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PRZEDOSTATNI DZIEŃ PROCESU RRZESKIEGO
*

WYROK W ŚRODĘ 13 BM. O GODZ. 12 W POŁUDNIE.
wczoraj ostatnie ją za swój obowiązek oceniać materjał da na nich ustawa, pozwalająca im na „Byłeś członkiem Centrolewu44. Przypo
nietylko na niekorzyść oskarżonych, ale wet na zrzeczenie się oskarżenia. Tego mina się człowiek, który ma w kieszeni
również i na korzyść, boć są rzecznika jednak od prokuratorów nie spodzie klucz od mieszkania, ale wzywa ślusa
POLSKA RZECZYWISTOŚĆ.
mi wymiaru sprawiedliwości i służyć wam się i o to pretensji do nich nie rza aby wyważył drzwi. Byli bowiem
Te długie dni procesu — mówi on — mają wykrywaniu istotnej prawdy. Tak mam. Ale mam prawo żądać, aby wię tutaj świadkowie, którzy stwierdzili,
tak samo długo trwają, jak długie dni i głosi regulamin prokuratorski, powołu cej rzeczowo i z większą ścisłością uj czem był Centrolew. Minister -Składkow
ski 9 lutego 1931 r. powiedział w Sej
noce w Brześciu. Tu w pełni słońca Roz jący oskarżycieli do zajęcia stanowiska mowali zeznania świadków.
— Oskarżenie sprowadza się do słów: mie, że Centrolew czeka na wybory i
winął się obraz strasznej polskiej rze na straży ustaw i taki obowiązek skłatym sposobem chce zwalczyć rząd. Mi
czywistości. Przemawiam prawie ostat
mo to p. prokurator mówi o rewolucji.
ni, po kunsztownych przemówieniach
Ja rozumiem stanowisko, a nawet me
oskarżycieli, po znakomitych mowach
Wszystkim, którzy wzięli udział w czasie oddania ostatniej po
lancholię prokuratora, bo co zostało z
obrony ‘mam zebrać pokłosie przewodu
sługi drogiemu nam mężowi i ojcu
tego aktu, co się stało z rozdziałem o
sądowego. Co mam powiedzieć, przed
prasie i z dowolnemi cytatami.
czem się mam bronić? Gdzie są te do
— Wysoki sądzie, jest powiedziane w
wody, przed któremi mam zachwiać wia
akcie oskarżenia, że rewolucje przygoto
rę sądu w ich prawdziwość? O czem
a w szczególności Zarządowi Gwarectwa „Hr. Renard” Dyrekcji Gór
wywaliśmy
od 1928 r. do 9 września
mam mówić? Czy o konferencji u gen.
niczej, Zarządowi kopalni, współpracownikom, kolegom i robotnikom,
1930 r„ a dalej jest powiedziane, że 23
Kukiela, w której nigdy nie brałem uoraz Duchowieństwu, chórowi koleżeńskiemu, panu Sandalewskiemu
maja 1930 r. wyszliśmy w teren, a na
działu, czy o wiecu w Podbrodziu: Czy
w Sielcu, jakoteż znajomym i życzliwym składamy z głębi zbolałego
stronicy 91 aktu oskarżenia, że 1 wrze
mam się bronić przed opinią policjan
serca serdeczne „Bóg zapłać.
śnia 1930 r. Centrolew rozpoczął akcję
tów, która w oczach oskarżycieli ma
Zona i dzieci.
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rewolucyjną. Czem więc są materjaty z
posiadać większe znaczenie, niż zeznar
przed 1 września? Od 1 do 9 września
nia mężów społeczeństwa, znanych oby
konferowaliśmy na temat wspólnej listy
wateli? Nawet w sumieniu oskarżycieli
wyborczej, a 9 zostaliśmy aresztowani.
te zeznania znajdą większą wartość od
Czy w ten sposób można oskarżać?
zeznań policjantów. Nie przed opinją
— Macie do nas pretensje, że siedzi
policjantów będę się bronić ja, który
my razem z socjalistami. O to ja mogę
dla państwa położyłem zasługi w miarę
mieć pretensję do p. prokuratora, bo
mych sił. Czy mam negować fakty,
p. marsz. Piłsudskiego.
WARSZAWA, 9.1.
myśmy się tu sami nie posadzili. My
przedstawione tutaj przez p. WolaniecNastępnie min. Ghika odbył konfe będziemy zwalczać socjalistów, bo na
Rumuński
minister
spraw
zagranicz

kiego, iż odczytałem z gazet opozycyj
rencję prasową, na której mówił o sze programy, są bardzo różne, ale z te
nych,
ks.
Ghika,
który
od
wczoraj
nych pewne ustępy na wiecu? Czy mam
y Warszawie,
południe
stosunkach xprzyjacielskich
_1
' 1
między go nie wynika, abyśmy nie mogli iść ra
-------- i., 'dzi£
J .w ....
.
się bronić przed jego dziwnem zuchwal bawi w
przyja.ł w apartamentach swoicli w ■'Polską a Rumun ją. Największe zain zem, gdy idzie o praworządność w pań#
stwem zmiany zeznań na moją nieko
hotelu Europejskim przedstawicieli teresowanie wzbudził ustęp, dotyczą stwie.
rzyść?
cy rokowań z Sowieatmi. Minister Wyrażam przekonanie, żc wyrok bę
— Nie mam zamiaru przed czem kol- prasy stołecznej i zagranicznej.
O godz. 1 popołudniu obecny byl wspomniał o rokowaniach polsko-so dzie zgodny z prawem i sprawiedliwy
wiek bronić się, bo i prokuratorzy nie
na śniadaniu, wydanem przez ambasa wieckich, o rokowaniach sowiecko - kończy poseł Kiernik.
wiele o mnie mówili. Muszę za to zwró
dora Francji p. Larochea. Na śniada francuskich, a wreszcie o rokowaniach
Po zakończeniu jego mowy przewod
cić uwagę na inne rzeczy, na metody,
niu tem obecni byli p. min. Zaleski, rumuńsko - sowieckich i wyraził prze niczący zarządził krótką przerwę, ]>o
które zastosowano do nas, gdy areszto
konanie, że rokowania te dadzą wyni której zabrał głos ostatni z oskarżonych
poseł
polski
w
Bukareszcie
p.
Szemwano nas.
bek, oraz poseł rumuński w Warsza ki pozytywne, a nawTet zostaną zakoń poseł Putek.,
— Podstawą do aresztowania nas był
wie p. Bilciurescu, wiceminister Beck, czone jeszcze przed konferencją roz Przewodniczący dwukrotnie, zaraz na
memorjal p. Kaweckiego o działalności
szef protokułu Romer, minister Schae- brojeniową.
wstępie przerywa „ostatnie słowo44 p,
poszczególnych posłów. O innie pisze
P. min. Ghika opuści Warszawę-ju Putka. a wreszcie odebrał mu glos.
tzel, szef gabinetu p. Szumlakowski i
się tak: „Władysław Kiernik brał udział
tro
o
godz.
3
popołudniu,
udając
się
Wyżsi urzędnicy: >
Rozprawa została zamknięta.
w organizacji pochodów4’. Chcę zapy
Popołudniu p. min. Ghika przyję w drogę powrotną do Bukaresztu.
Ogłoszenie wyroku nastąpi w środę,
tać panów oskarżycieli, jak oni rozu ty został na specjalnej audjencji przez
13 stycznia, o godzinie 12 w południe.
mieją rolę posła, a w szczególności opozycyjnego? Czy poseł opozycyjny ma
za zadanie odprawiać nabożeństwa ma
jowe? Czy ma być pochlebcą? Nie bę
WARSZAWA, 9.1 (lei. wl.) Bawi
dę wchodził w szczegóły, ale to, co sta
obecnie w Warszawie u ambasadora
ło siię podstawą wywiezienia mnie do
LONDYN, 9.1. Jaik twierdzą w tokij wiiidaiial zimaasizony wy&adlziic na ląd chiń Larocha szef sekcji rozbrojeniowej we
Brześcia, nie było przedmiotem badania
przez pi
okuraturę
*
i sędziego śledczego. skich kolach poinformowanych, gabinet ski swoich ma-rymanzy, a nawet do bilo- francuskiem ministei-stwie spraw zaJako członek rządu Rzeczypospolitej, jaipońiski nie powziął jeszcze decyzji, katdy -najważniejszych portów chiiWkich. g ra nicznycli. M assig li.
zasłużyłem na większą uwagę. Trzeba czy odipowie na ostatnią notę Stai nów
Zjedinoczonych . w sprawie Manidtżjuirji.
było bodaj pozory prawa zachować.
W j-aipońskiem ministerstwie spr. za— Jeżeli do nas wygłasza się apele o
zachowanie rycerskich metod lojalności grainiczinych oświadczają, że o ile odipoy walce, to uważam, że obowiązuje to wieidż do St. Zjedn. zostanie wyisfosowaponurej zbrodni brzuchowickiej.
ównież i prokuratorów, a oni nie ujęli mai, to rząd zaJimie w niej stanowisko, że
LWÓW, 9.1. Zbrodnia. dokonana na chylą się raczej do tej drugiej tezy.
prawy wszechstronnie. Prokuratorzy ma operacje Jaiponjii w Mamdlżuirji żadną
W edlug niepotwierdzonych dotych
miarą nie naruszyły siuwemeniności Chin. Elżbiecie Za-reinbiaince stała s-ę jaikgdyczas wiadomości, aresztowany został o
Jaiponja jest zdania, że suiweiremność by psychozą całego Lwow a.
W mieście nie mówi się o niczem In grodn-ik w willlli Zairemlbów, Kamińsk o
adimiiniisitiracyju-a Chin w Manidżturji li
Aczkolwiek policja twierdzi, iż aresz
niała jedynie de. nornine, a nie rzeczy nem, tylko o potworinem moredirsitwie w
wilii .'birzuichowickiej. Najgorętisizć dęba towanie to nastajpiibo w związku z jawiście.
Dailtej oświadczenie ministerstwa pod1- •ty toczą się wokół osoby dortuniemamej kiemś; dirobnemi przewinieniem, to Jed
kreślia, że Jaipomja nie może ograniczyć morderczymi. aczkolwiek bowiem ws«y- nak opinja fakt ten ściśle wiąże z mro
swej akcji w Maindlżuirji, gdyż podjęła sitlkie pozory’ wskazują na to, że nikt in kami potwornej -zbrodni.
Powstaje także wątpliwość, czy zbro
ją jedynie dla .zabezpieczenia swoich ny, tylko Rita Gor-gonowa Jest tą. któ
uiprawiniień, wypływających z trakta ra przecięła nić żywota miłodej' d-zic-A - dnia została dokonana diżaiganem, który
tów., ani też n>ie zamierza żądać niczego czyny, to Jedlnalk zdecydowanie pewna znaleziono ‘ w basenie, w -wodzie. Mimo
więcej, jaik tylko tego, co jej na podlsta postawa airesiztowainej, Jej nieznnącony starannych ;oględzin, nie sipotsrizieżonc
niczeim spokój i pewność siebie wywo na nim śladów krw i, któręjby napewino
wiię iraikit-taitów się należy.
Jaiponja- kontynuować będizie w Mam- łują pewne wątpliwości; które jeszcze lodowato' zimna woda basenu nie zmy
diżurji
nadal
politykę
„-otwartych bardziej spotęgowała wiadomość. iż sek ła. Oprócz tego .na miejscu zbrodni znadrzwi“ i nie ma zamiaru okuipować Main cja zwłok nie wyklucza możliwości lezio-no odciski palców osób tirzeoich,
które natychmiast przesilano do Wairfzadiżuirji na stałe, Jęcz tyllko szereg oko zbrodni na tle s-elksuiailineim.
Jednakże bardziej prawdopodobnie wy do powtórnej ekspertyzy.
liczności zmiuisil ją do wysilania swych
_____ stała się t-eiremeim
birzuchowicka
wojsk. Mimo tego oświadczenia, jak do- pn-izedisitarwia się koncepcja, iż zmiany te t Willa ______
motsiżą z Tolkjo, rząd japoński planuje •zostały wywołanę cellowo przez spraw pi elllgirizyim-ek mieszkańców Lwowa i oezeireg dalszych .niepirzyjacieilskiich za cę zbrodni', który w ten sposób chciał koł-czinych wiosek. PolneJa z t.rudcun
oidwrócić od siebie uwagę !władiz. Jeśli powstrzymuje tem olbrzymi napływ cie
rządzeń wobec Chin.
Z kół uirzęidowych oświadczają, że się weźmie pod uwagę nic-sily chamy kaiwyeh, calem i godżiimiaani stojących
NOWY PREMJER CHIŃSKI,
wobec wielkich strat handfltu japońskie spryt i obrotność Gorg omowej-, konceip- pirzed liukśws-ouym budynkiem willi i
hm Fo, został przez zarząd Kuomintangii go, spowodowanych bojkotem towarów cja t<a nabiera wszelkich cech zupełnej której wiriętirz-e kryje tra alcziną fajom
wybrany premierem nowego chińskiego
japońskich w Chinach, rząd będzie się możliwości. To też komiisia śledcza przv nice.

