WIDMO REWOLUCJI

Premjer Goering

unosi się nad Hiszpanją
iPARYŻ, 19.2 (tel. wł.). Nadeszłę w
nocy doniesienia z Madrytu, wskazują
że rozruchy powyborcze grożą przero
dzeniem się w regularną wojnę domo
wą w Hiszpanji. Próby lewicy zdoby
cia władzy przemocą wywołały żywy
odruch w armji, a szczególnie w kor
pusie oficerów wojsk lotniczych.
Na lotniskach wojskowych Cuatro,
Vientos, Getafe i Alcala, położonych
w pobliżu Madrytu, oficerowie zorga
nizowali spisek i zamierzali ogłosić
formalne powstanie, w razie obalenia
przemocą obecnego rządu przez lewi
cę. Wszystkie samoloty miały wystar
tować nad Madryt i zagrozić zbombar
dowaniem stolicy. Spisek zo6tał dość
wcześnie wykryty i w ciągu nocy przy-

Powrót do Warszawy
PANA PREZYDENTA RZPLITEJ
WARSZAWA, 19.2 (tel. wł.). Po pię
ciodniowym pobycie w Białowieży,
dziś w godzinach rannych powrócił
do Warszawy Pan Prezydent Rzeczy
pospolitej.
Na dworcu, na powitanie Pana Pre
zydenta, zebrali się przedstawiciele rzą
du z p. premjerem Kościałkowskim
oraz wyżsi dygnitarze.

Delegacje robotników
U MIN. JASZCZOŁTA
WARSZAWA. 19.2 (tel. wł.). W naj
bliższym czasie mają przybyć do Mi
nisterstwa opieki społecznej delega
cje robotnicze z różnych ośrodków
kraju. Delegacje te mają poruszyć na
audjencji u p. ministra Jaszczołta spra
wę koniecznej podwyżki płac dla robotnifców sezonowych, zabiegając równo
cześnie o powiększenie kredytów na
te roboty
Nawiasem powiedziawszy, do dziś
dnia nie wiadomo jeszcze, w jakich
rozmiarach zostaną roboty sezonowe
uruchomione w roku bieżącym.

Wszystko gotowe
DO KONFERENCJI
GOSPODARCZEJ
WARSZAWA, 19.2 (tel. wł.). Prace
nad przygotowaniem narady gospodarczej. prowadzone w ostatnich dniach
bardzo intensywnie, pod .przewodni
ctwem podsekretarza Stanu w Mini
sterstwie skarbu. Tadeusza Lechnickiego — dobiegają końca.
Opracowany już został szczegółowy
program narady oraz tezy, które przez
przedstawicieli rządu zgłoszone zosta
ną na poszczególnych komisjach na
rady.
Jeszcze w tym tygodniu biuro nara
dy roześle zaproszenia do przedstawi
cieli życia gospodarczego, przyczem,
jak się dowiadujemy, zaproszeni rów
nież zostaną przedstawiciele świata
pracy.

PO REWOLUCJI
W PARAGWAJU
ASUNC1ON. 192. (-tej. wł.) Po ciężkich
uikai h w których biały udział kano
nicki rzeczne i artyler.ja, nastąpił w
«t<-.licy Paragwaju spokój.
Po prezydencie państwa taikiże wice/- <lrT państwa zgfceił swoje ustą. cnie.
Głó" i odowodzący anmją. generał Estigąrribia, został aresztowany.
IMkimnik Rafari Franco, który przed
■a cjub tygc u niami zoąteł skażamy przez
-ąd na wygnanie i przebywał w Baieroe
A;res. znajduje saę w drodze powrotnej
samolotem do Aawnciun, gdzie obejmie
kierownictwo powstania.

stąpiono do aresztowań.
W. więzieniu znalazło się kilkudzie
sięciu oficerów lotników, wśród nich
również generałowie Franco i Goded,
którzy mieli być przywódcami po
wstania.
Wiadomość ta wywołała w sferach
robotniczych niezwykłe podniecenie.
Organizacje lewicowe zarządziły po-

gotowie swoich bojówek, aby w razie
potrzeby z bronią w ręlku domagać się
oddania władzy w ręce lewicy. Poli
cja i wojsko w Madrycie znajdują się
w stanie ostrego pogotowia. Komuni
kacja lotnicza między Madrytem a
Barceloną została wstrzymana.
MADRYT, 19.2 (tel. wł.). Rząd hisz
pański podał się do dymisji.

PODZIĘKOWANIE.

W WARSZAWIE
WARSZAWA. 19.2 (tel. wł.). Zapo
wiedziany przyjazd do Polski premje
ra pruskiego, gen. Goeringa, nastąpił
dziś rano.
Pobyt premjera Goeringa wraz z
małżonką no6i charakter prywatny.
Z Warszawy premjer Goering udał
się na parodniowe polowanie do pusz
czy Białowieskiej, co jest celem jego
przyjazdu do Polski.
Polo wanie to odbędzie się w ścisłem
kole osób prywatnych i nie będzie mia
ło charakteru oficjalnego, jak polowa
nia, które odbyły się w dniach od 14
do 18 bm.

Wssystkim, którzy oddali ostatnią posługę

Dyskusja nad budżetem

ś. p. Józefowi Sendrze

MINISTERSTWA ROLNICTWA

a w szczególności Wielebnemu Duchowieństwu z ks. kanon, dr. Frelkicm na azele.
W. Panu prezesowi sądu okr. w Sosnowsu, Zrzeszeniu sędziów i prokuratorów, Palestrze olkuskiej, Zrzeszeniu udzędników sądowych, pp. delegatom i strażom pożar
nym pow. olkuskiego. Ochotniczej straży pożar, w Olkuszu, Związkowi
Właścicieli
Nieruchomości w Olkuszu, zarządowi m. Olkusza, przyjaciołom, kolegom i znajomym
Zmarłego, oraz całemu społeczeństwu m. Olkusza, składają serdeczne .Bóg zapłać”

Zona, córka i rodzina.

Wstrząsające wrażenie w Abisynji
wywołała klęska rasa Malugeta
WIEDEN, 192. (tel. wł.) Donoszą z
Rzymu, że według poeiadeuych Łani ści
słych inforniacyj, wiadomość o klęsce
armji rasa Malugeta wywołała w Addis
Abebie i w innych
ośrodkach kraju
wstrząsające wrażenie.
W airmjł byłego ministra wojty, Ne
gus skupił eakść swych wojsk regular
nyeh i oddziały swej świetnej, dosko
nale wyszkolonej i wy.poeażonej w broń
gw-ardji. Wysoka Liczba strat przekra
czająca w sunnie 13.000, tłumaczy się
właśnie bifnością i uporem tych oddzia
łów, które mimo wszystko rje zdołały
się oprzeć fu.rj: ataku włoskiego i prze-

wadze technicznej nieprzyjacietia.. Jakże
zdołają mu się oprzeć, słychać pytania
w Addis Abebie, zaimprowizowane od
działy wyposażone w przestarzałe kara
biny, a często tylko w miecze i dzidy?
Na tje takich pytań szerzy się zwąt
pienie, a równocześnie żywioły wrogie
Negusowi podnoszą gtówę. Wieść o klę
sce rasa Malugete doszła również do
prowincji Godżam. gdzie uduszono po
wstanie tłi się w sercach tamtejszych
szczepów. Jak donoszą agenci tajrego wy
wiadu włoskiego, Negus lęka się poważ
nie ponownego ożywienia ruchu pow
stańczego w Godżam, a także w in
nych prowincjach.

