro,gram
jest niewątpliwie ładny. Alle program —■ nia sztuki, teatru, kina, radja, prasy pojęciu bardzo celowy.
to iyliko słowa. 0 wartości proigiramu ma- i t. p. 2)Udostępnienie nauki zarówno
Z poważaniem Dr. Rajs.
w,i sposób realizacji programu, jednem sto w szkołach jak i warsztatach (pracy Niwka, 14.2 1956 r.
Do nabyciu w» wszystkich aptakacn.
Cena *
• 4 fabl. obecnło ftdg'
wem mówią —czyny. List dr. Rajsa brzmi: szerokim warstwom Narodu Polskigieo
I
tylko Zł. e.M, *
• 20 ł«M. Zl. MF,
Wielce Szanowny Panic Redaktorze.
Z notatki Panów w ..Kurierze Za
chodnim" z-dnia 14 b.ni. .pod tytułem
,,Co z tego wyniknie?" można wnio
skować : że —
1) istnieje jakaś wspólnota między
Polska. Partją Radykalną a Ligą Obro
.
„A może brwi zgolić?...
**
ny Praw Człowieka i Obywatela,
2-) że ja, Pan Piszczyk i inni tworzy
W białym, czyściutkim fartuchu, też farbować włosy. W zakładzie o- dę z nimi flirtować. Ale nic z tego...
my w Zagłębiu Polską Partję Rady
zapiętym pod szyję, panna Lola, wy prócz p. Loli pracuje szef, „pan Ste- Trzymam się sztywno i zrobię taką
kalną,
fan‘‘ uczeń i uczenica.
/
urzędową minę, że im w pięty pój
5) że (program P. P. R- jest chao gląda raczej na siostrę szpitalną, ani
żeli na fryzjerkę. Ładnie zaondulo— Z jakich sfer rekrutują się pani dzie. Ale niektórzy to są podli. Jak
tyczny.
się przekonają, że ich zapędy nie od
Pozwoli Pan Redaktor, że w krótko wana główka, draże, czarne oczy i o- klijenci?
walna, sympatyczna twarzyczka, do — A są i doktorowe, mecenasowe, noszą skutku, to później nie pozwala
ści wyjaśnię sprawę 'kolejno.
Ad 1. Między P. P’. R. a Ligą obrony pełniają uroczej całości. Panna Lola żony urzędników, a z panów na ma- ją mi robić zabiegu i musi go robić
oraw człowieka i obywatela jest chy kręci się zwinnie po zakładzie i co niciuir to także przychodzą sędziowie, moja pomocnica.
pokazuje w uśmiechu rząd doktorzy i dyrektorzy.
— Więcej ma pani kłijeniek ozy
ba ta wspólnota, że w obu organiza chwila
białych perełek... Prosimy o chwilę
klijentów?
cjach jest mowa o prawach człowieka
—
Co
pani
nam
może
powiedzieć
o
— Naturalnie, że więcej kłijentetk »
i obywatela, tylko w P. P. R. wyra rozmowy.
t. zw. „plotkach fryzjerskich"?
to przeważnie starsze panie, które są
— Jak dawno pani tu pracuję?
źnie (podkreśla 6ię trawo Polaka żye
—
Zakład
nasz
nie
różni
sie
pod
w Polsce jak «u siebie w domu, być — Woigóle w zawodzie fryzjerskim tym względem od innych zakładów’ w większych pretensjach niż młodsze.
pełnoprawnym
gospodarzem swego ipracuję 5 lata, z tego pół toku miusia- fryzjerskich. Najlepsze są mężatki. Ale panów też jest dużo. Main jaz
swoją wyrobioną klijentelę, która nie
łam się uczyć, za co zapłaciłam 250 ; ł.
kraju,
Opowiadają mi nieraz najintymniej
ad 2. Nieścisłą jest wiadomość, że Teraz juiż jestem ..samodzielną siłą" - sze przeżycia, mówią o swoim mężu, chce (przychodzić jak minie niema, to
tworzymy P. P. R.. ale Faktem jest, mówi z dumą. Pracuję od 9 rano do jego wadach i nałogach, nawet o jego znaczy się, gdy byłam na urlopie.
że ja, Pan Piszczyk i wielu innych wy 7 wieczorem, a w dnie przedświątecz przyjaciółkach. Są taikiźe takie, które — Długi urlop pani miała?
— 2 tygodnie, ale bezpłatny. Taki u
powiadamy się za słusznością progra ne i soboty do 11 w nocy.
mówią o swoich przyjaciołach. Nie
Jest na procencie, zarabia koło 90 raz to przychodzą tafcie typy, że aż nas zwyczaj.
mm P. P. R.
—
A narzeczonego pani ma?
ad 3 . W wytycznych programu P. I zł. miesięcznie.
śmiać się chce. Np. niedawno przy — Nie proszę ipana. Miałam, ale się
P. R. mówi się o Polsce Narodowej — Mieszka pani przy rodzinie?
szła klijentka, która miała tak kofo
opartej na zasadach demokratycznych — Tak, mieszkam z matką na Po 68 lat. Włosy miała utlenione i jesz biedak zabił. Był media trikiem w ma
z wszelki cm i 'konsekwencjami tego goni, mamy pokój z kuchnią. Ojca cze kazała sobie zrobić loczki na ca rynarce wojennej w Pucku. Kiedyś
pojęcia. Mówi się o etyce cbrześcjań- już nie mam. Matka ma trochę eme łej głowie. Kiedy żądaniu jej uczy wyleciał na hydroplanie, defekt w
sfciej, Która winna być pierwszym, rytury po ojcu i to co ja zarobię... niłam zado'ć, spytała z filuterną min motorze... — łzy zakręciły się w osprawdzianem wartości działania za i tak jakoś pdhamy biedę, a oprócz ką. — No co, ubyło mi ze 40 lat? 40? czach >p. Loli.
równo w życiu prywataem, państwo tego jeszcze pomagam bratu. Jest w — spytałam naiwnie, więcej pani a- — A do kina, do teatru pani chodzi?
wym jak i międzynarodowe®. Prezy korpusie kadetów — mówi z uśmie było, wygląda pani wspaniale, tak — Zmieniamy szybko temat.
— Do teatru rzadko, do kina czę
denta Rzeczypospolitej i Armję wyła chem.
na 16 i pół.,
ściej.
cza się poza obręb walk politycznych, — Ile osób pani „goli" podczas
W tem miejscu p. Lola wybucha
— Kogo pani najlepiej lubi z poi-1
a więc P. P. R. jest zwolenniczką sil dinia? — pytamy technicznych języ serdecznym śmiechem.
skich artystów na ekranie?
nej władzy naczelnej i siły narodu. kiem.
— A panowie? — rzucamy pytanie. •— Smosarską i Bodo.
Wysuwa się konieczność samowy
— W normalne dnie to koło 15 się
— Az niemi to już najgorzej. Są
— Az naszego teat.ru?
starczalności gospodarki narodowej,
tacy starsi panowie, co to nie dadzą — Gołaszewskiego — to jest dla
stworzenia warunków wzrostu i ren przewinie, a w soboty to i 30.
Panna Lola ma tylko uczenicę do człowiekowi spokoju. Nieraz to opo mnie 100% mężczyzna.
towności przemysłu polskiego z tern,
Dalej dowiadujemy się, że >p. Lola
że warsztat pracy nietylko jest współ pomocy, a talk to z sił kobiecych jest wiadają tafcie tłuste kawały, że aż
nem dobrem przedsiębiorcy i robotni sama w zakładzie. Oprócz ond ulewa uszy puchną. Są też taey, co chcą po rozróżnia doskonale polskie kierunki
ka. lecz i częścią majątku narodowe nia i czesania, robi manicure, masaże, zyskać moje względy i myślą, że jak polityczne, wie co to jest: sanacja,
go. Praca rąk i mózgów (polskich, jako mrówki twarzy, .reguluje i farbuje zapłacą za maniciur 60 gr., to już bę- endecja, PPS, ale powiada: — Wie
ipan eo? — nie mówmy o polityce, to
element podstawowy rozwoju gespo- yrwi, rzę3y, usuwa brodawki, może
taki niebezpieczny temat.
Taka to już jest przezorna ta p.
,
| PRZETWORY TECHNO-CHEMICZNE F Lola...
— A o czem pani marzy? Może pani
DZIENNIKARZY ŚL. I ZAGŁ. DĄBR.
chciałaby mieć własny zakład fryzjer
(W niedzielę dnia 23 Iblm. o £po(r.lz. 10
ski?
przed polu dniem w sali „Hotelu Euro
— Nie, uważam, że kobieta jest po
pejskiego" w Katowicach, przy uli. Mato stworzona, żeby mieć swój dom.
Spółka Firmowa
rjackiąj. 15, I piętro,, odbędzie się zwy
męża, dzieci.
czajne roczne walne zgromadzenie Syn— Ale muszę się zakochać — dodaSosnowiec, ul. Prez. Mościckiego 41. Teł. 5-48
5
Idylkaitiu dziennikarzy Śląska i Zagłęjbia
je— nie u znaje małżeństwa z rozsąd
Dąbrowskiego. Porządek obrad jest na
ku. Czekam, aż przyjdzie taki „ktoś-',
stępujący: 1) Zagajenie. 2) Wybór pre
kogo pokocham calem sercem.
zydium walnego zgromadzenia. 3)' Od
— A wśród klijentów niema tego
czytanie prorok,ilu z ostatniego walne
Rejonowe zastępstwo Fabryki Przetworów
,^ktosia“?
go zgroma.d®e®ia. 4) Sprawozdania za
— O. nie, proszę pana. Ja z klijen-.
Chemicznych „D Ą B I E” w Częstochowie
rządu: a) .prezesa, b) sekretarza, c) sikarb
tami poza zakładem wogóle nie roz
g
n.ilka. d) komisji rewizyjnej, e) sądu ko
mawiam i mam takie przeczucie, że
leżeńskiego. 5) Dyskusja nad spraiwozdajak wyjdę zamąż, to napewino nie za
niami. 6) Wybór noiwyich w-ładz związkom
swego klijenia...
wyiCfc. 7) Walne wnioski i zamknięte zeNa szefa nie narzeka. Powiada, że
WraŁia.
jest człowiekiem bardzo ucacitwym.—
W raizie .niestawienia się dostatecznej
Zawsze wypłaci co do grosza. Stosunki
w domu noclegowym
ilości członków w pierwszym terminie,
z innymi pracownikami utrzymuje do
waśnie zgromadzenie rOzpocznie się w
bre. W zakończeniu rozmowy panna
W
nocy
z
ub.
czwartku
na
piątek
oto
koło
pieca
stała
jakaś
kobieta
■Ftmgfiffi termicie o godz. 10.50.
Lola, okropnie się cieszy, że to wła
w domu noclegowym w Ząbkowicach przedstawiająca sobą jedną pochodnię śnie
z nią przeprowadziliśmy tą roz
---- oo----X WALNE ZEBRANIE STÓW. PAŃ mieszczącym się w posesji sołtysa Win ognia.
mowę i powiada: — Wie pan, że nie
Jak
się
okazało,
była
to
Helena
Ra

centego
Gibołki
spała
m.
in.
Helena
MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO
wiem czy ..kręćka' nie dostanę z niezapaliła się odzież, cierpliwości. tak będę czekała rej
A PAULO W BĘDZINIE. W poniedzia Raźna, dziewczyna lekkich obyczajów źna, na której
wskutek
wypadnięcia
żarzących
się
bez
stałego
miejsca
zamieszkania.
łek dn. 17 hm. o godz. 5 popoł. w sali
niedzieli, aby przeczytać to w „KuRaźna położyła się na słomie, roz węgli na słomę, na której spała nie ■rjerze..."
I
Paw. diobroczyinności na Górze Zamko
szczęśliwa
dziewczyna.
łożonej
w
.pobliżu
żelaznego
piecyka
wej odbędzie się dorocizne wantę zebra
Myślimy. że p. Loła doczekała szezę
Nieszczęśliwej
pospieszono
(natych

W
pewnej
chwili
w
sali,
w
której
nie Staw, pań miłosierdzia św. Wimeemśliwie niedzieli. „Kręćka" nie dosta
tego * Pando w Będzinie. Zarząd uprzej nocowało kilkanaście osób, rozległ się miast z pomocą, dzięki czemu uniknę ła i widzimy jej uśmiech, gdy czyta
ła
o,na
strasznej
śmierci.
przeraźliwy
okrzyk
bólu.
mie .prosa wszystkie panie członkinie i
jąc ..Kurjera". pochłania z niego swo
Poparzoną dziewczynę przewieziono je własne słowa...
wląpiarające oraz eymipaltyików o liczne i
Wyrwani ze snu pensjonariusze do
mu noclegowego zerwali się na równe na kuracje do szpitala.
przybycie.
Uski.
noigi. Ujrzeli oni przerażający widok]
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„Ludzie pracy w Zagłębiu Dąbrowskiem”

Walne zgromadzenie Syndykatu

jMAURYCY REINER
*

I SOLE i KWASY DO GALWANIZACJ11

Żywa pochodnia

K U R J E F

6.