Pierwszy rozp-ocząl
słowo p. Kiernik.

ś. p. Władysławowi Kopińskiemu,

Min. rumuński Ghika
o rokowaniach z Sowietami.

ZAPOWIEDŹ BLOKADY

Gość z Francji

PORTÓW CHIŃSKICH.

NOWE SZCZEGÓŁY

rsTT ODWr

Nr. ?.

niedziela TO stycznia TO52 roKu.
Podziękowanie.

Zn Wyleeienie a ciężkiej choroby
mojego syna składani serdeczne podxiękowanie P. P. Dr. Di. Chmielewskiemu
i NaslłoWskiena
*
oraz P. felczerowi W.
Odalsklfemu.
Szczepan Czapla,
Sosnowica, Walc. Hr. Renaid.
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Przed sąd doraźny

OBRAZKI Z WIELKIEJ POWODZI W QKOLICACH DESSAU.

Przed przesileniem gabinetowem we Francji
List Brianda do Lavala.
r-o w pierwsizej połowie przyisiżlogo ty
godni ia.
Według„Exće]is'iorau dymisja Ęniainda jest już przyjętą, miimój że mindeteratwo tipraiW zaigrainicziitych zaprzecza tej
wiadomości. Ustąjpienie Brianda jest
pewne, o czem dowie się oficjalnie ^połecżeńtdwo firąiricuflkie $o pogrzebie mim.
Maginot.
Pńasa- framcusika naizywa przyszły r®ąd

— .rządem zjedtwczeu ia pairodowegó.
Prawd&poMja.ić LaWil, ópFófez sftćłóstwa
■galbtńeitu, obejmie tekę 'mdiniietaa spraw
z-aeranicznych. Jako miiąlstetr Iworjitty: je»i
■wymieiniańy dotychczasowymiinisteir roi
u>ic lwa, Tardiera, którego .ziasłąipi -w.icemin»ter. Podtotab Layail w tlalsizy.m.icią.gu czyimi strania o pozyskanie'dila; rża.dii
ipirzychyllino-śei socjalistów i radylkahiydl
sńejatatów.

PODZIĘKOWANIE.

PAUL BONCOUR
ddmtiieiftaiiy następca Brianda na stanowi
sku francuskiego ministra spraw zagrań.
PARYŻ, 9.1. Kryzys giaibiinetowy we
Er-aifiCjii ma pr-zeibieg liatgodny i, wbrew
dotychczasowym zwyczajom, n<ie wywo
łu,je w piiaeie namnięitińej polityki.
Prenajer Lavał posiada Mat B r Landa ż
prośbą o dymdsje. Li&t ten niie został do•ychczais roizipiec^ętowamy, a otwairciie na
stąpi dopiero po pogrzebie Andrzeja
Maigiinot. W ten sposób La.val pragnie
■zamainifeisitować swą chęć niezalkłócaina-a
•uroczyeitej cli w iii.
Treść li*? tu. była Zćiikouniuiniikowaiiia ust
ni e Lara 1*0 w i pr zez Briamicla podczas
wczorajszej konferencji w ministerstwie
6ipr<3w zagranicznych Briaind oświadczył,
że z poWodlii zilego stóm-u zdrowia nie
czuje się na siłach do wzięcia ud®i.ail.u
w dwu konferencjach, których wymilk
będzie miał dla Francji decydujące
zmaczemie. Prosi więc, by mu pozwolo
no udać się na dłuższy odpoczynek.
Wysłuchawazy tego oświadczenia,
premjer Lavail zagadnął Briańida, czy
możliwe byłoby objęcie przezeń stano
wiska ministra. bez teki, jaiko przedsta
wiciela Framcji w Lidze Narodów. Zgo
da na tę propozycję wpłynęłaby dodat
nio na autorytet delegacji francniłslkiej.
Briańd odirzekł, iż jallokólwiek nie odnzuca kadegotrycizmiie propozycji, jednak
naraizió musi wstrzymać się od odpowiedizi ó&tateoanej.
PARYŻ. 9.1. Podczas konferencji pra
sowej, jaka odbyła się 'wczoraj na Quai
d‘Orsay, La.val oświadczyli, że jakkol
wiek treść listu Bitianda jest mu znania,
jednakże opublikowanie nastąpi dopi-e-

Próbny lot
NA POLSKIM SAMOLOCIE.
WARSZAWA, 9.1. (Tel. wł.) Na lot
nisku warszawskiem odbył się pierw
szy próbny lot samolotu wykonanego
w państwowych zakładach lotniczych.
Samolot ten będzie używany do lotów
nocnych. Będzie on mógł pomieścić
10 pasażerów. Ma zastąpić w lotnic
twie cywilnem Fokery,
...
W czasie próbnego lotu pilotował
kpt. Orliński. Lot trwał 26 minut i
próba wypadła dobrze. Samolot bę
dzie używany do przewożenia poczty,
a później dopiero pasażerów.

