Budżet Min. opieki spoi, w Sejmie W. BENTKOWSKI
Dr. med.

38 mówców zabierało głos w dyskusji

choroby kobiece i akuszerja

WARSZAWA. 22-2 (Teł. wł.) — Dzi- żłóbków dla niemowląt przyjmowane by I kich uwąg pod adresem Ubezpieczalni.
^ieflsz-e obrady Sejmu poświęcone były ły w pierwszym rzędzie dzieci nieślubne. I Dyskusja przeciąamęła się do późna w
W dalszej dyskusji padło wieHe cierp-1 nocy.
budżetowi Ministerstwa opieki społeczni ej
Budżet referował po^eł Iwaszkiewicz.
W dyskusji zapisało się do głosu 38
posłów. Na początku zebrał głos min.
JaszczPłt, który poruszył sprawy bezro
bocia, robót 'pu/bflic-znyeh. oiec Ulbezpieeza&ni.
W Polsce znajduje się 400 ty
*.
bezpcbotnych zarejestrowanych, ni© licząc
wielu setek tysięcy bezrobotnych ta
wsiach.
Pomimo przyrostu ludności nie zwięk
sza się liczba warsztatów pnacy. które
dałyby utrzymamie bezrobotnym.
P. min. ja^zczołt eświaidczył, że z wio
sną prowadzone będą roboty publiczne
z sum pozabudżetowych a mianowicie z
kredytów.
zmarli wskutek katastrofy górniczej na kopalni
W dyskusji poruszona została również
dnia 21 lutego br.
sprawa zdrowotności w kraju. Dr. Kraw
czyński stwierdził że stan ten stopniowo
Wyprowadzenie zwłok z kostnicy przy b. szpitalu
poitfrsza s'ię. Gdy w roku 1928 na 10
ty®. ludności przypadało 13
*4zgony, w
w Niemcach na cmentarz w Strzemieszycach odbędzie się
ub. roku — 111. Ni epokojącem zjawi
w niedzielę dnia 23 lutego rb. o g. 14-ej
skiem jest- śmiertelność wśród niemowląt
Nabożeństwo żałobne w Strzemieszycach o g. 8 rano
bowiem na jOO dzieci umiera 14; wśród
w poniedziałek.
dzieci zas nieślubnych odsetek zgonu
jest wprost zastraszający bcwiem na 100
Kopalnia „Dorota44
urodzili przypada aż 56 zgonów. Dr.
Krawczyński postawił wniosek, aby do

CIEPLUCH JÓZEF,
DZIEDZIC FRANCISZEK,
KIZIOŁ JÓZEF,
KUCHTA JAKÓB,

otworzył gabinet
SOSNOWIEC, ni. 3-go MAJA 17
vis a vis dworca
1004
przyjmuje od 4—6 p4>.
tel. 3-18.

Wicepremjer Kwiatkowski
U P. PREZYDENTA RZPUTEJ

WARSZAWA, 22.2 (Ted. wŁ) - Da
*
w południe Pan Prezydent Rzaczypospolitej przyjął Ład łaższej aradjencjd wicepremjara i ministre skarbu p. Kwiat
kowskiego.

katastrofalna powódź
W HISZPANJI

MADRYT, 22-2 (Tel. wł.) — Hiszipanją.
nawiedzone została w ostatnich dniach
przez katastrofalną powódź. W wielu
prowincje.h stoją pod wodą aałe ww.
Szereg osób zaginęło bez wieści.
W Sewilli cała dzielnica ZŁajduje się
pod wodą: 12 fys. osób pozostało bez
dachu nad głową .
Do zaiamych wsi, odciętych od świa
ta żywność dostarczają aeroplany.

Pożar na oceanie

Awanse urzędnicze

OKULISTA
ii. n i wnin w administracji i przedsiębiorstwach państw.
b. lekarz klinik wiedeńskich

powrócił
a
Sosnowiec, Małachowskiego 2e tel. 12-12
przyjmuje od 10—12 i od 3—7.

Przed decyzjami
MOTORYZACYJNEMI
WARSZAWA, 22.2 (Tel. wł.) — Prace
między-miD-' .jalmej komj&jj motoryza
cyjnej
cm. Pia^ecikięgc są -na uikończeniu. U diniacb najbliższych zasadni
cza liinje naszej polityki motoryzacyjni
zostanie sprecyzowania przyczem opraco
wane 'będą konkretne i ostateczne wnjoslki, któie komisja przedłoży Komiteto
wi Ekonomicznemu Ministrów.
Z uiwajgi na ożywione przyigotówani-a
do rarady gospodarczej, wnioski te bę
dą mogły być rozpatrzone nde wcześniej
jak w początkach marca.
M się dowiadujemy, posiedzenie Ko-'
miteitu Ekonomicznego Ministrów’, po
święcone wyłącznie zagadnieniom moto
ryzacyjnym odbędzie się między 5 i 12
marca r, bieżącego.

Dr. med.

I. RozBBSlBjn-WainhBrfloiii
Lekarz chorób
dzieci i wewnętrznych
przyjmuje 9—10 i 3—5 pop,
Sosnowiec, ul. Targowa 15, I p.
róg Modrzejowskiej

Gibraltar w ciemnościach
GIBRALTAR. 22.2 (Teł. wł.) — Wczcraj wieczorem odbyły się tu ćwiczenia
komibifilowaale filety i lotnictwa. Miasto
w ciągu 40 mimuit było pogrążone w
viemm>QŚciach. Wszelka komunikacja w
mieście w ciągu te«o czasu była wstrzy
ma r -.
<

BALTIMORE, 222 (Tal. wł.) - Na
pokładzie statku norweskiego „Giela
który przybył tu. z Ameryki Południo
WARSZAWA, 22.2 (Tel. wł.) — Z Awansami ma być objętych około 10 wej z ładunkiem saletry, wybuchł groź
dniem 1 marca r. b. mają Ibyć dokonanie tys. osób. Awansowani mają być w pier ny pożar. Załoga opuściła statek, który
awanse w administracji i przedsiębior wszym rzędzie niżsi urzędnicy, przeważ zakotwiczono zdała od portu, ażeby onie na prowincji.
stwach państwowych.
gień nie przerzucił się na ląd.

Bunt w wojskach abisyńskich
Pogłoski o zamiarze ucieczki Negusa

LONDYN, 22.2 (teŁ wł.) — Z Addie
Abeby donoszą: W związku z ostattiemi kląskami wojsk abisyńskich w ca
łym kraju wzmagają się wrogie nastro
je przeciw negusowi.
W Dessie doszło do potneiwnego bun
tu wojsk, które ni© chcą słuchać białych
oficerów, narzuconych im przez cesarza.
W ciągu ostatnich dwu dni zamordowa
nych zostało w Dessie 5-ch oficerów eu-

ropejskich, dwu Szwajcarów i jeden
Belg. W stoilicy tłum usiłował wedrzeć
się do hotelu, w którym mieszkają dzien
nikarze i kupcy europejscy. Policja wy
stąpiła w obronie białych, strzelając do
tłumu, przyczem trzy osoby zostały za
bite.
Dowódcy abisyńscy zwrócili się do
cesarza Haitle Selassie z żądaniem, aby
zdegradował rasa Mulugheta i pozbawił

Wkrótce:
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siiiiih

nic
11 mnn
Dzikie ekscesy w Hiszpanji
PARYŻ, 22.2. (Tel.wł.). Radość le
wicy hiszpańskiej najpierw spowodu
zwycięstwa w wyborach, a potem z
okazji mianowania Azany premjerem
wreszcie wczoraj wskutek ogłoszenia
ustawy amnestyjnej przejawia się co
raz to nowemi aktami gwałtu w sto
sunku do przeciwników politycznych.
W dniu wczorajszym, gdy ogłoszo
no amnestję dla więźniów politycz
nych, we wszystkich miastach odbyły
się radosne demonstracje, które prze
rodziły się w dzikie ekscesy. W kilku
miastach doszło znów do grabieży ko
ściołów i klasztorów i wywieszenia aa
świątyniach czerwonych sztandarów.

Najpoważniejszy charakter przy
brały rozruchy w małem miasteczku
Bolloullos del Caandado w prowincji
Kuelva, gdzie zrewoltowany tłum za
atakował dom katolickiej partji ludo
wej. Po
splondrowaniu
wnętrza
gmach został podpalony. Demonstran
ci podłożyli następnie ogień pod ko-

go wszystkich jego stnowisk urzędo
wych. Cesarz przyrzekl wodzom, ze w
najbliższych dniach postawi pokonane
go rasa przed sąd wojenny.
Dopięto teraz wychodzą ca jaw szcze
góły zamachu sabotaże wego na samo
lot cesarski w Addis Abebie. Jest to
sornolw trzymoforowy, pochodzący z ta
bryk Fokkerą. Zamachu tego dokonali
podobno urzędnicy- dworu cesarskiego
na wieść, że cesarz zamierza potajemnie
opuścić Dessie, uciec na samolocie z Abisynji do Sndanu, ą stamtąd przez Eglpt do Europy Według tych pogłosek,
cesarz miał zamiar schronić się do Szwaj
carji, gdzie w jednej z miejscowości ku
racyjnych, posiądą piękną willę, a w
bankach szwajcarskich ulokował już da
wno borsłzo poważne kapitały- Zamach
miał więc Da celu udaremnienie tej rze
komo planowanej ucieczki cesarza.
W związku z coraz gorszą sytuacją
wojsk abisyńskich wielką sensację wy
wołuje zarządzenie konsulatu abisyńskie
go, który podjął generalną restaurację
pałacu cesarza mieszczącego się w stoli
cy Somalji francuskiej. W pałacu p-acuje dzień i noc kilkunastu robotników.
Prace te wywołały masę najrotnaitszych
pogłosek. Mówią, że Halle Selassie znaj
duje się już w dredze do Dżibuti.

Stała komisja parlamentarna, upo
Votum zaufania
ważniła premjera do ogłoszenia w kra
DLA RZĄDU FRANCUSKIEGO
ju stanu oblężenia, jeśli to uzna za
potrzebne. Narazić jednak rząd nie
PARYŻ 22,2 (Te.. wl.) — Na piąiikochcąc wywoływać jeszcze większego wem posiedzeniu Izby deputowanych w
podniecenia umysłów stara się opano glosowaniu nad kwestją zaufania za raąwać rozrachy normahnemi środkami. dem pad^o 380 głosów. przociwŁo t51.

„KURJER
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ZA CH O DN T

Warszawska szopka polityczna
Dziś aię soni&z aacieśńia.
Dawniej żai o HaKaTe,
Dzisiaj Fryc z T. K. K. T.
Dawniej Poznań niemczony
Dzisiaj Strońsiki zmęczony.
Dawniej hołdu na rynku,
Dziś w Krakowie przy winku.
Dawniej: — jak tam korytarz?
Dzisiaj tak pan nie pytasz.
Dawniej ..przemoc
**
i „buta
.
*

WARSZAWSKA SZOPKA
POLITYCZNA
Świat jest smutny i ponury. Kryzys,
bezrobocie, nędza, zbrojenia, wojna,
rewolucja, głód — oto popularne dziś
wyrazy. W tym nastroju -przyjemnie
jest śmiać się choćby z samych siebie.
Rolę tę wzięła na siebie Warszaw
ska szopka polityczna, bardzo obecnie
w Warszawie popularna.
Podajemy z niej kilka wyjątków naj
bardziej charakterystycznych.
Wawrzyn literacki
Co wtem, że to są rangi
gdy ten wanunrzym ma, a tan nie.
Kiedy ooe jak frwmerangi
wracają znowm do nas się.
Żal wielki mam niestety,
że wszyscy oddaii je
i mężczyźni i kobiety,
ale Wakowłcwuma łwe...

Pożar w Akademji Literatury
Pażsr w AŁademji, o którym pisali,
że w biWjotece groził zbiorom ksiąg,
to nie byt pożar, to Kaden się palił
do jednej posady, co mu seta do rąk.
Palił się, palii, co miał tyliko siły,
aż go tray oddziały otrotóy ugasiły.
Rzeźbiarz Wittig o p. Becfcn
Dasiaj w nocy budzi
na<ła mnie d speszą —
Podpis minie przeraził:
Goering, Trzecia Rzesza,
Wittbg. Stop. Warszawa,
Berlin cały czeka.
Przysłać. Stop. Natychmiast
Wielki pomni-k Becka
Zrobić proszę szybko
i nie szczędzić pracy.
Ma być .pod tem napis:
„Beckowi — Rodacy (z zagranicy)1'.
Czyim on rodakiem
niejasno wynika,
będzie spór o niego
jak o Kopernika.
Minister Beck o stosunkach polskoniemieckich
Co dawniej było,
Dziś się zmieniło:
Dawniej Krzyżacy
Dzisiaj bliźniacy.
Dawni 3j Ogniem i Mieczem,
Dzisiaj paktem i meczem.
Dawniej Bartek Zwycięzca,
Dzisiaj Boussac Ciemięzca.
Dawniej dzieci i Września.

Lód atakuje statki
HAMBURG, 2242. (Tel. wł.) — Z Nie
miec syguializują falę ostrych mrozów.
Zwały lodu na morzu Północe, dopro
wadziły do licznych katastrof mniejszych
okrętów. W ciągiu czwartiku dwa statki
ryibackie zatonęły, przyczem zginęło 20
osób. Nad wieczorem wyłowiono resztki
łodzi motetowej, której załoga zginęła
bez wieści.
Podobnie w państw ach bałtyckich zi
ma stoży się niebywale. Zatoka Ryska
i Fińska są zamarznięte, co sparaliżowa
ło zupełnie komunikację m:ędzy Estonją
i Fimla^dją. Postanowiono uciec się do
komunikacji lotniczej.

ła zakłady, które zatrudniały pracowników,
plącąc zgodnie z zawartą umową najwyższe
place, t. j. zł. 60 tygodniowo, co miało ten
skutek, że w zakładach tych pracownicy ®zacowadi po 1, 2, a najwyżej 5 dni w tygodniu
z braku pracy, a zakłedy które wygrywa
ły ciężką koniunkturę na rynku pracy i
wiodły ciągłą walkę z pracownikami o niż
sze płace, pracowały całe tygodnie, a nawet
w godzinach nadliczbowych.
Zarząd Związku Zawodowego Drukarzy
chcąc ukrócić nienormalne stosunki', przez
unormowanie płac dla wszystkich .pracowni
ków, postawił żądanie, że płaca dla praco
wnika, wykwalifikowanego, ,po ukończeniu
praktyki czteroletniej przez dwa lata ma wy
.nosić zł. 50 tygodniowo, a po dwóch latach
zł. 60 tygodniowo.
Taka równość płac przestraszyła szczegól
nie niektórych pracodawców, którzy na kon
ferencji z p. Inspektorem Pracy kategorycz
nie sprzeciwili się jakimkolwiek ustępstwom,
proponowanym przez innych pp. pracodaw
ców.
O powyższym stanie rzeczy czuliśmy się
w obowiązku poinformować opinję publicz
ną i dlatego prosimy o opublikowanie po
wyższego fetu.

Z poważaniem
ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
DRUKARZY I POKREWNYCH ZAWO
DÓW W POLSCE OD. W SOSNOWCU

Szykany policji gdańskiej
Zabroniono pochować polskiego robotnika
GDAŃSK, 22.2 (Tel.wł.), Wielkie
wzburzenie w społeczeństwie polakiem
wywołała wiadomość, że .policja gdau
sita zabroniła pogrzebu ś. p. Józefa.
Skiby, robotnika polskiego, zadręczo
nego, jak donosiliśmy, na śmierć, szy
kanami wład-z gdańskich.
Jak wiadomo, władze gdańskie,
mszczą się na Skibie za zapisanie
czworga dzieci do formującej się 6zko
ly polskiej, co czyniło potrzebny kom
plet, przeniosły go wraz z całą rodzi
ną z ibarakćlwj które zamieszkiwał,
do innej miejscowości, gdzie wyzna
czono mu ciasną i nieopatrzna przed
mrozem izdebkę. W obawie przed terorem bojówek hitlerowskich, żaden
z mieszkańców wsi nie cłiciał wyna
jąć Skibie mieszkania.
Nieszczęśliwy robotnik polaki, drę
czony przez szowinistów gdańskich
za swoje śmiałe przyznawanie się do
polskości zmuszony był wraz z rodzi
ną mieszkać w potwornych warun
kach i codziennie odbywać kurs prze

CHARLES BARRY

Przekład Janmy Zawisza . Krasuckiej
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Dzisiaj miłość zakuta.
Dawni aj Wanda do Wiały,
Dzisiaj kontakt jest ścisły.
Dawniej z wozem Drzymała,
Dziś pod wozem Grzymała.
Dawniej Zb-nszko i Jagn®,
Dzisiaj dość tego bagna.
Dawniej książę w Elste»rae»
Dzisiej wiążę przymierze.

OŚWIADCZENIE
W związku ze sta-ajlkiem w drukar
niach otrzymaliśmy następujące pismo
wyjaśniające stanowisko pracowników
drukarskich.
Zarząd Związku Zawodowego Drukarzy w
Sosnowcu, uprzejmie prosi Pana Redaktora
o umieszczenie wyjaśnienia, na oświadczenie
Zarządu Zrzeszenia właścicieli drukarń Za
głębia Dąbrowskiego, zamieszczonego w „Ku
rjerze Zachodnim
*
4 w dniu 20 lutego r.b., a
mianowicie:
Zarząd Zrzeszenia właścicieli drukarń Za
głębie Dąbrowskiego swoim oświadczeniem
niewłaściwie poinformował opinję publicz
na ponieważ przyznaje publicznie shisizność
naszych żądań, ale nie może przyznać „podw-yźki“, której żądają pracownicy, ze wzglę
dów czysto „obywatelskich
*
W rzeczywistości podwyżka płac żądana
przez pracowników przedstawia się nastę
pująco:
W lipcu 1955 roku właściciele dirukarń «kło
niii nas do zawarcia niekorzystnej umowy
zbiorowej, w której płace rozciągałv się od
zł. 30 do 60 tygodniowo dla wyflnvalifikowanydh pracowników.
Taka dużą rozpiętość płac dawała możność
pracodawcom) przyjmowania pracowników
zawsze na najniższą płacę, co powodowało,
że pracownicy starsi, obarczeni rodziną, nie
mogli być przyjęci do pracy, gdyż byfli za
droazy.
Jednocześnie teka rozpiętość płac mjwowa-

—-----

-■ Hui! Bardzo ciekawe! — odparł Peters. Zabawne, nieprawda®? Byłem pod numerem
czterdziestym drogim na Berners Crescent. Jeet
tam kłuli nocny, w którym nće zastałem niikogo
oprócz narkomanów i handlarzy narkotykami.
Właściciel lokalu, którego zaaresztowaliśmy, był
tylko nrzędziem w ich rękach! Zabawna historja!
— Bardzo! — przyznał Gilmartin. — A co
z sześćdziesiąt cztery?
— Znajdzie pan to prawdopodobnie w swoich
papierach — oznajmił Peters — chyba, że nie
brał pan tego szczegółu dotychczas pod uwagę.
Najlepiej jednak byłoby zrewidować wszystkie'
te sklepy, które podejrzewamy o sprzedaż nar
kotyków i które znajdują eię w kamienicach opa
trzonych numerem sześćdziesiąt cztery. Tę a'kcję
mogę san: przeprowadzić, jeśli pan sobie życzy
— Dobrze! — skinął głową Gilmartin. —
W każdym razie zaszkodzi to nie może, a zorien
tujemy sie w wielu nowych rzeczach. Okazuje

Jł». 53.

aźegzaeJa 23 Ttrtego 19% rr-fcn.