Wkrótce:
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„ANNA KARENINA"

WARSZAWA, 19.2. (tal. wł.) Przez o»
ły dzień dzisiejszy Sejm obradował nad
(budżetem ministerstwa rolnictwa. Poza
referentem, posłem Kamiństim, do głosu
zapisanych było 25 mówców. Obecnie
przy dyskusji budżetowej wprowadzony
został system zapisywania się posłów db
głosu, w przeddzień dyskusji.
Dyskusja byłą bardzo długa i gorąca
M. in. obszerne przemówienie, obrazują
ce politykę rolną i leśną, wygłosił p. mi
nister Ponieitowsiki.
Posiedzenie przeciągnęło się baitdlw
długo.

Poseł Prager
DZIŚ OPUSZCZA WIĘZIENIE
WARSZAWA. 192 (tel. wł.). Dziś opuszcza więzienie b. poseł Prager, wię
zień brzeski, który został ułaskawiony
i przywrócony do praw przez Pana
Prezydenta Rzplitej.

Samolot z załogą
ZAKOPANY W ŚNIEGU

BREGENCJA, 192. (tel. wł.) Turyści
którzy w niedzielę odbyli wycieczkę nar
ciarską na Dicamlkopf (2087 m.) donieśli
iż byli świadkami opadnięcia samolotu.
N®ty:h«nie®t. wysłano ekspedycję, któ
ra miała ustalić miejsce katastrofy.
Wskutek opadów śnieżnych i zawiei,
ofaiz małego pola, widzenia, ekspedycje
wróciła z niczem.

Liga Narodów

W NOWEJ SIEDZIBIE
GENEWA, 18.2 (tel. wł.). Liga Na
*
rodów weszła oficjalnie w posiadanie
swego nowego pałacu „Ariana
*'.
Różne sekcje Ligi zajęły przydztó
*
powstanie w Polsce
lone im lokale.
Przeprowadzka do nowego lokalu
WARSZAWA, 19.2 (tel. wł.). Na se transportowych wydobycie ogranicza potrwa około tygodnia.
nackiej komisji budżetowej p. wice- się do 15 ton dziennie, z czego w stycz W tym czasie żadne oficjalne posie
*
premjer Kwiatkowski złożył oświad niu wywieziono 249 ton ropy.
dzenia Ligi nie będą się odbywały.
czenie następujące:
„Prawdopodobnie stoimy obecnie wo
lier faktu odkrycia nowego i dość wy
dajnego zagłębia naftowego w Polsce.
Dlatego zagadnienie zużycia spirytusu
i mieszanki może po pewnym okresie
żony Hauptmanna
czasu wyglądać nieco inaczej niż dzi
NOWY JORK, 19.2. (teł. wł.) Żona świadczył, iż nie będzie się mieszał wię
siaj
Oświadczenie to wywołało zrozumiałe mordercy synka Lindlbergha skazanego cej do sprawy Haupimanna, alb wiem
na karę śmierci HawptmaŁM, usiłowała dotychczasowa interwencją zniszczyła je
zainteresowanie.
Z informacji, jakie udało się nam popełnić samobójstwo. Znaleziono ją w go karjerę i naraziła go na ataki opinii
uzyskać okazuje się, że w powiecie łazience bez przytomności, leżącą w wan publicznej.
Przed popełnieniem desperackiego ozy.
Turczanowicze, gmina Lipie — doko nie z przeoiętemi żyłami ca lewej ręce i
nane przez spółkę ,JPollcm“ przy u- zatrutą gazem, ulatniającym się z otwar nu Heuptmaunowa wysłała swego syn
ka do teściowej mieszkającej w Niem
dziale „Polminu“ nowe wiercenia do tego kurka.
Jedna z sąsiadek poczuła woń gazu czech. Musiała.to uczynić, gdyż n;e mc
prowadziły do odkrycia bogatych źró
doby-wającegio się z mieszkania Haupt- gia sama zająć się wychów ar. jem dz.c
deł naftowych.
W dniu 12 stycznia, z głębokości 94 mannowej, a kiedy na. pukanie takt. nie k-a, <a. w auieryikańsikich przytułkach o
metrów zaczęto wydobywać ropę w reagował, wyważano drzwi. Hauptm.au- mówiono przyjęcia małego Ha.uiptnia.nT. a.
ilościach, dochodzących do 70 ton tiową przewieziono do szpitala, gdzie le Tyiko jedna z ochron ek przyjęła j \j
karze dokonali transfuzji krwi. Stan jej sy»D-a. w'krót e jedn-ak c.
dziennie.
go z po
Jest to ropa wysokogatunkowa, bez- jest ciężki.
wrotem. a te dlatego. że rodzice dzieci
r
Do
tamrbójstwa
pop-bnęła
Hauptmancnrafinowa.
przebywają ych w przytułku zaprotesto
Narązie wobec braku odpowiednich nową ostatni^ rozmowa z gubernatorem wali przeciwko pobytowi w przjinłku
sianu
New
Jersey
,
Hoffmannem,
który
oirządzeń technicznych i niedogodności
,^yna zbrodniarza
*'.

Nowe zagłębie naftowe

Zamach samobójczy

czwartek 20 Intego 1935 roku.

„KUR JER ZACHODNI-

Orzeczenie komisji arbitrażowej
w sprawie płac w górnictwie Śląskiem
KATOWICE, t9. (tel. wł.). Komisja
pojednawczo - arbitrażowa zajmowa
ła się dzisiaj zatargiem zarobkowym
w przemyśle górniczym na Górnym
Śląsku. Posiedzenie komisji zwołane
zostało na życzenie pracodawców, któ
rzy domagali się ołmiżki płac w prze
myśle górniczym o 15 proc., w koksow
niach o 25 proc, oraz zwiększenia o 3
proc, różnicy w płacach między kopal
niami rejonu południowego (pow. Ryb
nicki), a północnego.

DOSKONAŁE WĘDLINY
poleca

Warszawska Wędliniarnla

St. Kucharski
Sosnowiec ul. Warszawska Nr. 1
817
Piłsudskiego Nr. 61

W obwodach komisji wzięli udział
przedstawiciele
pracodawców oraz
wszystkich związków zawodowych.
Po kilkugodzinnej dyskusji komisja
wydała orzeczenie, utrzymujące płace

Położenie w górnictwie Zagłębia
W dniu dzisie -ym o godz. 10 rano
odbędzie się w inspektoracie pracy w
Sosnowcu konferencja informacyjna
w sprawie zatargu w przemyśle węglo
wym. Na konferencję zaproszeni zostali
przedstawiciele
związków zawodo
wych. Podobno przedstawiciele nie
wszystkich
zwiążków zawodowych
zjawią się na konferencji.
ZZZ podjął nohwalę zobowiązującą
prezydjum Związku do podjęcia roko