Za wyleczenie mojej żony z bardzo ciężkiej choroby, oraz za
troskliwą opiekę, składamy Wielce Szanownemu Panu Doktórowi Artu
rowi Broenowi) lekarzowi P. K. Ch. w Będzinie, najserdeczniejsze
podziękowanie
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Władystawowstwo Maćkowie.

Uchwały zjazdu rabinów.

ZA NAPAD NA LISTONOSZA.
W piątek wieczorem w bratnie do
mu przy ul. Żórawiej nr. -19 na listo
nosza urzędu pocztowego Warszawa
I; Zakrzewskiego, dokonano zuchwa
łego napadu rabunkowego.
Zakrzewski, wyszedłszy z urzędu,
otrzymał sumę 150Q zł., którą miał
rozdać adresatom. W chwili, gdy zna
lazł się na schodach w domu przy ul.
Żórawiej 19, napadlo na niego dwóch
osobników, z których jedeil uderzył go
kilkakrotnie żelazem po głowie, dru
gi zaś usiłował wyrwać torbę. Dziel
ny listonosz, mimo szalonego bólu, nie
pozwolił sobie wyrwać torby i prze
raźliwym krzykiem zaalarmował lo
katorów domu.
Jednego z opiyszków aresztowano.
Drugi, korzystając z zamieszania,
zbiegł.
Przeprowadzony do urzędu śledcze
go bandyta podał, że nazywa się Ro
man Wojdacki. Po sprawdzeniu oka
zało sic jednak, że nazwisko to jest
fałszywe.Przyparty- do niuru opryszek
przyznał się, że nazywa się Seweryn
Rożniatowski. i mieszka przy ul. Żó
rawiej 18. Nazwiska swego wspólnika
bandyta nie chciał wyjawić.
W ogniu krzyżowych pytań Różniatowslki przyznał się wreszcie, iż na
pad uplanowali wspólnie z Janem Tłuszczyńskim. Rożniatowski uderzył li
stonosza kilkakrotnie duszą od żelaz
ka po głowie, a Tłuszczyński miał
wyrwać torbę.
Poszukiwania, zarządzone niezwłocz
nie za drugim bandytą, zostały w kil
ka godzin zakończone aresztowaniem
Tłuszczyńskiego.
Obaj bandyci staną przed sądem do
raźnym. Grozi im kara śmierci lub
bezterminowe więzienie ciężkie.

SAMOBÓJSTWO

DWÓCH STARUSZKÓW.
Tebetrenl
wstnząsających
samo
Po trzydniowych obradach zakoń prowadziła konsolidację wszystkich bójstw były wczoraj raino miieszkatiiia
czono onegdaj w Warszawie zjazd sil, celem ratowania mas żydowskich pozy ul. Grzybowskiej 17 i przy ul.
ll-gó Lisifapada 8, w Waifflittnvje w
rabinów, (których przybyło przeszło od katastrofy ekonomicznej.
300 z całej Polski. W żjeździe nie
Ponadto zjazd rabinacki powziął na których popelniilii zamachy samobój
brali udziału prZedstawiciele rabinów ostafniem posiedzeniu kilka sensacyj cze: 71-Hfetoii Teodor Kailinnoweki oirdft
postępowych, uczestniczyli w zjeździć nych uchwał. Między innemi wyrażo 82-leiinii Jan KailliihiOWskii, mimo iden
jedynie rabini ortodoksyjni.
no uznanie i podziw dla najwyższego tyczności ilaziwiiek, nńcspokrewmetu ze
Omawiając sprawy religijne i spo sędziego do spraw matrymonjalnych, sobą. Wczoraj rano, gdy do mieszka
łeczne, mówcy podkreślali różne bo reb Dona, który codziennie załatwia nia przy ul. Gtizybowsraiej 17 zajmo
lączki życia gospodarczego, odbijają kilka zatargów rozwodowych. Podziw wanego przez 71-letniiego Teodora Ka
ce się w konsekwencji najboleśniej i należy mu się choćby z tego -względu, liiinowskiiego, b. technika w fabryce
tta życiu religiijnem i przyczyniające że, jak wykazała statystyka, reb Don wyrobów żelaznych KoiMiad Jamnuszsię do upadku moralności. M. . inne- na 6to złożonych skarg, zaledwie w kiiewiicz i S-ka, przyszła, jak żWykłe
mi rabin Kahane poruszył smutny los sześciu wypadkach udziela rozwodu, codziennie mlecżalrfca. na pukania jej
nikt nie odpowiadał. Hałas obudził są
kobet żydowskich, których mężowie a pozostałe załatwia polubownie.
zginęli bez wieści. W Polsce jest ta Zjazd bardzo ostro wystąpił prze siadkę Ryfkę Cuikiiernuainiową, która
kich kobiet przeszło 2000, nie mogą ciwko ślubom cywilnym. Pozateiń ra ■wręczyła mleczarce zapasowy kluc-z
cych z tej przyczyny wyjść powtór bini potwierdzili klątwę, rzuconą przez od mieiażkaniia Kalinowskiego.
nie zamąż. Dzięki współpracy spe 77 starców na rabina Eleazara Róża
Po otwonzemiiu dluzwii zastano Kalicjalnego komitetu w Ameryce udało nego, który siłą okupował bóżnicę W nowskiiego wiszącego w pozycji klę
sic w latach ostatnich otrzymać wia Rembertowie.
czącej, na grubym sznurku przywią
domości co do 300 zaginionych mę Jeszcze sensacyjnej przedstawia-się zanym do żelaznego wieśżaka na fra
żów.
sprawa rzucenia klątwy na bar „Me. mudze dińzwii. Sąsiad Kalinowskiego.
Zjazd uchwalił między innemi bar tropol" w Warszawie na Tłomackiem, Ijoipaiiowski, przeciął sznur i pnzomiósl
dzo ostrą rezolucję w sprawie ustaw utrzymywany przez ateistyczną orga desperata na łóżko. Wezwany lekarz
o przymusowym odpoczynku niedziel nizację „Bund". Rabini wyklęli nie- pogotowia stwierdził śmierć. Policja
nym, uważając Ustawę za „zamach tylko sam lokakł, ale i cały personel, Vin KWnisarjatu przeprowadził a rlona religję żydowską i podstawy życia wszystkie meble, dostawców oraz go ehodzertie, które ustaliło, iż Kalinówekonomicznego mas żydowskich" (!) ści, którzy tam spożywają trefne po śki popełnił samobójstwo.
Drugi wypadek zamachu samobój
Konferencja zwraca się do rządu i Sej trawy. Ale to nie wszystko. Od wczo
itau o przeprowadzenie do ustawy no raj nie wolno przechodzić po niepa czego miał miejsce pozy ul. 11-go Li
weli, na zasadzie której żydzi, świę rzystej stronie ulicy Tłomackiej. ani stopada 8. gdzie w miesżkainiiu swego
tujący w soboty, byliby uprawnieni zatrzymywać się przed oknem baru_ syna powiesił sic na sznurze, umocodo pracy niedzielnej. Dalej omawiano i,Metroipol“, a tembardziej czytać wy wanym na wieszaku w przedpokóju,
82-letwi Jan Kaliiriowski, b. dozorca
ciężką sytuację gospodarczą, wypo wieszonych za szybką jadłospisów.
wiedziano się przeciwko planowane
Bo też trzeba przyznać, że bufet ba fairgóWińska miejskiego, od trzech lat
mu wprowadzeniu ślubów cywilnych, ru „Metropol" jest wyjtąkowo trefny, pci-ostający bez pracy. Jęki stairea
szkolnictwu świeckiemu żydowskie a ponieważ grzech kusi, może więc usłyszał śpiący w pokoju syn. który
mu, przeciwko ograniczeniu imigracji doprowadzić do zguby najoobSżniej- naiychmiiast zerwał się z łóżka i prze
do Palestyny oraz napiętnowano ostro szą duszę. Dość będzie, jeżeli wymie ciął sznurek. Wezwany lekarz pogo
„działalność'1 rozmaitych „macherów" nimy kilka najczęściej spotykanych towia pnzewiiózł nieprzytomnego de
podatkowych, żerujących na nędzy w tej restauracji potraw: golonka z sperata do szpitala Przemienia Pań
żydowskiej. Zjazd wezwał rabirlów grochem, parówki z musztardą, pro skiego., Przy-cityną Zamachu samobój
do Wydalenia publicznego takich osob się w chrzanie, omlet na szynce, wąt czego była rozpacz z powodu braku
ników ze społeczności żydowskiej. róbki gęsie w śmietanie, ■ flaki z bu pracy. W o®tainich miiesiącacli Kali
Zjazd zakończono rezolucją do spo łeczką w maśle i inne specjały, od któ nowski już po raz drugi uisiluje ode
łeczności żydowskiej, by wobec nad tych nabożnemu izraelicie włos staje brać sobie życie, nie chcąc być cięża
zwyczaj ciężkiej sytuacji obecnej za dęba.
rem dla syna.
przestała walk wewnętrznych i prze-

Klątwa na bar „Metropol”.