Cierpiący na:
Choroby wątroby
Kamienie żółciowe
Żółtaczkę
Chroniczne zaparcie stolca
Nieżyty żołądka i kiszek
Choroby na tle artretycznenu
Podagrę
7M
Ischias
Żądajcie bezpłatnych broszur
o metodach leczenia ziołami

CHOLEKINAZA
H. NIEMOJEWSKIEGO
WARSZAWA, Nowy Świat 5.

Biała śmierć
W SOWIETACH
MOSKWA 222 (Tel. wł.) - Syberyjsflee mrozy cd trzech tygodti nie opusz
czają Racji europejskiej. CM tawh dti
szkody w Moskwie i Leningradzie zosta
ły już po raz drugi tej zimy MmfcnięrtęZ Urajn donoszą, iż zamarło ta® wdzo
rąj na śmierć 14 osób. W Moskwie zatalezflono dziś rato zwłoki 4 ludzi, którzy
zmaflii wakutefc mrę nu, w Lonungradzie
7 ramarznjętych oeóbw tem dwoje dzńee;

Kto wygrał?
Wczoraj padły Laątęipujące
wygrane loterji w pierwszym
ciągnieniu:

widkszr
drugietc

Zł. 10.000 Nr. 100996.
ZŁ 2.000 Nr. 39468 159808
Zl. 1.000 Nr. Nt. 36240 7307
*

180243
szło 10 kilometrów do pracy. Tych u- 193629.
•dręczeń fizycznych i psychicznych
Zł. 500. Nr. Nr.: 22326 72944 ”566:
nie wytrzymał organizm Skiby i 1273
*4
152503.
przed kilkoma dniami cichy bohater
a *
00 Nr. Nr.s 10517 41879 111546
zmarł na udar serca, osierocając żonę 138177 173589.
.
i 7-ro dzieci, pozbawionych wszelkich
ZŁ 200 Nr. Nr.: 2903 196 84 20410 22779
środków do żyda.
*
3933
55299 71386 79126 12
*362
158394
Śmierć nie położyła jednak kresu 16106
*
167396 194343.
mściwości gdańskich szowinistów. Pod
3. 150 Nr. Nr.: 2*57
10768 21292 22483
pozorem zamiaru zbadania przyczyn
śmierci, policja zabroniła urządzenia 39865 55975 57161 70697 75261 107951
*925 —426948 1*116
pogrzebu i zabrała ciało Skiby do in 115261 . 122871 12
*5207
155756 159302 199604 164206
stytutu medycyny sądowej w Gdań 1
sku w celu przeprowadzenia sekcji. 174679 174976 162961 187856.

Społeczeństwo polskie nie bez racji
domaga sie. ażeby w sekcji wzięli udział również lekarze Polacy, którzy
by potwierdzili swymi podpisami ko
munikat o przyczynach śmierci Skiby.
W tej Skandalicznej sprawie, świad
czącej o nieustannych szykanach ze
strony władz gdańskich na które są
narażeni Polacy, społeczeństwo polskie
oczekuje interwencji rządu polskiego

się, ze ci ludzie mają doskonale zorganizowany
wywiad.
Twarz Petersa nagle spochimnrniała.
— Ale jeżeli znowu sprawia tak się przedsta
wia. jak pan 6ądzi, to jak pan wytłumaczy histor
ię tego młodego Ayiwand‘a? Skąd on się wziął
w tej całej aferze?
— Nie mam pojęci
*
— wzruszył ramionami
detektyw — przypuszczam jednak, że jakimś cu
dem dowiedział się o roli starego Tretheway‘a
w tym intereeie narkotycznym. Czy nie mógł,
podczas awantury ze starym, wpaść w- taką pa
sję, że go nawet zabił?
— Wobec tego, co zrobił z trupem? — zaopo
nował Peters. — Przecież wciągu tak krótkiego
czasu nie mógł eię z tem wszysikiem załatwić.
— Twardy orzech do zgryzienia! — mruknął
Irlandczyk. — Mógł mieć jednak dość dużo czasu,
jeżeli będziemy się liczyć z tem, że nadinspektor
Liddel omylił się co do godziny, a te dwie ko
biety wcalenio kłamały.
— Na Boga! — zawołał Petere. — Tidaje mi
się, że pan ma rację! Tego szczegółu dotychczas
nie braliśmy wcale pod uwagę, prawda?
— Nie — zaśmiał się Gilmartin — ale to nie
znaczy, że wszystkie moje domysły są słuszne,
Peters Właściwie cała nasza praca opiera się tyl
ko na domv«Uch.

Pod zarzutem zamordowania
TRZECH POLSKICH JEŃCÓW

Do więzienia w Kołomyi został spro
wadzony N. Miohelczuk. asesor gminny
z Mątyjowiec pod' zarzutem zamordowa
nia trzech jeńców polskich, którzy w cza
sie wojr.y z Ukraińcami dostali się w r.
1918 do niewoli.

ROZDZIAŁ XXIII.

Na fali przypływu.
Gdy pani Gilmartin przywiozła pannę Tret
heway do domu, były już ze sobą w tak zażyłej
przyjaźni, że Gilmartin uśmiechnął się ukrad
kiem słysząc, że mówiły do siebie po imieniu.
Peters poszedł jut do eieb e na kolację- pragnąc
nieco odpocząć przed nocną pracą, która go tego
dn-a czekała. Kitty Tretheway przywitała się
z„ Gilmeirtinem serdecznie, dziękując miu jedno
cześnie za okazanie tak przyjaznej gość nności.
—- Wszyscy moi znajomi wyjechali — raekła —
i naprawdę musiałabym z konieczności stanąć
w hotelu.
—- Nie martw się, Kitty — zawołała Efhel Gi9snartin, zanim jeeacze mąż zdążył się odezwać —
nie pozwolę, żeby, Larry męczył cię zbytek/ tą
sprawą, gdy będziesz u nas mieszkała
— Nie mam zamiaru pani neepókoió uśmiechnął się Gfflmartiin. — A jak się ctojc
Jimmy ?
Twarz dzżewiczyny posmutniałą.
— Jeszcze dotychiezasnie odzMskał przytom
ności.
ID. c. n.)
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Zbrojenia sowieckie

Wasza; bielizna prosi o dobre mydło!

Najbardziej zmotoryzowana armja na świecie
Główną pokusą, która popycha Frań
cję ku sojuszowi z Sowietami, jest ich
siła militarna. Taksamo było i za Ro
sji carskiej, z. tą jednak zasadniczą
różnicą, że gdy dawniej punkt ciężko
ści militaryzmu rosyjskiego spoczywał
na liczbie, dziś przeniósł się on na
stronę techniczną. Według słów wo
dza naczelnego armji sowieckiej Woroszyłowa, jest ona „najbardziej zmo
toryzowaną armją na świecie',

do

Słabą jednak stronę czerwonej armji
Sianowi
kwestja komunikacyjna,
zwłaszcza jeśli chodzi o front wscho
dni. który poza magistralą transsybe
ryjską nie ina dotąd należytych łącz
ników z tyłami. Toteż cała motoryza
cja czerwonej armji ma praktyczne
znaczenie tylko dla ; \szłej wojny
na froncie europejskim, a więc przedewszyuk era z Niemcami, jeśliby za
atakowały Sowiety.
Natomiast, w razie wojnv Niemiec
przeciwko Francji czy Czechosłowa. i i sprawa pomocy sowieckiej przed
stawia się dość niejasno ze względu
na pytanie: którędy? Wyzyskanie bo
wiem walorów techn cznych wymaga
o wiele bardziej niż w normalnych
warunkach intensywnej i sprawnej
tcmunikącji z tyłami dla dowozu amu
nicji i uzupełnień- Dioga ta zaś musialaby prowadzić przez Polskę...
Dlatego też pakt z Francją jest jęie
wątpliwie korzystny dla Sowietów,
które w razie zaatakowania przez
Niemcy zyskują sprzymierzeńca. Na
tomiast 'korzyści, jakie stąd miałaby
odnieść Francja, jeśliby ona fo zosta
ła zaatakowana, . wyglądają bardzo
mglisto.

o

1

wódca zaś grupy europejskiej Tubaczewskij oświadczył miesiąc temu na
posiedzeniu WCTK-ą, że „zaprawa bo
jowa czerwonej armji stanie nieba
Wybierając mydło do prania, nie należy kierować się chęcią zaoszczędzenia kilku groszy.
wem na poziomie nieosiągalnym przez
Prawdziwie oszczędnem mydłem jest to, które
żadne inne państwo11.
chroni bieliznę w praniu. Żądajcie więc jedynie
Ghoć nie brak w tych deklaracjach
wypróbowanego mydła Jeleń Śchicht, które doje
pewnej przesady, podyktowanej wzglę
rękojmię niezmiennej dobroci.
darni propagandowem-i, to jednak ma
ją one swoją wymowę, zwłaszcza jeśli
się zważy, że Sowiety «ą po Niem
czech państwem, które w zbrojeniach
wzięło największy rozpęd. Tegorocz
ny ich. budżet wojskowy jest prawie
dwa razy wyższy od zeszłorocznego,
-tan pokojowy armji wynosi olbrzy
mią cyfrę 1.”00.000 ludzi, a wyposa
żenie techniczne swych wojsk zama
Do namoczenia PROSZEK SCH1CHTA
nifestowały Sowiety ubiegłej jesieni
na wielkich manewrach odbytych pod
Kijowem, które zwróciły żywą uwagę
fachowych kół wojskowych zagranicą.
dojrzał do rozwiązania. W stosunku do
Cały tak silny w- Sow-ietach pęd do
Sowietów zaznaczył dalej minister —
mechanizacji produkcji osiąga swoje
uzasadniona jest nieufność. Neurath
szczyty, jeśli chodzi o wojsko, które opowitałby ze specjalnem zadowoleniem
Ogłoszenie tajnego raportu angielskiego
parto w całości na zasadzie, iż znacze
porozumienie Niemiec z Francją.
nie rozstrzygające ma — maszyna. Te
Jednym z epizodów walki dyploma gać się przyznania jej terytorjów w
W odpowiedzi na zapytanie o możli
mu celowi przedewszystkiem służył
rozpoczęty przed 9 laty gigantyczny tycznej między Anglją a Wiochami okolicy jeziora Tana, z którego bierze wości powrotu Niemiec do Ligi Naro
dów, minister nie zaprzeczył katego
wysiłek obu ,jpiatiletek“. BI sko 5 ty jest ogłoszenie tajnego raportu opra początek Nil Niebieśkt.
Dokumentem tym pragną Włosi rycznie tej ewentualności, zauważył
sięcy samolotów i dwa razy tyle czoł cowanego jeszcze przed kilku laty
gów — oto dwie podstawowe cyfry, przez ekspertów z min. kolonji. W skompromitować Anglję, co—zdaniem jednak, iż kwestja ta nie jest w danej
ilustrujące motoryzację armji sowiec raporcie tym przewidziane są wszel psób reprezentujących poglądy angiel chwili aktualna.
kiej. Czerwona flora powietrzna 'przed kie ewentualności co do losów Abisy- skiego ministerstwa spraw zagranicz
stawia dziś groźną potęgę zdolną na nji i ich znaczenie d-la Imperjum Bry nych — bynajmniej się nie udało. Zda
wet do przerzucenia na tyły nieprzy tyjskiego. Raport stwierdza, że dla in niem tych kół, sam fakt, że rzeczo
jaciela całych arrnij. najrozmaitsze teresów Wielkiej Brytanji jest rzeczą znawcy nie przewidywali jakiegokol
zaś typy czołgów (do pływających obojętną, czy Abisynia znalazłaby się wiek uszczerbku dla interesów Anglji
włącznie) miały możność zademonstro w sferze wpływów włoskich, lub zo na wypadek zajęcia Abisynji przez
PROMIEŃ SŁOŃCA
Włochy, jest najlepszym dowodem, że
wać swe znaczenie na manewrach ki stała przez Włochy zajęta.
W tym wypadku musiałaby Anglja obecna akcja na rzecz zastosowania
jowskich, gdzie na froncie 10-kilomePod takim tytułem „Warszawski
■rowym skoncentrowano cały tysiąc — zdaniem autorów raportu — doma- sankcyj wypływa z pobudek ideowych Dziennik Narodowy'1 pisze o .przeobra
a nie jest dyktowana egoizmem.
żeniach na wsi polskiej:
tych maszyn.

MYDŁO

JELEŃ

Mf nim SiiomproiniiowBf Anglie

Z DNIA

„Coraz częściej się widzi wśród młodzi©
*
ży na wsi mocną wolę urządzejiiaaswęgo ży
cia na nowej drodze. Coraz częściej się spo
tyka na jarmarkach młodych ludzi, krążą
cych z rozłożone mi na pudlach drobnemi to
warami, coraz częściej się widzi stragany, za
któremi stoją sprzedający przybysze ze wsi,
coraz częściej się zjawia talki nawet towar,
jaik czajki, przez synów wsi wytwarżany.
Aie jest to zjawisko powszechne, to dopie
ro ,początki, ale początki świadome, kiero
wane wytrwałą wolą i wyraźnym celem.
Ci, co nasz lud znają, co z nim żyją i pTacują. wiedzą, że nie jest to przemijająca mo
da wśród młodzieży wiejskiej, że to jest
wielki krotk naprzód w postępie myśli na
szego ludu. w rozwoju jego energji, która w
ciężkiem .położeniu wsi polskiej, sama brona
ją przed grożącemi jej klęskami.
Co więcej,, lud1 wiejski wykazuje roenącą
świadomość znaczenia ©wego w narodzie i te
walkę o swój byt pojmuje jako walkę o
pnzy&złość Polski. Rośnie w nim szyblko po
czucie obowiązku wytrwałego jej prowadze
nia i sam on rośnie w poczuciu swej warto
ści i swej godności ludzkiej. Ci co zbyt pa
miętają dawną jego bierność i na tem swe
postępowań i? względem niego opierają, czę
sto już dziś dowiadują się, że postępowanie
swe będą miusieli rychło zmienić
*
4,

Holandia nie chce dzielić się
SWEMI KOLONJAM1

Odpowiadając na szereg interpelacyj wniesionych podczas obrad parla
mentu, minister spraw- zagraniczmych
Idolandji oświadczył, że państwo nie
odstąipi dobrowolnie ari pędzi posia
danych przez siebie kolonij, nawet
gdyby chodziło o zaspokojenie dążeń
ekspansji innych krajów.
Senat większością 60 głosów przeciw
29 uchwalił przyjęcie nowej ustawy
o utworzeniu funduszu obrony naro
dowej. Przeciw przyjęciu ustawy gło
sowali lilberali, socjaliści i komuniści.

16 tys. pracowników
W ZAKŁADZIE UBEZP. SPOŁ.

Według obliczeń, dokonanych przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 1
stycznia 1956 r., w centrali i oddzia
łach ZUS. oraz we wszystkich insty
tucjach podlegających nadzorowi Za
kładu (65 ubezpieczalni społecznych,
zakłady lecznicze i domy zdrowia Z.
U. S., protezownia oraz centrala zaku
pów dla ubezpieczalni społecznych),
zatrudnionych było 15.848 pracowni
ków, w tem 15.056 etatowych i 812
przejściowych. W ogólnej liczbie pra
cowników znajdowało się 7.739 admi
nistracyjnych pracowników umysło
wych, 2.262 pracowników fizycznych,
3.596 lekarzy, oraz 2.451 pracowników
personelu pomocniczo - lekarskiego.
Suma wynagrodzeń wszystkich praco
wników wyniosła w grudniu 1955 r. ogółem 4.145.671 zł. W porównaniu z
'początkiem roku 1955 ogólna liczba
pracowników zmniejszyła się o 2.900
osób, miesięczne wydatki personalne
' bniżone zosaały o 720.000 zł.

PALESTYŃSKI GOŚĆ

Jak informuje żydowski „Nasz Prze
Rozpędzanie tłumu demonstrantów w Madrycie.
gląd", w Krakowie bawił dyrektor
palestyńskiej organizacji „Keren Hajescd11 p. Jaffe. Ż tej okazji wyświetla
no w grodzie podwawelskim film „Zie
mia Obiecana1', urządzono akademię
w Starym Teatrze, na której przema
wiał sam ,p. Jaffe oraz prof. R. DyboWywiad z min. Neurathem
ski, dr. O. Th on i dyr. Finkelstein. Po
Dziennik szwajcarski „Berner Tage- go nie należy pomijać okoliczności, iż żarem
blatt'' ogłasza rozmowę swego przed porusza on całokształt zagadnienia .bardzo serdecznie podejmowali p. dyr.
stawiciela z ministrem spraw zagra śródziemnomorskiego a zatem najbar Jaffego przedstawiciele ,polskie j arystokra
W domu jodinego z .pod.-ikicui arystokra
nicznych Rzeszy ron Neurathem.
dziej istotne interesy W. Brytanji. cji.
tów od-był się uroczysty bankiet ku czci pa
Minister poruszył najważniejsze za która musiałaby stanąć w- pozycji o~ lestyńskiego gościa. Na przyjęciu byli m. ingadnienia polityki zagranicznej. Uwa bronnej. Minister von Neurath nie wą obecni ks. Czartoryski, hr. Łubiaueka, prof.
gi min. Neuratha o Włoszech kore tpi jednak o możliwość: załagodzenia Lednicki, hr. I.edóchoweki. ks. Lubomirski,
hr Pusłowstki, kr. Radziwiłł, hr. Tyszkiewicz
spondent podaje w następujący sposób: zatargu na drodze dyplomatycznej.
i in. Gospodarz wniósł toast na cześć dyr.
Klęska Włoch i związane z tein za Oczywiste było — ciągnął minister— Ja-ffego i w serdecznych słowach wyraził
łamanie się faszyzmu byłyby godne iż w związku z tem nabiera aktualno głęboki, zachwyt dla diziełą odbudowy ży
siedzib) narodowej. W królikiem
pożałowania również i z tego wzglę; ści kwestja niemieckich pretensyj ko dowskiej
przemówieniu podziękował dyr. [affe za ser
du, że spowodowałyby wybuch nowej lonialnych. Min ster nie uważa jednak decz.no
przyjęcie i życzliwy stosunek zebra
fali komunizmu w Europie. Przy roz by w obecnej do najwyższego stopnia nych gości do palestyński ago ideału.
ważaniu zatargu włosko - abisyńskie- skomplikowanej sytuacji, problem ten
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Niedoceniana akcja oszczędnościowa
Ziarnko do ziarnka, a zbiorze się potężna miarka
Od szeregu lai prowadzi Federacja
polskich związków obrońców ojczyzny
iproipaigamdę oszczędności na terenie
całego państwa.
Rzecz to niby nową, niby stara, ale
tak ciągle u nas niedoceniana, a na
wet niezrozumiana, że naprawdę nie
może być dość dużo trudu, alby spra
wie tej poświęcić maksimum uwagi.
Każdy z nas wie, że oszczędność jest
czemś dobrem, ale mało kto do tego się
kwapi i rezultaty tej naszej lekko
myślności stawiają inas w rodzinie na
rodów na szarym, na hańbiącym koń
cu. Niechaj zamiast słów przemówi .po
niższa tabela:
STAN OSZCZĘDNOŚCI
w dniu 51 grudnia 1954 r.
Państfwę

O«. stan O8ZC7.