6.50 Pieśń poranna i gimnastyka. 6.50 Mu
zyka lekka. 7.55 Parę iniformacyj 8.00 Au
dycja dla szkół. 11.57 Sygnał czaisu, hejnał.
12.15 „Rodzina instruaneuftów”. Poranek mu
zyczny dla młodziaży szkół powszechnych.
13.00 Johannes Brahms: Sonata <l-moli w
■wyk. Pawła Kochańskiego — skrzypce oraz
Artura Rubinsteina — fortepian. 15.25 Chwil,
ka gospodarstwa domowego
13.30 Operetki
— fantazje i wyjątki (płyty). 15.15 Wiadomo
ści o eksporcie polskim. 15.20 Wiadomości
giełdowe. 15.25 życie artystyczne j kulturalne
Śląska. 15.30 Muzyka operetkowa w wyk.
Małej ork. P. R. pod dyr Z. Górzyńskiego.
16.00 „Gadaninka Starago Dokrtora
*'
— audy
cja dia dzieci. 16.15 Ludwik von Beethoven:
Somarta wiolonczelowa op. 5 nr. 2. Wykonawc- Józef Drohomirecki — wiolonczela, Zo* Hatniszewska *
fj
- fortepian. 16.35 Krótki
koncert s ymfon icznv (płyty).' 16.45 .Cała
PoLsk- śpiewa" — Wieniec pieśni ludowych
śląskich w wyk. chóru mieszanego Stów, ko
lejarzy śląskich. 17.00 „0 samokształceniu
':
*
.Umiejętność poznawania życia SDołeczn^go
— odczyt — wygł. dr. Józef Chiłaeiński.
17.15 Bajki w wyk. ork. kameralnej pod dyr
Adama Hermana 17.50 „Keiążka i wiedza
:
**
.O książce Stefana Zweiga „Erazm Rotterdamaki" —■ Roman Zrębowicz. 18.00 Recital
fortepianowy Zo-fśi Jaroszewicz-Hulanickiej.
18.30 „Kukiełki śląskie'
*:
„W sfoleoie z za
bawkami1 — Heleny Reutt-Tymienieckiej.
18.45 Koncert reklamowy 19.00 ..Karlikowa
poczta". 19.55 Wiadomości sportowe. 19.5
Pogadanka aktualna 20.00 ..Qu,i pro ąuo —
rok 1925" — Radjokaba-ret w opr. Jerzego
Tępy. 20.55 „Obrona przcciwlotn’czo-£?azo— pogadanka. 21.000 Kameralny Teatr
wa“ — pogadanka. 21 00 Kameralny T^atr
go p. t. „Piotr Płaski-n" (poemat sentymen
talny). 21.35 ..Nasze pieśni'
*
— odśpiewa Ma
ria. Olena Karłowa. 22.00 Koncert symfoircznej muzyki holenderskiej w wyk. ork. P. R.
pod dyr.. Ignacego Neumarka. 23.05 Skrzyn
ka francuska.

OŚWIADCZENIE
WŁAŚCICIELI DRUKARŃ.
Ofcnzymiujemy następujące oświadczenie:
Zrzeszenie Właścicieli Drukarń komuni
kuje, że w stosunku co żądań pracowników
draka rekich ustosunkowały się przychvlnie.
lecz, ze względu na stan gospodarczy całego
kraju j pogłębiającego się kryzysu, który
niszczy życie gospodarcze niezależnie od
przemysłu drukarskiego, jako przemysłu po
mocniczego rozwijającego sięju b zamierają
cego w zależności od ruchu przemysłowego
handlowego lub sytuacji gocpodairczej kraju
wanaztaty drrikarskie są obecnie na poziomie
nieopłacalności, a przyjęcie .nowych cięża
rów ni?tvJko nie powiększy poimności ryn
ku na wyroby drukarskie ab odwrotnie wy
tworzy jeszcze .większą i zaciętą waikę kom
kuirencyjną, która w konsekwencji w krót
kim czasie doprowadziłaby do ruiny więk
szość zakładów, a tem ramem i do powiększę
nia liczby bczrborfnych.
Z wyżej podanych powodów nie możemy
przyjąć żądań obecnie wysuniętych jako
niereailnych.
Natomiast,i dąc po ltnjj władz zmierzają
cych do ustabilizowania życia gospodarczego
podtrzymujemy umowę zawartą w dniu 10
'sioca 1935 r.
ZARZĄD ZRZESZENIA WŁAŚCICIELI
DRUKARŃ ZAGŁĘBIA DĄBR

wań z CZG i Zjednoczeniem zawodowem polskiem (NPR) celem utworze
nia wspólnego frontu.
Strajk protestacyjny na kopalniach
„Kazimierz" i „Juljuaz“ w związku z
przeszeregowaniem tych kopalń z kaegorji A do B, co pociąga za sobą ob
niżkę płac o około 7 proc., trwaj w
dniu wczorajszym. Przebieg strajku
był zupełnie spokojny.

Zjazd delegatów Rad okręgowych
Unji Z. Z. P. U. w Sosnowcu

PROGRAM RADJOWY
CZWARTEK 20 LUTEGO 1936 R.

na dotycL czasowym poziomie, to znaczy na poziomie rozstrzygnięcia z dnia
1 sierpnia 1935 r^ które obowiązuje
do 1 lipca 1956 r. i może być wypo
wiedziane na miesiąc.

W środę dnia 26 bm. o godz. 19, w
lokalu Polskiego Związku zawodowego
pracowników przemysłowych i handlo
wych Rz. P. w Sosnowcu przy ul. Sien
kiewicza l~a. odibędzie się zjazd dele
gatów Rad okręgowych Unji ZZPU z
Katowic, Sosnowca, Częstochowy, Ostrowca i Krakowa z udziałem związków pracowników umysłowych w Biel
sku i Mościcach. Zjazd wobec wyzna
czenia tęrminu kongresu Unji ZZPU
w Warszawie na dzień 1 i 2 marca b.r.,

zajmować się będzie sprawami, umieszczonemi na porządku obrad .tego
Kongresu, a mianowicie: wymówienia
i zniżki płac, umowy zbiorowe i roziemstwo, Izby pracy, Rady zakładowe
■ako przedstawicielstwo pracownicze,
refo—- ubezpieczeń
. _ społecznych,
.
. . czas
współpraca z ruchem zawoobotniczym.
Uz^-^nione na tym zjeździe wnioski
będą przedmiotem obrad Kongresu.

GABINET
RACjONALNEJ
KOSMETYKI

absoł.

kursów

Dr.

1) Oczyszczenie twarzy — masaż
zł. 3.00
' 2) Zabieg z maseczką porcelanową
zł.
4.00
med.
3) Regulacja brwi
zł. 1.00
4) Przyciemnienie trwałe brwi
zł. 1.00
5) (Maquillage) Upiększenie twarzy

J, Switalskiej
Dęblińska 1

st 2.00

Oraz usuwanie wszelkich defektów po cenach zniżonych.
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KRONIKA

ZAGŁĘBIA

KALENDARZYK

Teatr Miejski w Sosnowcu

20
.z«ariel

-

Dziś Leona
Jutro Maksymiljana
Wschód słońca 6 m. 49.
Zachód
w 17 m.
8.

Kina w Sosnowcu grają dziś
ZAGŁĘBIĘ: „Baron Cvgań9ki“.
PAŁACE: „Gabinet figur woskowych".
EDEN: „Dawid CopprfilCild‘*■.

Strajk w drukarstwie
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
Spowodu nie d-ojścia do porozumieua w sprawie nowej umowy zbioro
wej pomiędzy Zawodowym Związkiem
drukarzy a właścicielami drukarń w
Zagłębiu Dąbrówek i em, pracownicy
zakładów drukarskich proklamowali
strajk. We wszystkich drukarniach w
dniu wczorajszym nie pracowano. Z te
go też powodu dzisiejszy numer uka
zał się w mniejszej objętości.