7 'A' C TT O D N F

rfedżiela 16 lutego 19% rofon.
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Z posiedzenia Rady miejskiej w Dąbrowie
55.000

UMORZONYCH

ZŁA

PRZEMIANA

MATERJI

jest często przyczyną wielu chorób (kamie
nie żółciowe, artretyzinrischias,
(choroby
skórv). Zioła

CHOLEKINAZ A

PODATKÓW. — DĄBROWA POSIADAĆ BĘDZIE GIMNAZJUM KUPIECKIE. BUDOWA NOWEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ.

H. Nieanojewakiego syetematycznie i ener*
gicznit
wzmagają czynność ■wątroby i wy
dzielają w ten sporsób szikodłiwe i poboczne
produkty przemiany mater.ji, uflMemoćlwia
*
jąc zaleganie ich w organizmie.
Labor. fiizj. chem, Chód ekiiipa,zaM
Wairszawa, Nowy świat 5
oraz aptelki i składy apteczne.
Żądać bezpłatnych broszur.
655

Porządek obrad onegdajszcgo posie konieczność
przyjęcia zgłoszonego w formie dzierżawy na lat pięć, a dla
dzenia Rady miejskiej w Dąbrowie wniosku zabrał głos radny Lewicki.
potrzeb szkolnictwa
powszechnego
Mówca 6tarał się przekonać pp. ra zbudować w ciągu najbliższych dwóch
obejmował zaledwie pięć punktów,
pomimo to przeciągi"ęio się ono do dnych. że właściwszą byłoby rzeczą lat odpowiedni budynek w tej dziel
godz. 24-ej, gdyż każda z wniesionych oddanie budynku poseminaryjnego na nicy miasta, która dotąd szkoły po
na obrady spraw wywołała ożywioną szkołę powszachną.
wszechnej nie posiada. Sądzić należy,
Dyskusja, która się następnie wywią że uchwałą tą najlepiej rozwiązano
dyskusję.
kwestję, gdyż zapewniono Dąbrowie
Wniosek o upoważnienie zarządu zała była bardzo ożywiona.
W rezultacie po bardzo obszernej gimnazjum kupieckie bez szkody dla uo do więzienia łęczyckiego, gdzie
miejskiego do podjęcia z Polskiego
Banku Komunalnego 45 tys. złotych dyskusji uchwalono przekazać budy szkolnictwa powszechnego.
odsiaduje karę killkuletniego więzie
szkole handlowej
— jako II raty bezzwrotnej pożyczki nek seminarjum
nia za kradzież.
dal okazję do wypowiedzenia szeregu
uwag ze strony kilku radmycli.
DOSKONAŁE WĘDLINY
Domagali się oni mianowicie, by za
rząd miejski poczynił u władz centr.
i wie o tern, że najnowsza metoda zabiegów kosmetycznych stosowanie tylko od
poleca
powiednich
gwarantowanych
i
przystosowanych
do
właściwości
cery
kosmetyków
w Warszawie starania o przywróce
Warszawska Wędliniarnia
pozwoli
Jej
zachować
młodość,
-'ioi-iiość,
usunąć
wyryte
już
zniszczenie,
jak:
nia skasowanego od niedawna podat
zmarszczki, zwiotczenia s'kóry i inne defekty?
ku od ładunków kolejowych. Obecnie
Przez indywidualne stosowanie rccjo.nainych (nowoczesną metodą) zabiegów
jako ekwiwalent otrzymuje 110 ty
kosmetycznych, jak: masaże ręczne i mechaniczne, kąpiele twarzy, natryski, naświetknia.
elektryzację prądami d‘Arsonvalla, maseczki i inne pobudzamy zamie
sięcy złotych wspomnianą wyżej po
Sosnowiec ul. Warszawska Nr. 1
rające już tkanki do życia, odnawiamy skórę, utrwa-lamy młodość, udoskonalamy
życzkę bezzwrotną. Czy jednak nadal
817
Piłsudskiego Nr. 61
urodę.
t
będzie je otrzymywać? Jeżeli się uNajświeższe sposoby pielęgnacji urody umożliwione ma dzięki urządzeniu
wziględni oszczędności czynione we
gabinetu według ostatnich wymogów- techniki kosmetycznej
wszystkich dziedzinach gospodarki fi
Wydawanie żywności
GABINET T TTTł/^lT^ A « Władysławy Wnukowej
nansowej — można mieć poważne wat
DLA BEZROBOTNYCH W SOSNOWCU
KOSMETYCZNY „UKUUM
Sosnowiec, 3 Maja 15.
*.
pliwośc
Dlatego też uzasadnioną o
Miejski Komitet Funduszu Pracy w
okazuje się troska Rady miejskiej o
TELEFON 12 42.
Sosnowcu podaje do wiadomość i, że wy
utrzymanie wspomnianego podatku,
dawane kuponów żywnościowych bezstanowiącego pokaźną pozycję w bud
TRWAŁE PRZYCIEMNIANIE BRWI i RZĘS.
DEPILACJA BRWI.
robotnym zakwailifilkowamym ck> pomo
żecie miasta.
FRYZOWANIE RZĘS.
— ’ MAOILLAGE.
cy w miesiącu lutym, będzie odbywać
Odpowiadając na te interpelacje p.
się w następującej kolejności: W ponie
wiceprezydent Trzęsimiech wyjaśnił,
działek dnia 17 ban. od god
*z.
8.50 do 15
że zarządy miast Zagłębia wspólnie
w kaKCclairjj d^elmi-cowej w Milówkach
zabiegają, by podatek od ładunków
bezrobotnym, zamieszkałym w M głowi
kolejowych został przywrócony.
cach i w domach kopalni; w kaincelairji
Drugi skolei wniosek zarządu miej
Komu przysługuje odprawa z kasy bratniej
dzielnicowej w Modrz ©jo wie bezrobot
skiego o udzielenie mu upoważnienia
*
do zaciągnięcia pożyczki w Powszech
'/V związku ze scaleniem fcas brat świadczeń robotnikom, którzy nabyli nym. zamieszkałym w dzielnicy Modrzę
nym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem nich, istniejących w Zagłębiu Dąbrów poprzednio prawo do rent lub odipraw i jów wraz z hultą Staszic; w ratuszu bez
robotni
ym,
zamieszkałym
w
dzie
lnicach
nych w wysokości 10 tysięcy został skiem i utworzeniem jednej wspólnej tym, którzy zwolnienizostali z pracy
Stary Sosnowiec, po dbu stronach udicy
jednogłośnie przyjęty. Uzyskana po Kasy bratniej Zagłębia Dąbrowskiego( przed 1 września ub. r.
*
życzka (przeznaczona jest na (spłace ?:arząd tej kasy, znajdujący się, jak
Tymczasem naskutek agitacji pokąt- Piłsudkiego do toru kolejowego, śród
nie reszty należności za motopompę, wialomo.»w óocnowcu. został ostatnio nycli doradców oraz agentów różnego mieście, Kuźnica.
We wt-rek dmiia 18 bm. od godz. 8.30
zaikuipioną dla ochotniczej straży o- zasypany formalnie podaniami
*
rodzaju, ludzie którzy kiedyś praco
isniowej na Koszcie wie. Wiceprezy
W ciągu stosunkowo krótkiego okre wali rok, czy mniej na kopalni, nad do 15: w ratuszu bezrobotnym, zamiesz
dent p. Trzesimiech oraz radny dr. Pi su czasu do Kasy wpłynęło około 5000 syłają podania do zarządu ka6y, do-, kałym w Sielcu, przy ud. Staszica, Kon
stantynowie, Środnli, Cegielni i Dębo
wowar wyjaśnił, że tranzakcja wspo podań ludzi, którzy kiedyś pracowali magając się odpraw.
wej Górze.
mniana będzie korzystną dla straży w miejscowychi kopalniach i1 z Lego
Podania te, rzecz oczywista nie odnio
W środę d*nia
19 bm. od godz- 8-30 do
ochotniczej, ponieważ dzięki jednora tytułu roszczą sobie pretensje do od są Żadnego skutku, bowiem sprawę
zowemu uregulowain:u reszty należ praw lub domagaią się zwrotu wkła rent i odipraw reguluje ustawa, a je 15: w ratuszu bezrobotniym, zamieszka
ności fabryka o kilka tysięcy obniża dek.
dynie dają one dochód różnym pisa łym w dizielmiicy Pogoń wraz z udicemcenę zakuipu motop< mpy.
Tymczasem, jak wiadomo, każda z rzom podań, którzy żerują na nieświa do huty Miilowice.
Otrzymanie kuponu iizadeżnicjoe jfts
*
Jak wiadomo koszcie w ska straż o- kas miała 6wój statut, który przewi domości robotników.
guiowa niejako zastępuje
miejską dywał komu i >po ilu latach przysłu Kto zatem rości sobie jakieś preten od okazania legitymacji bi-wra pośrednic
straż, więc zrozumiałem jest, że wy giwała odprawa.
sje do Kasy bratniej, powinien zapo twa pracy. Bez legitymaicji kupony wy
żej wstpommiana tranzakcja jest rów
Po utworzeniu wspólnej Kasy brat znać się ze statutem kasy, lub też dawane r.ie będą.
----- xx——
nież korzystną i dla miasta.
niej. przyjęła ona zobowiązania po zwrócić się o informacje wprost do za
Zaznaczyć wreszcie należy, że mia przednich kas i na mocy zarządzenia rządu kasy w Sosnowcu, a nie dawać
sto coroku wpłaca do Kasy straży o- Ministerstwa opieki społecznej przy posłuchu niepowołanym osobnikom.
LEGJI INWALIDÓW W. P.
gniowej dwa tysiące złotych Subwen stąpiła do wypłacenia
należnych
cji. Odtąd przez lat dziesięć opłaty]
Dnia 9 bm. odbyło s-ię doroczne wałne zgromadzenie członków Legji inwali
te będą o tysiąc złotych mniejsze.
Wiele czasu zajął wniosek zarządu
dów wojennych wojsk polskich im. gen.
J. Sowińskiego kompanji w Sosnowcu.
miejskiego o umorzenie zaległych (za
lata 1952, 1955 i 1954) cipiai komunal
Obrady zagaił prezes kompanii ediw. L.
Koenig. Na wstępie uczczono pamięć ap.
nych na pokaźną sumę 55. tysięcy zło
marsz. Piłsudskiego przez powstanie i
tych. Pomimo licznych wyjaśnień
przedstawicieli zarządu miasta i ko
W ub. piątek około godz. 1 w po prowadzącą do składu kopalni Flora. 5-mi-n-u'towe milczenie. Po zagajeoiiiu od
misji rewizyjnej zanosiło się na to, łudnie wydarzył się w Dąbrowie w
Idąc torem Kasperkowa nie zau było się uroczyste więc zenie albumu paże odbędzie się mozolne i wiele go pobliżu kopalni Flora wstrząsający ważyła nadjeżdżającego stylu paro miątkow ego b. prezesowi kompanji dr.
dzin trwające poszczególnych pozycyj. wypadek, którego ofiarą ipadła 40-lct- wozu z wagonem desek i dostała się E. Maćkowowi. Album został wręczony
Skończyło się jednak na tem, że „dla nia Magdalena Kasperkowa, zamiesz l>od kołu lokomotywy, które zmasakro jako dowód uznania za pracę i zasługi
'
*
próby
zbadano ich tylko kilkanaście kała na kolonji ,,Trzydziesty’’ w Go- wały ją w straszny sposób.
położone dla orgai.izacj-i Legji inwali
ipoczem znowu zgodnie postanowiono łono-gu.
Zmasakrowane zwłoki Kaąperkowej dów. Następnie wyfbrano prezydjum wal
wniosek zarządu miejskiego uchwa
Kasperkowa. wracając z jarmarku przewieziono do kostnicy przy ko nego zgromadzenia, w skład którego
lić. Największą sumą z pośród umo w Dą/browie do domu, szła dla skró palni „Flora
weszli pp.: prezes zarządu wojewódz
.
**
rzonych
podatków, bo 42.821 zł., cenia sobie drogi bocznicą kolejową,
kiego Legji inwalidów dr. E- Maćków—
przedstawiał podatek wojskowy.
przewodniczący, prezes Rady naczelnej
Ostatnim punktem obrad był zgłoszo
Legji ad w. Z. Lisiew.icz i A. Wewióra
ny przez zarząd miejski wniosek o od
jalko asesorowie; jako protokułantka p.
danie gmachu po likwidowanym 6emiT. Zimmochówna.
narjum nauczycielskiem miejscowej
Sprawozdacie z ogólnej
działal-ności
zdawali; dr. E. Maćków i prezes adw.
szkole handlowej.
Istnieje projekt,
by szkołę tę przekształcić na koedu
Lucjan Koenig. Sprawozdanie kasowe
zdał -karbnik J. Krupa. Sprawozdanie
kacyjne gimnazjum kupieckie.
komisji icwizyjnej zd
*ał
przewodniczący
By projekt ten urzeczywistnić po
Przed rokiem mieszkańcy Będzina do szpitala, gdzie okazało się, że do kom. ewizyjnej p. Jerzy Michalski. W
trzebny jest odpowiedni budynek. Ina
czej bowiem, gimnazjum kupieckie nie poruszeni zostali wiadomością o be znał on pęknięcia czaszki, co uczyni dy^kusj nad sprawozdaniami zabiera!
głos: J. Ogrodnik, A. Wewióra, B. Gabędzie mogło powstać. Po referacie stialskim pobiciu Wincentego Sęka z ło go na całe życie kaleką.
Ępilotg tego krwawego zajścia roze bali, K. Sośł-icki, K. Kisiel i B. Kuzior.
ławnika p. Cieplaka uzasadniającym Będzina.
Na podwórze do-mm, gdzie mieszkał grał się wczoraj przed Sądem okrę Po dłuższej i bardzo ożywionej dyskusji
Sęk weszło dwóch mężczyzn: 24-letni gowym w Sosnowcu, przed którym, o- udz ^ono ustępującemu zarządowi jed
Tadeusz Małachowski oraz 55-letni Bo nrócz Małachowskiego, stanął jego ko nogłośnie 'j-bsolutorjum.
lesław Piec z Łodzi, którzy, będąc pi lega Bolesław Piec, oskarżony o bra W skfa<i nowego zarządu weszfl-i pp..
jani, zaczęli drażnić się z przywiąza nie udziału w bójce.
adw. L. Kocihiig—prezes, J. Ogrodiiik —
świadków, wiceprezes, Wił. Szczerbiński — sekre
nym na łańcuchu psem. Z tego powo Sąd, po przesłuchaniu
du doszło między rąbiącym podówczas skazał Małachowskiego na 4 lata wię tarz, J Krupa—skarbnik, T. Tarasiewicz
drzewo na podwórzu, Sękiem, a Ma zienia, Pieca zaś — na rok. Karę, na — złotek zarządu. Jako zastępcy pp.:
zmniejszono Mała Stanisław Macha i K. Sośnick:. Komisja
o regularne wpłacenie prenumeraty łachowskim do sprzeczki,1 podczas któ zasadzie amnestji
rej Małachowski wyrwał Sękowi siekie chowekiemu do 2 lat i 8 miesięcy, po rewizyjna pp.: przewodniczący — Jerzy
zostałem
u
zaś
oskarżonemu
— do 6 Micha'ski, członkowie A. Wewióra i K.
rę z ręki i z całej siły ciął go nią w
miesięcy więzienia.
głowę.
Kisiel; zastępcy B. Kuzior i B. Ga bała.
1054 Wyrtawmctwo „KurjEra achoiliiliigii *
Ciężko rannego Sęka odwieziono
Po wyroku Małachowskiego odwiezie