Prace, na 1

w millj. ził.
micwik. zł
9.500Stany Zjeón. A. P.
598.000
26.075
594.01
Niemcy
408.37
17.901
Francja
16.543
Włoahy
404.75
502.78
Czechosłowacja
4 460
2.636
325.74
Belgja
Austrija
1.065
15727
Polica
1.888
36.96
Wiemy o tem, że jak oszczędności

*e<c dział ubezpieczeniowy przy PKO. diiugotermauowcgo kredytu.
akcji w PKO zależy w du
oraz uchwała prezydjum Rady mini żejSkuteczność
mierze od wszedhetropnego poparcia ze
strów z dnia 21 czerwca 1928 r., pole strony władz i instytucyj państwowych,
które wobec zasadniczego znaczenia kapi
cająca w&zysdkbtai władzom i instytu
cjom wszechstronne ipoparcie akcji talizacji dila gospodarczego rozwoju pań
stwa.
winno być PKO udzielone. w końcu
PKO w kierunku spopularyzowania
zaznaczyć należy, iż sam fakit poparcia ak
wśród społeczeństwa znaczenia i ko cji przaz Rząd będzie miał doniosłe zmę
rzyści ubezpieczeń na życie w PKO;i. czenie propagandowe
,
**
Powołana wyżej uchwała tprezydjum
Do tego uzasadnienia nic chyba do
Rady ministrów podaje następujące, dawać nie potrzeba, popatrzmy więc
wiele mówiące uzasadnienie:
na szczegóły.
.-Zakorzenione w powojęnin
*em
społeczeń
stwie życie nad' ®tam i brak przezorności
wpływają ujemnie na proces kapitalizacji.
Osłabiony zmysł oszczędności utrudnia roz
■wó,j gospodarczy państwa i zmusza na sku
tek tego do (pnzeciwdiziaJanh tym wysoce
niekorzystnym objawom. Zadani
*
1 powyż
sze przedewezystJkiem przypad-a PKO, któ
ra jaJko instytucja państwowa, stworzona
w celu krzewienia i gromadzenia oszczęd
ności, może akcję propagandową prowa
dzić w sposób najbardziej skuteczny, tembardziej. że cieszy się wśród społeczeństwa
powszechnem uznaniem i zaufaniem.
Nowootworzony w PKO d®iał ubezpie
czeń na życie bez badania lekarskiego, wy
pełnia dotychczasową linkę w systemie ub ozpieczeń, wobec braku takich ubezpie
czeń na .życie o charakterze masowym.
Jako jedna z form ubezpieczeniowych,
która może liczyć na dużą popularność, wi
nien dział ten znaleźć specjalne poparcie
wszystkich miarodajnych ctzynniikóiw, tembardziej, żs może zczasem skupić w PKO
znaczne kapitały do lokaty w papierach

UBZPIECZENIE RODZINY
Akcja ma dwa mooneniy dotyczące
bezpośrednio danego obywatela, oraz
trzeci ogólny.
Pierwszym jest oszczędzanie dla sie
bie samego, drv/g?in ubezpieczenie ro-dżiny na wypadek wcześniejszej śmier
ci jej żywiciela.
Czyż nic jest ro więc najskuteczniej
sza forma walki z tą naszą zmorą, ja
ką jest niezaopatrzenie pracownika na
jego starsze lata, lub niezaoipatrzene
rodzin po przedwcześnie zmarłym?
Ubezpieczony składa w PKO przez
20 lat drobne oszczędności po 5, lub u
czy 9 itd. złotych i po upływie dwu
dziestu lat otrzymuje sWoje oszczędno
ści wraz z procentami, zapewniając
sobie tą drogą spokojną starość.

gromadzone przez poszczególnych otbywateli stanowią o ich wartości ma
terialnej, o jch dobrobycie — tak su
ma oszczędności, zgromadzona przez
wszystkich obywateli w przeróżnych
bankach, kasach itp. stanowią o potę
PRZETWORY TECHNO-CHEMICZNE
dze i sile państwa, czy narodu. Osz
czędności te twoizą kapitał narodowy,
który w życiu gospidarezem państwa
odgrywa rolę odżywczej krwi.
SPÓŁKA FIRMOWA
Jeżeli z tego punktu widzenia popa
Soanowiec, ul. Prez. Mościckiego 41. Tel. 5-48
trzymy na kwestję oszczędzania, zro
zumiemy, dlaczego to do tej propagan
Kwas solny techniczny 19|21 Be
dy wzięła się Federacja PZOO, pozo
stająca pod prosektoratem p. Prezy
Kwas siarkowy techniczny 60 i 66 Be
denta Rzeczypospolitej, oraz pod pre
Kwas azotowy techniczny 36 i 40 Be
zesurą ministra P i H gen. dra Górec
kiego, premjcna Kościaiłkowslkiego,
Amoniak
techniczny 0.910
wojewody dra Dziadosza, ministra
Dostawa x własnych składów.
904
skarbu Kwiatkowskiego i jn.
Propaganda tak szczęśliwie i na cza
sie podjęta przeć Federację stała się
nietylko kwestją państwową, ale
wprost kwestją narodową i za taką musimy ją uznać i odpowiWnio trakto
wać.
.
CZY MOŻEMY OSZCZĘDZAĆ?
Niestety, musimy przyznać, że jak
każda niemal polska robota, trafia i ta
Teatr Miejski w Sosnowcu
KALENDARZYK
akcja na szkodliwe przeszkody ze stro
Dziś dnia. 23 bm. o goda. 4.30 pąpoł. do
ny krótkowzrocznych „opiekunów lu
skonała komedia, P. Vubxiusa pt. Zwycię
Dziś Piotra D.
,
**
du
a nawet na brak zrozumienia ze
żyłem kryzys
**
z dyr. Gołaszewskim i T.
Jutro Macieja Ap.
Krotkę na czele zespołu. Bilety w cenie od
strony niektórych osób zajmujących
25
gr.
Wschód
słońca
6
m.
45.
wysokie i odpowiedzialne stanowiska,
Wieczorem o godz. 8.50 świetna komedja
które — zdawaćby się mogło — po iliemiEla
Zachód
„ 17 m. 10. Bus-Feketego
pt, „Trafika pani generałowej’1
winny sprawę tę dobrze rozumieć i po
która zdobyła sobie uznanie zarówno prasy
jak i publiczności, oklaskującej gorąco na
winny użyczyć jej swej opieki i po
przedstawieniach wykonawców
mocy.
iKna w Sosnowcu grają dziś wpoprzednich
osobach pp.: Arciszewskiej, Gołaszewskiej
Twierdzi się u nas ogólnie, że jesteś ZAGŁĘBIE: „Baron Cygański’*.
i Krotkego na czed^ zespołu. Komedija ta,
my dziś za ubodzy na to, aby oszczę PAŁACE: „Gabinet figur woskowych
dzjęki swym walorom oraz świetnej grze ar
*.
tystów będzie niewątpliwie takim sukcesem
dzać. Jakże jednak śmiesznie wyglą EDEIN: „Dawid Copprfield4*.
jak i operetka „Nitouche
.
**
da tafcie twierdzenie w świetle cyfr.
Kasa teatru czynna w każdą niedzielę od
W dtniui 51 grudnia 1954 wynosił nasz
godz.
11
rano
do
1 popoł i od godz. 3 do
kapitał narodowy 1.88Ś8 mil jonów zł., X INSPEKCJA. Do Sosnowica przybył końca przedstawień.
na inspekcję naczelnik urzędu śledczego
Jutro dnia 24 bm. o godz. 7 wlecz, przed
więc dobrze będzie sobie uprzytomnić w Kielcach insip. Wertz.
stawienie zakupione dda zespołów robotni
że równocześnie wydąjemy corocznie
czych, doskonała komedja pt. „Trafika paui
na alkohole około i.800 mil jonów zł., X KURS DLA KIEROWNICTW KAT. generałów ej‘‘
zaś na tytoń około 800 miljonów. Więc STÓW. MĘSKICH W DĄBROWIE, roz
----- xx-----nie jesteśmy tak bardzo ubodzy, tyl poczyna się dzisiejszej niedzieli w sali X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
ko wydąjemy pieniądze w niewłaści
ZWIĄZKU OFICERÓW REZ. Zarząd
Akcji katolickiej i obejmuje członków
wy sposób.
Koła ZOJR. pnzyipcniina sw,ym czionfcora
całeg/o
ddkąnątu
dąbrowskiego.
Nie od rzeczy wię-c będzie dokład
że w dniu 1 maroa ł>r. o gmtlz. 10.30
niej nieco zapoznać się ze szczegóła X KALENDARZYK ZEBRAŃ KATO pierwszym termście i o godz. 11 w dnrmi głoszonych przez Federację zasad, LICKICH W DĄBROWIE. W niedzielę, gńm terminie odbędzie się w lokalu Koła
co niezawodnie przyczyni się do zro 23 bim. zebranie kierownictwa KSMM o Dom Spicieeziny im. marsz. Piłsudskiego,
zumienia tej akcji, a co za tem idzie godz. 19; poniedziałek dn. 24, o godz. 20. na Pogoni, ul. Żytnia nr. 10. doroczne
do skierowania umysłów różnych zebranie KSMŻ, kółlko wychowawcze — wafce zabranie członków Koła.
niedowiarków ma właściwą drogę.
sekcja sceniczna; wtorek, dn. 25, o godz. X KURS PRZYSTAWEK, organizowa
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UBEZPIECZENIE DOżYdOWE

Wiele międizynatTodoiwycih kongre
sów oszczędnościowych (oe-tatni w sier
pmiu 1935 w Paryżu) stwierdziło, że
najwłaściwszą formą ogólnej oszczęd
ności jest ubezpieczenie dożyciowe.
W Polsce mieliśmy wiele Towa
rzystw ubezpieczeniowych, te jednak
— bez wyjątlkiu — opierały się na ka
pitale zagranicznym (choćby w formie
icgwarancyj), a co za tem idzie, zysk.'
•dpływały zagranicę, a nawet kapitał.
Przełom w sprawach tych wyprowa
dziły: rozporządzenie Min. skarbu, z
dnia 19 marca 1928 rM wprowadizająr

20, zebranie KiSiMM — giry sportowe, pogadamka, biblljoteko AK. Czynna od
godz. 18—19. zebranie kierownictwa koła
młodzieży im. ks. G. Augustynika o
godz. 19, zebranie zarządu Stów, robotni
ków chrzęść, o godz. 20; środa dc. 26,
zebranie KSMŻ. ćwiczenia gimnastyczne
i śpiewy; czwartek 27 bm., zebranie
KSMM, ćwiczenia gimu., bibljoteka, radjo; piątek, dn. 28 hm,, zebranie KSMŻ.
roboty ręczne, czy tanka, godz. 20; s-cbota
dm. 29, zebranie KSMM, giy sportowe,
sekcja scenie zna, rad jo. Początek o go- :
dżina e 19.

ny praęz Związek Pań Domu w Sosnow
cu w lokalu własnym przy ud. 3 Maya
25, zamiast we wtoretk odbędzie się w
czwartek ,dr.. 27 bm. o gpdz. 16-ej.
XODCZYTY W LEKTORJUM POWSZ.
W SOSNOWCU, przy ul. Warszawskiej
22 odlbędą się na następujące tematy:
w środę, d«i. 26 bm. dr. St. Kursa na te
mat „Wychowacie i na.ucza/r.je mtfiod-zieży w Stanach Zjednoczonych^; dnia 4
marca r.b. dyr. Mazur— „Wrażenia z
pobytu w ]aponji“; U marca. rj>. prof.
K- Nawrocki — „Sytuacja polityczna i
gospodarcza ftlckd
.
*
Początek odczytów
o ®odz. 7 wiacaoJHn. Wstętp ba^iatny.

Czyż może być głos sprzetfani prze
ciw tej mądrej tak porrzefmej u nas
drodze d-o stworzenia nieznanej u nas
jeszcze kasty drobnych resiijetrów, tak
dobrze znanej wp. we Francji?
CHOĆBY JEDNA SKŁADKA

Jeżeli zaś pracowniktżywiciel rodzi
ny umiera wcześniej, rodzina jego otrzymuje sumę ubezpieczeniowa za
leżną od wysokości składek i to już na
wet 'po zapłaceniu choćby pierwszej
tylko składki. Czyż nie jest to dobro
dziejstwem dla rodziny zmarłego. »ko
ro otrzyma ona z PKO ipo zapłaceniu
choćby jednej składki 5-złotowej od
prawy w sumie 650 zł., lub przy skład
ce 6-zlotowej sumy 1.300, czy 2.600
zt. itd?
To jest przecież najprostsze i najpe
wniejsze zaopatrzenie na starość czy
na wyipadek śmierci, bezwzględnie ry
walizujące z wszelkiemi ubezpiecze
niami społeoznemi.
I pomyśleć trzeba i zdumiewać się.
że istnieją jednostki, które z. braku
zrozumienia, lub gorzej, dla
rnagogji, występują przeciw tej akcji, rze
komo w obronie interesów robotnika.

Glutpia to i krótkowzroczna polity
ka opozycyjna, bo sprzeciw wychodzi
chyba jedynie i wyłącznie tylko stąd,
ze nie prowadzi akcji tej ta czy inna
partja. a prowadzi ją i popiera rząd.
Nie chcą pojąć ci ludzie, że sprawa ta
rozciąga się na długi, długi szereg lat,

w których i rządy- i polityka mogą do
znać przeróżnych 'zmian, p6ując więc
dziś komuś, psują na przyszłość może
sobie samym, a przedewszystkiem psu
ją tym robotnikom, czy pracewnikom.
w których obrotnie rzekomo wy^tęPtiją-

Wreszcie prze idźmy, do trzeciego
momentu, jaki się wiąże z omawianą
akcją tj. do momentu o znaczeniu ogólnopaństwowem i narodowem.

Składki miesięczne dziesiątek i setek
tysięcy ubezpieczonych płyną do kas
PKO. stwarzając potężne fundusze oszczędncścf narodowych, zwiększają
cych nasz kapitał narodowy, który
stopniowe wyzwoli nas z niewoli u ka
pitału obcego, który dozwoli nam na
tak zdrowe i konieczne ożywienie ru
chu gospodarczego, który dozwoli na
opanowanie bezrobocia, da nam go
spodarczą siłę, moc i potęgę, na jlepszą
rękojmię Wolności i Niepodległości.
Zbożną więc i bezwzględnie poży
teczną jest akcia Federacji PZOO. taż
dv więc Polak i obywatel winien uży
czyć jej pomocy i poparcia, oraz z dru
giej strony ochr ny przed szkodzącemi Narodowi atakami wymierzonemi
przeciwko akcji ubezp. oszczędnościo
wych.

„OPTOFOT"
SOSNOWIEC 3 Maja 11
ZsMicniaaiy stare odbiorniki na nowoczes
ne typy. Największy wybór Radioodbior
ników w Zagłębiu.

PRZEZ ZAMGLONE OKULARY.

Czarna śmierć
Pięciu ich było! Kuli cza-ruą s.kaię
Radośni, że im pracy Die żbywa-ło.
Gdzieś w donnach żony i dziecia-ki małe
W przyszłość j&śnier&zą spoglądały śniifło

Bo. jutkiż^? Ojce na. dole praouiią
1 _w bezslonecznych krużg alkach pod ziemią
wraz z węglem chłełzeik codzienny wwój kuj»i
Zwałczając moce, które w skałaeh drzemią
Na czołach szikllila się roea krophsńa.
Kilof, łopata, prężyły musfltuły,
Gdy nagle — Jezu i Panno Przeczvsta!
Opadły ręce, które skałę kuły.

Płomień, huik., jęki i jatki
*
głos: g&Z5 !
Kopalnia cała jak w febrze zadrżała..
Z stropu się walą wielkie -węgda głazy.
I pod krtóryim płynie strużyna krwi jnał:>
Ucbchło wrtetzeie.. Pod czarną mogiłą
Legły trzaskane w strzępy cztery ciała!
Jedno m lodiziitttkie życie je«zc®e tlito...
Nad krużgankami czarna śmierć po-wiała.

Pięciu ioh było! Jsd»n uszedł z życiem
Jnni. jafk Mo«y spłonęli ofta-mne!
Cztery trumienki pod czarnem okryciatn..
A nad ,»Dorotą“ 8®umią akrzydła czarne.
SŁYSZĄ.

Nr. 55. .

,K U R J E R

ZACHODNr niedziela 25 lutego 1956 rcfcn.

POD ŚWIATŁO.

Wolne i szybkie myślenie

5.

ASPIRINA

wyrabiana obecnie w kraju,

_ itAHiafaf

Zastanowić każdego musiało, dla Komitety pomocy bezrobotnym, to
dopomo
czego panowie wolnomyśliciele, zorga warzystwa charytatywne
We wszystkich aptekach nabyć można
.
nizowali taki mocny atak na Zagłębie. gą nam w tem Byleśmy nie zasta
pudełko zawierające 20 tabletek już za
ZI ■
O
Dwoma wypadami: na Dąbrowę i So- nawiali się nad tą sprawą ważną i pil
snowieCj (Będzin opanować nie byłoby ną zbyt długo. Myślmy szybko, broń
pudełko
zawierające
6
tabletek
już
za
t
*
Z
.
0.90
rzeczą nudną ze zrozumiałych przy Boże wolno, a działajmy jeszcze
czyn) chcieli
opanować
górniczą szybciej.
716
Tik.
krainę. Czy spodziewali się trafić na
wygodne warunki? Czy może sądzili,
iż tgórują „cywilizacją4’ i ..kulturą4*, Z SALI ODCZYTOWEJ.
.jak Włosi nad Abisyńczykami?
Szkukiem śnieżnej bieli ra-n-ki dzwonią —
,,Abisyńczyków“, powiedzmy krew
mkną pustemi jeszcze ulicami...
niaków, „ondulowanych abisy noży
Jłutż świta, nie widać jak łzy ronią
ków’4. w Zagłębiu mamy wielu. Sta
czyjeś oczy... Gorącymi łzami
nowczo zawielu. Ale ani prof. Wy
grzeją swoje policzki skostniałe
ptak — drżąc, skrzydłami trzepoce *—
spiański. ani prof. Piwowar nie są
Odczyt p. Ładziny wywołał ogromne wych. pochodzących z najzamożniej iniajakmrozie...
Z wycieńczenia — nieśmiało
..czarnemi ko6zulami“. Z porażki, ja zainteresowanie, którego wyrazem szych dzielnic kraju, mianowicie
ż ■patrzą smętne oczęta sieroce...
ką odnieśli raczej podobni są do tych były szczelnie wypełnione 6ałe w mia Wielkopolski i Górnego Śląska i któ W saneczkach gromadka rozbawiona
dawnych
*
makaroniarzy
4, którym stach Zagłębia, w których prelegentka ry ten przypisuje jednostronnemu powraca z balu... nie czując chłodu,
nie widzi nic, że obok skulona
abisyńczycy. szpetnie 6kórę wygarbo przemawiała.
odżywianiu się tej ludności (wieprzowi siedzi dzieci.ua — jak brylla lodu...
wali pod Aduą. lat temu 50.
Riuch się .stopniowo na mieście wzmaga,
P. Ładzina podkreśliła w swych po na).
W olnomyś1 'ciele zagł ęib i o wsc y. ro z- gadankach przedewszystikiem ogrom Prelegentka zaznaczyła, że rola ko pierwszy tramwaj zbliża dó przysfainku.
poczynając atak, kierowali się praw ną wagę zagadnień ekonomicznych, biety, jako uświadomionej konsumen- Dziecinka jak cień, prawie półnaga —
dopodobnie różnemi przesłankami. które obecnie dominują na całym świe tki, jest coraz bardziej doceniana wyciąga rękę... wielmożny panku!...
parę szepcą sine wargi.
Między innemi. nosząc nieofcjalny cie nad innemi sprawami. Podkreśli przez społeczeństwo, rząd i przez in agroszy
może paniusie... Boże wielki!..
tytuł wolnomyślicielski ..karbonarju- ła olbrzymią — i niestety nieuświado stytucje gospodarcze i że zorganizowa Nie?... Odeszła, więc bez słowa skargi,
szy4* (jako że się rak zwała masonerja mioną siłę kobiet, które w tej dziedzi nie kobiet, które wiedzą czego chcą i jeno łzy zmieniły się w sopelki...
Srandtstewtn Dąbrowska.
włoska), sądzili prawdopodobnie, iż nie mogłyby wywrzeć wpływ decydu dzięki temu stają się twórczym czyn
przetłumaczone to na język polski — jący. Przytaczała przykłady bezmy nikiem życia społecznego jest w tej
*
„węglowy
4. zostanie przyjęte dosło ślnej gospodarki, nieodpartej o doświad chwili palącą koniecznością, gdyż ży
wnie co z miejsca zyska im popu ezeniu kobiet i nieprzystosowanej do cie społeczne coraz silniej domaga się
larność wśród — z węgla
żvją- najprostrzych wymagań życia (500 nc współpracy kobiet na tym właśnie od DRABINKI DOMOWE
<ej. ■— ludności. Tymczasem, za- wowybudowanych domów w Gdyni, a tinlku. Otwiera to ogromne perspekty deski do prasowania, wieszaki, sznury
głębiowscy.
prawdziwi
węgła rze wśród nich zaledwie 18 zaopatrzonych wy -przed organizacją kobiecą, której do bielizny, poleca po cenach bardzo
poznali
się na
fałszywych wę w spiżarnie) mówiła o tem, że brak dążeniem jest poprawa warunków e- przystępnych
547
glarzach i dali im zdecydowaną odpra gospodarczego wykształcenia .'kobiet konomicznych życia rodzin, a co za
wę. ..Węglarze44 mniej cywilizowani, rujnuje zdrowie całych warstw spo tem idize — całego kraju. Taką orga
a dzikie obyczaje zdradzający, nie łecznych i powołała się tułaj na wyni nizacją jest w Polsce Zw ązek Pań
Skład Towarów Żelaznych
chcąc trącić prawa do tego ty i ulu. ki pracy prof. Szulca, który najgorszy Domu, łączący w jednym szeregu ko
wł. St Klimaaiawaki
znaleźli inny źródłoslów. Czytaliśmy stan uzębienia i najwyższe wymiary biety ze wszystkich warstw społecz
w ostatni«h wiadomość iacb. iż napa klatki, piersiowej stwierdził u poboro nych.
SOSNOWIEC
dnięto z ..za węgła"', na jednego z
Warszawska 8. Tel. 7-90.
działaczy narodowych i rozbito mu
łomem głowę.
To już prawdopodobnie inna katePorządek nabożeństw
porja wolno myśl .cieli, tych, którzy
W KOŚCIELE PARAFJALNYM
umiejętnie łączą
głoszenie haseł
WNIEB. NAJŚW. MARJI PANNY.
. brony praw czołwieka i obywatela
*
’
(takiego .b:asla z upodobaniem bronią i
Niedziela
Zapustna (Pięćdziesiątnica)
Polski Czerwony Krzyż oddział na na - Koło Polsrkliego Czerwonego
komuniści i żydzi) z biciem łomem po
(25. II.).
Krzyża
—
Paryż
i
Koszelew
organizu