„KUK JER ZA'OHUD5r

NOWY PROJEKT SAMORZĄDOWY
Rządowy projekt ustawy samorzą
dowej, który już w najbliższych
dniach ma wpłynąć do Sejmu, oprócz
zbiorowej gminy .wiejskiej i całkowi
tego uzależnienia wykonawczych or
ganów samorządu od administracji
centralnej zawiera także nową ordy
nację w yborczą do rad gminnych,
miejskich i powiatowych.
Zajmiemy się najpierw wyborami
do rad miejskich. Projekt rządowy
wprowadza tutaj całkowitą unifika
cję, jednak według zupełnie nowego,
dotychczas w żadnej dzielnicy niezna
nego, a zatem i niewypróbowanego
systemu.
Liczba radnych miejskich ma wynoęić:

że się zdarzyć, że gruipą, licząca kil
kanaście procent wyborców, może
otrzymać tyle mandatów, ile grupa
kilka razy liczniejsza, <o przy syste
mie proporejonal-nym jest zupełnie
wykluczone.
Bardziej szczegółową ocenę tego sys t emu po d w zgięci em • t eclin :<• z n y in i
politycznym przeprowadzimy w dal
szym ciągu dyskusji. Postaramy się

wówczas . przeniknąć intencje, które
skłoniły autorów projektu do wybo
ru tego właśnie systemu. Na razie o-,
graniczymy się tytko do ipodikreśle-.
nia, że jest on niesłychanie korzystny
dla nieznacznej nawet, ale solidarnej
mniejszości. Innemi słowy — jest to
znakomity przywilej dla Niemców i
dla żydów.
. .
Dowód szczegółowy nastąpi. M.K.

SKUTECZNY ŚRODEK
I przy wszelkich przeziębieniach orga
nów oddechowych i kaszlu działający
ochronni* i niedościgłej wartości lecz
niczej, stanowią znane od 40 lat

1

Prawd?
tylko x marką ochronną
„3 Jcdły-'
Z rfórą 15.000 notarialni* nwieriyte!nionych świadectw j*st aieibitym
dowodem dobroai tyehża.
Do nabycia wc wszystkich aptekach
i składach apt.
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12
W miastach do 5.000 mieszkańców
od 5.000 do 15.000 mieszk. 16
od 15.000 do 24.0<H) mieszk. 24
od 21.000 do 60.000 mieszk. 32
od 60.000 do 120.000 mieszk. 40
od 120.000 do 180.000 mieszk. 48
od 180.000 llo 250.000 mieszk. 56
poiiad 250.000 mieszkańców 64
Łódź ma otrzymać 72,, a Warszawa % radn.

Z tabelki tej wynika, że w razie
uchwalenia tego projektu i po uwzględ
nieniu nowego spisu ludności Poznań
miałby 64, Bydgoszcz 48, a Gniezno,
Inowrocław, Grudziądz i Toruń po 32
radnych.
Uderza w tabelce podzielność każ
dej cyfry przez 4. Nie jest to przy
padek, albowiem na tej podzielności
opiera się nowy system wyborczy.
Polega on na tem, że miasta, liczą
ce do 5.000 mieszkańców mają stano
wić jeden okręg wyborczy, natomiast
miasta większe mają być dzielone na
okręgi z odpowiednią liczbą manda
tów7.
Wyborca glosuje w ten sposób, że
ma oddać do urny kartkę nie z nume
rem, lecz z nazwiskami kandydatów,
ale tylko w ilości jednej czwartej ich
liczby, która przypada na dany okręg.
Objaśnimy to teraz na przykładach.
1) Miasto małe, liczące 4.000 miesz
kańców, stanowi 1 okręg, 'wybierają
cy 12 radnych. Wyborca głosuje tyl
ko na 3 nazwiska (jednej czwartej z
12) dowolnie przez siebie uznanych
kandydatów.
2) Miasto większe, liczące 10.000
mieszkańców, wybiera 10 radnych,
ale w okręgach. Przypuśćmy, że tych
okręgów będzie 2, każdy po 8 rad
nych. Wobec tego -wyborca będzie
głosował tylko na 2 nazwiska. Gdyby
miasto takie podzielono na 4 okręgi
(czego projekt-nie wyklucza), wybie
rające po 4 radnych, to wyborca
miałby prawo oddać głos tylko na 1
nazwisko.
Wybranymi są kandydaci, którzy
w kolejnym porządku otrzymają naj
większą icżbę głosów.
Jest to system t. zw. ograniczonego
lub ścieśnionego glosowania, istniejący
jeszcze gdzieniegdzie zagrancą (Szwaj
carja, Holandja), ale wszędzie już
uznany za wadliwy i niesprawiedli
wy. Albowiem przy systemie tym mo-

5.

BTedziela Tu srycznTa 1932 mat

Próżna praca i mitręga,
Gdzieś na strychu leży księga,
Pozostały strzępy, wióry,

Bo już księgę jedzą szczury.
Smutne szczurom z tego skutki,
Bo to gorsze jest od trutki.

Przed konferencją rozbrojeniową.
Przewidywna dywersja ze strony Sowietów i Niemiec

2 lutego mu się odbyć konferencja
rozbrojeniowa. Nad przygotowaniem
tej konferencji pracuje gorączkowo
l iga Narodów, aczkolwiek działalność
jej napotyka na przeszkody, z któ
rych najpoważniejszą jest konflikt
japońsko-ćhiński, w toku którego in
terwencja Ligi okazała się bezskutecz
na i nie przyniosła jej laurów. Wynik
wyborów w Anglji i ustąpienie,, gabi
netu Ldbour Party skomplikowało
sytuację o tyle, że Henderson, którego
Rada Ligi obrała lia przewodniczące
go konferencji, ustąpił ze swego sta
nowiska ministra spraw zagranicz
nych Wielkiej Brytanji.
Z drugiej zaś strony ilie brak było
prób i usiłowań inspirowanych przez
gabinet berliński w celu odroczenia
konferencji rozbrojeniowej i przenie
sienia jej terminu na później, tak, aby
nie kolidowała ona z konferencją- reparacyjną, której obrady rozpoczną
się w Lozannie 18 b.m. Niemcom bo
wiem. których program rozbrojenio
wy przeciwstawia się programowi
francuskiemu, chodziło raczej o załat
wienie przedtem spornych kwestyj.
dotyczących reparacyj, zależnych,
jak wiadomo wyłącznie, niemal od
Francji. Sytuacja zaś finansowa i go
spodarcza Niemiec jest tego rodzaju,
że muszą one tak czy inaczej dojść
do porozumienia z Francją, która
wyłącznie dysponuje dzisiaj kredy
tami.
Ale te próbne baloniki pozostały bez
efektu. Żadne z mocarstw, biorących
udział w konferencji rozbrojeniowej
nie chćiało podejmować inicjatyw)
w kwestji. tak delikatnej. I termin kon
ferencji został utrzymany, odbędzie
sę ona 2 lutego, t. j. w czasie kiedy
prace konferencji separacyjnej, roz
poczętej w dniu 18 stycznia, będą
jeszcze zapewne w toku. Kwestja ob
CESARZ JAPOŃSKI HIROHITO
sadzeni stanowiska przewodniczące
na którego dokonano zamachu bombowego go konferencji rozbrojeniowej zosta
w czasie uroczystości wojskowych w Tokio. ła rozstrzygnięta automatycznie, i po
Cesarz, jak wiadomo, nic odniósł szwanku.
nieważ Henderson nie zgłosił 6wego
Zamachowca, komunistę koreańskiego,
ustawienia, a rząd narodowy Mac Do-,
aresztowano.