Dziś, dnia 20 Lutego o godzinie 7ł3O wiecz
Teatr miejski z Sosnowca gra na Saturnie
w sali klubu, doskonalą kcmedję P. VuJiphisa p.t.: „ZWYCIĘŻYŁEM KRYZYS" z dyr.
JJ. Gołaszewskim w roli głównej.
----- xx ——

Ocienia
lijórów* ImdowlaiR4Cb
W KLINKIERNI „GRÓDKÓW
W dniu 17 bm. zwiedziła klinkiennię
*
..Gródków'
wycieczka Związku Inżynie
rów Budowlanych w liczbie 50 osób.
Uczestnicy wycieczki interesowali się
szczególnie przebiegiem produkcji klin
kieru ora^z systemem budowy dróg klin
kierowych, które GfbseirwOweiDo jadąc z
Głódkowa do Będizćna..
Wysoka wartość materjałui, produko
wanego przez Kłiuikiem^ i postępy osią
gnięte zarówno w produkcji klinkieru
jak i w budowie dróg, były dodatnio
o-eniaue przez uczestników wycieczki’
wśród których znajdowali się wybitej
fachowcy z dziedziny budownictwa.
----- oo----X ZARZĄD ZW. B. OCHOTNIKÓW
ARMJI POLSKIEJ, oddział w Sosnow
cu, wzywa członków do stawienia się
na zebranie miesięczne w dniu 23 bm.
o godz. 15-Łej w sali Pracowr-ików Ubez
pieczeń Społecznych w Sosnowcu, przy
u'l. Kołłątaja 17.

X ZARZĄD STÓW. „SAMOPOMOC
SPOŁECZNA KOBIET" żawiradamia, iż
w driu 20 lun. tj. w czwartek o godz. 19
odbędzie się zebranie w sali Ratusza w
Sosnowcu — z udziałem delegatki Zarżą
dti Głównego z Wams za wy Pani Natalji X TOW. PRZYJACIÓŁ SZPITALA
Sitajnowej. Prośmy członkinie o wipro- DLA DZIECI uirzjąidza w riedzielę dm. 23
hm. w sali restauracji ,.Adrja“ (3 Maja
wadaenie sympaityczek S.S.K.
19) podwieczorek — dancing z niespo
X ZABAWA TANECZNA. Koło Rodzi dziankami. Początek zeibawy o godz. 5
cielskie przy Szkole Powsz. Nr. 4 w So pop. wejście 3 zdote. Kto -nie otrzymał
snowcu, urządza dria 22 lutego 1936 r. zaproszenia, może je ptezymać przy
w wielkiej sali Szkoły Powszechnej Nr. wejściu na salę.
4, przy ii. Prezydenta Mościckiego 18,
zabawę tameczną. Muzyka doborewa. Bu X POSIEDZENIE MIEJSKIEGO KOMI
fet własny, obfity i tani. Dochód z za TETU WF. i PW. w Scsnowou odbędzie
bawy przezna zory na pomoce szkolne. się w dniu 21 lutego 1936 r. o godz. 18
Wetęp tylko za ukazaniem wproszenia. na saili posiedzeń Zarządu miąjekiegp w
Ratuszu

Nr. 50.

Posiedzenie Rady miejskiej
W BĘDZINIE.
W sati Rady miejskiej w Będzntnae. odbędtzae się w dtniu 27 bm. o godiz- 19, 10-e
po^iedizemće Rady miejskiej z naisitępującym porządkiem obrad: przyjęcie prot-okułu z porz-edliego posiedzenia, uchwa
lenie budowy szkody na Keerwerze i za
ciągnięcie na ten cel pożyczki w kujocie
zł. 60.000, uchwalenie dodatkowego butd
żetn na 1935-36
sprawa, upoważnier ja
Magistratu d«o umarzania należncścd z t-y
tuiów prywatno-prawnych, sprawa grun
tu miejskiego ra Górze Zamkowej, zaję
tego przez J Hełczyósk-ego. sprawa, za
miany gruntu przy ni. Małobądzkiej z
Rychel Anną i Adach Michaliną, spra
wa zamiany gruurtu z parafją rzym.-kat.
przy ud. Sobieskiego, wybór ezdonka ko
misji finansowo-budżetów ej na miejsce
b. radnego Miazka, wybór delegatów do
Miejskiej Rady Szkolnej, wnioski i łu
dzonej w mieszkaniu pasera, Kiwy Berkowicza, (Sosnowiec. Mościckiego 19)
podicja zatrzymała włamywaczy w oscbach: Dyducha ved Bolesława Płonk'
(Sosnowiec, Pańska 81) oraiz Kobusz&uskiego Zygmunta (So^DO^iec. Dekerta 12
których wraz z paserem przekazano wła
dzom sądowym. Wszystkie skradzione
rzeczy odebrano.

X OPŁATEK W OCHOT. STRAŻE
POŻARNEJ W Rogoźniku. W ba»rdizo
miłym nastroju odbyła się uroczystość'
opłatka członków ochot, straży poża-rnej.
w Rogoźniku, którą zaszczycił swoją obecrością honorowy członek ks. pnełait
Bolesław Pinkowski. przemawiając u-imująóo do członków. Następnie prezes
straży p. St. Rcmik witając ke. prałata,
omówił znaczenie uroczystości opła»1flw
poczem oddano hołd zmarłym członkom,
przez 1 minutową ciszę, po której łama
no się opłatkiem i bawiono w miłym
nastroju.

X ZABAWA KARNAWAŁOWA ZWIĄ
ZKU HALLERCZYKÓW w Dąbrowie.
Związek Hallerczyków, placówka w Dą
browie, urządza dnia 22 bm. tj. w sobo
tę o godz- 20, w salach .Ogniska
**
za
bawę karnawałową. Orkiestra doborowa
sala pięknie udekorowana, stroje skrom
ne. Wejście za zaproszeniami, które otrzymeć mófca. w sekreterjacie Związku
Ognisko41 tel. 2-02.
X WYKRYCIE SPRAWCÓW KRA
DZIEŻY. W związku z kradzieżą poń
czoch i innych rzeczy, dokonaną pr®ed
kilku dniami w fabryce p. Gaika w So
snowcu, zositeiii zatrzymani znari zło
dzieje: Władysław
*
Dybus (Sosnowiec.
Legjonów 1) oraz Jan Podraża (Sosno
wiec, Obchód 1). Uwolni er.i niedawno z
więzienia na mocy amnezji. Skradtziony
towar, wartości 800 zł. odebrano, spraw
ców zaś włamania osadzono spowro^an
w więzieniu.
X WŁAMANIE. Onogdaj dio składu fe
brycznego ,.Anida“ przy ul. Mościckiego
15 w Sosnowcu, włamali się złodzieje
skąd sk redli różne towary, ogólnej war
tości 200 zł. Podczas rewizji przeprowa---- -xx-----

Nabrali szofera na...
STARE SZMATY.
Przed kilku dniami Edward Wyspiań
ski, szofer, zamieszkały przy ul. FLcrjań
skiej 10 w Sosnowcu, przechodząc ul.
Aleja natknął się na trzeah mężczyzn,
którzy po krótkiej z nim rozmowie, za
proponowali mu kupro m^terjału zagra
nicznego (manufaktury).
Ponieważ za towar zażądali oni ni
skiej ceny, Wyspiański kupił paczkę, za
którą zapłacił 72 zł. Jakież było jego
przeraiżerie, skoro po przybyciu do do
mu i odipakowaniu paczki, okazało się,
że zamiast nowego materjału, znajduje
się w niej... stera marynarka, gałgąny.
oraz obierzyny z kartofli.
Zawiadomiona o oszustwie policja zetr-zymała tegoż dtr.i.a „spryciarzy
*
4, któ
rych przekazano wład'zrm sądowym.
Byli to mieszkańcy Sosnowca: Stanisław
Szymczyk Pszenna 20), Edmund Kawk
(Wawel 2) i Szaje Dawid' Fleumbau ■
(Prosta. 8).
JJk stwierdzono, osznści cd dłuższeg
czasu grasowali na terenie Zagłębia i
Górnego Śląska, sprzedając w oodobi
co i szoferowi sposób, szmaty zamiast
materiału.