ipowiat
Będziński
w
Sosnowcu,
pra

głowie. Co do tego nie mieliśmy ni
g. 6. Pry-nia-rja — ks. Łopacińaki, navgnąc zwiększyć ilość drużyn ratowni- je-i rozpocznie w pierwszych dniach
gdy złudzeń.
ka — ks. Jurag.
Możnaby przypuszczać również, iż ezcęb na terenie Będzina, organizuje marca b.r. kurs dla członków drużyn
g. 7. Msza św — ks. Kiwaez.
właściwym powodem skłaniającym do w Będzinie kurs dla członków drużyn ratowniczych P.C.K. na terenie dziel g. 8. Msza św. z i.auką dla Soda/lkji
nic: Koszelew i Ksawerą oraz okolic,
zainteresowania się mieszkańcami Za ratowniczych ochotniczych P. C. K. przyezem tak kandydatki jak i kan Pań ks. Dr. Chomrański.
Kurs rozpoczyna się dnia 24 b.m. o
głębia, jako.materjąłem podatnym do godz.
g. 9.50 Msza św. dla szkół — ks- Ka®19 w lokalu Stów, młodzieży ka dydaci. winni odpowiadać wyżej wska
krzewienia w olnomyś Lnyeh haseł, by tolickiej w Będzinie, obok kościoła. zanym warunkom, jakie podane zosta Jaiiik"'vski, nauka ks. prof- Piwnidkiło przekonanie o ich ..wolneni myśle
g. 11 Sumo — ks. prof. Giobartowski.
ły dla tychże. Zapisy przyjmuje za
niu4*. I kto wie. czy takie przekonanie Wckłady. obejmujące 68 godzin, pro rząd Koła P. C. K. Paryż — Koszelew, kazanie — ks. Kiw’a<-z.
nie znajduje wielu przykładów uzasa wadzone będą trzy razy tygodniowo oraz p. Marjan Nowiński w Będzinie
g. 12,30 MKza św. — ks. prof. Gielba-r((poniedziałki, środy i piątki) w godzi
dni ą racy cli.
towski, nauka — ks. Łopaciński.
Na ośtatniem posiedzeniu
Rady naCih od 19 do 21. Ci kandydaci, któ — Ksawera, ul. Ksawerska nr. 52 m. 8
aię u p. Rytppa i u p. JaOrganizowanie drużyn ratowni g. 8 W kaplicy więziennej Msza św.
miejskiej w Dąbrowie stracono zgórą rzy zapisali
w Będzinie zecihcą zgłosić się czych P. C. K. na terenie pc zczegól- z i auką ks. Jung.
dwie godziny czasu przy nadawaniu niczaka
g. 15. Nieszpory — ks Kiwacz.
w (poniedziałek na salę wykładową.
nazw ulicom. Radni miejscy, myśleli, Nowowstęipujący kandydaci luib kan nych mia-szi osiedli Zagłębia Dąbrow
Od g. 18 dnia 22. II do g. 18 dnia 29.
myśleli i myśleli — nad wynajdywa dydatki winni odpowiadać następują skiego ma na celu przygotowanie kadr II dyżurnym ks. Kiwacz, wice-dyżurnym
ludzi odpowiednio wyszkolonych, zdol
niem odpowiednich imion. Czy można cym warunkom: wiek dla mężczyzn nych do ipracy w akcji ratowniczej P. ks. Ju>ng.
nazwać taką a taką ulicę Słoneczną, od 21 do 45 lat, a dla kobiet od 18 do C. K. tak na wypadek wojny, jak i
X ZARZĄD ZW. B.XOCHOTN. ARMJ1
czy Ponurą. Chłodną, czy Ciepłą. Zie 40 lał
-cezem dla mężczyzn koniecz klęsk żywiołowych. Ilość drużyn ra
loną. czy Szarą?
jest kategorja wojskowa: „C‘‘. „D", towniczych P.C.K. na terenie Zagłę POLSKIEJ W STRZEMIESZYCACH W„
Powód do zmartwienia rzeczywi na
„E/. Wykształcenie tak dla kandyda bia Dąbrowskiego aczkolwiek prze zawiadamia wszystkich człootkóiw, że
ście ogromny. Ze sprawami statutów tek jak i kandydatów: szkoła powszech kroczyła cyfrę 50, to jednak wobec po zaświadczenia przynależności do Związ
podatkowych, ze sprawami budżetowe
na, pożądane jest wykształcenie zawo trzeb faktycznych społeczeństwa Za- ku w miejsce iegitymiacji Członlkowsk-iej
mi załatwiono się znacznie szybciej.
i możliwie wolny zawód. Zgło głębiowskiego ipod każdym względem wydaje sekreta-rz oddziahi; będą one
Tematu do głębokiego namysłu do dowe
szenia na powyższy kurs (przyjmowane
ilość tych drużyn jest stanowczo za ważne, do czasu wystawienia przepiso
starczyła dopiero sprawa znalezienia będą jeszcze w dniu otwarcia 24 b.m. —
mała, to też udział w pracy drużyn wej legitymacji przez zarząd główmy w7
odpowiednich nazw ulic. Kto wie czy
ludzi zdrowo myślących jest zawsze W ars-zaiwie. Zarząd wydelegował sekreta
19 w wyżej podanym lokalu.
nie przesadnem jest' określenie tego godz.
rza Wacława Murcikłowicza, jako dele
Poza tym kursem na terenie Będzi potrzebny.
sposobu myślenia „wolnem4*. Raczej
gata do głów mego zarządu w sprawach
bardziej odpowiadałby pewien przy
organizacyjmych oddziału.
słówek. kwest jonujący wogóle myśle
X POŻEGNANIE KARNAWAŁU NA
nie. Ale... mniejsza z tem.
RZECZ NIEZAMOŻNYCH UCZNIÓW.
Jeżeli już mowa o myśleniu, to naj
W nr. 49 Ku<rjera Zachoduieg-o ukazała
wyższy czas byłoby pomyśleć o tem.
się wzmianka na temat powyższy. Naiwią
iż „szał karnawałowy44 dobiega koń
zając do jej treści potwierdzamy jej zgod
ca. a nędza biedaków dopiero teraz w
Jak już pokrótce donieśliśmy węzo na i. zw. „kurzawkę44, czyli lotny pia ność i jednocześnie podajemy do wiacałej jaskrawości wystąpi. Tedy spró
bujmy przedłużyć karnawał, jeszcze raj, w dniu 19 b.m. w Mysłowicach sek. Następnie musiano wybudować dtaim-ości. iż wspomniana zabawa odbę
o miesiąc z tą różnicą, iż zamiast prze ukończono roboty koło regulacji rzeki około hałdy i pod mosiem Modrzcjow dzie <ię w podziemiach ,4Savoy4u“ w
znaczać pieniądze na zabawę, przezna Przemszy i z prowizorycznego koryta skim prowizoryczne koryta drewniane, dtniu 25 bm. o godz. 19. Dochód przeina
*
czarny je na biedaków, że zamiast wpuszczono wodę do uregulowanego pod ktÓTemi prowadzono roboty. Ce czony jest na niezamożnych uczir.ió
lem tych 'prac było m. in. zaibezipieczc państwow e-go gimnazjium im. Stanisława
pieniądze wydawać na własną ra koryta.
dość. przeznaczamy je na wprowadze Koryto pod Pr ze mszą zostało uregii nie okolicy przed ezestemi wylewami, Sitaszi a w Sosmiowcu. Zaproszor.i«a zosta
nie promienia radości do izdebek nę lowane na przestrzeni 5 kim., pozostał zagra zającem i Mysłowicom i niektó ną iozesłame w dniach najlbliżs-zyob. Na
wypadek przeoczenia przy rozsyłaniu za
dzarzy.
___ jeszcze do wykonania ostatni odcinek rym domem w Modrzęjowie.
(Radocha) długości 1 kim. Całkowite
Uregulowane koryto ma 54 m. sze proszeń orgai. izaitorzy proszą oisOby ży
X ZARZĄD ZW. REZERWISTÓW KO roboty od Sosnowca do ..Trójkąta4’ za rokości i 8 m. głębokości.
czące wziąć udział iw zabawie o podamie
ŁO SOSNOWIEC-.ŚRODULA. zawiada kończone zostaną w lipcu b.r. Liczba
nazwisk i adlresów do kasy res^anracj
mia swych Członków. oraz członków Ro zatrudnionych robmików dchodziła
,,Savoy’. — Organizatorzy opierając się
dżiny rezerwistów i sympatyków wy-mie- okresami do 1.600 Płace ustalono po X „SURDUT I SIERMIĘGA Dzisiaj o no tradycji zabaw na talk wzniosły cel
ibior-ego koła, że dzisiaj o godz. 16 w lo długich zatargach i konferencjach, od godz. 6 w sali r.a pia ; u Schoena członlkio — liczą r.a ixjparvie miejscowego społe
kalu własnym przy ubcy F. Penla 59 5.60 do 6 zł. dziennie. Jeden kilometr wie chóru kościelnego w Nov. ym Siełcu czeństwa. bowiem, chcąc dać młbdzieży
(dom kolejowy) zostanie wygłoszony re robót kosztuje przeciętnie około 600 odegrają ezituikę ludową p. t. .Surdut i r.aszej poetatrwy do lepszej. niż, nągtza.
SSermi^ga4- CaiMcowity
dochód
będzie egizyoteocji. musimy zdobyć się na pe
ferat pod tytułem ..Praco dla Państwa
*
4. tysięcy złotych.
P-o referacie odbędzie się zebranie człon
Praca przy regulacji rzeki była bar przeznaczony na budowę kościoła w No wien wysiłek i ofiary.
ków 7'w. Roz.
dzo utrudniona sipowodu napotkania. wym Siek-u.
Komitet orgarozajc-wjny

Kobieta dzisiejsza

Blaski i nędza

wobec zagadnień chwili

„METALURGJA”

PrzjfgiilawaRiB noweli ibn raionoitwU P. 1. 1.
w Zagłębiu Dąbrowskiem

Regulacja koryta Przemszy

Kilometr robót kosztuje 600 tys. zł.

6.

X DANCING-^PODWIECZOREK NA
RZECZ SZPITALA DLA DZIECI. PyzypomiiLamy, że dzisiaj, w niedzielę o gicdz.
17 w loka-iu. „Adrji‘: w Sosmoweu odbę
dzie się staraniem zarządu Tow. przyjaHół s-zpditaia dł-a dzieci w Zagł. Dąbr.
dancia^rpcdwieczioreik z cieką wemi
atrafccjami. Wisrtęp zł. 3. Zajprcszemd-a, któ
re zostały rozesłane ze względów te-chnicanyich. w ogw-iczonej ilości, o trzy •my
wać można jeszcze na miejscu.

K U R J F F

7 A r TT O D N D

niedziela 25 Tnteffo 1956 rcKu.

NAJLEPSZA GWARANCJA DOBROCI MASŁA
— TO PEWNOŚĆ I ZAUFANIE ŹRÓDŁA ZAKUPU

^rołw°e „KRAKOWIANKA”
zawsze najlepsze przez długie lata.... nagrodzone zostało przez Wlkp. Izbę Rolniczą. — Wszędzie do nabycia

UJDZIE PRACY W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM.