■nalda nie zgłosił sprzeciwu przeciw
kandydaturze Hendersona, pozostał on
przy swoim mandacie i otworzy obra
dy konferencji.
Plan obrad nad sprawą rozbrojenia
jest już naszkicowany w.ogólnych za
rysach. Konferencja rozpocznie się
ogólną debatą, która ma potrwać, jak
twierdzą w kolach genewskich, blisko
2 tygodnie, a mają w niej wziąć udział
i przemawiać najwybitniejsi dyplo
maci i mężowie sianu. W toku ogól
nej dyskusji przewidywana jest zgóry dywersja ze strony przedstawicie
li Sowietów i Niemiec, które wysuną
koncepcję odłączenia kwestji bezpie
czeństwa od kwestji rozbrojenia, oraz
wystawią żądania maksymalne.
W następnej fazie obrad dojdą do
głosu rzeczoznawcy. Po iych sesjach
i debatach, które potrwają zapewne
kilka tygodni, nastąpi w kwietniu odro
cze-nie obrad, podczas którego odbędą
się wybory do parlamentu francuskie
go i do sejmu pruskiego. Następnie
podjęte będą nanowo obrady i prace
w komisjach ekspertów, có się prze
ciągnie do połowy lata. W tym mo
mencie stanie się już możliwem po
wzięcie ostatecznej decyzji i delegaci
na konfeerencję złożą sprawozdanie
swym rządom z przebiegu obrad.
Stąd wyniknie nowa przerwa i odro
czenie konferencji, której ..ostatni,
trzeci akt rozegra się na jesieni, kie
dy niinstrowie .spraw' zagranicznych
państw obradujących sfinalizują kon
kluzje i uzgodnią poglądy.
Tak wygląda plan obrad konferen
cji rozbrojeniowej w ogólnych zary
sach. W kołach Ligi przeważą nastrój,
optymistyczny co do wyniku obrad w
przeciwieństwie do prognostyków na
temat konferencji reparacyjnej. któ
rej n:e rokują w Genewie powodze
nia ze względu na negatywne stano
wisko Stanów Zjednoczonych. Nieda
leka przyszłość wskaże, czy optymizm
ligowy miał reale podstawy.
E. R.

POGŁOSKI O ZMIANIE
WOJEWODÓW.
P rz ed u i e da wn ym • czasem' p o j a w i I y
się w prasie-pogłoski, jakoby stano
wisko wojewody poznańskiego miał otbjąć pułk, w st. sp. Belina-Prażmowski, komisaryczny prezydent m. Kra
kowa i b. przewodniczący delegacji
Związku legjonistów do Rzymu, któ
rej Papież Pius XI odmówił audjencji.
Zapowiadano również zmiano na sta
nowisku naczolnika wydziału zdrowia
publicznego: na miejsce dr. Żmigrody
miał być „upatrzony4" dr. Morawski.
Obecnie zdaje sic rzeczą prawie pe
wną. że szanse pułk. Bel i ny-Pr a żrh o wą
skiego na objęcie nowego stanowiska
rozwiały się zupełnie, a to w związku
z wynikami jego oficjalnego pobytu
w Rzymie.
Podobnież ma się sprawa z woj.
wołyńskim, p. Józew&kim. Nie ibył on
wprawdzie w Rzymie, ale radykal
niejsi sanatorzy (..pułkownicy") nie są
zeń zbyt zadowoleni i chcą uszczęśli
wić Wołyń „gorliwym" wyznawcą
ideologji p. Suchenkiem. Podobno woj,
Józewski'otrzymałby na osłodę stano
wisko w prezydjum Rady ministrów.
Charakterystyczną jest rzeczą, że po
głoskom o ’ ewentualhem przeniesieniu
<p. Józewskiego nie zaprzeczyła dotąd
usłużna ..Iskra'4, mimo, iż za prasą
wołyńską i lwowską, żywy znalazły
one odzew i na łaniach niezależnej
prasy stołecznej.
W każdym bądź razie omawiana
pogłoska świadczy o poważnych tar
ciach wśród wysokich czynników ad
ministracyjnych co do obecnego wo
jewody wołyńskiego i należy sic spo
dziewać, że raczej prędzej niż później
dojdzie do „zmiany warty" na Wo
łyniu.
FOTOGRAFJE.
*
„Naprzód
radzi przyglądać się pil
nie fotograf jom:
Przed kilku tygodniami zamieścił „Ilustro
wany Kurjer Codzienny44 fotografię P- mi
nistra Piłsudskiego, idącego w towarzystwie
oficera. Kimże byl ten towarzyszący oficer?
Nikt inny, jak ów major Miładowicz, który
w dniu 7 sierpnia 192? r. woził w aucie ge
nerała Zagórskiego z więzienia w Wilnie do
Warszawy, i któremu właśnie wtedy generał
Zagórski „zaginął'4.
W tych dniach na pierwszej stronie tegoż
dziennika zamieszczona była fotografja
przedstawicielstwa armji, składającego gra
tulacje noworoczne na zamku p. Prezyden
towi Mościckiemu. W pierwszym szeregu
tych przedstawicieli armji widniał podpuł
kownik Ryszanek, były dozorca więźniów w
Brześciu.
NOWY FUNDUSZ.

Istnieje teraz tendencja do iworzi
nia ,.monopoli prywatnych" oraz spe
cjalnych funduszów. Jeden z nich, futidusz kultury i sztuki, je®t faktycznie
w agonji, a drugi, fundusz drogowy,
kuleje od urodzenia. Teraz w czwar
tek Rada ministrów uchwaliła (przed
łożenie rządowe w sprawie ustanowie
nia funduszu obrotowego reformy rol
nej, którego . celem ma być ujedno
stajnienie i uproszczenie sposobu fi
nansowania prac nad przebudową ustroju rolnego. Fundusz tein ma się
dzielić na cztery działy: scaleniowy,
regulacyjny, parcelacyjny, meliora
cyjny i kredytowy. Ma pozostawać
pod zarządem ministra reform rol
nych.
Wszystko to pięknie wygląda, ale
gdzie są na to pieniądze?...

PAMIĘTAJCIE
O DNIACH PRZECIWGRUŹLICZYCH!

AWTCT

ZACHOD^T

TO ŚTyćżffih 7952 ftfśu.
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KRO.MKA TYGODNIOWA.

ŻYWY CZYNNIK W WALCE 0 BYT.