St Kucharski

I

iwisimiit raiM iimim

Z walnego zebrania

Zmasakrowane zwłoki kobiety
na torze kolejowym

S Z SALI SĄDOWEJ &

Siekierą w głowę

Prosimy naszych zamiejscowych
i miejscowych
P. T. Prenumeratorów
za LUTY 1936 r.

..KURJER

Nr. 46.

„OPTOFOT"
SOSNOWIEC 3 Maja 11
Zamieniamy stare odbiorniki na nowoczes
ne typy. Największy wybór Radioodbior
ników w Zagłębiu.
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niedziela Ib lutego” 1955 rokin.

którą urządza Samopomoc społeczna ko
biet. Kostjumy miłe widziane, za naj•baTdzięj pomysłowy — nagroda. Ceny
niskie. Początek o gedz. 3.
X DANCING - BRIDGE W KLUBIE
NA NIEMCACH. Komitet pomocy dzie
ciom najbiedniejszym na Niemcach urzą
dza swoją doroczną imprezę w niedżiólę

dn. 25 bim. o godz. 17 w salach miejsco
wego Klubu. Tradycyjna tu zabawa kar
narwało w a zapowiada się bffadzo it.teręsująoo i pozwoli wszystkim uczestnikom
na miłe spędzenie jednego z ostatnich dni
karnawału przy dźwiękach doborowej
orkiestry.

Obrady zarządu Federacji
ZW. OBROŃCÓW OJCZYZNY

Wdzięczne a proste sukienki

Dnia 12 bm. odbyło się plenarne posie
dzenie zarządu po>w. Federacji PZOO
Zagłębia Dąbrowskiego w Domu spo
łecznym, na które przybyli przedstawici sile 15 związków i orga-nizaryij b. woj
skowych wchodzących w skład Federa
cji, za wyjątkiem przedstawiciela Zw.
podoficerów r«z.
Na posiedzeniu omówiono szereg spraw
związanych z akcją organizacyjną na
terenie Zagłębia Dąbrowskiego, z któ
rych najważniejsze przytaczamy: uchwa
lono powołać przy Federacji komisję
samopomocy, do której zaproszono pp:
starostę J. Boxę, wiicestarostę w Sostowon Hejnara H., J. Wesołowskiego, inspe
ktora pracy, prezydentów miast: Sosnow
ca, Dą)b'rowy, Będzina i Czeladzi w oso
bach pp.: J. Kaczkowskiego, A. Izydorczyka, T. Trzęsumiecha, B. Dorobczyńskiego i kierownika ekspozytury F. P.
T. Majera; uchwalono powierzyć przy
Federacji kierownictwo referatu wych.
obywatelskiego dyr. Romanowi Cholewickiemu, który na zebraniu wygłosił
obszerny i szczegółowy referat organi
zacyjny o akcji tworzenia uniwersytetów
zespołowych, mających na celu kształce
nie obywateli państwa na użytecznych
ćźłoinków społeczeństwa i pełnowarto
ściowe jednostki y narodzie. Nad refei.item wywiązała się dłuższa dyskusje,
poczem jednomyślnie postanowiono po
przeć akcję organizowania uniwersyte
tów zespołowych, przyrzekając swoją
współpracę.
Suknia z zielonej, falistej angory z InźReferat oszczędnościowo - ubezpiecze
nemi rękawami kimono, marszczona na
ramionach i w pasie.
niowy przy tut. Federacji powierzono p.
Zgrabna suknia z wełny Cloąue koloru
Badeuezowi DoŁźlkiewiczowi, który na ze
morskiego. Obcisło rękawy wszyte raglabraniu wygłosił szczegółowy referat o
uowo. Modna liraja sawiu z przodu imituje
akcji i wartości oszczędnościowo-mbezkamizelkę. Guziki czerwone.
Suknia z Kasha w piaskowym kolorze,
pieczemiowej dla państwa i obywateli, a
Luźne rękawy wiszyte łukowato. Kieszonki
szczególnie na terenie Zagłębia Dąbrow
kokarda i pasek z satyny w groszki.
skiego. Po dyskusji na ten temat zarząd
Federacji wchwadił w całej mocy po
przeć akcję oszczędność io>w o-ubezp;eczeniową na naszym terenie przez propa
gandę prasową, odczytową, radjową itp.
Uchwalono powołać przy Federacji
referat prasowy, w skład którego zapro
szono następujących pp. redaktorów: St.
Arnolda, L. Horskiego, T. Lipskiego, A.
Szperłfuga i St. Tabaczyńskiego.
Jeden dzień. Tylko jeden dzień dzieli nas
ukazania się arcydzieła Daiwid CopperPo załatwieniu różnych spraw tyczą od
fielld na ekranie (kina „Eden".
cych się organizacji Federacji posiedze
Jutro — wielkie święto kinematografii!
Jutro.— wspaniała uczta artystyczna dla
nie zafmknięrtJo.
wszystkich 1

UWAGA!

----- xx----Kino ORZEŁ — Wyspa Asłbów.

Wytworna suknia z biało-czarnego jpapit-u.
przy szyi i w pasie haftowana scautasiem.
Bufiaste rękawy zebrane z dłoni wstą
żeczką.
Suknia popołudniowa z rdzaw o-hroazowe j
na wzór kory prążkowanej satyny. Nisko
wszyte trzyćwaerciowe rękawy u nasady
.namarszczone, przód marszczony dekolt
podłużny, spódnica lekko kloszowa.

JUTRO!

telnej powieści Dickensa, wireszcie kapitalną
reżyserję i mistrzowską grę artystów.
Kto grał? Tu .na pierwszem miejscu wyirnie
nić należy .Freddie Bartholomewa.
Partner Grety Garbo z ..Anny Kareniny
*
tym razem stworzył kreację genjalną, pełną

GABINET RACJONALNEJ
>

KOSMETYKI

19. Bniwitami i

| ul. Dęblińska 1.

II. .piętro. |

| Udziela porad *
oraz stosuje wszel
kie żabie<gi kosmetyczne w-g sy’s-temu Dr. med. J. Świtalskiej.
I Godziny przyjęć od 11-ej do
S-ej wieczorem. Panowie od 16-ej
I do 17-ej.
765

I

|
|
|
■
■
|

X ZABAWA KUPIECKA. Związek drób
nego kupiectwa i przemysłu cbrześcjański6go Zagłębie Dąbrowskiego w So
snowcu urządza dz-siaj dnia 16 bm. w
wielkiej sali Domu społecznej (ud. Żyti-ia 10) zabawę kupiecką. Bufet obficie
zaopatrzony we własnym zarządzie przy
niskich cenach; orkiestra doborowa; nie
spodzianki; wejście: dila pań zl. 0.99. dla
panów zł. 1.49, rodzina z 4 osób zł. 3.99;
stroje dowodne; początek o godz. 17;
wejście za zaproszeniami.
X PORANEK. Dziś aj dn. 16 bm. o g.
11.30 w sali kima „Zagłębie1 odbędzie się
poranek, z którego dochód Samopomoc
spcłeczna kobiet przeznacza na uiruiohoimienie na Pogoni taniej kuchni dla betz•_ obo-tnych. Będzie wyświetlany
film
..Symfonja serc".