„Twarze pod szminką”-- w blaskach reflektora
Olbrzymi neon reklamowy dancingu —- A więc proszę mi odpowiedzieć: niu w „Takarinie'1. a więc codziennie fortancerkj wylewają wódkę pod stół.
rzucał słabe refleksy na jezdnię... Po dlaczego ipani pracuje w kabarecie i od 9.50 wieczór do 5 Tano, tańczę, To są rzeczy stale praktykowane. O
przez często otwierane drzwi wejścio jak dawno ?
przybrawszy maskę rozbawionej lal tak-kłu właściciele lokali powiadają,
we słychać było gwar gości, brzęk na — Już w pytaniu ipana przebija się ki. męczę się noc po nocy, aż do... bo że są dobre dla konsumeji.
czyń, jakieś śmiechy — łączyły się z pewna niechęć do mej pracy. Dlacze ja wiem dokąd?... Za tą pracę zarabia Ponieważ nie każda może i ch.ce pić.
odgłosami foxtrota...
go nie pytał się pan oto szofera, ozy liśmy miesięcznie około 200 zł, to zna a rachunek muk być słony więc poma
Wchodzimy do środka. Zapachem z fryzjerki tylko akurat mnie? Kabaret czy się. jeżeli dajemy 6olowe wystę ga sobie w ien sposób.
potraw, oparami z alkoholu, dymem z w pojęciu ludzi, jest coś takiego oczem py. gdyż zwykle fortancedka zarabia
GOsCEE.
papierosów, perfumami i potem ludz się pod względem moralnym mówi tak 150 zł., a są takie, co i za 90 lub 100
—
Co
pani
może powiedzieć o go
kim przesycone powietrze... Łysy kel jak o kryminale, czy o domu rozpusty. zł. pracują miesięcznie. Oprócz tej
ściach?
ner. o nerwowych, głęboko osadzo Tymczasem ja uważam, że przyczyną pensji mamy mieszkanie
opłacone
— Z wyżej podanych powodów, wy
nych oczach. zgięty w ukłonach pro takich1 określeń Są przedewszystkiem if rzez dyrekcję danego lokalu, kola uika, że w stosunku do gości, jeste
ponuje nam stolik blisko parkietu. ludzie, właściwie o: bywalcy kabare cje a są też takie lokale, że dają i śmy właśnie takie. Zresztą przeważnie
Nie zgadzamy się na jego propozy towi. którzy z nocnego lokalu, pragną obiad, ale te należą już do wyjątków.
wśród gości, spotyka się t. zw. „by
cję — siadamy w rogu sali.
zrobić jakieś siedlisko bagna moralne Gdy dochodzi godz. 5, człowiek jest dlątka
0. Są to ludzie, którzy za kolaOrkiestra gra beznadziejnie jakiegoś go... Proszę pana! Ale mam maturę tak zmęczony, że ledwo trzyma się na cię, której rachunek wynosi 15 czy 20
zwariowanego fosłrota. Zbita masa gimnazjalną, uczyłam się trygonome nogach, wtedy właśnie, jakby dla kon zł. żądają od n-ae wszystkiego, są na
ludzka bez względu na wiek, pocho trii, początków filozofj’, a później mu trastu. nie jeden zalany gość robi nam wet tacy, którzy w razie odmowy, co
dzenie i wyznanie porusza się w takt siałam szukać pracy. Dwa łata szuka pewne propozycje.
najczęściej bywa, udają 6ię do właści
dzikim muzyki, o nieokreślonej melo- łam posady. Nie pomogły żadne pro
RÓŻNIE BYWA.
ciela lokalu, żądając, aby on skłonił
dji.. Wśród tej ciżby ludzkiej wyróż tekcje i stosunki. Ojca zredukowali,
— Co pani może powiedzieć o sto na6 do uległości. Oprócz nich, są „1
niają się ib rtaneerkii swem wyzywa- brat mój chciał koniecznie kształcić
dzie“. Jest to kategorja gości, którzy
ląeem ubraniem, zachowaniem, smęt się dalej. Mirsóałaim sobie jakoś pora sunkach panujących w lokalach?
— To nie da się tak dokładnie okre przychodzą do lokalu sami ■; pragną
nym wyrazem twarzy, jakiejś rezy dzić. Najgorzej poszło z rodzicami.
mieć towarzystwo, i nic więcej. Z ta
gnacji i całkowitej obojętności na Pomimo biedy nie chęieli mi pozwolić ślić. Są właściciele —ludzie naprawdę kimi i my inaczej obchodzimy się. Są
na tę pracę, ałe przemogłam ich upór, bardzo poczciwi, którzy rozumieją na
wszystko to, co się dzieje na sali.
też tacy, którzy nam współczują i nie
Błądzą beznadziejnym wzrokiem po zrywając wszelki kontakt z ojcem i po szą sytuację i umieją z nami diobrze raz i oomogą.
ścianach i suficie dancingu, zatrzy przejściu kursu w szkole baletowej się obchodzić, są też właściciele innego — A pi ją panie dużo?
mując wł czasu do czasu wzrok na spo- poszłam na parkiet. Niech -pan nie my pokroju. Ale o tem lepiej nie mówić.
— Ja mam taką koleżankę, która w
Mówię pan. że są takie lokale, gdzie
cóhe.i czaszce swojego tancerza, pa śli. że dziś jest fu tak łatwo się dostać,
miesiącu je6t przez 20 nocy pijana, aż
trzą tta. dyrygenta orkiestry, jakby Albo trzeba mieć wyjątkowe warunki dzieją się straszne rzeczy, toteż ja do utraty przytomności. Niech pan się
nip. staram się je omijać, odyż mamy
błagając oczami, aby przestał grać i zewnętrzne...
nie dziwi, po zatem, że człowiek mus
n zwolił im usiąść na chwilę... odpo — Czego pani nie brakuje — wtrąca już o nieb fatalną opinję. Kiedyś mia z siebie robić błazna, że śmieję się i
lam taki wypadek, że gdy pewnej no
cząć.
my...
tańczy, kiedy mu się obce ołakać. to
— Albo trzeba znaleźć inne sposoby, cy zwichnęłam sobie nogę i spóźniłam jeszcze nie mamy żadnej pozycji, ża
POZNANIE
się na następny dzień o 20 min. wła
które są .mocno nieprzyjemne.
Gdy przestano tańczyć, poprosiłem
ściciel lokalu nie pozwolił mi dać ko dnego stanowiska. Przecież nam już
PRACA W KABARECIE.
jedną z fortancerek dio stolika. Poda
lacji. Proszę sobie teraz wyobrazić, wszystko jedno. Alkohol zabi ja w nas
ła rękę i z bladym uśmiechem na twa Ja na szczęście miałam te warunki co miałam robić. Czy taki wypadek poczucie rzeczywistości i przenosi w
i zostałam zaangażowana. Oprócz tań nie zmusza mię do faktu, aiby nacią kraj fantazji. Inna rzecz, że po» pijań
rzy przedstawiła się: Ziuta jestem.
stwie jest przykre uczucie. 1 dlatego
— A prawdziwe imię i nazwisko ca „robię jeszcze występy-' i nazywam gnąć jakiegoś gościa na kolację?
pani ?
się w pojęciu gości „artystką". Pra — Ale jeżeli chodzi o kionsumcję to znowu się p’je.
Żyjemy z dnia na dzień, a raczej z
cuję w (kabarecie już od roku. Przez jak ta sprawa jest ułożona?
— Janina K. — .rzucała niedbale.
— Są właściciele lokalów, którzy nocy na noc. aby po przespanym dniu,
— Dlaczego panie zmieniają nawet ten czas zwiedziłam jedenaście wię
warstwę
kszych miast .polskich, gdyż jak panu żądają od nas, abyśmy pewną kwotę nakładać na twarz grubą
wmę?
— Z bardzo prostej przyczyny, po pewnie wiadomo angażują nas na mie codziennie „zapracowały" na rachunek szminki, i iść znowu do lokalu, aby
nasycać
wiecznie
lubieżne
spojrzenia
nieważ utarło się, że zmieniamy na siąc do jednego lokalu, abyśmy się są też tacy, którzy dają nam odpowied
zwiska i właściwie rozróżnia się nas nie znudziły gościom. Raz jeden zosta nią .propozycję, ale tacy są wvjątkami mężczyzn i tańczyć, tańczyć i śmiać się
po imieniu. Więc imię to jest jakby wiono mnie na dwa miesiące w Pozna To ież • widział pan panie, jak nieraz sztucznie, bez radości. Żyjemy z nocy
na noc, niewied<zą< co przyniesie nam
naszesm nazwiskiem, a ponieważ ka
jutro.
baret jest coś takiego ztesro niemoral
No ale cóż mani zro-bić — muszę p^a
nego, więc mueiimy wyetepować na
cować. prawie wszystkie pieniądze po
wet pod zmieni onem imieniem.
syłam do domu i bratu na utrzymanie,
W tej chwili podszedł kelner i zgię
który jest na medycyn.e. Wierzę tyl
ty w ukłonach czekał na dyspozycję.
Zagłębia Dąbrowskiego
ko w niego, on umie wyciągnie z tego
— Co pani się napije? — pytam,
bagna, jak skończy i on mi zapewni
mimowoli sprawdzając w pamięci za Sytuacja w przemyśle górniczym w
Na kopalniach Warszawskiego To
wartość portfela.
Zagłębiu Dąbro wekiem. wytworzona warzystwa strajk okupacyjny trwa normalne życie.
Kolacja już dawno stała na stole,
— Raczej, co zjem, miech pan spy ostatnio naskutek wymówienia płac nadal.
lecz p. Ziuta zapomniała o jedzeniu.
ta — powiedziała p. Ziuta.
przez Radę Zjazdu nie uległa w cią
Niech, p. Ziuta je — przypomnieliśmy
Panna Ziuta zamówiła kurczaka po gu wczorajszego drria żadnym zmia
Po sprawdzeniu, odnośnie wiadomo jej. Nie, dziękuję, odnowił pan rany,
wiedeńska i koniak, fwierdząc. że nie nom.
ści podanej onegdaj, o dotyczącej ko
znosi czystej wódki. Krimer przyjął
Jutro, jak już donieśliśmy, odlbpdzie palni ..Flora''. dowiadujemy' się, lże •kitóre są pozornie zabliźnione. Nie mo
to oświadczenie z widocznem zadowo się w Inspektoracie Pracy w Sosnow dyrekcja tej kopalni żadnych żądań gę, olrciałabym się w tej chwili zapaść
ziemię.
leniem.
cu konferencja dla omówienia sytua dotychczas w sprawie obniżki płac nie pod
W tym momencie podszedł 'kelner i
— Panno Ziuto! Czy może ipani być cji z ndztałem przedstawicieli Rady wysuwała i wobec tego, jakkolwiek
zupełnie szczera? Czy może pani Zjazdu i związków gaśniczych.
koreferent ja w Inspektoracie Prace- by oznajmił, że właściciel ją prosi.
— Będę miała pewnie wymówki,
przedstawić siebie bez żadnej ma»Ł(,
W nadohiodizącym tygodniu: mają łaby bez przedmiotowa i nie mfała do
że pana za mało naciągnęłam.
złudy, pracę swoją i swoje życie ta odbyć się również dalsze
rozmowy tychczas miejsca.
Rozejrzała się po sali... Tu i ówdzie
kie. .iafcie ono jest w rzeczywistości? przedstawicieli Rady Zjazdu i związ
jakiś zalany gość, zalecał się. rzuca
Parnia Ziuta zamyśliła się na chwi ków górniczych.
jąc głośnemi przekleństwami. Tam w
lę. — A konni to potrzebne ?
W nadchodzącym tygodniu mają
kącie bębnił pianista w rozklekotany
— Chodzi o to. aby słowa pan u- odbyć się również dalsze rozmowy
mieścić w cyklu reportaży ..Ludzie przedstawicieli Rady Zjazdu ze związ Dla uczczeniu 50-k-toiego ju;b ileuszu WW-RP fortepian. Tu gdzieś koło nas skrzypce
St. K rampę składa ją na rzecz Chrzescjańskie- łkały żałośnie, a zalany harmonista
pracy w Zagłębiu Dąbrowskiem‘‘.
kami górniezemi. które wyraziły go go Towarzystwa Dobroczynności E. J. Oiwtórował im smętnym głoeern... Za
saewrcy zł. 50,
JAK ZOSTAŁAM FORTANCERKĄ towość bezpośrednich rokowań.
chw.lę p. Ziuta znowu tańczyła w o— Ludzie prącym? — powtórzyła z
bjęciach. jakiegoś pana, o świecącej
niedowidzeniem. Pierwszy raz spoty
łysinie, któremu potężny brzuch nic
kam 6.;ę, z tem słowem: ,.praca'1 w sto X ZEBRANIE EMERYTÓW. Tymczaso X „JAK WYCHOWUJEMY SIĘ W OR- pozwalał się swobodnie poruszać...
*
Slairainiem Rodzimy Re
stmku do mego zawodu. Przecież wy zarząd sekcji emerytów Z.U.S. przy GANIZACJI?
Gdy opuszczałem lokal męczyło
wszyscy uważają, że my nie pracuje Polskim Zwiążku zawodowym pracowni zerwistów Koło Dębowa Góra dinia 24 mnie zagadnienie: Czy praca fortan
my... my się bawimy, bawimy się cała ków przemysłowych i hamdtow yeh Rz. hm. w świetlicy Związku rezerwistów o cerki — to praca? Może niejeden zanoc. A ipatn to także nazywa pracą? —* P. w SosuowCfu zawiadamia wszystkich godz. 19 zos-tamie wygłoszony przez se- kwestjonuje to określenie ale nik< nie
zak-teiresowainydi, że w dniu 26 lutegp kretiarikę p. J. DucKkówinę odczyt p. t. może zakwestionować przekonania, iż
spytała ironicznie.
'
*
— Tak. ja pragnę podejść do za br. o godz. 18 odbędzie się w lokalu ..Jak ’ wyiefcowujemy się w organizacji
zbyt liczna armja fortancerek i rodzaj
wodu pani, z puriktu widzenia społecz Związku przy ul. Sienkiewicza 17a wal (wykład dla młodzieży). Zarząd Rodziny ich pracy, daleko odbiegając od norm
nogo, co zresztą jest zadaniem naszych ne zebranie sekcji emerytów. Na porząd rezerwistów nie wajtpL że wszy&fy a kulturalmo-aiiystycznych. u. już preku dziennymi bardzo ważne i aktualne zwłaszcza młodzież thumnie pospieszą na blem naprawdę społeczny.
reportaży.
— No, dobrze będę mówiła z panem sprawy. Uprasza się o jafc-ajliezniojize odteyt. S.yanpafcycy również mile będą
Mi.
i
piłuktuatae przybycie na zebranie.
widiami.
zupełnie, szczerze.
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„KURIER ZACHODNT* niedziela 23 lutego fT5b rcKu.
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CZEM JEST KURACJA
CH0LEKINAZ0WA?
Cholekinaza H. Niemojewskiego jest mie
szaniną odpowiedmio dobranych i w specjal
ny sposób spreparowanych ziół. Kuracja cholekinazowa polega ne pobudzeniu wątroby
do normaiinej czynności, jako oręaou, który
óla krwi jiest jakgdyhy filtrem. Krew zabie
ra odpadki komórek j inne szkodliwe sub
stancje do wątroby. W wątrobie z odpad
ków tych wytwarza się żółć i wydziela się
z organizmu pnzez kiszki. W ten sposób od
bywa się prawidłowa przemiana materji. Je
żeli pobudzić wątrobę do zwiększonego wy
twarzania żółci, zacz-nie ona wyciągać coraz
większe iilości odpadków ze krwi. Z tego wy
nika. że im więcej wytwarza się żółci, tem
dokładniej organizm wydala ze krwi szko
dliwe ^ubsłąncje, które po-wsta ją w ustroju
jako poboczne produkty przemiany mate
rji i trawienia. Organizm wzmocniony SAM
.SOBIE DATĘ RADĘ Z CHOROBĄ. Choleloinazę H. Niemojew!=iki.ego stosuje się przy
chorobach wątroby i na jej tle: 1) kamie
niach żółciowych. 2') żółtaczce. 3) chronicz
nych zaparciach stolca, 4) katarach żołądka
i kiszek o*raz przy chorobach na tle złej prze
mia;ny materji: 1) artretyźmie, 2) ischiasie i
innych newralgjach artretycznych, 3) ćhorobacłi skóry na tle złej przemiany materji.
Bezpłatne broszury o metodach leczenia zio
łami Choidkinaze wysyła Laboratorium
*',
..Cholekin&za
Warszawa, Nowy świat 5.
oraz apteki i śkł, apt.
754
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Pogrzeb
Ś. P. DONATA HANAKA
W dniu wczorajszym odbył się w Ka
zimierzu pogrzeb
zmarłego tragiczną
śmiercią sztygara kopaki „Juijuisz4, por.

rez. Donata Hanaka.
W pogrzebie wzięło udział killka tyfcię
cy osób, a więc przedstawiciele stowa
rzyszeń argłamizacji. dyrekcji
kopailni,
górników tłumy publiczności.
Zmarły był legjocistą, odznaczonym
Krzyżem Niępodiległ-oeci, Krzyżem Wafle-'
znych i in., a tragiczna Jego śmin-ć zro
biła w Kazimierzu wstrząsające wraże
nie.

ilte Mi litalHi

W nadchodzącą środę, a więc w środę
poSeloową, z podstudja sosnowieckiego da
ny będzie recital fortepianowy p. M. Kowal
skiej. Program recitalu przewiduje: La Roxełlaiue Haydna, sonatę XII oraz menuat z
symfonji eś-dur Mozarta oraz menuet I.
Paderewskiego. Recital poprzedzony będzie
odczytem mg. Siekańskiego p. t. „średni i
drobny przemysł Zagłębia
*
4.
Pogawędkę o Zagłębiu wyigłoei red. K.
ĆwieTk.
W dniu 14 marca, jak już donos iiliśmy. od
będzie się pierwsza regjonalna audycja z
udziałem podwójnego kwartetu wokalnego
pod dyrekcją prof. K. Guzikowskiego oraz
^Szóstka so6nowiecikiąj“ pod dyrekcją St.
Kuch-cińskiego. W przygotowaniu słuchowi
sko regionalne p. t. „Skarby podziemi" pió
ra K. Ćwierka. Reżyserja słuchowiska spo
czywa w rękach _ dyr. J. Go łaszew,ski ego.
Udział w słuchowisku wezmą artyści teatru
sosnowieckiego.
--------- XX---------

X ODWOŁANE ZEBRANIE SOKOLA.
Zarząd gjniaizda ..Wojikow,ice“ zawiado
mię s>wych członków, że spowodu od
zarządu niezależnego zmuszony jest ze
branie roczr.e naznaczone na 25 bm. od
łożyć do dn. 1 marca rb.
X UNIWERSYTET ZESPOŁOWY PRZY
RODZINIE REZ. KOłjO SOSNOWIECŚRÓDMIEŚCIE. Ceflem podiniesieinie uświadomienia obywatelki ego zarząd Ro
dziny rez. koło Sosnowiec — śródmie
ście, organizuje Uniwersytet zespołowy
dla członów Rodziny rezerwistów oraz
innych orgaftizacyj i sympatyków. Ze
wagiędiu na doniosłość tematów, które
niogą przynieść pożytek nawet w życiu
codzieniem, przyjmuje się chętoie zgło
szenia mietylko młodzieży, ale i osób star
szych. Dla ilustracji j rzeczowego tra
ktowania tematów przedsiębrane będą
również wycieczki do zakładów przemy
słu chemicznego, metalurgicznego i gór
niczego. Po ukończeniu — świadectwa.
Udział bezpłatny. Zapisy przyjmuje się
codziennie w lokalu Rodź. rez. w Sos
nowcu, przy ul. 8 Maja 22 (domy kole
jowe) w godz. 17—21
X ZARZĄD STÓW. PAN /HŁOSIERDZIA św. Wincentego a Pando w Będzi
nie, podaje do wiadomości osób zainte
resowanych, że na rozesłane lis<ty ofiar
na „Kryzysowy bal — bez bału“ zebra
no zł. 432. Wszystkim ofiarodawcom, któ
rzy nie odmówili czfiar i datków pienięż
nych, e szczególniej p. i<nż. Poradowskieimu, który ułatwił kwestę w biurach kop.
'
*
..Paryż
i „Koszellew". składa serdecz
ne ,-Bóg zapłtać".
AKADEIMJA W DĄBROWIE. Dziś
- godz 10 rato, w sali kina ^Bajka ; odrlzńe się akademja z okaąjd 50-lecie

,J>róle»tarja|tu“, urządzon-a przez organi
zacje socjalistyczne. W programie: prze
mówienia, deklamacje oraz koncert or
kiestry kotp. „Paryż‘;.

Klientów, dla których to możliwe, a któ
rzy dotychczas nie skorzystali z okazy:
za/cpairzeinia się w białe towary po wy
jątkowo niskich cenach, aby, celem Ich
stararaii-iejiszego obsłużenia, zechcielłi po
czynić zakupy w ostatnim tygodniu lu
tego. .,MAGAZYN WSPÓł-CŻESNY Dą
brow-.i Górnicza ul. Królow ej Jadwigi 2.
Telefon 1-40. Największa firma chrześci
jańska gałęzi włókienniczej -w Zagłębiu.

X HERBATKA ,JK>WSZEOHN1KA“ W
DĄBROWIE. Dnia 23 bm. tj dzisiaj o
godz. 18 w sali szik-oły powsz. nr. 3, orzą
dzona zostanie staraniem koła miłośni
ków ,J\>wszechniaka‘‘ herbatka, na któ
rą zaprasza wszystkich przyjaciół i mi
łośników koła, Zarząd. — Wstęp 50 gr. X ,3LEDZIÓWKA ZWIĄZKOWA" Za
X „ŚLEDŹ MŁODYCH PRAWNIKÓW' rząd Klubu towarzyskiego Polskiego
Sosnowieckie koło okręgowe Zrzeszenia Związku zawodowego pracowników prze
tusesic rów i aplikantów
Sądowych w myślowych i handlowych Rz. P. w So
Warszawie urządza we wtorek om. 25 snowcu, tradycyjnym zwyczajem urzą
bm. w sali „Pałais de dange" w Sosnow dza na zakończenie karnawału w dn. 25
cu (uli. Sadowa 3) zabawę taneczną p. bm. br. o godz. 20 w lokalu własny01
n. ..Śledź młodych prawników“ Początek przy u'l. Sienkiewicza 17-a zabawę tane
związkowa".
o godz. 21. Stroje wizytowe, bilety wstę cznią p. n. „Śledzaówka
Wstęp dlla członków Związku za okaza
pu 2 zł. Wstęp tylko za okazaniem za
*
proszenia. Imprezy urządzane przez Zrze niem legitymacji Czł., goście okazują
szenie, mają ustaloną opinję i gromadzą przy wejściu zaproszenia. Osoby, które
nie otrzymały zaproszenia.
mogą je
corocznie dobrane towarzystwo.
otrzymać -w sekretarjacie Związku lub
X CZTEROTYGODNIOWY TYDZIEŃ! Klubu. — Telefon i czjee zgłoszenia pod
Obsłużenie wszystkich naszych Klientów nr. 3-02 lub 4-05.
>
rozsianych po całym Zagłębiu, -w ciągu
jedtaego tygodnia byłoby absoluitinie nie X ,,BEZUSTANNY ŚMIECH" OMP. Omożliwe. Dflaitagro ustalił się zwyczaj, że gr.isko im. gen. Br. P Senackiego w Sos
przedstawienie pod
nasz .*
Biały Tydzień'
*
trwa cztery tygo nowcu Organizuje
dnie. W tym roku rozpoczęliśmy rekla hasłem „Bezustanny śmiech", które od
mową sprzedaż w 'dniu 7-ym lutego, a będzie się w lokalu przy ul. Strzeleckiej
nr. 2 w dniu 23 bm. tj. dzisiaj. Program
kończymy ją w dniu 7-ym marca.
Ze względu jednak na przewidywany wypełrdą 2 jednoaktówki pt. „Tajemni
duży ruch -w ostatnim tygodniu ..Białe ca" i fraszka „Moryc ma noe“. Początek
go Tygtódnia“, a więc po pierwszym mur- o godz. 17.30. Ceny 'biletów od 25 do 30
■a, zwracamy się jalknajutprzejmiej z ape groszy.
lem do wszystkich naszych Szanownych

NIE PODLEGAJĄ OPŁATOM
STEMPLOWYM

Dzisiaj pogrzeb zabitych górników
urządzony zostanie na koszt zarządu
kopalni.
Rodziny tragicznie zmarłych otrzy
mają odszkodowanie z zakładu ubez
pieczeń.
'Wczoraj praca na kopalni odbywa
ła się nctmalnie.