Wt. ».
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czwartek 20 lutego 19V5 rolni.

Grzeszolski przed sądem

Ł£Q«1££ ZAWIERCIA

pod znakiem fałszerstwa weksli
Na wokandzie Sądu okręgowego w wyipadkach być możliwy do uwzględ Nąszem zdaniem jedynie na sąd przy
Sosnowcu znalazła się wczoraj sensa- nienia, o ileby sprawę Grzeszolskiego sięgłyeh nastroje opinji publicznej
cyijoa sprawa, wynikła na tle tarć po rozpatrywał sąd przysięgłych, wywo mogłyby mieć jakikolwiek wpływ,
między przebywającym obecnie w wię dzący się zawsze z tego samego ośrod jak o tem mówiono w głośnym proce
zieniu, pod zarzutem otrucia dzieci, ka zamieszkania, gdzie było popełnio sie Gorgonowej.
Pawłem
Grzeszolski ni, a rodziną ne przestęipBtwo.
zmarłej jego żony — Bugajami.
Grzeszolski. zajmując dobrze płatną
posadę w fabryce Kulczyńskiego w
Sosnowcu, dopuścił się m. in. fałszer
stwa weksli, podpisując na nich swego
teścia, Wincentego Bugaja.
ulg w sprawie zaległości podatkowych
O to właśnie sfałszowanie podpisów
na wekslach miał odpowiadać przed
W dniu 16 bm. w Domu katolickim magają się od swoich zarządów wszczę
sądem.
przy ulicy Prez. Mościckiego w Sos
energicznych kroków we właści
Rozprawa jednak nie doszła do slcuit- nowcu odbyło się nadzwyczajne zebra cia
wych instancjach, w celu zmiany po
kn, a to ze względu na niestawienie nie właścicieli nieruchomości m. Sos wyższych przepisów w kierunku ich
się ważnego świadka. Marji Cabajów- nowca w sprawie ulg w spłacie zale
złagodzenia przez ewentualne odrocze
ny, służącej Graeazolskiego. Ma ona — głości podatkowych. Na zebranie to nie do 31.in.1938 r.
zdaniem obrońcy oskarżonego, adw. przybyli delegaci miast: Dąbrowy
Zebrani podkreślają, że wskutek za
Krzemuskiego. zeznać, że Grzeszolski Górniczej i Czeladzi.
stosowania w międzyczasie ustawowej
podpisując Busaja. robił to za jego
Po
zapoznaniu
zgromadzonych
z
fa

obniżki komornego, obejmującej cozezwoleniem.
Pomimo, że z wnioskiem tym nie ago ktycznym stanem tej sprawy, przyjęta najmniej trzy czwarte domów w mia
została
jednomyślnie
rezolucja
treści
stach Zagłębia oraz wskutek powsta
dzil się prokurator, ani adw. Pawełek,
łego stąd chaosu, wpływy komomiane
występujący w imieniu. Bugajów z po następującej:
wództwem cywilnym, sąd rozprawę
„Zgromadzeni w dniu. 16 lutego b.r. znacznie zmalały, a wypłacalność lo
odroczył.
na nadzwyczajnem zebraniu właści katorów spadła w stopniu dotychczas
Po odroczeniu rozprawy Grzeszol- cieli nieruchomości m. Sosnowca oraz nienotowanym. Rezultatem powyż
sfciego odprowadzono do pokoju dla delegaci miast: Dąbrowy Górniczej i szego jest absolutna niemożliwość, uwięźniów’, skąd, po jakftnś czasie, w Czeladzi, po zaznajomieniu się z czynienia zadość § 8, wymienionego
asyście eskortującej go policji, prze przedmiotem i w obliczu grożącej im wyżej rozporządzenia, to jest zapłace
wieziony został dc więzienia będziń katastrofy gospodarczej na wypadek, nia w prekluzyjnym terminie do dnia
skiego.
gdyby rozporządzenie Ministerstwa 31.III.1936 r. zaległości za rok 1934-35.
Jak się dowiadujemy, sensacyjny skarbu z dnia 15 kwietnia 193" r. o obok bieżących podatków — bez na
gach
w spłacie zaległości podatko rażenia właścicieli domów’ na minę gowniosek obrońcy Grzeszolskiego w u*
sprawie otrucia dzieci, adw. Hofmokl- wych, a zwłaszcza gdyby § 8 tegoż spodarczą‘‘.
Siedziba Stowarzyszenia obecnie
Ostrowskiego o przeniesienie rozpra rozporządzenia był rygorystycznie
wy do Warszawy, zastał przez sąd od stosowany przez władze skarbowe, do znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 16.
dalony, z braku jakichkolwiek pod
staw do jego uwzględnienia.
Stanowisko, jakie w tej sprawie za-

Właściciele domów domagają się

jął sąd, uważać należy na najzupeł
niej słuszne, choćby z tego względu,

że nieomal wszyscy świadkowie po
chodzą z Sosnowca i wyjazd ich do
Warszawy naraziłby skarb Państwa na

znaczne koszta, związane z procesem.
Wniosek taki miałby tylko w pewnych
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Krwawa bójka na zabawie
Przed Sądem okręgowym w Sosnowcu ro
zegrał »ię epilog kiwawej bójiki, której ofiairą padł Roman Misiak (wieś Pohulanka,
pow Zawierciański).
Misiak, znalazłszy się przed dwoma laty
na zabarwię, wziął udział w sprzeczce, co

miało ten skutek, że pchnięty został nożem
w głowę przez bawiącego tam 21-letniego
Jana Kulika.
Sąd skazał .nożowca na 2 lata więzienia,
zmniejszając karę na mocy aimnestji, do roku

Porznęli nożami przechodnia
_ Przed rokiem na ul. Okrzei w Dąbrowie mi zaś zajęła się połic-ja. Bvlj to — jak się

dokonano krwawej napaści na prze okazało dwaj mieszkańcy Dąbrowy: 22-JetillNIlIlHINIIIIIKIIIIIIIII Góra,
chodnia. Do powracającego z pracy do domu ni Stanisław Kul ar oraz 27detni Zygmunt

“i OLKUSZA

Edwarda Bryły podeszło znienacka dwóch ś wiech.
pijanych mężczyzn j zanim Bryła się spo Sąd okręgowy w Sosnowcu skaoał każdego
strzegł, zmasakrowali go nożami.
z nich na rok więzienia. Kara, na zasadzie
Ra<nnego odwieziono do szpitala, nożowca arnnesitjii, zmniejszona. zo6taia do połowy.