S. t P.

z Kaczanowskich

Bronisława Jasińska
Około dziesięciu lut temu przed ponieśli ofiary, życie ludzkie bowiem to nie obchodzi.
b.
ziemianka, córka powstańca z 1831
*tdvorcem kolejowym w Sosnowcu od jest za krótkie na to, aby przetrwać
Dziś w interesie społecznym leży,
i 1863 r., wdowa po powstańcu z 1863 r.
bywał sic olbrzymi wiec robotniczy. od siewby rewolucyjnej do czasu żni aby robotnik nie był tylko Częścią
zmarła w Wiśle dnia 29 grudnia 1931 r.
Były to. czasy ostrych zatargów 60- wa. Ma się czasem wrażenie, że dopie maszyny, lecz by między nim a wy
przeżywszy lat 94.,
BJałnych, szerokiego- Zasięgu wpły ro obecnie po półtorej setce lat rewo konywaną pracą wytworzył sic sto
o erem uświadamiają w smutku pogrążeni
wów komunistycznych, ale równocze lucja francuska dała Francji i świa sunek myślowy, a nawet, choć to mo
śnie czasy ogromnego interesowania tu w pewnym stopniu to, czego się od że brzmieć nie dość przekonywująco
się społeczeństwa kwestj.ami publicz- niej spodziewano już w końcu osiem w surowych warunkach pracy naje
nemi i swobodnej rywalizacji w zdo nastego wieku. Na czerwone jabłka z mnej —- stosunek uczuciowy. Ważną
bywaniu sobie zaufania szerokich mas raju komunistycznego trzeba pocze jest rzeczą, aby robotnik, kopiąc wę
obywateli. Na tukiem ile tem plastycz-i kać tem dłużej, niż na ruinę giel, wiedział, co się 6tanie z rezulta Wykłady prof. leybekiela
niejsze przybicia formy scena na wie domów panujących w państwach euro tami tej prący jutro i za tydzień, dla
O FILOZOF JI NIETZSCHEGO.
cu robotniczym przed dworcem kolejo pejskich, im bardziej obecnie skom kogo jest węgiel przeznaczony i dla
święta Bożego Nairodzeiniia sipoiwoidiO’
wym. Chodziło o odczytanie listu, do plikowane jest życie polityczne i .eko czego- panują trudne warunki zbytu.
■wa^y pnzieir'wę w. cykiliu wykłaidów prof.
tyczącego naówczas aktualnych spraw nomiczne niż przed 150 laty. Niech wie robotnik w przemyśle że
robotniczych. Nie umiałbym obecnie
W takich okolicznościach przezor laznym, włókienniczym i innych, dla diFi A. Reylbelkielliai. Wysclkii poziomi tych
odpowiedzieć, czy był to list zwiążku ność nakazuje tworzenie haseł i pro czego w- tych przemysłach dzieje się wylkfiaidlółw wyiwołlał diuże zaiiinitćireeioiwiaklasowego do przemysłowców, czy też gramów, łączących zmienioną po woj iak a nie inaczej. Trzeba z nim mó m>ie wśród miiejscoiwej iinitcLiigcimcjd, giroodwrotnie. Nie to jest- zresztą w tej nie postawę wewnętrzną społeczeństw wić, jak „z żywym czynnikiem Walki miaidlaąc ficizinyicih siłuichaiczy micjecowej
chwili ważne, jeno, jak się odbyło od z realną potrzebą utrzymania na moż o byt“, a wiedząc wszystko, żrozumie eiliity imiteilielkitiunlllnej. Każdy wylkM prof.
czytanie listu wobec tysięcy zebranych liwie najwyższym poziomie bogactwa wiele, a rozumiejąc, stanie się znako Reyibelkiieilia uj<ęity jest w odldiziellimą ca
robotników. Próbował przeczytać list narodowego. Można to realizować mitą pomocą w zmaganiu się ze smut- łość.
lireiść czibeirieicili dictąid' ■wyigłoiswómyich
ówczesny sekretarz związku klasowe przez wprowadzenie robotników w nemi skutkami szalejącego Kryzysu.
oidicizyitów- z cytkdiii „pilioiżofja Niieitizgo Migacz-Szymański. Pamiętam te
* krąg życia gospodarczego nie „jako
Stałe, rzeczowe i szeroko pojęte u- eidhego pr.25eidistaAv.ua' ełę miauitęipująco:
go bardzo starannie ubranego pana, podatku czy taryfy", ale ważnego ży świadamianie robotników o aktual
jaik usiłował przeczytać pismo i jak wego czynnika walki o byt.
nych kwestjach gospodarczych po Słowo wsfęipińe,, w którem pireiłeigeimt orobotnicy energicznie sprzeciwiali się
Jeszcze 30 lat temu w tem samem zwoliłoby uniknąć tysiąca zatargów, maiwiiał dsiboifię i ziiiiaiczemie fiil:0®ofj>i wofgótemu, motywując to tem, że albo nie Zagłębiu pracowali robotnicy, przy wynikłych nie z powodu braku do le w ziwiąizkiU z twóiriczoiści-ą Fir. N-go.
przeczyta wszystkiego, albo zmieni bywający tu z głuchych wsi z Kielec brej woli, lecz z niezrozumienia sytua Di w a niaaifętpne wyikłneły wyipełlfilił życio
rys Nieitwsicheigo <z.e sizezególlneim uiwizigilęid
treść, byle oszukać zebranych. Próbo kiego. Kazano im kopać węgiel, więc cji ekonomicznej kraju.
wali inni, próbował nawet, zdaje się, kopali. Dwa razy w miesiącu otrzy
W ciężkich chwilach kryzysu go nicmieim chtainalklteifyeityikii jeigo, jnlko człlo
śp. Jarża, ale tysiączne rzesze robot mywali pieniądze i starali się, aby na spodarczego takie zrozumienie winno wielka, Ostaifm.i -wylklliaid (przed świętonpi
ników protestowały jak najbardziej liczono im jak najwięcej wózków, bo przeniknąć do wszystkich warstw spo B. N.) poświięę".'l pirellieigemit wyjiaśniemiiu
stanowczo, nie wierząc w prawdomów od tego zależała wysokość „gieltaku", łecznych. Umiejętnie przeprowadzona h-iisitoiryczjneigo tła., ma kitóreim rożwiniła
ność tych,
którzy reprezentowali jak nazywano z niemiecka zarobek. propaganda w tym kierunku nie będzie się filozofja. NieltizEelicgoi, pieirweizoiplliainozwiązki klasowe. Jednocześnie obok Na tem też kończyło się zainteresowa najmniej skutecznym sposobem u- .we pod tym iwzigtlędieim miejsce zajął pekategorycznego: Precz! — podnosiły nie robotników węglem. Poprostu ni chronlenia sic od niebezpiecznych syimizmi Zairowo filozoficzny, jialk i ®osię głosy, aby list przeczytał „pan in gdy im na myśl nie przychodziło py wsirząsów, o które dość łatwo w mo cjalloigjicziny z końca mb. eitiuileioiiat.
żynier". Po pewnem zamieszaniu, wy tanie, co się z tym węglem dzieje po mencie, gdy panujący ustrój gospo Naisltępme -wylkłaidy ipoew ięcome (b^dią
wołanym zrzucaniem z mównicy kla- wydobyciu go na powierzchnię. A je darczy utracił na chwilo równowagę. ornówdeniiru gllówinie talk ich zaigaidinień
lowców, zgromadzeni coraz głośniej żeliby nawet zadali takie pytanie, od‘ K. ć-rk. ’ jaik: Stamotwilslko Nietecheigo wobec pe
symizmu, jego fetorja ikiullifeiry, koneepcij^
domagali się aby „pan inżynier i list powiedzianoby im pewnie: — Nic was
nowej eitylkii, iwtrefiizcie — kiryityiczne sita-.
przeczytał". Był to dowód wysokiego
jioiwislko woibec catłolkeizit-adfliu filloiz. dąż
zaufania, doraźnie objawiającego się
ności Fir. Nieitzscihcigo.
na wiecu pod goleni niebem, ale zdo
Wyłkdiatdy wianowiionc zosdainią w n.adjbytego nie na zebraniach, lecz w co
chodtząeą śroidię, 15 bm. o godiz. 7 wiedz,
dziennej pracy w kopalni. Wobec żą
w ęizlkolle gospoidiatriBitwia wiejldkieigo w
dania robotników’ inżynier wstąpił na
Soisinowcu (olboik kościóllka kolejowego).
mównicę i list przeczytał ku zadowo
KALENDARZYK.
Teatr miejski
W.iićidómość o wznowiętniu. wyfk/łiaidlów
leni zebranych. Inżynierem tym był
iimteliigcincjia miejscowa powiife ndewąitipllli
W SOSNOWCU.
p. Artur Michael.
D K i i Agatona
wie z d'diżem zflidówoilemiem.
Myliłby się ten, ktofay sądził, że
Dziś w niedzielę 10 bm. o godz. 4 poipol.
Jutro Honoraty
„PERFUMY MOJEJ ŻONY4; po cenach po
wspomnienie z przed laty dziesięciu
Wschód slóftca 7 rrt. 43. pularnych od 80 gr. dó 2.60 zł. Co piąty ku X DO KASY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
będzie początkiem dytyrambu na
kający bilet otrzyina reklamowy flaikoillk TOW. DOBROCZYNNOŚCI w So&niowZachód
M
15 m. 44. perfum „Aiiiida“.
cześć inż. Michaela, nie jest to bowiem NIEilZlElA
najwłaściwszy sposób przedstawia