I
i
I

GABINET RACJONALNEJ
KOSMETYKI

H. [Uświni
ul. Dęblińska 1.

II. piętro.

KASY BRATNIEJ
Dn. 8 bm. jak wiadomo odbyły się
na terenie powiatu Będzińskiego wybo
ry do zarządów obwodowych Kasy brat
niej Zagłębie Dąbrowskiego. W wyniku
,
*
wyborów
jak donosiliśmy, CZG otrzy
mał 42 mandaty a NPR 2.
Dzisiaj o godz. 10 rato odbędą się w
lokalu Kasy bratniej w Ratruszu w Sos
nowcu pod przewoduict-wem pre®es<i Ka
sy p. Kozubka wybory ścisłe.
Zostanie wybrany zarząd Kasy brat
niej Zagłębia Dąbrowskiego w składzie
dziewięciu osób, komisja rewizyjna oraz
dwóch delegatów do komisji rozjemczej.
------XX-----

Kwity komorniane

Po katastrofie na kop. „Dorota”
W’ związku ze straszną katastrofą na
kopalni „Dorota11, która jak już do
nieśliśmy, pociągnęła za sobą śmierć
czterech górników, przybyli na kopal
nię radca Zieliński z Min. przemy
słu i handlu, naczelnik wyższego urzę
du górniczego w Krakowie p. Wasyliszyn oraz inż. Zawadzki.
Komisja badała w ciągu wczorajsze
go dnia przyczyny katastrofy, jednak
że dotychczas konkretnie nie ustalo
no ich. Istnieją dwie hipotezy: przy
czyną katastrofy mogło być zapalenie
się pyłu węglowego, ewentualnie ka
tastrofa. nastąpiła wskutek nieodpo
wiedniego materjału wybuchowego.
Dzisiaj o godz. 2 poipoł. odbędzie sic
w Strzemieszycach wspólny pogrzeb
trzech ofiar katastrofy, czwarty zaś
ś. p. Ciepluch zostanie pochowany,
na żądanie rodziny, w Olkuszu.
Pogrzeb ofiar strasznej 'katastrofy

Wybory do zarządu

I

i
1

Udziela porad oraz stosuje wszel
loie zabiegi kosmetyczne w-g sy
a&i stemu
Dr. med. J. świtalskiej. i
przyjęć od ll^ej do
I Godziny
3-ej wieczorem. Panowie od 16-ej
765
I do 17-ej.
I

W wielu wypadkach właściciele nie
ruchomości żądają od lokatorów opłace
nie znaczków s-temjpjowych., naklejanych
rzekomo ZLa kwitach ze komorne. W
związku z tem wyjaśnia się, co nastę
puje:
Na mocy p. 10 a»rt. 3 d-ekretu Prezyden
ta Rzpiitej z dnia 14 stycznia r.b. w
sprawie zmiany niektórych przepisów
dotyczących opłat stemplowych został
skreślony rozdział 28, t.j. artykuły 136,
137 i 138, dotychczas obowiązującej ustaiwy o opłatach stemplowych. Zatem
wszelkie pokwitowania ze otrzymywane
komorne bez względu na wysokość po
kwitowanej 6umy
wolne są od opłaty
stemplowej.
------ XX-----

Zatrzymanie zawiadowcy
ODCINKA PKP. W ZĄBKOWICACH.

Przed dtwouia tygodniami donosiliby
o aresztowaniu zawiadowcy odcinka dro
gowego P. K. P. w Dąbrowie Górniczej
Balcera radnego miasta Dąbrowy.
Jak się dowiadujemy, w wyniku dal
szych dochodzeń został wczoraj zatrzy
many starszy zawiadowca odcinka drogo
wego P K. P. w Ząbkowicacli PBwełec.
——xx----BB8SBBaBBSBBBBEaBeBBB3«raBnBBBBBBBBBBBBBBBBBKBB
I X ŚLEDZIÓWKA W KPW. Staraniem
| zarządu KPW. Ognisko Sosnowiec urzą
dzona będzie w dniu 25 ban. og odz- 18
w świetlicy przy uł. Kilińskiego 3 trady
Niedawno temu do sklepu Genowe wą monetę za... dwa złote od szofera cyjna .,£]edziówlka“. Wstęp d'1a człon
ków 0.50 gr. dla wprowadzonych gości
fy Klajszmitowej przy ul. Dębowej 39 Bonifacego Kuziora z Sosnowca.
w Sosnowcu wszedł niejaki Bolesław
Wczoraj wszyscy stanęli przed Są 1 złoty.—

8 Z SALI SĄDOWEJ 8
Fałszywa 10-złotówka

Głąbik. który, w zamian za papierosy,
wręczył jej fałszywe monetę 10-złotową. Głęłrika zatrzymano j odprowa
dzono d-o komisa-rjatu, gdzie zeznał,
że falsyfikat otrzymał od niejakiego
Stanisława Kępki i Feliksa Bieleckie
go z Sosnowca.
Ja-k się okazało Kępka nabył fałszy

dem okręgowym w Sosnowcu < skaza
ni zostali: Kuzior na rok więzienia,
oraz 100 złotych grzywny, Kępka na
9 miesięcy, oraz 100 złotych grzywny,
Bielecki zaś został uniewinniony
Kuziora i Kępkę sąd pozbawił praw
na okres 5 lat, z zawieszeniem wyko
nania kary na tenże sam okres czasu.

Niebezpieczna zabawa w bandytów
W lecie r. 1935, mieszkańcy wsi
Szklary w pow. Olkuskim w więk-u 18
19 lat: Stefan Karcz i Edward Fi
cek, nałożywszy na twarz szmaty i uzbrojeni w nóż, napa dl i późno wieczo
rem na wracającą do domu żebraczlkę

z tej samej wsi i zrabowali jej 20 srro
szy pod groźbą użycia noża.
Obydwaj sprawcy stanęli onegdaj
przed sądem okr. w Sosnowcu, na se
sji wyjazdowej w Olkuszu, który ska
zal ich ipo dwa lata więzienia, redulku
jąe karę do roku na zasadzie arainestji..

„Zawodowcy" od śmiałych kradzieży pościeli
Na terenie gin. Minoga często powta
rżały się śmiałe kradzieże pierzyn i
poduszek prawie spod głów mocno
śpiących domowników.
Po długich dochodzeniach policja
wreszcie ujęła sprawców w osobach’
zawodowych złodziei: Józefa Barnasia, Wacława i Jana Rosów —' wszys:

kich z Minogi.
Zawodnicy ci stanęli onegdaj przed
sądem w Olkuszu.
który skazał:
Barnasia na dwa lata więzienia, po
zostałych po roku z darowaniem kary
do poołwy spowodu amnestji, z pozba
wieniem praw ipo 3 lata każdego.

X ^DRUŻBA". Katólickie Stowarzysza
nie mężów oddział w Sosnowcu urządza
dzasiaj w sali Domu katolickiego areywesołc przedstawienie karnawałowe pt.:
.Drużbokomedja w 3-ch aktach M.
Bałuckiego. Czysty dochód przeznaczony
na ufundowanie witraża do kościoła pa
rafialnego. Ceny biletów kryzysowe. Po
czątek o godz. 16.
X UJĘCIE WŁAMYWACZY. Patrol po
licyjny z Niwki ujął onegdajezej nocy
na ulicy 11 Listopada w Dańdówce zna
nych włamywaczy■: Jan a Warek i ego i
Bolesława Sysakiewicza, którzy usiłowali
dokonać włamania do sklepu spółdzielni
spożywców. Włamywacze zdołali już wy
łamać zamki oraz oderwać kłódki. Uję
tych włamywaczy przekazano do dyspo
zycji w^ąds sądowych.
X NAGŁY ZGON. Wczoraj zmarłe na
gle mieszkanka Dąbrowy, 26-ietnia J. Ba
sińska, zam. przy t>l. Konopnickiej 56Lekarz stwierdził zgon wskutek krwoto
ku, podczes porodu.
,
W CYRKU.

Ważna rzecz ten liHfpiri! — mówi F(4ek
Widziałem już większych iHi/mrtów.

-KURIER ZACHODNI”

8

uieiłzieła 23 hrteęo 1936 reUcn.

JfT. »

tek na targ do OUku&za przyjechał san doprowadzono na poster urnek, skąd te ■głębili prezes
handlowej polskiej w Au
kami gospodarz Namysło z Niebyłej, gm. lefonicznie zasięgnięto oplnji o zatrzyma- strailji p. A, E. Daiwood oraz konsul hono
rowy w Sydney, p. NoskouvIki. Na konferen
Cianowice koło Ojcowa, mająjc na san nych z pesterumku w Ojcowie. Otóż o- cjach
z przedstawicielami polskiego przemĄ kach cztery gęsi i 11 ku«r w worku. Spo kazało się, że Gontkiewicz jest zawo stu podkreślono, że Polska kupuje roczn e
sób wiązania nóg gęsiom (powrósłem, a dowym złodziejem i niedawno zwolnio za miljo.n funtów szterlingów wtfaiy austra
S. p. Józef Sendra
nie szmatą), oraz chowanie kur w worku, nym spowodu ammes-tji (skazanym na 5 lijskiej, A ustradi ja zaś tylko za 50.000 funtów
rocznie podskich towarów, wobec czego na
Olkuszowi ubył jeden. z najzacniej wzbudziło podejrzenie jednego z przecho lat więzienia). Drób pochodził z kradzie leży dążyć do zwiększenia eksportu z Polski.
dzących
st.
posterunkowych.
Właścicie

ży
w
nocy
na
21
bm.
w
Niebyłej.
Auśtralję interesują naczynia emaljowane.
szych obywateli.
śruby żelazne, maszyny włókiennicze i»tp. P.
iW dtniu 19 bm. sędziowie, prawnicy są la drobiu Jana Gontkiewiozą i furmana
Dolwood' po powrocie do Australjj wygłosi!
dowi, palestra. straże ze wszystkich za~
w Sydney na temat stosunków handlowych
kątków pow jOMcueikiógo, miejscowe or
między Polską i Auistrallją szereg odczy tów,
bardzo
przychylnie komentowanych przez
ganizacje i Ułumy olku^za-n, oddały os tal
Halli
śwista
oodtieniw
»
[linio
prasę,
w których podkreślił konieczność
nią, posługę sędziemu Sen-drze niezmorzmiany zasadniczego ustosunkowania się rzą
do^enemu pracownikowi w wymiarze
.'iu a-usitinaJijakiego do spraw wymiany ban
sprawiedliwości. W otoczeniu 12-<tu księ Okrutne metody „wychowawcze" dyrektora więiienia dlowej z Polską.
TERMIN SKŁADANIA ZEZNAN o obrocie
2y z okciicy z ke. proboszczem dt. F-rełi dochodzie za rok 1955 mija z dniem 1 mar
Łiem na czele zaraieśtti trumnę Zmarłego W związku z dokonar.em w kcńcu u- osia>wio®ego Al Ca.po.ne oceniamy był na ca
rb. Przy składaniu zeznania o dochodzie
biegłego
tygodnie
morderstwem
jednego
kilka
miftjonów
dolarów.
na wieczny odpoczynek koledzy
sę
należy wipłacić połowę przypadającego po
dziowie, ttraże i obywatele olkuscy- z wybitnych przedstawić i e*l i chicagow Ze śmiercią Mac Gurn-a lista wrogów datku dochodowego.
Nad mogiłą pożegnali sędziego: w imie skiego świata podziemnego Jacka Mac publicznych Ameryki zmniejszyła się do
niu p. prezesa sądu okręgowego — p. Guma, obawiają się w Chicago nowej 19 reziwisk. Były „szef“ zgładzonego ba®
sędzia CzapS-Wki z Sosnowca, w imieniu fali wyczynów gangsterskich. Mac Gum dyty Al Caponc siedzi w więzieniu, skąd
kolegów — p. sędzia Toura z Sosnowca, padł z 'wyroku tajnego sądu przestępców wyjdzie dopiero za trzy lata. Dyrektar
w imieniu miejscowych sędziów i pra- za zdradę tajemnic swego środowiska. więzienia nie szczędzi niczego by w
owtników sądowych — p. sędzia Słowi Przy zabitym znaleziono list datowany powierzonych jego opiece zbrodniarzach
kowski z Olkusza, w imieniu miejscowej z 14 lutego br. to jest w siódmą roczni obudzić wstręt do dawnego rzemiosła.
W tych dniach kazał wszystkim ucze
pall estry — p. adwokat Koński, w imie cę krwawej masakry dwóch konkuren
nni pracowników sądowych 6ądu okr. cyjnych band chicagowskich, w której stniczyć w scenie tracenia jednego ze
FABR. CHEM. FAR M..AD. KOWALSKI* WARSZAWA
— p. Chropacz, w imieniu właścicieli odi kul karabinów maszynowych zginęło zbrodniarzy. Więźnio-wie umieszczeni za
nieruchomości — p. Majcherkiewicz z po obu stronach siedmiu bandytów. W 'zkłamą ścianą celi skazańca, napełnio
Olkusza, w imieniu miasta — p. buir- liście tym podpisanym przez „tajny wy nej gazem truijącym, mogli przez 9 mi
msitrz Majewski z Olkusza, w imieniu dział zeimisity“, Mac Gum. skazany został nut śledzić wszystkie męki skazanego,
wojewódz. związku sit razy pożar.
p. na ^konfkkatę1* całego majątku, skła duszącego się w oparach gazu. Wielu z
sędzia Herman z Czeladzi (jako dele dającego się z kilku will i kamienic oraz uczestników tej sceny dostało wstrząsu
X Z ZARZĄDU MIASTA ZAWIERCIA
gat), w imieniu straży ochot®. olkuskiej znacznej sumy pieniędzy. Były adljwtant nerwowego.
W dniach 18, 19 i 20 b. m. odbyły się
_ p. J. Jaru© i w kcńcu wice prezes
trzy posiedzenia zarządu miejskiego v
powiat. Zw. straży poż. — p K. Króli
Zawierciu pod przewodnictwem prezy
kowski, składając ostatmi meldunek i ra
denta Szczodrowskiego, poświęcone wy
port swemu Zwierzchnikowi. Pożegnanie
łącznie sprawom finansowo - gospodar
to wywarło na wszystkich głębokie wra
czym w związku z opracowaniem bud
żenić.
Któż nie zna przepięknej historji o rabia na życi-e 6zyciem, bojąc się wró żetu. W związku z ositatmiedi dekreta
Trumna została udekorowana na omen skromnej pasterce francuskiej Joan cić do rodziny, która wyklęła ją za uł-atzu srebrnym krzyżem zasługi na pohi nie d‘Arc, która idąc za głosem na cieczkę do „rozpustnego miasta", za mi pana prezydenta za .projektowany
strażactwa przez sit. instruktora p. N. tchnienia stanęła na czele wojsk fran jakie w opinji niektórych prowincjo- budżet Zawiercia mu&iał jeszcze wlec
pewnym poprawkom. Jak ubiegłych lat
Karkowskiego.
cuskich i wypędziła Anglików z kra nalistów uchodzi Paryż.
tak i obecnie budżet jest deficytowyŚ. p. Sendra należał do ludzi istot® ie ju. Spalona na stosie w Rouen, uzna
W tych dniach straż oigmiowa za Deficyt wynosi około 100.000
po uo wyjątkowych zaletach duszy i cha-rak ną została przez kościół katolicki za alarmowana zo6tała do po^żaru, jaki
tem. Karjerę sądowniczą rozpaczą! od świętą. Naród francuski obrał ją so wybuchł na poddasu sześciopiętrowej kcuczeniu prac komisji budiżet miasta
skromnego urzędnika sądowego w są bie za (patronkę. Ku jej czci odbywają kamienicy przy rue Yiigno-n. W jed znajdzie się na forum Redy miejskiej.
dzie gminnym w Pilicy w r. 1894, pracu się corocznie w całej Francji wspa nym z pokoików na poddaszu mieszka Długą i ożywioną dyskusję wywołała
elektrycznego
ją^ kolejno przy zjeźd-zie sędziów poko niałe pochody, których kulminacyj- ła stara panna trudniąca się szyciem. sprawa miej, zakładu
ju w Kiedach, sędzią pokoju został m’a nym punktem jest manifestacja związ Szwaczka, dolewając spirytusu do ma i wodociągowego. W wyniku dyskusji
now-any w r. 1918 w Koszycach-, w r. ków patrjotycnych przed pięknym po szynki do gotowania, spowodowała wy zarząd pestanowił obniżyć cenę, prądu
1920 piastuje to stanowisko w sądzie w mnikiem Joanny d‘Arc na jednym z buch, od którego zajęło się na niej u- elektrycznego z 58 gr. na 55 gr. za kilo
wat dla motorów zaś na 28 gr. za kilo
w Wolbromiu, w r. 1922 w Jędrzejowie, placów paryskich.
branie. Zanim sąsiedzi przybiegli z po wat. Wobec stwierdzenia, źe niektórzy
skąd w r. 1927 przybywa do OlkuszaTwórca pomnika Fremiet, szukając mocą i zaalarmowali straż ogniową, aibope^ci kradną prąd przez dokonywa
Poza swą zaszczytną i odpowiedzialną odpowiedniego modelu do postaci świę całe poddasze stanęło w płomieniach.
pracą, śp. sędafa pracuje społecznie i w tej, udał się do kraju. z którego po Po ugaszeniu pożaru znaleziono na nie manipulacyj w licznikach, Zarząd po
Rosji (w Woroneżu) przychodząc Pola chodziła Joanna 4‘Atc i tu w jednej podłodze zwęglone zwłoki nieszczęśli stancwił wystąpić w tej sprawie z całą
kom z pomocą (prze. r. 1918). oraz w kra z wiosek górskich znalazł jakgdyby wej ofiary własnej nieostrożności. Jak stanowczością. Następnie umorzono sze
ju, będą m. ir. pełnomocnikiem oby żywe uosobienie bohaterki, która rów wykazało wszczęte dochodzenie poli reg pedatków nieściągalnych od nieza
wał. komitetu obrony państwa w Wol nież nosiła imię Joanny. Rzeźbiarz za cyjne, nieszczęśliwa była modelka po możny, h mieszkańców.
Najbliższe posiedzenie zarządu odbę
bromiu.
brał 15-letnią dziewczynę do Paryża. mnika świętej Joanny dłArc, która
Pracował od zarania swego wieku po Po skończeniu dzieła słuch o modelce zginęła podobną śmiercią jak jej wiel dzie się we wtorek.
X POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ
mad siły, był d’la innych sprawiedliwym, zaginął. Wiedziano tylko tyle, że za- ka patronka.
W nadchodzący czwartek o godz. 7.30
a dla siebie surowym.
wiecz. odbędzie 6ię posiedzenie Rady
Po tej ciężkiej pracy i trudzie odpo
miejskiej w Zawierciu.
czął na wieki w ziemi olkuskiej, z któ
rej pochodził.
X PODZIĘKOWANIE. Zarząd K- S
Cześć Jego świetlanej pamięci!
Warta w Zawierciu składa podziękowa
(Ko.)
nie K. Jachowi, J. Krotochwiiowi, Baue
----- rx----rowi, por. Rutkowskiemu, Fr. Borowieck emu — za Ich hojny dar na rzecz klu
Wolbrom za zniesieniem
bu, w postaci zrzeczenia się wierzytel
UBOJU RYTUALNEGO.
Ile wynoszą długi Państwa Polskiego
ności na ogólną sumę 316244 zł.
Na onegdajszem waluem nadzwyczajX UROCZYSTOŚĆ B. OCHOTNIKÓW
pańtstiwie
reprezentiują
około
60
proc.
Wedftug
dokonanych
obllicizeń
stan
mem zebraniu kup-'ów i rzemieślników
A. P. W ZAWIERCIU. W dniu 29 bm.
chrześcjan w Wolbromiu zapadła m. im. długów Państwa Mskiego na dzień 1 wis-zyis<tkiic<h nąezyoh dłu;g)ów zagranicz (sobota) o godz. 19 w lokalu własnym,
uchwała domagania się zniesienia u/boju li[pca 35 r. wynosił ogólm-ie 4.806.106 tys- nych.
złotych w tem długi zagraniczne wyno Na długi wewnęitazEe złożyły się na przy ufl. Robotniczej 6, odbędzie się ze
rytualnego.
branie towarzyskie członków i zapreszoNa zebraniu tem był obecny inspektor siły 3.309.496 tys. złotych, a pożyczki stępujące pożyczki emisyjne: 5 proc, nych gości. W czasie uroczystości nastą
wewnętrzne
903,406
tys.
złotych.
konwensyjma
1924
r.
—
176.424.402
zł.,
centrali Stawarz. kąpców polskich w
Na dług zagraniczny złożyły się za- 5 prec. konwersyjtnia kólejowa 1926 r. pi wręczenie dyplomów członkom hono
Warszawie, p. Topolski, który jednocze
rowym i rozdanie odznak związkowychśnie wyigłhsił referat na temat: „Czcm dłuiż^nia wobec (następujących państw: — 22.120.214 zł., 3 proc, premj. budowla
Austrja
—
334.000
zł.,
Czechosłowacja
—
na
ser
ja
I
—
50.000.000
zł.,
5
J
/2
proc.
jest organizacja zawodowa dła kupca
polskiego". Postulaty o miejscowem ku- 29.600.000 zł., Danja — 534.000 zł., Frań buMowlaitta ®etja II — 50.000.000 zł-,
Makabryczna walka
piectwie zgłaszali pp. L. Zgadzaj i Z. cja — 801.609.000 zł., Hola nd ja 1249.000 4 proc, dolarowa 1931 r. ser. Hf —
KONKURENCYJNA TRUMNIARZY
Krasf-odębsiki. M. im. poruszam^ sprawy zł., Norwegja — 16.878.000 źł., Stany 62-245.000 zł., 4 proc, kenrwes. kolejowa
W miasteczku Romosku w pow. Kę
jak jawnego prowadzenia handlu przez Zjedn. Am. Półn. 1-086.941.000 zł., Szwaj 1935 r. — 17.375.000 zł., 6 proc. Pożyczr
kupców żydowskich w niedziele i świę carja 104,000 zl„ Szwecja — 7,158.000 Ike Narodowa — 350.000.000 2ł., 5 proc, pińskim odbywa się niezwykła walka
ta, nieuczciwej konkurencji ze strony zł., Wielka Brytanja 120563.000 zł., Wło renta wieczysta ser. I — 15.000.000 zt, konkurencyjina między dwoma istaiejąchy 16-674.000 rf.
inne pożyczki wewmętrzme — 376.175.000 comi tam przedsiębiorstwami pograebotych ostatnich i td.
Okazuje się więc, że naszemi najpo zł. Różne długi w ewtręrt'zme wynoszą wemi. Jeden z przedsiębiorców dla zareNa zebraniu przewodniczył prezes kup
ważniejszym: wierzycielami są AnigŁja, 377.276.000 zł.
kl-amic wania swego zakładu ogtadt iż
ców, p. J. Mazwrek z Wolbromia.
Francja i Stany Zjedn:ocz!one. Te trzy
każdemu zakupującemu n niego trumnę
„ORZEŁ‘‘ — Mały pułkownik z (Shirdoda bezpłatnie karawan do przewiezie
ley Tempie).
nia zwłok. Zakład konkurencyjny prag
Kronika gospodarcza
nąc nie dać się zdystansować, ogłosi!
X ZAKOŃCZENIE KURSÓW. Oegdiaj
ślił. że jest przeciwnikiem wszelkich mechazakończono kwre kroju i szycia (6 tyg.)
.nicznych środków obrony wailuty, jak np. natychmiast, źe do zakupionej u niego
przy kole gospod. wiejskich w Kąpielach
REAKCJĄ NA MOWĘ PREZ. KOCA
przepisów dewizowych, które w wiehu kra trudny dŁa dc rosłego człowieka dodaje
bezpłatnie trumienkę dzietcimną (!) i wy
okazały się sżkodiliiwemi
przeprowadzony
pod
kierownictwem
Giełda pieniężna w Warszawie zareagowa jach
Z tego doświadczenia, jak zaznaczył z na pożycza za darmo kandelabry do przy
przewodniczącej koła, p. Dankowkiej, ła na przemówienie prezesa Koca zwyżką ciskiem
,p. prez. Koc, musimy wyciągnąć odL ozdobienia katafalku lub łoża śmierci.
miejscowej kierowniczki szkoły pow»z., kursu akcyj Banku Polskiego.
wnioski. Bank Polski nie zanie
Jak już podaliśmy, prez. Koc w toku dy ipowicdnie
oraz tygodniowy kurs gospod.-oświato skusji
niczego, aby dać dobre, zdrowe ramy
W SZKOCJI
nad sprawozdaniem Banku Polskiego dba
wy w Tarnawie. Obydwa kutrsy zakoń zaznaczył, że jest zwolennikiem zdrowej wa polskiemu gosipodarstwu, a tem samem umoc Me Kmtosch udaje się w podróż. Do leka
nić
zdrowe
podstawy
polskiej
waluty.
czono wystawą prac oraz herbatką z i*n- luty. k tóra według jego przekonań ją, jest urza, w celu dokonania zabiegu odmładzające
Oświadczenie to preyjęrte zostało joeder go.
warunkowana prawidiłowcm funkcjonowa przychylnie
seendzacjami Indolem i.
Kasjer na dworcu pyta:
przez sfery giełdowe.
niem gospodami twa narodowego, w żadnym
— Bilet zwyczajny ozy powrotny?
X JAK
ZAWODOWY
ZŁODZIEJ zaś wypadku nie może się opierać na środ 0 EKSPORT DO AUSTRALJI. W czerwcu , —
Zwyczajny. J^powrotean będę jnz moźF
WADU W RĘCE POLICJI. W ub. pią kach mechanicznych. P. prez. Koc podkre- r. ub. bawiii w Polsce m. in. i w massem Za- jechał jako dziecko.