Policjant przeszkodził
STRASZNEJ ZBRODNI

X Z ŻYCIA ZW. REZERWISTÓW RP
W ubiegłą s-obotę odbyło &ię pierwsze
zebnanie świetlicowe w nowej świetlicy
znajdrającejj się w Domu Rezerwaty. Ze
branie zagaił prezes Koła p. mececae Ka.
roński, wskazując na. aneictzeni-e życia
świetlicowego w organizacja Z. R. Naetę
pnie odczyt z okaajri 18-tej -rocznicy Rarańczy wygłosił p. Badowska, żołnierz
Polskiego Korpusu Posiłkowego, kreśląc
hfetorję tego Korpusu. Dodać raleey, że
nowa świetlica jest obszerna. ja^na. -po
siada 43 m. kwadr- powienaahui. Jej ofi
cjalne otwarcie nastąpi w sobotę, dn. 22
b<m. o godz. 1950.
Koło Z. R. Koziegłówki. W niedtzielę
d-c. 16 bm. odlbyio się wal-ne zebranie
człon/ków Koła Z-R. Koziegióuki z udziałem dcl&gartów /zarządu Powiat. Z-RZebranie zaigaił prezes Koła p. Piąiefk,
poczerni na przewodniczącego w&foiego
zebrania powołaoo p. Badowskiego Ka
zimierza. Slkoled członkowie Zarządu Ko
ła złożyli eptraiwOadarie z dotychczaso
wej działalności. Szczególnie najeży pod
kreślić sprawoadatnie prezesa Koła, kie
rownika sekcji roinej i komend auta ko
ła p. Żaka Piotra, który dokłada wiełc
starań, w kie nurku rozwoju Koła. Na
zakończenie odbyła się uroczysta deko
racja członków zasłużonych odznaką Z.
R., której dokonał prezes Zarządu Pow.
Z. R. p. Badowski. Odśpiewaniem Piet,
wszej Brygady zebranie rozwiązano.
X „STARY PIECHUR I JEGO SYN HU
*
ZAR
‘ Staraniem Towarzy&tfwa Śpiewa
czego „Liira‘‘ w Zaiwiencpu, w dni-u 1 mar
ca b<r. w sali Domu Ludowego T.A-Z.
zo-starnie wystawiona doborowa kcnie
ci ja ze śpiewami solowetni i ic-hóroweani
pt. Stary piechur i jego syn huzar”. Ce
ny biletów od, 50 gr. do zł. 1.50, które
już są do nabycia w lokalu s,Lirył’ (w.
Limanowskiego 1). Osiągnięty zysk prze
znacza się na cele kulturałno.

X „DANCING - BRIDGE. Staraniem
Stowairzyszeria, pań miłosierdzia św. Win
cenitego a pau'lo w Zawierciu, w dmiu 23
bm. tj. w niedzielę w Salooacii Resunsy
TAZ. w Zawierciu, odbędzie się ,.da«cing-bridige". Początek o goda. 5 popoł.
Wejście dia parów zł. 1.49, dła pań zł0.99. Bufet we wła&nym zakresie. Całko
wity dochód1 przeznacza się- na najlbredn i egteyob w Za wierć- i □

W d®. 16 bm. w sklepie wędliniarskim
Wawrzyńca Dylewskiego odbywała się
licytacja w obecności miejscowego komotrtniika. Towar naibył z licytacji mieszkeffjiec P&icy, Kowalczyk.
Diylewblki zdenerwowany do najwyż
szego stopnia licytacją, niepostrzeżenie
wziął ■ekierę i złożywszy się styłu do
Kowalczyka, uniósł ją w górę, aby za
dać straszny cios w jego głowę.
Mame-wT teo. ąpo&tnzegł obecny przy kc-ytócji posterunkowy i w ostatniej obwi
li, gdy sidkiera miaia już upaść na gio
Kowalczyka,
w powietrzu złapał
śmiercionośne narzędzie, przeszkodziwszy
strasznej ubrodlni.
Dylewska zoeteł aresztowany.

Zachować młodość,
piękność, usunąć wyryte już zniszczenia jak:
zmeursjezk', zwiotczenia skóry i inne defekty,
osiągnąć można tylko przez racjonalną piełęgDację cery.
KOSMETYKA NOWOCZESNA

X OSOBISTE PORACHUNKI W ŁOtt>
ZOWIE. Onegdaj we wi Łobzów pod'
Wolbromiem na drodze publicznej doszło
do bójki pomiędzy mieszkańcami tej wis1
Wincentym Koniecznym i Frainciszkiem
Sikorą, na tle osobistych po-rachunków.
Konieczny w czasie bójki zadted niebez
pieczny cios nożem Sikorze, uuzkodtaiwszy kość kręgosłupa i opłucną. Rannego
w groźnym stanie odwieziono do szpita
la ofkuwkiego.

wszystkie te czynniki i jest bardzo po
mocną. Przez zabiegi kosmetyczne
odżywiamy skórę, utrwalamy młodość
udoskonalamy urodę.

GABINET KOSMETYCZNY

„U R O D A”
WŁADYSŁAWY WNUKOWI
DYPLOM KflSWBT.
SOSNOWIEC, 3-GO MAJSA M
Telefon tg-«.

Wszelkie zabiegi wchodzące w zakres wpółezeenej kosmetyk, - pora^y j wskazówki

l„OPTOFOT“
SOSNOWIEC 3 Maja 11
1 Zamieniamy atare odbiorniki na nowocjei| ne typy. Najwiękaay wybór Radioodbior
ników w Zagłębiu.

X Z KARTY ŻAŁOBNEJ. W dn« wm>
mjszynn spotoozeóatwo
*
ZanóercoańsŁw
odprowadź, i o Ea miejsce wiecznego spo
czynku zwłoki i. p. Heleny Malczew
skiej, założycielki i .ibBgołefcntoj dyrek
torki gimtnaizjuim żańskie®o w Zawierciu.
W oddaniu ortafejięj usługi Zmarłej wńę
ły udział ogromce rzesze mieszkańców
Zawiercia. Kondnki pogrzebowy peowdtził ks. prałat Zientara w asyście ks.
kanonika Wajztana i ks. prefekta Bet^a.
Oprócz nodriay. gmona profesorskiego i
w-yehowzorek gir-aaaćnsn za trusnną potępował prezydent p. SzczocLowsk- dy
rekJ'irzy i kierownicy mdejBcowrydb safkół
średuieh i pow^z&cbnyłdh. zarsądy miej
scowych Kół PoWfciej Maaemzy Szkolnej
Polskiego Czerwonego Krzytfea i itwiych
or?ga>ri®acyj sę> łeczjnydh orez wś&le b.
wyohowwnek gśmm«<zj»um. Ne tm®ie zło
żono w żywęgo łrzdecia.

OFIARY
ĆWIERĆ MILJONA WIDZÓW.
Olbrzymie tłumy .podczas uroczystości zakończenia zimowych

igrzysk

olimspijefetóh.