Jutro — film, o którym mówii cały świat!
„Dawid. Copperfield”.
NajśmJeŁsize dzieło kinematograf^ które
zdobyło pierwszą nagrodę przed ,.Bengalf,
ukazuje się jutro w Sosnowcu.
Kino ^eEden“ zdobyło ten obraz wielkim
kosztem. O uzyskanie bowiem prawa wy
świetlania tęgo filmni toczyła się formalna,
choć bezkrwawa walka.
Szereg kim walczyło o uzyskanie tego pię
knego obrazu.
^statecznie kino .-Eden" zwyciężyło. Dy
rekcja kina wychodzi bowiem z założenia,
że musi za wszelką cenę utrzymać wysoki
poziom repertuaru.
„Dawid Copperfield" etanie się napewno
PERŁĄ REPERTUARU.
Dlaczego? Bo film, ten posiada nietylko
nadzwyczajną treść, emocjonującą i cieka
wą, scenarjusz zwarty, oparty na nieśm.ier

odczytał wiceprezes dr. M. Kici&rsłki.
sprawozdanie kasowe rówtrież ck. M. Ki
cia reki, sdk ji szkoleniowej — prof. Broder, Kół młodzieżowych — iwsitir. Jusz
czyk (w za®tęęjsitwie p. Dykowej), komi
sji rewizyjnej — p. W. Gęgotek.
$pra>wozdaii.ia przyjęto i udzielono z^
rządowi abtsoflutorjum. dziękując zarzą
dowi, a zwłaszccoi p.ezeece p. Okrajiniowej a owocną i pełną poświęcenia pracę.
Na miejsce us>tępująicyęh według star
szeństwa osób z zarządu p|p.: Buchowieckiej, Majewskiego, prof. Brodera, inż.
Fecsdd, dr. Gorczycy, Łatasda i Parasola,
wybrano ponownie te eamae osoby, oraz
zastępców pp.: kipt. Gołębiowskiego i
Kęszycką. Do komisji rewizyjnej wy
brano (na okres 3-detaii) pp: St. Lipikę,
W. Gęgobka i J. Kondka, na zastępców:
pp. W. Piotrowski ago i Łatasia.
Ze sprawozdani® wynika, że pomimo
pogłębiającego się bezrobocia, organiza
cja PCK w dalszym ciągu się rozwija, co
wwi-diocznMło się m. in. w przynoście 388
osób w róku spraw-o. dawczym, powsta
niu trzech nowych Kół, mianowicie w
Wolbromiu, Sławkowie i Witeradowie.
rozwinięciu działalności wyszkoleniowej
drużyn ratowniczych, pracy społeeznej
na terenie powiaMi itd.

realizm-u. prawdy, wzruszającą i nieszablo
nową.
Freddie Bartholomcw nae przypomina żar
dnego z dotychczasowych artystów. Jeśt
to talept wyjątkowy. Prawdziwe zjawisko
ekranu.
A dalej wymienić należy: Piękną Maureen O‘Suillivajn, partnerkę WeismiiBera. uduebowioną Madge Evans, znakomitego tra
gika Lionela Barrymore‘a, niezawodnego Lewńs^a,. Stora e a i w. .in.
Ogółem gra 65 gwiazd.
„Dawid Copperiield" jest wielką atrakcją
artystyczną.
Jutrzejsza premjera
wzbudza niebywale
za interesowanie.
Charakterystyczny szczegół. Już dziś wy
kupiono wiele biletów na jutrzejszą premjerę .JJawida CopperfieWa“. Kasa kima „Eden
jest oblężona!

dtziego śledcze gx> pow. Olkuskiego p. A.
Voydia, delegowano do OOkusza p. sę
dziego Stamislewe Dziadomi a z Sosnowca.
XBRAMY CMENTARNE W OLKUSZU.
W króitikiaii stosu-ukowo czacie wśród m.esżkeńców Olkusza zebrano sn«nę 1.186.70
zł., dzięki czemu wybudowane zostały
nowym cmentąrsju dwie bramy i ta>zy furt
ki żeiazne, oraz uporządkowane alejo
mentame. Zbiórką ofiar na ten cel go
rąco zajęły się penie: Zdebjchowa. H.
Bobrzecka i H. Slotowa. Kierownictwo
techniczne prowadził p. F. Majcherkiewicz. Bramy i furtki wykonane zostały
estetycznie i solidnie przez warsztat ślu
sarski Lorka i częściowo przez zakłnd
Jarno w Olkuszu. Komitet w składzie po
wyższych osób na. czele z ke. probosz
czem Freiikiiem. składa serdeczne podzię
kowanie wszystkim ofia roda wooan za
przyczynienie się do uporządkowania
cmer.tarza. Ostateczny obrachunek, zwią
zany z budową bram i Furtek, przepro
wadziła komisja rewizyjna w dn. 14 bm.
X NOWY ZARZĄD ZW. WŁAŚC. NIE
RUCHOMOŚCI. Na onegidajszeni zebraniu ukonstytuował się nowy zarząd Zw.
właścicieli nieruchomości w Olkuszu, jak
następuje: p<p. Feliks Majcherlkiewacz —
prezes (ipo zrzeczeniu się p. R. Piecho
wi cza). Stanisław Cembrzyński — za
stępca. Ignacy Pauil — sekretarz, Herman
Gliksnian — skarbu ik. Herman. Kcrtli.
Romuald Kubiczek, Romuald Pdechowicz i Lucjan Kluczewski — członkowie
zarządu. Do komisji porozumiewawczej
wybrano pp.: Fel. Majcherkiewicza, H.
Ker t ha j R. Pd echo wic za.
XSĄD OKRĘGOWY W OLKUSZU. Od
dnia 17 bm. odbywać się będą w Olku
szu sesje Sądu okręgowego z .Sosnowca,
które potrwają cały tydzień. SkHd sądu:
pp. Czaplicki (przew odi.cząey), Ban ar k
1 Przestaszcwski. W pierwszym dniu rozpatrywamą będzie sprawa przeciwko b.
naczelnikowi poczty w Olkuszu ,p. Nagawiedkiemu o przywłaszczenie sum. wpła
canych przez abonentów radjowych.
X WOJOWNICZY INWALIDA. W plą
teik wieczorem przed restauracją ca u .
Kościuszki w Olkuszu powstała krwawa
bójka pomiędzy Piotrem Toporkiem in
walidą, a Framc'Zikiem 1 omankiem. kastratorem z Chorzowa. Sjilmiejszy f'z; cznie inwalida pobił do nieprzytomności
kastratora laską, wskutek czego zabrano
go do szpitala. Przed awanturą obydwaj
raczyli się dość obficie alkoholem w re
stauracji.
X KULIG. W. dniu dzisiejszym o godz.
2 popoł. Tow. śpiew. „Hejnał-4 w Olku
szu organizuje kubg saneczkowy w ..Nie
zneme“. Punkt zborny przed lokalem
T-wa przy ud. Górniczej (szkoła powsz.
®r. 2).

KRONIKA OLKUSKA
Dalszy rozwój PCK. w Olkuszu

KALLO DZIECI. UWAGA! Chcecde
W dn. 14 bm. wieczorem w sali zarzą PCK oddziału w Olkuszu.
ę debrze zabawić? To przyjdźcie dziObsze-nr. e sprawozdanie z działalności
sfaj do resursy dąbrowskiej. Kulmi^aeyj- du miejskiego w Olkuszu, pod przewod
i ym punktem obecnego ka-rn awału bę nictwem burmistrza Majewskiego, odby zarządu za r. ulb. w zastępstwie nieobec
dzie dla was wielka zabaiwa daiecdęca, ło się doroczne wajne zebranie członków nej prezeski cddzaałiu n. Z. Okiajniowej,
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ZYC:,F GOSPODARCZE

X WALNE ZEBRANIE LEGJI INWALI
DÓW W. P. Dzisiaj o godz. 10 rano w
lokalu własnym (Robotnicza 6) odbędzie
się walne doroczne zebranie członków
PRZED KONWERSJĄ
Legji inwalidów wojsk polskich im. gen.
Sowińskiego, oddział w Zawierciu. Z uDRUK OBLIGACYJ POŻYCZKI KONSOLIDACYJNEJ.
wagi na ważność spraw zarząd uprasza
Pańsirwowa Wytwórnia Papierów War nej, 3 proc, premiowej pożyczki budowla
swych członków o liczne i punktualne
teściowych przystępuje do drufku oblli- nej, 5 i pół proc, pożyczki budowlanej,
przybycie.
gacyj pożyczki inwestycyjnej. W poło 5 proc, państwowej renty wieczystej, 6
X ODCZYT W KENIE „STELLA-. W wie przyszłego tygodnia ukaże się w proc, pożycziki inwestycyjnej oraz prze
dniu 18 bm. o godz. 4 popoł. odbędzie się DztonmiBru Ustaw rozporządzenie wyko dłożone do dobrowolnej kenwers-ji obli
w lokalu kina „Stella44 w Zawierciu b. nawcze ministra Skarbu o kocwarsji pań gacje pożyczki narodowej — wyimiiename
ciekawy odczyt pt. „Kobieta dzisieje-za stwowych pożyczek wewnętrznych.
będą na obligacje 4 proc, pożyczki kon
wobec zagadnień chwili44. Odczyt wygło Wymiana podlegających konwersji po solidacyjnej w stosunku 100 za 100 war
si wiceprzewodnicząca głównego zarządu życzek na nową pożyczkę konsolidacyj tości imiennej.
Związku Pań Domu w Warszawie p. Ła ną rozpocznie się w końcu czerwca łub Obligacje przedłożone dlo konwersji
dzina. Ze względu na temat aktualny, pierwszych dniach lipca. Należy dc dać, muszą posiadać ostatni kuipon, którego
liczmy udział pań pożądany. Wstęp bez że na 1 l:ipca płatay jest pierwszy ku bieg rozpo.żął się przed wejściem w ży
płatny.
pon pożyczki konsolidacyjnej. To też cie dekretu o konwersji. Obligacje bez
X W ROCZNICĘ ODZYSKANIA DO jednocześnie z wymianą konwertowa tego kuponu będą wymieniane na poży
STĘPU DO MORZA. Staraniem organi nych pożyczek na obligacje peżyczki czkę konsolidacyjną z <?bc:ętemi odlpozacji młodzieży pracującej w Zawierciu konsolidacyjnej będzie realizowany pier wiednieimi kuponami też pożyczki.
urząd-zona została w dniu 10 bm. w sali wszy kuipoo tej pożyczki.
Również w najbliższym czasie nikaże
kioa „Stella44 uroczysta akademja z okaWydawane będą odiazu gotowe dbl’- się drugie rozporządzenie ministra Skar
2fli 16 rocznicy odzyskania dostępu do gacje pożyczlki konsolidacyjnej. Obliga bu i ministra Sprawiedliwości, normujące
morze. Na akademji byli m. in. obe.-ni cje 5 proc, państwowej renty ziemskiej kwestję zastawów, kaucyj i wadjów,
pp.: prezydent miasta j. Szczodroweki- 4 proc, premjowej pcżycdki inwestycyj- złożony łh w obligacjach poąyozek, pod
członkowie zarządu miasta j sejmiku, za
legających konwersji.
rząd Ligi m-orskiej i kolonjalnej Akademję rozpoczęła orkiestra smyczkowa I
Kronika gospodarcza
ogniska OMP, która odegrała Hymn pań
stwowy, Pierwszą brygadę, „Nasz Bał EGZEKUCJA SKŁADEK ZAKŁADU UBEZ 41,77 proc, i przekracza normę statutową o
SPOŁECZNYCH. Sąd Najwyższy prawie 12 punktów. Stopa dyskontowa 5 pł
tyk”. Po słowie wstępuem, wygłoszonem PIECZEŃ
wydał ostatoio orz-eczen
*e,
z którego wynika,
pożyczek zasuwowych — 6 proc.
przez kier. W. Konradównę, zarządzono że zalegle skladiki Zakładu Ubezpieczeń Spo ódFORTEPIANY
PO 55 DOLARÓW... W JAjednominutowe milczenie ku czci śp. łecznych korzystają w postępowaniu egzeku- PONJI. Od dumpingowej p rodiuk cń zgarmarsz. Piłsudskiego, poczem chór III o- cyj.nem z pierwszeństwa narówni z podat ków, rowerów, żarówek i t. a. przechodzi oprzemysłowym, jeśli chodzi o takie becnie Jamonja do eksportowej produkcji
gndska OMP wykonał kilka pieśni o pol kiem
przedsiębiorstwa, dla których podatek prze Fortepianów o niebywale niskiej cenie S ’55.
akiem morzu i Pomorzu. Referat ckoltoz- mysłowy jest podatkiem głównym. Pier W
ten sposób zamierza Japonja opanować
toś iowy, ilustrujący dzieje walk naro wszeństwo zaspokoi en La w tym wypadku jeczcze jedną dz.edzinę i zwiększyć możli
du polskiego, o dostęp do morza, od za służy zaległym składkom Zakładu Ubezpie wości eksportu. Zademonstrowane tu modele
Społecznych jedynie przy egzekucji z wyróżniają się swą wagą, która wynosi od
rania naszych dziejów aż do chwili o- czeń
majątku ruchomego
45 kg. do 100 kg.; posiadają one mimo to 64
becnej, wygłosił p. St. Wałek. 9kołe
MIĘDZYNARODOWE BIURO PRACY ro i nawet 66 klawiszy Najbardziej luksusowy
chór męski odśpiewał „Hymn kaszub zesłało rządom zaproszenia na 20-tą sesję japoński fortepian powyższej produkcji kosz
ski44, a po kilku deklamacjach, wygic- międzynarodowej Konferencji pracy, która tuje 100 dolarów. Fortetpany te przezmaczo
szoDych przez ompiaków i cmpiaczki- roiąpocznie się 4- czerwca r.b. i obradować nę są w pierwszym rzędzie dla Stanów Zje
będzie nad następującym porządkiem dzien dnoczonych.
zespół marynarzy wyszko’onych przez p- nym:
1) unormowanie niektórych systemów
ZRYCZAŁTOWANIE PODATKU OBROTO
H. Podgórską odtańczył śli-zmy ,,taniec werbowania pracowników, 2) płatne urlopy. WEGO
DLA
DROBNYCH PRZEDSIĘ
*
marynarzy
4. Z dużą owacją spetkała s:ę 3) skrócenie czasu pracy w robotach pubłicz BIORSTW. Ukazało się rozporządzenie mi
inscenizacja „Hen w świat
*
4 przygoto nycb, prowadzonych przaz państwo lub nistra skarbu, wydane w porozumieniu z
przez niesubwencjonowanych, 4) skrócenie ministrem przemysłu i haudd-u o zryczałtowa
walnia przez p. G. Gwoździównę. a wy czasu
pracy w przemyśle budowlanym i dro niu podatku przemysłowego od obrotu dla
konaną wspaniale przez trio śpiewacze gowym, 5) skrócenie czasu pracy w hutach drobnych
przedsiębiorstw. W myśl tego roz
I i IJI ogniska OMP. Całość akademji żelaza i stali, 6) skrócenie czasu pracy w porządzenia w latach podatkowych 1936-37
*,
7) skrócenie czasu pracy Dodatek przemysłowy od obrotu będzie po
wypadła imponujące. Podkreślić należy kopalniach węgla
przemyśle włókienniczym, 8) przepisy bez brany pod postacią ryczałtu od przedsię
obywatelskie stanowisko właściciele ki w
pieczeństwa w przemyśle budowlanym (rusz biorstw, których obrót, po włączeniu obro
na „Stełila.44 p. St. Jaworskiego, który sa towania i dźwigary).
tów artykułami podlega jącemi scalonemu
lę na powyższą akademję oddał zupeł BILANS BANKU POLSKIEGO ZA PIER pod-atkowi przemysłowemu, wynosił za rok
nie bezpłatnie i służył dużą pomocą przy WSZĄ DEKADĘ LUTEGO. W ciągu pier podatkowy 1935 kwotę uieprzekraczającą w
wszej dekady lutego, zapas złota w Banku stosunku całorocznym, 50.000 zł. Od opłaty
dekćTacji stęny.