*
M

OLKUSZA

iŁŁSłŁA ZAWIERCIA

Joanna d’Arc spłonęła po raz drugi

Zwyżka akcyj Banku Polskiego

Nr. 53.
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ZACHODNI" niedziela 23 lutego 1936 ro®n.

Podobam się
KIELECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK
PIŁKI NOŻNEJ CZĘSTOCHOWA
AUTONOMICZNY PODOKRĘG
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W BĘDZINIE
Adres sekretariatu:
H. Gwófdź, Będzin. uWca Cynko^1® 13.
Komunikat Zarządu Nr. 5.
1) Poda je się do wiadomości odpisy listów
Związku PoLski-ch Związków Sportowych
(Polski Komitet Olimpijski) z dnia 30 gru
dnia ub. r. L. 2295 i z dnia 23 stycznia rb«
L. 250-36, adresowanych do PZPN, z prośbą
o zastosowanie się.
a) List L. 2295: „Ponieważ dziennikarze
Pragnący wyjechać wraz z ekspedycją za
granicę i korzystać ze zbiorowego paszportu,
zwracają się bezpośrednio do związków spor
towych w tej sprawie, Zarząd Związku Pol
skich Związków Sportowych, chcąc uniknąć
dopuszczenia do wyjazdów osób niepowoła
nych, za które Związek Dziennikarzy Spor
towych R. P. nie mógłby wziąć na siebie .odPowie .izialmośc;. poleca niniejszem, by związ
ki względnie kluby e^oitowe przed umie
szczeniem takich dziennikarzy w listach swo
ich ekfipedycyj zasięgały uprzednio opinji
zarządu głównego Związku dziennikarzy spor
to-wych R. P.“.
ł>) List L £50-36: „Zarząd Związku Polśkich Związków Sportowych podaje poniżej
do wiadomości treść uchwały Zarządu Głów
nego ZD6RP dotyczącej norm obowiązują
cych dziennikarzy sportowych przy reklamo
waniu zawodów: 1) dziennikarz, powołany
na referenta prasowego specjalnej imprezy
powinien być wynagradzany, 2) dziennikarz,
zajmujący stanowisko honorowe w zarządzie
amatorskiej organizacji sportowej, urządza
jącej imprezę, powinien spełniać swe obo
wiązki bez odszkodowania; 3) dziennikarz,
zajmujący stanowisko stałego współpracow
nika działu aportowego w dzienniku lub cza
sopiśmie, trtoże zą wzmianki o charakterze
reklamowym pobierać specjalne wynagro
dzenie jedynie za pośrednictwem swego wy
dawnictwa; 4) bezpośrednie pobieranie wy
nagrodzenia od osób poat-ronnych za pracę
wchodzącą w zakres normalnych obowiąz
ków dziennikarza jest zabronione. Pod okre
śleniem ..Normalne obowiązki'1 nie podpada
przeprowadzenie specjalnych kampanij re
klamowych za które wydawnictwo pobiera
pieniądze; 5) w wypadku imprez o znaczeniu
Specjalnie propagando w: em. za które nie są
pobierane bilety wstępu, dziennikarze pro
wadził propagandę bezinteresownie: 6)' finan
sowe pośrednictwo oddziałów w propagan
dzie -imprez jeet dopuszczalne jedynie za
każdorazową zgodą zarządu głównego; 7)intenpretaćja powyższych za«:ad należy do za
rządu głównego Związku dziennikarzy spor
towych R. Pb.
2) Poda je się jo -, wiadomości zmiany; adre
su 'klubów: a).,żydowski klub sportowy „Samson” -w Mbdrzejowie, poczta Sosnowiec 4,
X wka, ui, Kościuszki 12 p. Kapciowa (jpiwiarnia); b) Policyjny klub sportowy Sosno
wiec,. oddział konny. PP, ul. Sobieskiego 28.
Będzin, dnia, 22..lutego 1936 roku.
7 Prezeff:- (—) Wł Wolski.
Sekretarz: .{—)| H. Gwóźdź,
----- XX——
. '

Komunikat zarządu
PODKOLEGJUM SĘDZIÓW P. N.
Za-rząd Podkolęgjuon w Sosnowc-u podaje do-wia«Jomr:ści, że na odbytem pierv. szern podjedzeniu zarządu w du’u 20
bm.. nastąpił podział maflxła!tówj jak mnstępicie: prezes — p. Adolf Słomczyński,
wiceprezes — p. Franciszek Hamankiew icz. sekretarz — p. Mar ja® Czech, za6'ępcą -ekreterza i ref. ewidencyjny —
p. Leon P et raków sk . skariyndk — pAntoni Trzmiel, rof. obsady — p. Jan
Grabiński, zast. człon, zarządu — p. Jan
G r&bcwskj.
Komisja rewizyjna: p. Arnold BerliD^r. przewodniczący; złonkowie korni*
ę.j:: pp. Wł. Okuil-arczyk i I. Ehremreich.
Jednocześnie zawiadamia się, że obec
ny adres Podlkolegjum brzmi: Zarząd
Podkidegjuim Sędziów P. N. w Sosnow-’
cu. ul. Żytinia 10 (Dom Społeczny) III
piętro, pokój nr. 40, dokąd też należy
kierować koresipondencję i wszystkie
zgiosze-nria o sędziego na przepisowych
drukach w.<ruz z należuą taksą— r.ajpóź
niej do czwartku każdego tygodnia,, w
k-tórym to dniu odbywają się posiedze
nia Zarządu od godz. 19.
Zgłoszęoćą po tym terminie nie będą
uwzgHędnia-ne. Drulki „agłoezetnie o sę
dziego1’ są do ńaibycia w sekreta-rjacie.

który, w zależności od wyniku niedziein.ej walki warszawskiej będzie miał dlle
Skody stawkę mistrzowską lulb wicemistrzowiską
Pierwszą — w wypadlku zwycięstwa
w niedzielę Skody nad Wartą. Drugą —
w wypadlku porażki drużyny warszaw skiej.
Nowe władze KS Warta
Zarząd kluibu sportowego „Warta" ■w.
Zawierciu, wybrany w dn. 26 uib- m. ukonstytuował się następująco: prezes —
p. T. Rezler, wiceprezesi pp.: F. Boro
wiecki i mgr. J. Sząwczyński; sekretarz
p. Bąkowski, skarbnik — p. J. Woś, k’*er.
og. sport, -r
* p. por. W, Kruk-Ruitlkowi$,ki,
człctikowie zarządu pp.: M. Bólczyńsk^..
K. Rajeżyk, H. -Stępień. .Na gospodarzy
dokooptowano pp-: K. Stadni<kiego i Fr.
Galińskiego, na ref. pras. p. St. Kwar
ciaka.
Węgry — Japonja 3:0
Na stadjonie w Hamburgu rozegrano w
piątek wieczór mecz hokejowy Węgry —.
Japonja, tktóiy zakończył się zwycię
stw em Węgrów 5:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Ślizgawka w Sosnowcu.
Towa-rzystwo sportowe „Sotir.owiec14 urząd'ziło ne własnym stadjonie przy ul.
Rudnej obok gimnazjum im. H. Rzadktawiczowej ledną ślizgawkę.
Powierzchnia lodu wynosi ckoło 6000
m. kw. lód jest równy i czysty.

J. Faliszewska w Przemyślu.
1 ekk oatlety cijne mb f rzos t w a Pól sk i
które odlbywaflą się w Przemyślu wyjechała z Sosnowca ■zaiwod<niczk.a St-rz. K.

S. p. J. Pa^szewska, która bierze udział
w następujących konkurencjach: 'kek
wdał z miejsca, z rozbiegiem i skok
wzwyż.
Helena Stephens bije rekond
Walasiewiczówny
W Nowym Jorku w wielkiej hali Ma
dison Square Garden odbyły się zawody Gwarantowane NASIONA warzyw, traw,
lekkoatletyczne, podczas których amery koniczyn, buraków, kwiatów. Nawozy sztucz
rolnicze.
kańska sprinterka Helena Stephens po Hurtownie ne. narzędzia
i
Detalicznie
prawiła rekord światowy w hali na 50
„ZAGON”
totr., Osiągając 6:2 sek. Rekord WalasieKRAKÓW - BASZTOWA 17
wiczówny wynesił 6:4 sek.
Cenniki bezpłatnie
S55
Na tych samych zawodach bieg na 1
milę ang. 16009.3 mir.. wygnał Ventżke
w 'zasie 4.10.2 (rekord amerykański w PIANINA i FORTEPIANY
hali) przed Cpm^igŁ^mem i Da wapnem.
światowaj sławy marki

„SH PilUfl

„ARNOLD FIBIGER” — KAL ISZ
CKS w Lipinach
(dostawca Polskiego Radja y Komserwatorjów
*
Dzisiaj o godz. 14 odlbędzc się na muzycznych) stale wyróżniana na wszech
boisku w Lipinach spotkanie .pomiędzy światowych wystawach jako naiiepszy fa
brykat polski. Niskie ceny, dogodne waruu
*
CKS Czeladź i TS „Naprzód”.
ki. Dostarcza po cenach fabrvczinych pr\z
*dCKS przyjeżdża do Lipir. w. pełnym stawHel: JAN FILEC - KATOWICE irl. 3-go Maja 21. Teł, 320-39.
składzie. Drużyna znajduje s'ę w dobrej
formie, toteż spodziewać się należy, że
zademonstruje niezłą grę.
Tran leczniczy, świeży
„Naprzód4 wystawi do powyższych za
oryg. norweski „Goldmedal"
wodów swój najflepszy skład z Piecem-. I
nadszedł i poleca go: —8854
i Michalskim na czele.

SKŁAD APTECZNY

M. JAGIEŁŁOWICZ

PROGRAM RADJOWY
NIEDZIELA 23 LUTEGO
9.00 Sygnał czasu i pieśń „Nie opuszczaj
ńa<s‘‘. 9.03 „Gazetka rolnicza". 9,15 Koncert
popularny (płyty). 10.00 Transmisja nabo
żeństwa ze Lwowa. Po nabożeństwie koncert
symfoniczny (płyty). 11.57 Sygnał czasu, hej
nał 12.05 „Co słychać na śląsky£‘ 12.15 Po
ranek muzyczny. 14.00 „Ogłoszenie małżeń
skie’* ironiczna nowela Wł. Perzyńskiego.
14.20 Melodje ż operetek i filmów dźwięko
wych. 15.09 „Refleksje" autorecytacje Janiny
Zabi-erzewskiej. 15.10, Melodje węgierskie (pły
ty). 15.22 „Otrzymywanie i pielęgnowanie in
wentarza" pogadanka. 15.35 .Pieśni śpiewa
Stefan Nowita (płyty). 15.45 ,.Mlekoi jego
droga od producenta do konsumenta" poga
danka. 16.00 „Chwilka ,pvtań" pogadanka dla
dzieci starszych. 1615 Koncert reklamowy.

16.25 ,3óiry i bojki śląskie". 16.55 Teatr wy
obraźni u obcych: Holenderska komedja słu
chowiskowa pt. Amierć papieru44. 17.30 Trans
misja koncertu w wyk. małej ork. PR i so
listów: Hanny Brzezińskiej. Heleny KorffKaweckiej, „Te Czteryu, Jerzego Czaplickie
go, Tadeusza Olszy i Leona Wyrwicza z sali
hotelu ^Bristol
**
w Warszawie. 19.40 Wiado
mości aportowe. 19.45 „Co czvtać?“ nowości
literackie omówi Leó-n Pawiński. 20.00 Utwo
ry Franciszka Schuberta w wyk. Maryli Jo■nasówny i Stefana Witasa. 2^-45 Wyjątki z
pism Józefa Piłsudskiego. 21.00 „Na wesołej
lwowskiej fali44. 21.30 „Wycieczka na góry
Pantelikon“ feljeton podróżniczy. 21.45 Wia
domości ąportowś. 22.00 Koncert orkiestry
marynarki wojennej z Gdyni. 22.30 Muzyka
tameczna (płyty).

Z CAŁEJ POLSKI
STAN WÓD I LODÓW
NA NASZYCH RZEKACH.
Lody nii wszystkich rzekach Polski
pojawiły się około 10 bm., początkowe
w formie śryżu i kry względnie lodu
brzegowego. Około 12 ban. na niektó
rych odcinkach Wisła zamarzła na całej
szerokości, w szczególności w okolicach
Zawichostu, Ot-rówka, Otałęży i innychW dniu tym zamarzła znaczna część rzek
dorzecza Dniestru, Prutu i Prypeci. Obecnis wolir.e są od lodów tylko jeszcze
niektóre rzeki karpackie o większych
spadkach. Lód o największej grubości
występuje w górnym dorzeczu Niemna
(około 35 cm.), na Dź winie (do 30 cm.),
w dorzeczu Prypeci, Dniestru i Prutu
(ókofy) 20 cm.), na Wiśle w Zawichoście
grubość lodu wynosi około 14 cm.
SPÓŁDZIELNIA ZDROWIA
ZAŁOŻONA PRZEZ CHŁOPÓW
W jednej ze wsi pow. przeworskiego
powołano do życia spółdzielnię, mającą
na celu zapewnienie pomocy lekarskiej
dla członków. Do spółdzielni zapisało się
około 250 rodizin-. chłopskich, które opła
cają minimalne składki. Ze składek tych

plaeor.e są lekarzom niewielkie pensje,
wzamian zta to lekarze obowiązani są
przyjmować członków sipółdtzielnd, pobie
rając za wizytę 1.50 zł.— Apteki nie po
bierają od spółdzielni żadnych opłat,
zgłosiły jednak gotowość Liczenia człon
kom spółdzielni za lekarstwa o 10 proc,
taniej. Spółdzielnia będzie miała mini
malne koszta administracyjne, umożliwi
natomiast ni ez>emożnym chłopom korzy
stanie z pomocy lekarskiej.