Aiinuasit kwiatów na tr.uin?oę BtóstazK^óca
*
Jytanieław
Tremiera składa WaterjiB Zworar
ska na Chrzęśćja liskie T-wo DcfanwyrAo-—
; v, B&isuauA aL .4Ł.-
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111 Sport
*- ~

. WYCHOWANI J

ŻYCIE ORGANIZACYJNE
Z wałnego zebrania C. K. S.
W ub. niedzielę w klubie Da Saitwnie
odbyło eię walce zebranie członków C.
K. S. Czeladź, na które przybyło około
400 osób- Przewodniczył bwrm. Dorobozyńslki. Po zaigajen;u przez praż. Segmo
przyjęto protcikuł, poczem wysłuchano
sprawozdania z działałności za rok ubiagły. Zarządowi, na wiriosek Komisji
rew. wdizńelono absolutorjnm, dokonując
wyborti nowych wrłeidz klubu. Do nowe
go zarządu weszli pp. Segoo — prezes,
Nieszporek — wiceprezes. Rad-an.ko. Lisdadki, Haberko, Kuciński, J. Majcherczyik, Stan. Kocot, Urbańczyk członko
wie. Kom. r-aw. — Ig. Frąckiewicz, Salaj
cher. Stan. Łakomik. Sąd' koleżeński —
B. Janikowski, Zągórski, J. Wieczorek.
W’ czasie zebrania dokonano wręczenia
upominków gWzom za pik ość, Geblerowi i Zarzyckiemu — zegarki. M. JarzoWkiemin i W. Musze — portfele z mono
gramami. Z pań J. Zagórska i Zagrodzka
otrzymały na^zyjnMci. Pozatem cała I
dnnżyna piłkarska, oraz część graczy z
II drużyny i bokser Nowak otrzymali
znaczki klubowe. W roiku sprawozdaw
czym kl-ub wykazał dużą żywotność, kła
dąc diiże zasługi dfa prppag>a>rdy sportu

członków
zapobiega nieszczęśliwym wypadkom
200 czynnych sportowców. Jedną z naj
ważniejszych spraw, było przyjęcie pro
PORAD UDZIRLA
jektu budowy własnego gmachu klubo
wego. W tym celu wybraio komitet buELEKTROWNIA OKRĘGOWA
derwy, a pTece podjęte zosta/ną z wios-ną
w Zagłębiu Dąbrowskiem S. A
br. Do komitetu weszli pip. Segno. Nieszporek. J. Majcherczylk, burm. Dorobczyński, Zagórski. Noibis. bud. A. Bar
giel, Z. Zagórski, Kocot, E. Nowakowsiki
Pudlim. Wąnmruzińsłki, Lorek i Trzciooika. i dołkia/dniiej, niż w pierwszej połowie,
Wielką pomoc ofiaruje klubowi Tow. mieli nawet, w pe»w®y«n momeneie 12 p«n
Tran leczniczy, świeży
Sa-tuirn, które wydzierżawiło C-KS—owi któw przewagi.
oryg. norweski „Goldmedal“
2.200 mitr. kw. pWu pod gmach, sąsia Punkty d'La Warszawy zdobyli: Żyliń
nadszedł i poleca go: —8854
dującego‘ze stadjonem. Obiecało również ski 8, Bednauek 7, Gregołajtis 7, Nowa
SKŁAD APTECZNY
.Wszą pomoc w materjale budowlanym. kowski 5 i Kowśidki 2, d'la Łotyszów
M. JAGIEŁŁOWICZ
Bez pomocy Towarzystwa Saturn, klub Jurkins 10. Ar.ufjews 9, Lidma>nis 8,
nie mógłby na raizie nawet marzyć o bu
dcrsons
6,
G
rudnia
nis
3,
Ran:d
‘
z
ins
2.
dowie. Trzeba dodać jeszcze, że kierowy
Pod koniec zawodów Nowakowski po
nikami sekcyj wybrano: piłki nożnej St.
czterech ostrz-eiźenin-ch nnwrsł opuścić bo
Tuszyński, lekkiej atletyki — J. Pawel isko. Sędziowali pp. Silws (Ryga) i Twa<r
czyk, bokserskiej — Piątkowski, Człon
do (Warszawa).
kowie pozostałych sekcyj sami wybioffą
We środę odbędzie się meoz Warsza
^obie kierowników.
3 i 4 POKOJE
wa — Taillir, a w piątek Polska —
KUPNO i
----- xx---->z kuchnią z wygoda
Estomja.
mi do wynajęcia. So<sSPRZEDAŁ
w Zagłębiu- Posiada, na 4*1:5

Sukces hokeistów

KATOWICKIEJ „POGONI"
Sekt ja hokejowa katowickiej „Pogoni0
stzczycić się może pięknemi wynikami uzyskanemd w osiaitnieh dniach. Po wspa
niałym zwycięstwie 8:3 wad silnym 2jetspołem ,,06ł’ (Myełowice( przyszedł dirugi
tryumf w pcstaci wysokiego zwycięstwa
w spotkaniu z esnfsłrzem Śląska — »Sie
mjanowicki Klub Hokejowy".
Zawody te rozegranie w Siemianowi
cach zakończyły się zwycięstwem ,,Pogcni“ w stosunku 9:0 (4:0, 3:0. 2:0).
.Bramki zdobyli Urzoń (3), Bartoszek
i Górecki po 2 oraz Sitko i Klnk po 1.
——xx----KOSZYKÓWKA
Ryga zwycięża Warszawę 38:29
. w koszykówce.
Mecz koszykówki Ryga — Warszawa
rozegrany został w po-nedziałek wie
czorem ta sali YMCA. wobec tysiąca wi
dzów. Mecz zakończył się zwycięstwem
drużyny łotewskiej w stosunku 38:29.
Drużyna warszawska w pierwszej po
łowie wyraźnie górowała., grając z obro
ną AZS., Bednairfciem (YMCA) na środku
i napastnikami Polonjj Gregoła jt-ieem i
Zglińskim. Po przerwie, gdy na 10 minut
napad poprzedni został zastąpiony przez
trójkę atalku AZS., Łotysze uzyskali wy
raźną przewagę i grając o wiele szybciej

Monumentalne arcydzieło filmowe

COPPERFIELD
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ZAKŁAD STOLARSKI
właśc.

Cichy Antoni

mistrz stolarski
SOSNOWIEC,
ul. Piłsudskiego Nr. 52

Wykonuje wszelkie roboty meblowe od
najskromniejszych do
najwykwintniej
szych według najnowszych katalogów
krajowych i zagranicznych.
wykonanie pierwszorzędne pod gwarancją

Ceny kryzysowe.
Warunki płatności b. dogodne,
(zesia

onazyind

sprzedał

meoii .

9103
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I
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Bohater ze Skórcza
W ub. miesiącu tloucsn śruy o p. Ludwiku Friedrichu w Skórczu, który utratował życie pięcioro dzieciom, używając
ślizgawki i topiącym się.
Obecnie znowu wymieniony był świad
k:em, jak topiło się dwoje dżieci. z któ
rych to jedno znikło juiż pod lodem.
Przypatrywało się temu nieszczęś iu
więcej osób, lecz nikt nie raczył spie
szyć z pomocą i dopiero p .Friedrich z
narażeniem życia wydobył dzeoko z
mroźnej kąpieli. Po dłuższych zabiegach
dopiero zd’oła»no dziecko przywrócić do
życia.
Dzielnemu obywatelowi należy się sa
jego bohaterstwo pełne uznania.

LOKALE

Uwaga: Dla młodzieży wszystkie miejsca po 54 gr. na pierwszy seans.
Początek I seansu o godz. 15.30.

■xawy przewidiial główną wygraną lotsrji pre
miowej xa pomocą klucza wibracyjnego, gdzie
kupić szczęśliwy Jos. Wyświetla najbardziej za
wikłane sprewy miłosne, handlowe, spadkowe
Ostrzega przed pseudo-jasnowidzami, którzy
szumnie się ogłaszają i wykorzystują Publicz
ność nie mając żadnego daru Bożego. Tylko
Pr«e
*
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.
-—631

Kraków, ui. Sw. Tomasza 15 m. 2.