Przed nowym procesem
OUN WŁ LWOWIE
Jak się dowiadujemy, adwokaci ukraińscy, obroń y 23 członków OUN m.
in. skazanych ju/ż w procesie warszaw
skim, przeciwko którym, jak wiadomo,
odbędzie 6.ę w niedługim czasie rozpra
wa karna we Lwowie, zażądali w imie
niu 6woi>eh klijentów doręczenia im aktu
oskarżenia w języku ruskim. Fakt ten z
łatwo zrozumałych przyczyn opóźni
znacznie termin rozprawy.
Oskarżeni bojowy odpowiadać będą
we Lwowie za zabójstwo ucznia gimna
zjalnego Jakóba Baczyńskiego, za pla
nowane zabójstwo nieznanego ucznia
VII kl. gimn. ukraińskiego we Lwowie,
za zabójstwo dyrektora gimn. dra Babija, za spowodowanie i nakaz zabójstwa
urzędnika konsulatu sowieckiego we
Lwowie Mailowa, za plan zabójstwa
prof. Kruszelnick ego za podleź0nie pe
tardy i wykonanie zamachu w drukarni
Jaśkowa we Lwowie, za pleń zamachu
na kemisarza więziennego we Lwowie
Władysława Koscbudzk ego.
Jak się do:atdujemy, akta sprawy obej
mują nie jak pisze prasa ukiaińska, nie
35, a-h 28 tomów. o«-az przesłuchanych
zostauie około 50 świadków, a Die 35.
-----n()o-----

Utai mliłitii lift

Przed kilku dniami w szkole powsz.
w Koźminku pow. kaksk’ego zdarzył się
smutny wypadek zbezczeszczenia przez
jedną z uczenie, niejaką Gitlę Sieradzką,
medalika.
W zjwijąiżku z tern inspektor szkclny
w Kaliszu natychmiast po dowiedzeniu
się o fakcie zbeszcze-szczenia, wydelego
wał na miejsce swego zastępcę celem
przepro»watd-zenia dochodzeń.
Po stwierdzeniu sprawy przybył d<~
Koźminka i stwierdziwszy winę uczenicy
usunął ją ze szkołyo

Polskim wzrósł o 0,1 milj. zł., do 444,8 miilj
zł., natomiast stan pieniędzy zagranicznych
. dewiz obniżył się o 22 miilj. zł. do 18 9
milj. zł. Suma wykorzystanych kredytów
spadła o 14,5 milj. zł., do 740.0 milj. zl.
przyczem portfel wekslowy
spad! o 22,7
milj. zł., do 603.5 milj. zł. i portfel zdyskonowanych biletów, skarbowych — o 0,1 milj
zł., do 40,2 miłij. zł., natomiast stan pożyczek
zabezpieczonych zastawami wzrósł o 84 milj
zł., do 96.3 milj. zł. Zaipas polrkioh monet
srebrnych i bilonu spadł o 1,7 jnilj. zł., do
"8,0 milj. zł. Pozycja „inne aktywa1 i „inne
*
■pasywa
’ wzrosły, pierwsza o 7,0 m.Ij. zł
Jo 208,2 mili, zł., druga o 1,4 milj. zł., do
531,7 milj. zł. Natychmiast płatne zobowią
zania spadły o 1,2 milij. zł. do 195,6 milj. zł
Ob:eg biletów bankowych — w wyn.ku wy
żej omówionych zmian — spad! o 11,3 milj.
zł., do 94<7 4 miljjzł. Pokrycie złotem wynosi

zryczałtowanego podatku obrotowego wyłą
czone są spółki akcyjne, spółki z ograniczo
ną^ odpowiedzialnością, spółdzielnie i t.p.,
które są zobowiązane do publicznego ogła
szania sprawozdań o swych operacjach
□przedsiębiorstwa sprzedaży mięsa połączone
z wyrębem, przedsiębiorstwa drobnej sprze
daży mięsa i wędllin oraz wyrobu wędlin
przedsiębiorstwa przemysłowe obowiązane do
opłacania scalonego podatku przemysłowe
go i wreszcie te przedsiębiorstwa, które do
29 bm. złożą właściwemu urzędowi skarbo
wemu pisemne oświadczenie, że od początku
r.b. prowadzą księgi handlowe w myśl ko
deksu handlowego, względnie księgi handlo
we uproszczone. Zryczałtowany podatek prze
myślowy od obrotu ma być opłacany corocz
nie w czterech równych ratach, a mianowi
cie do 15 czerwca, do 15 września. do 15
listopada i do 15 lutego.

Bezdomny włóczęga
obdarzył swych dobroczyńców wielką fortuną
Do pewnego składu instrumentów
*u zycznycb w .nin de Janeiro przy
szła para małżeńska, zamieszkała w osadzie oddalone’’ o par^set kilometrów
□d miasta, i przyniosła na sprzedaż
stare skrzypce.
Ledwo właściciel składu obejrzą!
skrzypce, spostrzegł że ma do czynie
nia z wyjątkowo piękmym instrinnen
tem. Po zbadaniu skrzypiec przy domocy powiększającego szkła, po wyoróbowaniu ich tonu, właściciel skle
pu oświadczył:
— Te skrzypce są bardzo cenne..
wyjątkowo cenne! Przedstawiają war
tość olbrzymiego majątku. Ja sądzę
że są o<ne dziełem stawnego mistrza
Guarneri‘ego! Jeżeli państwo potrafieie dowieść prawa własności tego in
strumentu, otrzymacie za nie tyle pie
niędzy, że wam się to nawet nie śniło!
TRAGEDJA WIRTUOZA
Wtedy małżeństwo opowiedziało w
jaki sjjosób doszło do posiadania tak
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soką cenę i wynagrodzą was sowicie
za waszą dobroć!
Fermerzy nie przykładali większego
znaczenia do słów umierającego, gdyż
nie mieli pojęcia, że skrzypce mogą
wogółe mieć poważną wartość. Uda
jąc się do miasta po zakupy, postano
wili jednak wziąć je aby się przeko
nać co są warte.
NIESPODZIEWANA FORTUNA
Na szczęście małżeństwo potrafiło
podać nazwisko muzyka po którym oaziedziczyło skrzypce. Okazało się, że
całe opowiadanie było najzupełniej
prawdziwe. Istotnie przed dwoma la
ty pewien młody skrzypek wirtuoz po
wypadku samochodowym, który go
pozbawił rętki znikł bez śladu. Leka
rze przypuszczali, że wskutek wypad
ku dostał wstrząsu nerwowego i, wy
szedłszy z domu stracił pamięć.
O prawo własności skrzypiec wystą
piła rodzina skrzypka. Ponieważ fer
mer i jego żona nie chcieli ustąpić
swych praw, zaczął się proces. Pro
ces ten rodzina przegrała, ponieważ
na szczęście dla małżeństwa farme
rów w chwili, kiedy umierający skrzy
pek przekazywał i-m swoje skrzypce,
byli obecni świadkowie, którzy stwier
dzili ten fakt przed sądem.
Za skrzypce uszczęśliwiony fermei
i jego żona otrzymali 380 ty6. dolarów.

ŻABIE W PŁOMIENIACH.
W nocy z czwartku na piątek około
godząy 2-giej rozeszła się wieść o stra
sznym pożarze, jaki ogarnąi śródmieście
stolicy Huculszc-zyzny, Żabiego.
Według pierwszej relacji, płom.enie ogarnęły zabudowania mieszkalne. Pożar
szerzył się z zastraszającą szybkością
wskutek silnego wiatru.
Na miejsce ketagtiofaksgo peżaru wy
jechał starosta powiatowy z Kojowa.—
Zaalarmowano straże pożarne z okolicz
nych miast i wsi na ponwr zagrożonej
miejscowości.
Według bardziej szczegółowych infarmacyj późniejszych, pożar wybuchł w
domu noclegowym, stanowiącym własność
hr. Skarbka i stąd przerzucili się na są
siednie zabudowania mieszkalne i gospo
de rc ze.
Żabę jest to największa wieś w Małopolsce ws bodniej na Hucu
*szczyźnie
w
pow. Kosowskim (woj. stanisławowskie)
Leży w dolinie Czarnego Czeremcszu i
liczy obecnie około 8.200 mieszkańców
i jest znanem letniskiem, oraz faktyc-zfcą
stolicą Huculsztzyzny, w której skupia
ją się najżywotniejsze interesy górskiego
Pokucia.
O«. 1 GROSZ
W Grodnie zdarzyła się n ezwykła egszekucja, która świadczy o bezmyślnym
biurokratyzmie.
Ubiegłego roku mieszkanka, tego mia
sta p. Kuźnicka, otrzymała z ubezpiecza-l-ni spełecznej wezwane płatnacze, by
w myśl przepisów prawnych zapłaciła
zaległość z roku 1903 w wysokości „aż“
jednego grosza. Po zastanowieniu eię p.
Kuźnicka doszła do wniesku, że nie
warto chodzić do ubezple -zalti i regu
lować tak małej sumy. Okazało się zu
pełnie inaczej.
Przed kilku dniami do mieszkania p.
Kuźnekiej pizyszedł inkasent irbezpicczaltaj, ściągnął ad niej zaległość w wysckości jednego grosza i wydał pokwi
towanie oznaczone Dtnmeiem 468.
Należy tu przypomnieć, że wis'zeMkic
zaległości, pochodzące z 1933 roku, w
myśl ostatnich zarządzeń mogą być roizkładar.e na 6 rat. Pan Kuźnicka nie sko
■zystała jednak z tych „udogodnień1*' i
całą należność zapłaciła całkowicie.