Dziś wieczorem o godz. 8.15 doskonała ko- ciu, w.zamiiain (poiwiinEiziowiań mwoiroczmedja T. Łopalewskiego „AURELCIU, NIE nycli, dlla eiieirot kisiataiłicąioych się w* irtzenia czyjejś działalności w świetle doRÓB TEGO‘ł«k z pp, H. Tańską i h\ Palan- mioiślle wipłiaiciflli: po 20 iził. pp. dytr. H
datńiein, jak znów z drugiej strony
Kinoteatry w Zagłębiu
skikm w rolach głównych. Ceny zwykłe od Maiuiwc,, inż. Bieiucircintz, Sp
* alkic. H. Dienie mogą szkodzić oceny ujemne, daj
t do 3.60 zl. Abonament i zniżki T. P. T. iei; po 2 zl1. pp.: Sf. jędirzejeiwslkiii, Al.
dziś wyświetlają:
my na to, W „Expresie Zagłębia". Roz
ważne,
Dawcimmilk; M. Millkówinia ził. 1; po iził. 5
sądny czytelnik zarówho pochwały,
SOSNOWIEC
W DĄBROWIE.
pp.: Zbiigmiieiw- Zau-zyckk Kaizimfeinai Za>
jak i nagany waży na szali własnych ZAGŁĘBIE: Wygnańcy.
We wiórek 12 bm. o godz. 8.15 wieefc. w irizydkia. Taidieiui'izioi5i!'wo Konblowie.
wiadomości o działaczu i to, czego na- PAŁACE: Szary dom.
sali kina „Kometa1' ukaże się w wykonaniu
artystów teatru miejskiego z Sosnowca do- X RUCH CUDZOZIEMCÓW W SOS
prżykład dokonał inż. Michael w Ban
BĘDZIN
śkonalv
żart karnawałowy w 5 aktach p. t.
ku Zagłębia przy wydatnej pomocy NOWOŚCI: Sekretarka osobista.
„PERMUFY MOJEJ ŻONY“. Ceny miejsc od NOWCU. W Ub. micis-iićwii ptrrzyjcchafo
innych członków niedawno wybra
Ś0 gr. do 3 zł. Przedsprzedaż biletów w cu do Sósifiioiwica. 28 cuidizożiieimiców w tem:
DĄBROWA
kierni W. Pietrzaka.
I Amgtlilk, 5 Auisitirjiaików, 5 Czechów1, ?
nych władz bankowych — będzie za WANDA: Odrodzenie.
NiemcÓAri, 1 Ijibwiim, 1 .ł/oifywa, 7 SżiWajwsze decydującym momentem w oce ARS: Straszna noc.
NA NIEMCACH.
KOMETA:
Dziewczę
z
nad
Wołgi.
nie działalności, dokonywanej przez
W cawartek 14 bm. o godz. 8 wdećz. w cairó'.v\ 1 Węigiieir, 1 UlkirajnifeiC i jcidićio
saii klubu „HISZPAŃSKA MUCHA‘\ pełna óbywiaitcd Pąllesfym.y. W m-ieisiiąciu tym
bezstronną 0'pinję, a nie to, co napisze
■ ZAWIERCIE
humoru
sytuacyj farsa w -koń- opuściło Soiśiftipiwiiec 15 cuidaowfeiniićiów.
prasa tak czy inaczej usposobiona do STELLA: Tabu (Legenda Mórz Południo certowemi zabawnych
wykonaniu pp. Arciszewskiej, Gó
wych).
osoby działacza.
reckiej, Kossakowskiej, Sóbotkow.skiej, Go X ILE SOSNOWIEC ZJADA MIĘSA.
ARLEKIN: Ostatnia konipanja.
łaszewskiego, Orchónia, Palańskiiegó, Beł W głiuidmiiu mb. ircku ziaibilto av nzeżiti
Nie o osobę też tu chodzi, lecz o ar
Słupskiego, Szafrańskiego a Tańskie
tykuł inż. A. Michaela z ubiegłej śro X Z KRONIKI TOWARZYSKIEJ. W skiego,
liliejfeikiićj w SoŁinoiwciu dfia pótinzieib mifejdy pt. „O zbyt węgla polskiego", w diiiłiii 26 ub. m. w kościele painaifjialBniym go. Przedsprzedaż biletów w klubie.
€iCQuvej lodincśćii maUit^pujiąeią •iilió&j z^oieszczególności zaś o zdanie, że „w tej w Kartuzach oidlbyi się śliuib sosmoiwiiioza
*
ibząit: wclłów — 12 azlliulk, buihla'i — 70,
walce robotnik nie nioźe być tralkto- piwa p. Czie&Iaiwia Krężla-, kiuipca, z p. Teatr Polski w Katowicach kirów — 1141, jiaiówelk — 62, oteiJiąit —
watty tylko jako przedmiot, jak po Miartjią Sowińdką z Gidedi, córką tamtej544, .Thiciroigaicilzny — 1727, ow'ie:c — 2
REPERTUAR
datek czy taryfa, robotnik musi być sizeigo obyiwialteilia.
281 Niedziela 10 bm. — Odczyt Magdaleny Sa ■i 17 korni.
tej walki żywym czynnikiem". Cię
mozwaniec — ó godz. 12.00.
żar gatunkowy tego zdania kształtuje X Z ŻAŁOBNEJ KARTY. W Wiślic oa Niedziela 10 bm. — „Hrabia Lukśómburg
*
1 X DZIECI DLA DZIECI..Nieiyllko. do
rośli, lecz i dżieci stają do waHk-i z ginużsię w wyobraźni wyraźniej wówczas, Śląsku Cieczyniskim zinlairła b. ziemiąin- — ó gódz. 15.50.
Niedziele 10 bm. — „Pod gwiaźdlaiśtą ban '.Jicą. Dzieci Oto u/rządiz-ają dllia ditfeci
gdy przypomnieliśmy sobie, że wy ;ka i wysoce iziafitllużoima dlziafiaczlkia epo- derą
4
'
—
godz.
19.50.
szedł z pod pióra człowieka, który iłleicwa ś. p. Bnomiiisfiaiwa z Kwziainioiwisikich Wtorek 12 b.m. — „Pod gwiaździstą ban- prz^distaiwiićiiiiei, z którego ’ dochód pnzfetZinaCzony bidzie ma w.ailkę z gruźlica,,
pracował z robotnikami nie tyliko na Jaigiiilhka, córka powisfiainca z 1851 ir. i derą“.
Przeidisiawieimie oidlbe.dizic f-ię w teigutiflze
terenie społecznym, na którym obli iwidiowa. po pów&tiańcu z 1863 r. Ś. p. Ja Środa 1 3b.im. — „Hiszpańska mucha1'.
miejsikiim w. So^miowćiu dizifiaj o godz.
cze duchowe robotnika jest raczej od sińska. rówimież birialla czyńmy uidtoiiail w
świętne, lecz przy wspólnym warszta powisitainiiu^ giodliiwic opiekując się nam- X Z ŻYCIA N. O. K. W NIEMCACH. II min. 30. Pirogriaim. ppzeiwiduje: Chór
cie pracy zarobkowej i tam właśnie inyimi poiwtitańcaimii, a nimsitępnile tz idluiżem N. O. K. w. Niicinicaich <w dlniu 50 girundvnii& dlzitCii szkoły pcwgizcchiiicj mr. 7. Pianntózdobył solbie zaufanie robotników, ipoświięceiniieim priacoiwiailia na. miiwiic ma<- dioirocranyim awyciziaijeim ułr.aądlaiłią oipiliaitelk tn.inia iiiid‘yjł-|kn. Tntóiec gójfeiteiki. Obnaczego świadectwem przytoczona wy .rioicloiwo - kialtiofidkiiej. Ś. (p. Jaisiińislka dllia ewycłh cizlbmlkiiń. Z górą 150 koibicit ’Zclk acerócziny: Jiak Józcik cliciał zostać
tiiWta Jaiko 94 leitania słianniHlzikta, pozo- ■wiziiędo uidlzii-ail w te|j nasrtirpjjlęłWeij urriOłCizy- hairccirzom. Tainiiec- Paipawiaijn. Komeidyijżej scena z przed laty dziesięciu.
sitcścii. Pirizy siulbo ziaisiliatwipnyich sitoliaich kę: „Mydiło, eizczoika i gnzeibień”. WedW zdaniu, o którem mowa, mieści śitaiwiiając liiiczińĄ roidiaiimę.
się cały program socjalny, a może le X OPINJE IZBY W SPRAWIE ZWY skkajdiaijącycih cii-ę ,z diairów sztuki kulliinflir- czyik.
piej — podstawa, na której winien CZAJU HANDLOWEGO. Na wezwanie nej czJomlkiiń, aniilych pirzeimówiień tych X ODCZYTY W MIEJSKIM OŚROD
powstać gmach współżycia kapitału i Sądni okręgowego w Sosnowcu, Izlbai — że, dókiliafmiaicji ,5Ko4a nulioidlycih14, llaidinoj KU ZDROWIA prizy ud, Tcaibrallino.f 4:
pracy. Dotychczas wskazywano ro po pi.izietprowiaidizein.iiu dotchodlzeń — u* ibaind-zio i bogiaiteij iw dtreść miowiie keięidiżia dnia 10 bm. o godz. 11.50 dr. Mołiciki —
botnikowi tylko jeden wąski odcinek dalcHa opinjii co do zwyicżaiju łnainidOio- pinolboeizicRia, ikitóry zisigirizeiwiaijąc do dal „O odlnzc i płon.i'cy“ (rfizlkatnliailynic); dimiia
walki, mianowicie odcinek walki kla •wego diefl. creideire na feireiniie Zagłębia szej i owocniej pinaicy, ziaiziniacizył, że ma 17 bm. o godz. 11.50 dr. Fic-eines J®tn —
sowej. Klęska ustroju kapitalistycz Dąbrowskiego, a miiatnowiicriei, iż miieimia ■teireiniie jeigo paitiafji orgiaimiżaicjta NOK, „Rola leikiairzia sizlkolimeigo w siźkołach ponego w takiej walce w Rosji, okazało taikieigo zwyczaju,, któryby uBitafliałl iisit- niajileipicj siię noiawiiija-, talk pod wiziglliędeim wfeizieicłiinycih“; dlniia 24 bm. o godz. 11.50
się — n e jest natychmiastowem zwy ińóein.iie stosunku dlel cineidleire pnzy koimi- ilióści czdioinlkiń, jmik i JalkiOtści pracy, pod- dr. Szwiairibairtowa St. — „O chorobach
cięstwem proletarjatu, a więc w naj 8.ie bez 'umowy, natoimiaBit przeciwni ei, ikirieótając Sfprężyatoiśę zamząidlu i jeigo e* wenerycznych 6ipeicija’Iin<ie dllia kobiet";
lepszym nawet razie z owoców zwy- fiibo-siuinielk tein. opienatć się mnisi zawiszte neingję ipr'Zeinii'łe to zebinamie zaikoińczo- dn.ia 51 bm. o godz. 11.30 dir. Rydel Kar
uUO ochoczeimii iiaiiciaimi.
.roi —
sizczeofetmiac-h ochroninych".
cieeiwa ni
* beda korzystali cL któr.zv ,m umowie.