Wielka operetka Jan na STRAUSSA, która, rozbrzmiewa
na całym święcie czarem swych nieporównanvcłi mclodyj pt.

SOSNO W ilu. Keuakcja: Piłsudskiego Nr.
TeL 44. Skrytka poczt 62.
ffiórnmistracja: Piłsudskiego 4. Td. 73.
Redaktor necaeiny przyjmuje
od ®odŁ H — i i od 6 - 7.

vvOLI-OVII KKAS.X 1E
CKTEMU «kra«diiz<Mr>
kartę
rzemieślniczą
wydatną iprzez Staro
stwo Bęoain i dowód
osobisty wydany —
przez małgW.raf m.
Śos-nowca.
03S

xóżne
Lecznica
przychodnia

WŁAśCICIELkA
2000 zł, otrzy1000
ma pnacę w sklepie
utrzymanie i
oraz
Okazja
micezikanie.
dla wdowy z dziećmi
AdmiWiadomość
964
natraci.
K.ARBU1jMLM 1
SAEK>WXICZE
ohemiikalja do tępienia
szkodników w polu i
ogrodzie,
nawozy
sztuczne R. Barczyk.
Skład Apteczny, Bę
dzin, Kołłątaja 1 (róg
Kościelnej).
623

KINO,,
w

PiW

Największa tajemnica i zagadka naszego stulecia!
Dramat według powieści Charles Beldena

Gabinet figur woskowych

W roi. gł.: FAY WRAY i LIONEL AT WILL
w Sosnowcu uL
Warszawska 2. Uwaga: Pierwszy film, zrealizowany w całości w naturalnych
kolorach

.2 Wiersz milimetrowy jednotomowy: na 1-ej stronie, względnie przed tekstem 60
[j © w tekście 45 gr.; za tekstem ‘26 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz. ■
g « Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście 70 mm, za tekstem 55 mm.; w niedziele |
święta 25
*/»
drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy drak oraz przestrzega- .
| © nie miejsca ogłoszeń Ad min. nie odpowiada.
]

Rękopisów redakcja me zwraca.

ZGUBIONE
DOKUMENTY7

Arcydzieło grozy!

Baron Cygański

Muzyka cygańska walc i czardasz, wino taniec, temperament
i swawola synów (puszty węgierskiej
W roi. gJ Adolf Wohlbuck, Hanai Knoteck, F. Kampers
i G. Falckenberg.
NADPROGRAM TYGODNIKI PATA

aowiec, Piłsudskiego
Nr. 8,
971
. - o POKOJOWEGO
mieszkania z kuchnią
w śródmieściu poszuikuje lekarz. Zgłosze
nia „Kurjer Zachód■ni" pod .jJe.karz". _968
DV>A POKUJ Ł
kuchnia, przedtpokó.i
z wygodami zara? do
wynajęcia, wiadomon'
*
Zaikrę
7.
67<>
stępna.
796

chorób skórnych i we
.. ^MUOC
*
—
3 POKOJE
nerycznych ^r<
Sienkiewiz wygodami i kuchnią Sosnowiec. Sic.
- 'b1
__________
do wynajęcia Sosno cza
17a
wiec. Żeromskiego 12.
ZAKŁAD
TAPICERSKJ
-> POKOJE
Piotr Tomczyk, Sosno
wiec, Nowopogo ńrka
z kiuchimą nowocze
śnie urządzone, sło 19. Poleca nowoczesne
otomany,
tapczany, fo
neczne, zaraz do wy
tele kanadyjskie. Ro
najęcia. 1 Maja 14.
bota pierwszorzędne
Ceny konikurencyjne!

Słynny Jasnowidz Osowicki s War-

Koncert gry aktorskiej. — 65 gwiazd. — Nadprogram Tygodnik Pata

WIE

9
I

MEBLOWO-BUDO WLANY

DOM
w Częstochowie dwóch
piętrowy, cztery ofi
cyny, w tem 2 sklepy,
ogród, warzywno-owo
cowy. w centrum mia
sta, 10 mi>nut od Kated ry, 15 minut do dwór
ca. Dochód miesięcz
ny 600 złotych Wia
domość: Częstochowa,
Narutowicza 38. wlaśeicipl Cetri h. r>rzvM EB L E
najkorzystniej kupisz
na raty. Obligacje po
życzók. Mechaniczna
Stolarnia Antoni Po-ll.
Będzin, Narutowicza S
obok poczty telef 1-47
DOM
•soBdnie budowany z
bgnodem ewentualnie
plac w śródmieściu
Sosnowca lub Katowic
kuipię. Zgłoszenia pod
„Dom“ wraz z dokład
nem podamiem warun
ków do ..Kurjera Zacho^n:r>"
073

Nie cud a rzeczywistość!

EDEh
KINO

Nr. 50.

DOBRE ŚWIATŁO

_________ __ xa>
WBŁ>;:

- -

NARCIARSTWO
Dzienaiikarze walczą o miano najlepszego
narciarza.
W poniedziałek odbył się w Garmisch
ba eg zjazdowy dla dztentniikerzy. przyby
łych na Oldmipóadę. Trąsa biegu wynosiła
4.5 km., przy różnicy wzniesień 650 m.
Startowało 50 dżicwifkair-zy z całego
świeita.
W klasie ogólnej pierwsze miejsce za
jął Niemiec Hirth w czasie 5.39, 2) Fueeter (Szwajcarja) w azasie 6.15,7, 3) Pfluege>r (Austrja) 6234.4, 4) d»r. Hams-ter (Niem
cy) 6.31.4, 5) P^sl (Aiwtrja) 6-39.4, 6) Za
cfwaeus (Niemcy) 6.51.4, 7) K«ser (Niem
cy) 7.15, 8) Gehrn (Niemcy) 7.20, 9) Gesch
(Czechosłowacja) 7-24.4, 10) dr. Knauss
(Niemcy) 920, 11) Borgegen (Ameryka)
ii-29, 12) Dckson (Airsłiralja) 11.54W klacie senjo-rów zwyciężył Tonella
(Wiochy) w czasie 6.87.
W klasie seajorów II: pierwszym był
Maercker (Niemcy) 10-12.
Wśród pań pierwsae miejsce zajęła
Oestbye (Norwagrja) w czasie 6.46.2.

KINO

czwartek 20 lutego 1955 roku.

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w każdem kosztują;
30 drobnych ogł. 20 aL
20 drobnych ogŁ 13.00 aL
10 drobnych ogt. 7.00 xL
5 drobnych ogt 4.00 aL
Za każdy wyraz dodatków v don’*:'-a sćę po 5 p

BŁDZJN, Małachowskiego 7. - C&ELAD2. J. Dembiński. Staszica 16. — DĄBROWA GÓRNICZA. Krótka 11. — GRODZIEC, Kiosk
p. Łacińskiego. — KlELcE, Sienkiewicza 43. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszewakieao —
STRZEMIESZYCE, k>ięg. W. Bagińskiej.
ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. - ZĄBKOWIC^ kiosk p. Krupy. — ŻARKI F. NruSerg
MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego.
v. Yi'

- I REDAKTOR NLACŁ STEFAN ARNOLD. -

JŁllkJcAO ZACHODNIEGO
*

W SOSNOWCU. PIŁSUDSKIEGO 4— REAKTOR ODP. HENRYK STRYJEWoió