?ennego instrumeniu. Przed kilku ła- y
w ich fermie zjawił się młody, lecz
bardzo osłabiony i wynędzniały czło
wiek. Człowiek ten nie miał lewej rę<i. Na prośbę nieszczęśliwego, małżon
kowie udzielili mu przytułku w fermie
Okazało się, że jest on człowiekiem
) ujmującem obejściu i dużem wy
kształceniu. Z rozmowy z nim małżeń
iwo dowiedziało się. że był on kie
łyś sławnym skrzypkiem. Będąc aa
szczycie karjery stracił lewą rękę
ODPOWIEDZI REDAKCJI
wskutek wypadku samochodowego. Do
„Czytelniczka z Niwki“. Udział w le
prowadziło go to do takiej rozpaczy.
e porzucił dom i bez celu udał się kcjach narc:anglkflch może brać każdy,
na włóczęgę po świecie. Nędzny tryb be^ względu na to ©zy należy do jakiej
ycia jaki prowradził zrujnował jego orgami-zacji sportowej^ czy nie.
'drowie.
Po paru miesiącach pobytu u gościn
NICZEGO MU NIE BR AK
nych farmerów, skrzypek zachorował — Tobie biakuje tylko rogów & byłbyś dc
:*iężko. Czując zbliżającą 6ię śmierć >rawdy, ko-u/pletnym wiem!
— Al?ż osiel nie ma rogów
*
powiedział:
— W tak>n razie d-oorawdy niozego ci ni
— Jcieli umrę, to pozostawię wam brak.^
jwoje skrzypce. Skrzypce te mają wy
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„KUR JER ZACHODNI**

Sport
Wioślarz Verey
NAJLEPSZYM SPORTOWCEM
POLSKIM.

Onegdaj. WailoCa została data zebra
nia komisji nadawczej Państwowej Na
grody Sportowej, przyznawanej roikrocz
nie najlepszemu siporiOwcotWi polskiemu.
Zebreinie to odbędzie się 28 lutego w
Państw. Urzędzie Wych. Fiz.
Z dotychczas itadeslanych przez związki
wniosków widać, że wioślarz Roger
Verey z Alkad. Zw. Sport, z. Krakowa
zostanie niemal jednogłośnie wzua/ny za
rajtlępsizego sportowca. Otrzymał on do
tychczas 7 głosów; Kucharski (lekkoatileta) 3 gio
y,
*
a Wałasiewiezówtńa łekkoatletka),
Jędrzejowska
(ten isistka) i
Nehrinigowa
(łyżwior-ka) po jednym
głosie.
? .
Rcger Verey zdobył w r. ub. na rega
tach w Berlinie: dwa wioślarskie mistrzoHWa Europy.
-XX-—
KSM — KS 06 Mysłowice 2:1
Na ataidjoćie PMS -w Niiwce odlbył się
wczoraj mecz hokejowy pomiędzy KSM
,<NMca) a KS 06 Mysłowice. Wynik me'czu 2:1 dba KSM. Poszczególne tercje 1:0,
04, 1:0. Mysłowiczamie grali barfdzo bnutalńie- Sędziował p. Frbóhei. Bramki zdo
bylj; Fajk-in. i Dorobisz.
Dzisiaj o godz. 15.30 na srtadjoaiie PM'S
w Niiwce odbędzie się mecz hokejowy
pomiędzy OKS a KSM.
Angija — Czechosłowacja 5:0
(2:0, 3:0, 0:0).
Rozegramy w piątek w Carmisch póź
nym wieczorem mecz puli finałowej o
mistrzostwo olimpijskie między Amglją
. Ć?eć.ho
łofwacją'zalkoń'Zył
*
się pownem
zwycięstwem Anglików, którzy uzyskali
wynik 5:0.

K. S. SJavia — STS Unja
.Dzisiaj o godz. 18 w Sosnowcu w sali
l>o»hi katobdkiego przy ml. Prez. Mości
ckiego odbędą się bokserskie zawody
koleżeńskie pomiędzy pretendentem na
tnistrża Śląska KS Slavia (Rude Śląska)
a miejscową drużyną STS Unja. Obie
drużyny wystąpią w najlepszych swych
składach, eo wzbudzi niewątpliwie duże
z a in t er kowanie publiczności. Zazn aczy ć
r«‘leży, że -KS. Slavia jest drużyną wy
soko postawioną technicznie, czysto wal
cząćą, zarazem bardzo ambitną, a więc
sportowcy korzystajcie z okazji!

Mistrzowie boksu w Katowicach.
Do Katowic
przybędzie doborowa
ósemka pięściarzy. Będzie to drużynowy
mistrz Węgier Feren-cyaros Toma Gub

. W YCHO WAW J?

z Budapesztu, który zmierzy się w dniu
28 bm. z reprezentacją Śląska. Atrakcyj
ny ten mecz odbędzie się na sali Po
wstańców “. W wadze muszej wystąpi
lmre Szanto. Jest to tegoroczny mi^rz
Węgier, ma za sobą 27 spotkań między
narodowych. Mecz z Pawlicą będzie bar
dzo ciekawy, ze wz^lęLu na doskonałą
formę obydwu zawodiników. Reprezen
tant wagi kotguc-iej Janos Bafffls, jest mi
strzem jutjorów węgierskich i uważany
jest za jedną z nadziei pięściarstwa wę
gierskiego. Przeciwnikiem jego będzie
olimpijczyk Jarząbek. Pięściarzem wiel
kiej klasy jeet Frigyes Kubinyi. Ma 57
Spotkań, międzynarodowych i kilka: ty
tułów mistrzowskich Węgier, oraz wice
mistrzostwo Europy. Kubinyi walczyć
będzie z nadzieją piśeiarstwa śląskiego
Piątą. Comingmam Węgier
to młodziu
tki Frigyes Nemeih w wadze lekkiej.
Niedawno jeszcze junjor, w 1935 roku
zdobył juiż mistrzostwo Węgier i jest sta
łym reprezentantem swego kraju. Walka
Nęmeth — Bianek, będzie dla znawców
boksu pewnego rodzaju ucztą. Imre Mar
di walczył już zwycięsko z Sipińskim,
podczas międzypaństwowego meczu Pol
ska — Węgry w Budapeszcie w roku
1934. Był on wówczas leszcze niezbyt
rutynowanym pięściarzem, dziś ina za
sobą dwa tuziny spotkań międzynarodo
wych. świerk musi udowodnić, czy zasłuigruje na tytuł „króla nokautu^. Mistrz
jupjorów Węgierskich Balacs Nagy,
spotka się z kandydatem na reprezentan
ta Polski, Wiedemanem, który od dwóch
Lait ni© odniósł ani jednej porażki. Głów
nym asem przybywającej drużyny, jest
znany w Katowicach Lajos Szigeti. Ma
on 93 spotkania międzynarodowe, brał

NIEDZIELA 16 LUTEGO 1936 R.

uidziai w Olimipjadtzie w Ixjs A'i-gek . no
i tyfaił mdstmza Emroipy zdtoibyifey na Nfojc-łirzyickim w w-adze średrajęj. Ot>tatind‘*n
z ós^mkii jeęit Janos Ta-naona-r, mds-trz ju
niorów węgierskich w wadze ciężkiej,
który spotka się z mistrzem Polaki, policjantem Piłatem. Nąjęiekwięj zagx>Tviadają się walki: Baccs — Jarząbek, Nemert/h — Bianek. Maradi — świedk. Nagy
— Wiecfeimąr. i Tainom&r — Piłat.

& dla Sosnowca i ohlicy!
Zaszczytnie znan. w cafej Poisce specja
lista z długoletnią praiktyką M. TiLLEMAN
z Krakowie, ul, Szlak 39, wynalazca no
wego sytstęmu óP^eraitowainych bandaż^.
Stosujący je z najlspszym i n&jnadyikalmiejszym skutkiem
na różnego -rodzaju
najjiiebezpiec.zmie jeże i najjzaetarza.ldze

PRZEPUKLINY
(a-ąptury) u Pali, Panów i dzieci ze izlec.
lek. nawet w wypadkach, gd^ie różnego
systemiu baradaże nie pomogły, pirayje/dża
do Sosnowca i będzie przyjmował od
25 — 28 lutego b. r. włącznie, w Hotelu
Centralnym, iii. 5-go Maja 11, od godz.
2.30 — 5 popoł., w Katowicach od 18—22
lutego b. r. włącznie w Hotelu ,jSavOy‘-,
ul. Marjacka 4-6. od godz. 2 — 5 popol.
Żądajcie Wormacyj fi, wyjiatśtuień bez
płatnie z Krakowa!
902

ODCHODZĄC
DO WOJSKA
zaopatrz się

w dobrą brzytwą, peadzel
szczotką
w Fabr. Składzie

„AD A“
(Hale Roswoju) Modrsejowska 30.

Klóż iw M oMić Iwo nrzysziaść?
tylko najsłynniejszy Jasnowidz-Grafolog WOMOUTH
Mistrz Międzynarodowego Instytutu Wiedzy Tajemnej
uznany jako wszechświatowy fenomen, dysponujący mocą
suigestji i magnetyzmu oraz jasnowidzenia na odległość.
Przy pomocy słynnego i jedynego na kula ziemskiej Medjum „TAMAHRY
*,
które posiada nadprzyrodzony da
*r
promieniowania i wysyłajbia flujd-u astralnego w tpamsie
jas-nowidzi bez różnicy oddalenia, za pomocą kontaktu pi
sma i kilku wio
* ow danej osoby Odkrywca wszeildcie tajemnice życiowe każdego, odgadu
je przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, o^rat.wuje horoskopy j analizy grafdogirane.
Daje możność zdobycia miłości pożądanej osoLy, rady i wskazówki, odzwyczaja od wszel
kich nałogów.. Odma jduja zaginione osoby. Medjuan „TAMAHRA“ jeet nieomykie. Zesta
wia w transie szczęśliwe j pewne większej wygranej Nra losów, wskaż? gdzie takowe
mc/ma nabyć.
Napisz natychmiast do mnie, podaj pytania, stan, datę urodzenia, załącz kilka wło
sów i 1,— zł. znaczki poczt, na koszta nrzesyłki, a otrzymasz w przeciągu 4-ch dni odemnie dokładne przepowiednie-horoskop. który wprawi Cię w pod z w j zachwyt.
'< ą 4AHRA“ wyb:»»’-7o
Ciebie w transie Szczęśliwy Nr. losu, który
pod gwarancją będzie wygrany. Otrzymasz odemnie prawdziwy klucz nowego życia, któr’- przyczyni się do poprawy Twego bytu materjalnego i zadowolenia duchowego. Wiele
wielkich wybranych to owoc mej pracy, dlatego też każdy zwracający się do mnie dzię
kuje Pisz jeszcze dziś do mnie na ad'res:
Jasnowidz WOMOUTH Kraków, Lubicz 22, m. 2.

3 6 3

Bcz.płatnvch horoskopów nie wysyłam.
Nieśmiertelne arcydzieło George’a Du Mauriera posłużyło zna
komitemu reżyserowi H. Hathawayowi, twórcy „Bengali"
do stworzenia epokowego filmu p.t.