& fia Sisagin I ililitjl
Zaszczytnie znany w całej Poilece spec ja
lista z długoletnią praktyką M. TIŁLEMA X
z Krakowa, ul. Szlak 39, wynalazca no
wego systemu opatentowanych bandaży •
stosujący je z najlepszym i najradykainiejszym skutkiem
na różnego rodzaju
najniebezpieczniejsze i najzatstarzalsze

PRZEPUKLINY
(ruptury) u Pań, Panów i dzieci .ze zlec,
lek. nawet w wypadkach, gdżie różnego
systemu bandaże nie pomogły, przyjeżdża
dć Sosnowca i będzie przyjmował od
23 — 28 lutego b. r. włącznie, w Hotelu
Centralnym, ul. 3-go Maja 11, ód godz.
2.30 —5 popoł.’*
Żądajcie iuformaćyj' i wyjaśiirień • bez
płatnie z Krakowa!
985

MEBLOWO-BUDO WLANY

włażę.

Cichy Antoni I

mistrz stolarski
SOSNOWIEC.
ul. Piłsudskiego Nr. 52

Wykonuje wszelkie roboty meblowe od
„TELEPATY4* DO ZŁODZIEI.
najskromniejszych do
najwykwintniej
szych według najnowszych katalogów
W pismach żydowskich w Wilnie ukrajowych i zagranicznych.
kazał się list otwarty do złodziei: „Sza
wykonanie pierwszorzędne pod gwarancją
nowni pamowie złodzieje! Od 20-tu lat
Ceny kryzysowe.
f
jestem telepatą,, n:gldy jednak przez ten
Warunki płataośei b. dogodne,
czas, nie wyrządziłem wam krzywdy.
fiesta OfOzjiind sprzedaż raefil! . 9103
Wzywam was obecnie, do zwrotu rzeczy
skradzionych u rąbina Kahana, w prze
ciwnym bowiem razie., wykryję was przy
pomocy tełepadji, a wtedy biada wam.
STRACH.
List podpisał „profesor telepaci" Mes- Północ, Ulice puste. Felek i Hipek wraca
simg. Rabiniow-i Kahanowi skradziono ją do domu. U 3vyłotu ulicy spostrzegają
niedawno depozyty w s-umie 5.000 zł- jakieś diwie-sylwetki.
— Felek! przejdźmy- na -drogą stronę.’
Klątwa rzucona r.a złodziei w synagodze
—.Dlaczego?.
nie -pomogła, wobec. czego głos zabrał
— Ostrożność nie zawadzi.. My jesteśmy $atelepata.
mh a ich jest dwóch.

I

i

I
I

Masz zamiar przeprowadzić się?
CHCESZ UNIKNĄĆ KŁOPOTOW
ZWIĄZANYCH Ź PRZEPROWADZKĄ?

s

„WYGODY”
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 48.
tel. 10-14.

fyeSńi^źftiej- w
ko iU
.
v

I

ZAKŁAD STOLARSKI

list

Gwiazda (Warszawa) — Brygada
(Częstochowa) 9:7.

Bokserzy stołecznej Gwiazdy poko
ra li częstcchowslką ..Brygadę4 w sto
sunku 9;7, przyczem Brygada uzyskała
4 punkty walkowerami.
Bokserskie mistrzostwa Polski
1'ziśiaj rozegrają się przedostatnie ak
ii itóyriówyiih u alk o mistrzostwo Poilslki w boksie. Po t-pc tkaniach niedziel
nych — wąrsaawiskiem między poznańską
Wartą a Skodą i ewiętoehiłow ickiem mię
dzy łódzkim IKP o IKB — pozostanie
ostatni rui mecz Skoda — IKP w Łodzi,

chociaż nie jestem
zupełnie ładna.
Mam za to ślicz
ną cerę, którą uzyskałam przez
puder

I
&

.KTTRJER ZACHODNI"

10.

niedziela 23 lutego 1936 rcfcu.

DROBNE OGŁOSZENIA
POSADY
i PRACE
ONDULATORKA
nuanicunzyetka z do
brem i początkami szu
ka posady od zaraz.
Zawiercie skrzynka
poczt owa j4
981
FRYZjjuhiaiA

męeko-damska,
siki
pde rwszorzędtoa, ze
znajomością ondulacji,
manicure, robót włoeo
wych, ukończony
*
kurę
kosmetyczny w Warsza
iwie, .poszuku je iposady. Najchętniej wy
jazd do Gdyni. Wiado
mość: Fil ja Dąbrowa.

SPECJALISTA
uczy języka niemiec
kiego łatwą
metodą
konwersacji. Będzin—
Sienkiewicza 3-401
993
ZŁOŻY
1000 zł. kaucji bezro
botny rutynowany pra
cewnik umysłowy, po
szukuję
jakiegokol
wiek zajęcia. Sosno
wiec (pou „lOOO”. 1006

DOM
w Częstochowie dwóch
piętrowy, cztery ofi
cyny, w tem 2 sklepy,
ogród wa rzywno-owo cowy, w centrum miae-ta, 10 minut od Kate
dry, 15 minut do dwór
ca. Dochód miesięcz
ny 600 złotych. Wia
KUKSY
domość: Częstochowa,
kosmetyczne Katowice Narutowicza 38, wła
Teatralna 8 — kształ ściciel Cena b. przy
796
oę zawodowe kosme- stępna.
tyczkF. Początek za
MEBLE
jęć 1-go marca. 995
najkorzystniej kupisz
KONCESJONOWANE na rety. Obligacje po
kursy kroju, szycia — życzek. Mechaniczna
modelowania Zaborow Stolarnia Antoni Poił
skiej. Krój nowocze Będzin, Narutowicza S
sny Akademji Pary obok poczty telef 1-47
skiej. Kończącym świa —!——
dectwa praw.no. Sos.no
wiec. Piłsudskiego 18— bilard kręgielikowy. oróg Dęblińskiej,
936 raz urządzenie restau
racyjne. Wiadomość
w Administracji K. Z.
UZDROWISKA
969

OBSŁUGAGZKA
czysta z dobrem pra?o
waoiem potrzebna. —
Zgłoszeń ia do Admi n i
etracji pod „Zaraiz
*
1.
1025

BYSTRA
Pensjonat D-ra Szarewiskiago dla zdro
wych i uzdrówieńców
Pokój ,j pięoiorazowem utrzymaniem zl
5 do 5 zł 50
961

OŻENKI
POTRZEBNA
zdolna skilepcwa, kau
SZUKAMY
ŻON
cja 500 zł. Wiadomość
lAdttninistracj a.
1007 domaiorek przystoj
nych bez przeszłości.
Pełnowartościowi na
MŁODY TECHNIK
potrzebny do biura ■tunowlekach. Oferty
techniczno - handlowe Dą’ rewa Górnicza —
go, do akwizycji i ko skrytka 14
*) Technik 28
respondencji.
Oferty bib Rachmistrz 33 989
składać w Administra
cji ^Kurjera Zachod
KUPNO i
*"
niego
pod ,Ł. M.“
1003
SPRZEDAŻ
POTRZEBNA
kucharka czysta i ucz
elwa Świadectwa wy
magane. Zgł&śzać się
od 2—1 popoł. Sosnouirc 3.g<, Maja 11 m.
4. Krzemuska.
1001
P01RZEBNA
służąca z gotowaniem
od zaraz. Sosnowiec.
Ilefcerta 5 Służaikowa
989

PIELĘGNIARKA
mająca średnie wy
kształcenie, jednorocz
ny kurs ilelęgniarek
społecznych i kurs sa
nitarny poszukuje po
sady za skrom.nem wy
nagrodlzendem. < Naj
chętniej w stacji opie
kj nad matką i dzicc
kiom lub w żłóbku. Ła
s>ka»we zgłoszenia: So
snowiec, .Kurjer Za
chodu i “ pod pielęgniar
ka.
996

DOM
t-olidnie budowany z
bgrodem ewentualnie
plac w śródmieściu
Sosnowca lub Katowic
kupię. Zgłoszenia pod
..Dom ’ wraz z dokład
nem .podaniem warun
ków do ..Kurjera Za
chodniego".
973

3 POKOJE
z wygodami i kuchnią
do wynajęcia Sosno
wiec. Żeromskiego 12.
554
DWA POKOJE
kuchnia, przedpokój
z wygodami zaraz do
wynajęcia, wiadomość
Zakręt 7.
679

Oddają one nieocenione wproit uslu-i, gdyż talerze
na nich postawione zagrzewają się szybko i potrawy
podane na stół na tych talerzach nie stygną.

■
B
■

3 POKOJE
z kuchnią nowocze
śnie urządzone, sło
neczne, zaraz do wy
najęcia. 1 Maja 14.
965

Podnóżki

RÓŻNE
mieszkania z wygoda
mi do wynajęcia So
snowiec, Dekerta 5 —
I D.____________ 900

Informacje i pokazy

DO WYNAJĘCIA
garaż murowany lub
składnica. Elektrycz
y/« POKOJU
do szycia ręczna 40 zł. ność śródmieście.. So
nożna bębenkowa 80 snowiec, Piłsudskiego z kuchnią, wygodami,
zł., gabinetowa Singe- 12 doizo-rca wskaże. 998 słoneczne do wynaję
cia. Sosnowiec. Piłsudra jak nowa 190 zł.—
DO WYNAJĘCIA
skiego 25
1012
sprzeda Oderberg So
snowiec, 3 Maja (13) 2 pokoje z kuchnią i
MIESZKANIA
przedpokój.
Sosnowiec
11-a.
967 Pogotowia 5 za Sądem 2 i 3 pokojowe z wy
Okręgo w y m.
997 godami do wynajęcia
KUPIĘ
Sucha 24. Wiadomość
wózek dziecinny d«uży
SKLEP
m, 9._________
1052
używany. Zgłoszenia— kolonjalno - spożyw
fil ja Dąbrowa.
987 czy, dobrze prosperu CENTRUM Sosnowca
jący do wydzierżawie handlowy lokal parte
BACZNOŚĆ!
nia zaraz. Wiadomość rowy dziewięć okien
Kafle białe 2° ST
ul. Piłsudskiego 61 -- wystawowych, sześć
ka sprzed a.je kawia r Mucha.
1002 pomieszczeń około 200
mtr. kw.. do tego ga
nia Zielińskiego — Sie
POKÓJ
wierz, Rynek 34. 999 umeblowany, wygody, raż, szopa, dwie piw
nice,
dobry dila banku
odidlzieilue wejście do przedstawicielstwa,
MEBLE
ca
wynajęcia. Sosnowiec
ua raty, za gotówkę Piłsudskiego 108. 1015 lość lub część do wy
najęcia —Piłsudskiego
są na składzie: syNr. 16.
805
DO WYNAJĘCIA
pialki, kredensy sto
łowe, wykonanie naj sJdęp 2 pokoje z ku
P
OK
ó
I
nowszych modeli, po chnią, pokój z kuchnią
cenach
kryzysowych wygodami, pojedynczy umeblowany lub bez
— gospo
~~ wvnajęcia
••
■Sosnowiec, Będzin < 1 a i umeblowany. Nowa do
'
1005 darz
’
Prosta_ 12.
1030
15. Makarewicz.
li>14 4

PIANINO
krzyżowe zupełnie do
bre sprzedam 650. So
snowiec, Bielecka 6 —
Gałkowa
1018

Lecznica

PRZYJMĘ PANA
na mieszkanie z caprzychodnia
łodziermem utrzyma
niem od 1 marca 1936 chorób skórnvch i we
r Wiadomość ..Kurjer nerycznych ..Pomoc’1—
Zachodni".
1079 Sosnowiec, Sienkiewi
cza 17a.
361

Różne
NASIONA
Inspektowe i grunto
we dobrej siły kiełkowa
nia, nawozy sztuczne,
oraz porady ogrodni
cze. Poleca kwiaciar
nia „Araukarja
**
—
Dąbr. Góro. 3-go Ma
ja 10.
986

jSCOPPERFIEŁD
Tai

3^ J

/J

£5
Koncert gry aktorskiej. — 65 orwiazd. — Nadprogram

Tygodnik Pata

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

Wielka operetka Jan na STRAUSSA, która rozbrzmiewa
na całym święcie • czarem swych nietporównanvc,h mclodyj pt.

WIE

POKÓJ
Burs puoBla pmn
kawalerek^ ewentual
nie na biuro do wyna do władz administra
jęcia. Wiadomość Pił cyjnych o>raz przepifiysudskiego 54. goepo- wań maszynowych —
BOLESŁAWA WYLONA w Sosnowcu, ul.
POKÓJ
Warszawska
12. 1019
umeblowany centrum
do wynajęcia od 1-go
CHRZEŚCJAŃSKA
marca.
Piłsudskiego pracownia
bielizny
14-a parter
1024 męskiej i chłopięcej
na miarę poleca wy
KAWALER
poważmy
poszukuje kwintne wykonanie.—
jako sublokator, mieś z Były pracownik Opue
kania niedrogiego, ci Koc w Warszawie i
chego, najchętniej u Wawel w Soanowcu.
samotnej pani w So War&zawska 6, trzecie
snowcu —dzieilnica o- podwórae-. Niziński.
bojętna. Wiadomość _________________ 687
pod poważny.
1023

POSZUKUJĘ
3 lub 4 pokojowe tg o
Z DNIEM 19 lutego
mieszkania w nowym 1936 r. otworzyłem biu
domu z wygodami 0- ro pisania podań do
ferty pod „Aleje“.
władz administracyj
nych i sądowych w
Zawierciu 5-go Maja 7
Monumentalne arcydzieło filmowe
Biuro czynne codzien
nie od godziny 8 do
18. Aleksander Kos'-Ml
sek.
1000

„KOLEKCJONER-

KINO

sklep Elektrowni

MASZYNY

Dziś!

EfltN

ra

Ili

Cena zł. 27 na 10 rat

płuc oraz koklusz, powinien natychmiast zabrać się do lecze
nia. Dobrym środkiem na choroby płuc okazał siię preparat
FagOsol. Przy użyciu Fagosołu zmniejsza się kaszel. F^gosol
dostać można we wszystkich aptekach. Skł. gł. apteka H.
Ros&nst-adia. Warszawa, Plac Grzybowski 10.
659

DLA ZBIERACZY!

WARSZAWA,
AL Jerozolimskie 27
KUPNO i SPRZEDAŻ

\lw
i
1

Chorzy na płuca

KINO

Monety, Medale, Ban
knoty, Bony i Znaezki
pocztowe
do zbiorów
wszelkich państw i epok
korzystnie do nabycia
1020
w firmie:

\ Nowość!!!

LOKALE

TTCW----POKÓJ
kuchnia,
przedpokój, umeblowany do wyna
służbowy, wvg<
ygoay do jęcia śródmieście. Wia
wynajęcia. ~
Pogoń — domość pracownia gor
Żytnia la, Tóg Rey- setów Duszower, So
manta.
1009 snowiec, Hale Rozwo
ju.
1969
POKÓJ
umeblowany z wygo
dami lub nie do wyUżdy. kto cierpi na k^zel, bronchit, chrypkę, zaflegmienie
najęcia Orla 5 b. 1028

■SIlBIliKB

Jfr. 53.

Baron Cygański

Muzyka cygańska walc i czardasz, wino taniec, tempcM.nienl
: swaweia synów puszty węgierskiej
W roi. gł Adolf Wohlbuck. Hansj Knoteck, F. Katnpers
NADPROGRAM TYGODNIKI PATA
i G. Falckenberg.
Następny program OSACZONA z Sylvią Sydney

Tapczany
nowoczesne otomany,
kozetki, materace. Cejn-y mtakie. Warunki
dogodne. Tapicerski Za
kład. Sosnowiec, Mo
drzejewska 7. Fajner.
KARBOLINEUM
SADOWNICZE
ohemikalja do tępienia
szkodników w polu i
ogrodzie,
nawozy
sztuczne R. Barczyk
Skład Apteczny, Bę
dzin. Kołłątaja i (róg
Kościelnej),
623

Biały *
Tydzień
w firmie

N. HEMU
przedłużony

ZAKŁAD
TAPICERSKI
Piotr Tomczyk. Scsn<
wiec, Nowopogońrka
19. Poleca nowoczos:»e
otomany, tapczany, fo
tełe kanadyjskie. Ro
bota pierwszorzędna
Ceny konkurencyjne-’
dorodne

B. Felczer
Szpitala św. La/a-Ut
w Warszawie
H Rudaiński przyjmu
je w goi/mach od 18
- 20. Dąbrowa Górur
cza,
uL Koś<wł
*zki
Nr 2.
n
WIERZYCIELE
Wiktora Jaworskiego
zgłoszą się do Franci
szka Bąbczyńskicgo w
Dąbrowie, ui. Krótka
13 w god'zinach popo
łudniowych celem omówienia windykacji
należności.
1008

Pokost
farby, lakiery, pend^t
szczotki, mydła. peHa do podłóg i t. p
po cenach najnadtezyd
poleca: Fr. Pietranek
Sosnowiec, Mościckie
go 15,
a vi-5 koście
h,
ROBIĘ DZIURKI
ma&zynowe w bieliźnie Tanio prędko. —
Nizi ńe-ka, Wa rs zaweki
6 trzecie podwórze.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Ubezpieczalni Społecznej w So
snowcu komunikuje, że wydawanie legity
macji. stałych ubezpieczonym okręgu sosno
wieckiego. którzy złożyli fotografje usku
teczniać się będzie od 24 lutego 1936 r. w
■kaucelarji Ośrodka Leczniczego Wawel,
drzwi. Nr. 3.
Legitymacje stałe dtla ubezpieczonych, za
których fotografie złożyły zbiorowo zakła
dy pracy -- wyda je nadal Wydział Ewiden
cji Ubezpieczali Społecznej, nil. 3-go Ma
ja 27.
Ubezpieczeni zamieszkali w okręgu bę
dzińskim i dąbrowskim mogą otrzymać tegitymacje w odnośnych Placówkach Teryto
rialnych: w Będzinie, ul. Modrzejewska 44,
w Dąbrowie, ul. Sobieskiego 1.
Dyrektor Ubezjpieczałni Społecznej
1017
w Sosnowcu (—) R. dhotowickl.

Arcydzieło grozyl

KINO
Jan”

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

Gabinet figur woskowych
W roi. gł.: FAY WRAY 1 LIONEL ATW1LL
w Sosnowcu al.
Warszawska 2. Uwaga: Pierwszy film, zrealizowany w całości w naturalnych
kolorach
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SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA
TeL 64. Skrytka poczt. 62.
8-5 "*
eraz
uuunetrowy jedaolamowy: na t-ej stronie,względnie
przedtekstem
60 gr.;
Po 10 wyrazów w każdeiu koszloją:
A< mi-lstracja: Pilsndskieso 4. Teł. 73. i s w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne to — W gr. za każdy wyraz. i
30 drobnych ogł. 20 al.
Redaktor ir11—?—y przyjmuje
1 § Szerokośćszpalt przed tekstem i w tekście 70 mm.,
za tekstem 35 mm.;w niedziele
tj
20 drobnych ogŁ 15.00 aL
10 drobnych ogł. 7.00 aL
od godz. 11 — 1 i od 6 — 7.
S
<i»»żej- Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzega_ ,
,
j O nie miejsca ogłoszeń Admin. nie odpowiada
|
5 drobnych oył. 4.00 ał.
Rękopisów redakcja me zwraca.
1
| Za każdy wyraz dodackow v don
*
■ -.i s:ę po 5 .
, Małachowskiego 7. - CZELADŹ. J. Dembiński. Staszica 16. - DĄBROWA GÓRNICZA. Krótka 11.
GRODZIEC, Kiosk
43. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszcwakiego —
ESZYCE, księg. W. Bagińskiej.
ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWIC^ kiosk p. Krupy. - ŻARKI, K
ÓW, kiosk St. Jaworskiego.
I nn^YKTOR NACZ STEFAN ARNOLD. - DRUK .KUR JERA ZACHODNIEGO
*
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