PROGRAM RADJOWY
9.00 Sygnał czasu i pieśń „Pod Twoją obro
nę-. 9.03 ^Gazetka rolnicza44. 9.15 Orkiestry
Jama Lenusena i Marka Webera (płyty). 10.00
Posłuchajmy orkiestry Edith Lo-ramd (płyty).
10.30 Transmisja nabożeństwa z klasztoru
OO. Franciszkanów w Pancw.n-ikach Ligocie
■11,57 Sygnał ozafcu. hejnał, 13.03 „Co słychać
na Śląsku" 13.15 Poranak symfoniczny. U-OT
.„ChajlacŁ" - nowela Wacława Sizrosaewskiego. U.20 .Jfswja*
1 * *(płyty). 1500 .Alask
w kulturze dawnego Lwowa" - pogadanka
dr. Jórefa Skoczka. 15.10 Chór Eryakia (pły
ty),. 15.32 .,Kącik młodzieży przyąporokęnw
rolniczego*•. 15.35 Same walce (płyty). 15 45
..Gaw-ęda" — prof. Stefana Biedrzyckiego.
16,00 „Laonigłówki” — podyktuje dzieciom
Henryk Ładosz. 16.15 Koncert ork. mandplinifitów Zw. drukarzy (W.). 16.45 . Cała Pol
ska śpiewa*’ — W programie utwory Euge
niusza Pankiewicza w wyk. Zespołu żeńskie
go I warszawskiego miejskiego koła śpiewai Aegó oraz, chóru męskiego. „Tobudka”. 17.05
Muzyka taneczna w wyk. malej' ork. P. R.
17.40 .,Wi.łeń«ska migawka regionalna". 18.05
Utwory wiolonczelowe w wyk. Tadeusza
fana. 18.30 Powezechny Teatr Wyobraźni:
Shichowiaco oryginaiłme p.t. „Goście na wie
cu*' — Kazimierza Bronczyka — wznowie
nie: 19.20 Lokalne wiadomości sportowe.
1925 Koncert reklamowy. 19.35 „Bery i boj
ka śląskie" — wygi. Karlik z Kocyndra. 19.45
.,Co czytać". 20.00 „Ryszard Wagner i jago
miłość4’ (Matylda Wesendock). 20.45 Wyjątki
z pism Józefa Piłsudskiego, 21.00 „Na weso
łej lwowskiej fali*.. 21.30 ..Podróżujmy**.
..Na haioulszczyźaite*’ — feljto.n — wygf Jan
Bolesław Liwoczypski. 21.45 Transmisja z zi
mowych Igrzysk Olimpijakich w GarmischPartaukircben. 22.30 Wiadomości aportowa.
12.40 J><ro*ian.y do tańca4*. Przygrywa maki
orkiestra P B pod dyr. Zdziś ława Ge wńskiego.
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nied-ziela 16 lutego 1956 rokiu.

KINO

HEK

PETER IBBETSON
W roi. gi. niezrównany GARY COOPER, przemiła Anna
Harding, oraz dwoje małych dzieci: Dickie Moore i Viginja Weidler.
Nadprogram: TYGODNIK PARAMOUNTU
(najnowsze aktualności świata)
Następny program „Baron Cygańaki”

Dziś!

KINO
„ta

w Sosnowcu uL
Warszawska 2.

bawi...

smieszy...

rozwesela...

FRANCISZKA GAAL

Em

silii

PRZEZ CYGAłNADrażo rpagfłosu wywołało przed "okism
Łajeanniicza łSCiOCaioB z doami r<Młzic':el«3de
go 14^'letn.jej Marji Siwaków ny, zamiesz
kałej w Krakowie.
Jak się dkaizaio. ŁieHetaila dziewczynka
zbiegła z cyganem Józefem Kierpaczem.
Roze^łamo za nią listy gończa i, po kiHkni
tygodniach, z/ntLezjoino w Męłorpotece
Wsehodinieij.
*C!zytnikę
Dzaew
dtkftlawiono do r<xhoiców. -Tq uiciękir.ienke przy rzekła, że wyrzekn-ie się wszelkich wycieczek miło
snych. temibardiziej, że jaik wyka-zały ba
dania lekanskie, czternastoletnie dziecko
było w ciąży. Wkrótee też Siuakówin-a
zo&tał/a matką. Nic nie wwkazy w atło, że
dffliewezytna, tzamierza
odmowie
ftwoje
wspomnienia sprzed roku.
Tymczasem onegdaj znikła ona pow
tórnie z domu rodzicielskiego, zabiera
jąc ojcu biżuterję wartości kilkuset zło
tych. Stwierdzono, że młodo, inatika widżiała’ się podoibm , z Kiwpaczem. który
namówił dzaowezyttę do powtórnej ucie
czka.

Fosforyzujące drzewa
Nowoczesna, technika auiiomcłhlowa
z jej wspaniałymi rekordami szybko
ści zwiększyła jednocześnie sumą nie
bezpieczeństw, grożących życiu miło
śników sportu samochodowego.
Jedna z najczęstszych przyczyn 'ka
tastrof samochcdowych jeet szybka ja
zda na skrętach. Dla zmniejszenia jej
niebezpieczeństwa władze stanu Kałifornja, posjadającego najwspanialsze
autostrady, wijące sią zdradzieckiem'
skrętami wśród malowniczych wzgórz,
gęsteani lasami porosłych, zarządziły,
by w miejscach szczególnie niebez
piecznych pnie drzew przydrożnych do
10 m. w głąb lasu, pociągnięte były
masą fosforyzującą. Widok rzędów
drzew świecących w nocy dziwnym
zielonkowetm a jednak dzięki dodania
do masy specjalnie spreparowanej so
li, osłtrem światłem, sprawia niesaimomowite wrażenie. Autostrady kalifornij
skie stały się nową atrakcją dla tury
stów amerykańskich, którzy jazdę no
cą wzdłuż alei drzew świecących fossforycznym blastoiesm. zaliczają do nie
codziennych zjawisk.

z ui mm==
,^RASA“ JAKO M1FESTĘCZNSK

Od jesieni r. ub. czasopiejno „Prasa4*, or
gan Po-Jskiego Związku wydaiwców dziklini
ków j czasopism, poświęcony sprawo-m wy
dawtniczym i prasowym, wkanujc ste jako
miesięBandk.
Ostatnio wyszedł a draufcra zeazyi eiyozsiio
wy .P.raey4*, kterry zawiera treść następu
jącą:
Od W ydawinicibwa. Wydawcy dzienników i
cy&agópism u p. (premjera Zyudram-K-oóciałkowskiego. W. Giełżyńslki — Cole i drogi
szkoły dziennikarskiej. F. Głowiński — Wo
kół zagadnień pocztowych St. Kra. — Dro
ga do ładu. Mcmorjał dolskiego Zwiąednc
wydawców w sprawie międzymarodowyob
legitymacji prasowych. W/Jka z reklamą ‘radjowią w Araglji. Poł-ski rynA ogkx£zeniowy
w r. 1935. 0 reklamie prasowej. Kolportaż
dzienników i czasopism w r. 1935. Ptrsce Poflskiego Zwiążkiu wydawców, Orgauizac.r
dziennikarskie. Kronika krajowa: Państwo
a prasa; Z życia prasy; Różne. Usrtawy i
rozporządzania dotyczące prasy, Prasa ne
szerokim święcie.
Cena zeszyta 1 zł. Do nabycia w admini
stracji .Prasy" (Warszawa. Krak. Przed™.
40 m. 14), w większych księgarniach, i w
kioskach .Ruchu “.
Roczna prenumerata „Prasy;‘ wynosi zi.
10; pr^numeraitę -należy wipfacaó na kento
rozrachunkowe nr. 751 Wairśzawa T.

Tran leczniczy, świeży

w najnowszej kapitalnej komeoji

oryg. norweski „Goldmedal"
nadszedł i poleca go: —8854

MAŁA MATECZKA

M. JAGIEŁŁOWICZ

Wkrótce: „Gabinet fijur woskowy eh”

KINO

StrmlH

j

Miłość i cierpienie, Radość i łzy, Ból i udręka, Szlachetność
i poświęcenie — oto główne fragmentr położnego dramatu

„BIAŁA PARADA”

SKŁAD APTECZNY

Gwarantowane NASIONA warzyw, traw,

kpniezyn, buraków, kwiatów- Nawozy aituez3S, na pędzi
*
rolnieze.
Hurtownie
Detal.tznie

„ZAGON”
KRAKÓW — BASZTOWA 17
-

Cenniki bezpłatnie

S55

W rolach głównych: JOHN BOLES i LORETTA YOUNG.
POPRAWIŁ StlĘ

L

Małżeństwo z ogłoszenia
NADPROGRAM: TYGODNIKI PATA.

-No, .niech pan powie, czy my vs-zyscy
uie jesteśmy próżnj głupcy?
— Pro-sze mówić w iiczbie pojedynczej.
— Ach, proszę bardzo, czy np
pći."
próżnym «d-qpcetm?
•

..KURIER ZACHODNI”

10

3 POKOJE
z wygodamij kuchnią
do wynajęcia Sosno
wiec. Żeromskiego 12.

Masz zamiar przeprowadzić się?
■g

CHCESZ UNIKNĄĆ KŁOPOTOW
ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZKĄ?

™

|z„ „WYGODY”j
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 48.
||

tei. 10-14.

niedziela 16 lutego 1936 rota.
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DWA POKOJE
kuchnia, przedpokój
z wygodami zaraz do
wynajęcia, wiadomość
z

s?9

5 POKOJE
z kuchnią z wygoda
mi do wynajęć a. So
snowiec. Pirsud^keso
24
85<]
RÓŻNE MIESZKANIA
z wygodami do wy na
jęcia. D&kierta 5. So>nr>więr950
POKÓJ
umeblowany do wyna
jęcia. Nowopo gońs k
6 — Stefanja Janus;

SZCZĘŚLIWE DZIECI
którym matka może poświęcić więcej czasu,
gdyż gotuje wyłącznie

elektrycznością
Prosimy o odwiedzenie naszej
poradni racjonalnego gotowa
nia elektrycznością, . wejście
przez sklep przy ul. Dębliń
skiej 1.

Nie cud a rzeczywistość!

CENI KUM Sosnowca
handlowy lokaj parte
rowy dziewięć okien
ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
wystawowych, sześć
Zagłębiu Dąbmowskiem
pomieszczeń około 200
Sp. Akc.
mtr. kw. do tego ga
raż. szopa, dwie piw
nice, dobry dla banku
przedstawicielstwa, ca
rość lub część do wy
MOHBBHBMBBnaB
najęcia — Piłsudskie
Nr. 16
805
PLACE
CHRZEŚCJANSKA
budowlane do sprzeda pracownia
MIESZKANIE
bielizny
podań — de
.pojedyncze w starym farby, lakiery Dendjle nia W.adomość: Sosno męskiej i chłopięcej pisania
Kraków, ul. Sw. Tomasza 15 m. 2.
władz SĄDOWYCH i
•łomu poszukiwane. — szczotki, mydła, pa w.er ul. Orla 14 Bat- na miarę poleca wy administracyjnych
—
■■■■MB
-'2 tfwzsBSBBsaaanMsnaewMsaaaeBnenHsenMuaMasusaaueisnBacnaMs
911 kwintne wykonanie —
Łaskawe zgłoszenia — sta do podłóg i t. p. koraz przep.sy.wań na
Administracja pod — oo cenach najniższych .NOWOCZESNE SILNI Były pracownik Opus mtszynie E* LWOW
yV^rT»Io/.qInv‘\
910 iwleca: Fr P. et ranek. KI ELEKTRYCZNE Kon w Wa-rfzaw.e i SKIEGO, Sosnowiec,
Sosnowiec. Mościckie transformatory, spa Wawel w Sosnowcu.
POKÓJ
go 15 fvixc a
kościo warki, kable, przewód Warszawska 6, trzecie
MWII—MlWOll Mfc — I||’I T~ ~.'
w^jFSaaaŁ.^■MEMSK—B—
kawalerski ewentual łs»
ku\AEAZC Ę
nitki, kompresory, ma- podwórze, Niźlfrski.
nie na biuro za 25 zl.
INTELIGENTNA
68? pozostawionej w tram
zyny górnicze Ceny
wajru
w sobotę pacz
sympatyczna, uczciwa to wynajęcia. Wiado
POSADY
fabryczne, żarówki. —
gospodarna. lat śred mość: Piłsudskiego 54
ROBIĘ DZIURKI ki z sukienką proszę
i PRACE
eor obdarz.
91« inspektowe, wybo-owe Skład materiałów elek maszynowe w bieli o wiadomość: Sosno
nich,
zajmie
się
do

trycznych. Porady fa
DŁl (jrOLETNlE
warantowane Hurt — chowe
mem samotnej osoby
Ekspertyzy. — zn ie Tanio prędko. — wiec, telefon 14-81. Q*1 »
koncesjonowane kursy
Detal. R. Barczyk — Inżynier — Tadeusz Nizińcką, Warszawska
lub z dziećmi ewentu
absolwentka
kroju, szycia, modelo
KUPNO
i
Skład Apteczny — Bę Gurtzman, Sosnowiec. 6 trzecie podwórze.
się
ZAKŁAD
wama Flor©niynv Sty średniej szkoły poszu alnie zaopiekuje
dżin. Kołłątaja 1 — PM-sudr'kiego 8, — teł.
chorą. Zgłoszenia „KuSPRZEDA?.
jakiejkolwiek
ipfułlko" >kiej,
Sosno kuje
TAPICERSKI
rjer
Zachód
*
ni
’
pod
—
1-36.
912
Piotr Tomczyk. Sowio
wiec, J ibsut.rkiego 30. pracy, może być jako ■Cmłe -err^1’,
025
DOM
wiec. Nowopogofcka
tKrój nujno wazy. Zapi pomocnica ]*ani
don nu
PIANINO
Szpitala św. tazarz4>
MEBLE
sy ucz e n ic cod z i e nn ie. Miejscowość obojętna
19. Poleca nowoczesne
POTRZEBNA
w Warszawie
.uahon.owe z pięknym w Częstochowie dwóch najkorzystniej kupisz
Kończącym, świadec Zgłoszenia do „Kurje ekf pedjentka —- oraz tonem, stół dębowy, 6 piętrowy, cztery of - na raty. Obligacje po H Rudziński przyjmj otomany, tapczany, fó
twa prawne. Przvjezd- ra Zachodniego” ood dziewczyna do kuchni krzeseł do niego.. 9 cyny, w tem 2 sklepy, życzek. Mechaniczna je w godzinach od fo ‘ele kanadyjskie. Ro
Jirn
917 ..Pracow ta",
868 Hala mleczna, Sosno krzeseł wiedeńskich. ogród warzywno-owo Stolarnia Antoni Po-ll
bota pierwszorzęd na
20. Dąbrowa Górtr
Kościuszce Ceny konkurencvjne’
wiec. Piłsudskiego 18. 3 dębowe szafy, kre cowy. w centrum mia. Będzin, Narutowicza 8 cza.
Kujawiaka
PANNA
925 dens dębowy do >prze -ta. 10 minut od Kate -'Ii-i1- rw>r
Wa runki dogodne,
*zfv
tplef 1-4? Nr. 2.
powierz
dania spowodu wyjaz dry, 15 minut do dwór
Lak bardzo modnego w lat 24 milejprzyj
KRAWCOWA
mi a
ca. Dochód mies:ęczdu.
Dąbrowa
Górni

lobecnym karnawale w chowności
zarząd domu u sytuo uczciwa posiadająca cza, Inż. Godycki, ul. ny 600 złotych Wia
^Wars-zaw ie ora#
wanego, szilachetne g< i ma szynę poszu kuje
3-go Maja 44 wej domość: Częstochowa nowoczesne otomany,
.puna. Sosnowiec, ul. pracy po domach na ście przez ogród. — Narutowicza 38. wła kozetki, materace. CeTańców
różne
roboty
w
zakre

Rybna 5 m. 23. , Ela“.
ściciel. Cena b. przy ,ny niskie. Warunki
ncjnov zj .11 wyucza
sie szycia i reperacji Widzieć od 9 do 10761i stępna.
796 dogodne. Tapicerski Za
DOZORCA TURBINO Ła-ikawe oferty pod nd 17 dn 1«
kład, Sosnowiec, Moteina Cichuniowa WY
*
po iada jący do- .Krawcowa" w AdmiMOTOR
PLAC E
'Irzejowsika 7. Fajner.
Koji rada 1 — (Boczna
nraktyózną znajo tiMwH
992 1 KM na prąd Elek- do &przeden’a w So ___ 930.
Alei' wtorki, piątki. mość ruchu i remontu
trowni Sosnowieckiej snowcu przy uh Pił
PANIENKĘ
godzinr. ósma,_____ 93S turbin
barowych —
Zgłoszenia tel. sudskiego i Moniuszki fotografAPARAT
ze szkołą gospodarczą kupię.
iczn y, maszyn a
oraz
znajomość
ru

<0-15
909 w całości lub częścio.
KONCESjDNOWANE
lub
ogrodniczą,
z
kau
szycia, patefon, alt,
wo. W.adomość
w do
kursy kroj.u, szycia — chu nowoczesnej ko cją do pomocy pani do
SPRZEDAM
puzon,
ha rmonje róż
tłowni,
jest
posziukiwa
BM nych systemów.
modelowania Zaborow
mu. weźmie za swoją dom w Sosnowcu ns- Adm’-nia‘ro''T;
Praco
akiej. Krój nowocze ny (przez większą e- bezdzietne małżeństwo dającv się do rozbućo
TROCINY
wnia zegarmistrzowska
lsktrownie
przemysło

sny Akademji Pary wą na Górnym Śląsku Ad.res w Admimistra wy. Zgłoszenia: Mała jx>leca Tartak Sosno Sosnowiec. 1 Maja t3
skiej. Kończącym świc
cji.
916 chowskiego 22 I pię wiec, Dziewicza 18 — Rw+lrnwólr.
dectwa prawne. Sosno Pożądany jest kandy
914
tro front.
903 tel. 1-15.
przyaaj/muisj z
MASZYNY
wiec, Piłsudskiego 18— dat
DO SZYCIA
LOKALE
TÓg^^eblńsJrej^^oy) niższem wykształce
niem technćczinem. —
.jSingera” i i.nme spe
KURSY
Oferty wraz . z własno
cjalne mereżikarki —
WYDZIERŻAWIĘ
pisania na maszynach ręcznie napisanym ży
dziurkarki plisówlci.
ZAKŁAD STOLARSKI
rzjnne codziennie. — ciorysem, oraz odpisa lokal na sklep iprzv
okrętki poleca okazvj
Wpisy j informacje w mi świadectw należy przystanku tramwa jo
MEBLOWO-BUDOWLANY
nie „Secondhandmach:
Księgarń. lrPolonji“ — składać w redakcji p! wym. Wiadomość: So
,
**
ne
Katowice GliwicSosnowiec, Ha'le „Roz ;ma pod „Dozorca tur snowiec, telefon 7-53
k* 2A>».
906
Chwastek
W TRAMWAJU
woju”. Teil. 5-36. 939 blnow-y
*
’.
308 Kazimierz
właśc.
PLACE
od ^od? M952
— Panie! Pan trzyma moją brodę...
27 i 33 pręty — przy
—
Troszkę
cierpliwości...
Już awediugo wy
mistrz stolamki
DO WYNAJĘCIA
tramwaju ul. Ks. Ban siadam...
SOSNOWIEC,
ul. Piłsudskiego Nr. 52
sklep, pokój z kuchnią
durskiego sprzedam.—
------XX-----pokój pojedynczy z
Wiadomość u gospoda
Wykonuje wszelkie roboty meblowa od
DROBNY WYPADEK
wygodami, pokój ume.
rza Sosnowiec, Monajskromniejszych do
najwykwintniej
Idowary N^wa 4» 929
n
„«7^
;
2a
ni.
7.
szych według najnowszych katalogów
Do redakcji pewnego dziennika amerykan
krajowych i zagranicznych.
skiego przychodzi jakiś gentleman i mówi;
PRZYJMĘ
— Przychodzę zawiadomić panów o przĄ
wykonanie pierwszorzędne pod gwarancją
jednego pana na mieZGUBIONE
krym nad wyraz wypadku, jaki dziś nriaf
ćzikamie. Sosnowiec —
Ceny kryzysowe.
miejsce w mojam mieszkaniu. Siedziefliśm^
DOKUMENTY
Dziewicza 7 m. 22.
Warunki płatności b. dogodne,
z żoną przy śn.adaniu. W pewmaj chwili
933
titsls ottazyind słirzuUaż moli . 9103
wybuchła między nami sprzeczka.
Będąc
UNIEWAŻNIAM
POKÓJ
zagubiony dowód o- nieco porywczym, schwyciłem nóż i wbiłam
mmeblowany z wygo
go
żonie
w
piersi.
Położyłem
ją
trupem
na
sobkly wydany rzez miejscu. Pod wpływem zdenerwowania, po
dami oddzielne wejście
P. K P. w Warszawie krajałem zwłoki ua kawałku, polałem naftę
do wynajęcia Sosno
Jul ja Krupa Łazy.
wiec. Piłsudskiego 108
OO Z TEGO WYNIKA?
i zapaliłem. Od ognia zajął aię dom i spło
927
nął. Ponieważ wiem, że prasa lubuje 6Óę w
Nauczyciel opowiada dzieciom o spostrze
rozdmuchiwaniu najdrobniejszych wypadków’
5*/j POKOJU
gawczości. Jako przykład przytacza Newto
do rozm-.arów sensacji, więc przyszedłem,
z kuchn.ą, wygodami na, który spostrzegłszy w ogrodzie spada
żeby
panom zakomunikować, jak się istotnie
odnowione słoń czne jące z drzewa jabłko, wysnuł wnioski, które
cala sprawa przedstawia.
do wynajęcia Sosno •taly się podstawą teorji. ciążenia.
wiec, Piłsudskiego 25
— Więc moje dzieci, czego uczy nas przy
928 kład
NIEPRAWDA
przychodnia
Newtona? — kończy swe opowiadanie.
— Że gdyby Newton siedział w szkole,
POKÓJ
chorób skórnich i we
— Niech pani uważa! 0 mały włoe nie
ŻEBRAK
do wynajęcia Piłsud zamiast w ogrodzie pod jabłonką, to by nic
nerycznych ..Pomoc’ — wybiła mi pani oka swoją parasolką!
skiego 48. Wiadomość mądrego nue wymyślił! — odpowiadają
Sosnowiec, Sienkiewi
— Nieprawda! To wcale me jaat morfa Pa
— Hej, panie! Co pam tam robi?
u Strzelczyka.
921 chłopcy.
cza 17a.
361 rasolka, tylko pożyczona.
- Ja jestem bezrobotnym kapelmistrzem...
słynny jasnowidz Osowickł z War

szawy przewidział główną wygraną loterji pre
miowej za pomocą klucza wibracyjnego, gdzie
kupić szczęśliwy los. Wyświetla najbardziej zawikłane sprawy miłosne, handlowe, SDadkowe.
Ostrzega przed psaudo-jasnowidzami, którzy
szumnie się ogłaszają i wykorzystują Publicz
ność nie mając ładnego daru Bożego. Tylko
przez krótki czas ofiaruje dla dobra ogółu,
każdemu horoskop przyszłości do 39 roku kalendarzowego tylko za
5.— zł. natomiast bez horoskopu 1.50 zł. znaczkami, bez żadnych
dopłat. Przyślij datę urodzenia i imię matki.
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DROBNE OGŁOSZENIA
urna i Mmoio
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B. Feiczer
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Różne
Lecznica

SOSNOWICA. Redakcja; Piłsudskiego Nr.
TeL 64. Skrytka poczt. 62.
Administracja: Piłsudskiego 4. TeL 73.
Redaktor naczelny przyjmuje
od godz. II — 1 i od b — 7.

Rękooisów redakcja nie zwraca.
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Wiersz milimetrowy jednulamowy: na t-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.:
w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz.
Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm., za tekstem 35 mm.; w niedziele
i święta 25#/« drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzega-.
nie miejsca ogłoszeń Admm. nie odpowiada.
|

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w kaźdem kosztują:
30 drobnych ogł. 20 zL
20 drobnych ogL 13.00 zL
10 drobnych ogł. 7J>0 zL
5 drobnych ogł. 4.00 zL
Za każdy wy raz dodatków v
>:ę po 5 g

BĘDZIN, Małachowskiego Z. - CZELAtrZ, J. Dembiński, Staszica 16. — DĄBROWA GÓRNICZA, Krótka 11. - GRODZIEC, Kiosk
p Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 43. — ŁAZI, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Korda^zewakiego. —
STRZEMIESZYCE, księg. W. Bagińskiej. - ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Krupy. — ŻARKI, F. ShMerg.
— MtSZKoW. kiosk St. Jaworskiego.
- DKóK JkuRJEKA ZACHODNIEGO
*
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