tirli, synowie, raki i pramUi.

KRONIKA ZAGŁĘBIA.
10

m. r.
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niedziela 10 stycznia 1952 roku.
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WALKA Z GRUŹLICĄ W ZAGŁĘBIU
Co to jest gruźlica — Sposoby zapobiegania.

Kończą się I już „Dni przeciwgruźlicze". w miejscu osiedlenia się, wywołują mniej wiającym wyschnięcie plwociny. Zawartość
Największy natomiast wróg nasz w postaci sze lub większe spustoszenia w płucach, za■ spluwaczek
wylewać najlepiej do
gruźlicy nie opuszcza nas, dając się we zna truwając przytem organizm swymi jadami.. ognia, same należy
spluwaczki starannie spłu
ki najbardziej ludności Zagłębia, gdzie tyle Poza tein, w miejscach, uszkodzonych przez kiwać wrzącązaś
wodą.
jest warunków, sprzyjających rozwojowi i zarazki gruźlicze, osiadają inne drobnoustro
gruźlicze, nie obłożnie chore, powili
szerzeniu się tej choroby, jak zanieczysz- je, znajdujące się stale w naszym oaganiź- nyOsoby
stale nosić ze sobą spluwaczki tekturowe,
•zenic powietrza przez liczne fabryki i ko mie, zazwyczaj nieszkodliwe dla zdrowia or albo szklane. Tekturowe wraz z zawartością
palnie, złe warunki życiowe: niedostatecz ganizmu, lecz ujawniające swe wrogie dzia ulec powinny spaleniu, szklane zaś po wy
ne odżywianie się, brak odpowiednich miesz łanie po uszkodzeniu organizmu
innymi laniu zawartości do ognia spłukiwać należy
kań.
czyn n i kami chorobotwórczymi.
wrzącą wodą.
Nic zbytecznemi sądzę, będą poniższe uWspólne działanie drobnoustrojów wywo Poza plwociną zarazki gruźlicze znajdo
wagi, co do sposobu walki z gruźlicą, obo łuje obraz chorobowy suchot płucnych, zbyt wać się mogą w różnych wydzielinach osob
wiązującej całą ludność.
. . ,
dobrze niejednemu znany.
ników gruźliczych: w kale — przy gruźlicy
Ażeby móc walczyć z nieprzyjacielem,
Siedliskiem zarazków gruźliczych bywają kiszek, w moczu — przy gruźlicy narządów
jakim jest dla ludzkości gruźlica, trzeba go nie tylko płuca. Zarazek ten za pośrednic moczo-płciowych, w ropie przy gruźlicy ko
najpierw poznać, dowiedzieć się, gdzie on twem krwi roznosić się może do różnych ści lub ropieniu gruczołów chłonnych.
się znajduje, jakimi do nas kroczy drogami narządów.
W tych razach zarazki najczęściej roznoszo
i jakie wyrządza nam szkody.
Często też spotykamy się ze sprawą gruź ne bywają za pośrednictwem bielizny, po
Najpierw więc nasuwa się kwestja, co po liczą opon mózgowych (zwłaszcza u dzieci), walanej wydzielinami gruźliczymi. Otóż do
WYRÓB FR A NCUSKI
woduje gruźlicę.
kiszek, nerek, kości, gruczołów limfatycz- niszczenia zarazków na bieliźnie nadaje się
Już przeszło 100 lat temu podejrzewano, nych, a także i skóry. Do tej ostatniej za wysoka ciepłota w postaci pary gorącej lub
żc musi być jakiś zarazek, który niszczy razek dostać się może bezpośrednio z oto wody wrzącej. Wszelkie bowiem zarazki,
płuca. Przypuszczano, że plwociny suchot czenia.
a pomiędzy nimi i gruźlicze giną w parze
(prietwartalą prąd zmienny na stały)
ników muszą być zaraźliwe i przestrzegano,
Początkowo okresy suchot
przebiegają gorącej przy 60 stopni po upływie godziny,
dla: sfaraifty
żeby ostrożnie obchodzić się z rzeczami su nieraz skrycie przy bardzo nieznacznych i a przy 70 po upływie od 5 — 10 minut, zaś
kin
chotników, żeby ubrania lub pościeli po zwodniczych objawach.
302
w wodzie wrzącej przy 100 stopniach po
zmarłych na suchoty nie używać. Przewidy
■akół (IaboratorJ»)
Zdarzasię dość często, że początek gruźli upływie od 1—2 minut.
wania istnienia zarazków gruźliczych spraw cy przebiega pod postacią chronicznego ka Dodać winienem, że zarazki gruźlicze w
elektrolizy
i radJa
dziły się. Zarazek ten odkryty i opisany zo taru oskrzelowego, kataru żołądka i kiszek, mleku giną po zagotowaniu go do 90 — 95
stał w r. 11882 przez niemieckiego profesora lub wreszcie pod postacią błędnicy, niedo stopni Celsjusza. W ten sposób wyjałowione
Katowice, Dworcowa 1.6
— Kocha.
krwistości. Dlatego też nie powinien być lek mleko krowie może być stosowane bez szko
Zarazek ten, niszcząc płuca chorych gruź ceważony żaden objaw, który mógłby na dy dla naszego organizmu.
Tel. 22-29.
liczych, wraz z plwocirtą tych chorych wy- sunąć najmniejsze podejrzenie gruźlicy,
Do środków zapobiegawczych ogól no-pań
dostaje się na zewnąhz i staje się źródłem zwłaszcza u osób z usposobieniem do niej. stwowych zaliczyć należy wszelkie zarządze
Sprzedaż wyłącznie hąrtowa
|
zarazy dla innych. Już podczas kaszlu, a Pojedyńcze objawy, jak nieznaczne waha nia hygjeniczne oraz socjalno-ekonomiczne.
Żądajcie katalogów C.
nawet nieraz i rozmowy suchotnik wraz z nia ciepłoty, zazwyczaj wieczorowej od 57 mające na celu uniemożliwianie rozwoju i
drobnymi kropelkami plwociny, nie dostrze i kilku dziesiątych do 58 Celsjusza, bladość szerzenia się chorób zakaźnych
wogóle,
galnymi dla oka, wyrzuca miljardy tych za cery, brak apetytu, chudnięcie, krótki su uodpornianie organizmu do walki z zaraz
razków i w ten sposób łatwo zarazki te chy kaszel, powinny zwrócić baczną uwagę. kami i racjonalne leczenie chorych gruźli przedstawiciel na jednem z ogólnych
przedostać się mogą do otoczenia chorego Nie należy w szczególności lekceważyć nie czych.
zebrań Związku Pań Domu demon
lub osiąść na różnych przedmiotach. Przy znacznego nawet krwioplucia u pozornie
Wiadomą jest rzeczą, że niechlujstwo,
niechlujnem przechowywaniu produktów zdrowych dotąd osobników. Gruźlica bowiem brud, kurz są czynnikami wielce sprzyja- strował kompresor do prania. Specjal
spożywczych, często w naszych sklepikach może być uleczalną tylko w okresach po jącemi rozwojowi i szerzeniu się chorób za nie. trzeba podkreślić, że firma ta
spostrzegamy, zarazki gruźlicze zanieczyścić czątkowych.
kaźnych. Pod względem niechlujstwa, rzec zwróciła się do Instytutu wskutek
mogą i produkty spożywcze, a już za ich po
można, Zagłębie góruje nad wszystkimi in stanowiska, jakie zajęły w tej spra
średnictwem dostać się do organizmu ludz- ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE PRZECIWKO nymi siedliskami ludzkimi.
GRUŹLICY 1 SPOSOBY JEJ ZWALCZANIA.
I podczas gdy ludność kulturalna Zachodu wie członkinie naszego Związku; opl
kie&0’
. , „ , _ .
Stwierdzono dalej, że me tylko ludzie po Przysłowie łacińskie opiewa: ;rsi yis pa- w całej pełni korzysta z owoców postępu ują Instytutu jest rezultatem szczegó
dlegają tej chorobie, lecz chorują na nią cem, para bellum“. Jeżeli chcesz mieć po wiedzy, stale dążącej do ulepszenia warun łowo przeprowadzonych badań i jest
też i zwierzęta. U zwierząt choroba ta nosi kój, gotuj się do wojny. Zastosować to się ków życiowych: podczas gdy niektóre kul miarodajna dla wszystkich gospo
miano perlicy. Chorujące na perlicę krowy, da i do zachowania się względem naszych turalne kraje (Anglja) zaprowadzają u sie
często mają gruzełki na wymianach i pod wrogów, stale grożących nam chorób: „je bie miasta — ogrody, my, zagłębianie, ska dyń. Instytut ocechował dotychczas
czas udoju zarazki gruźlicze z tych gruzeł- żeli pożądasz zdrowia, bądź zawsze gotów zani jesteśmy na gnieżdżenie się w miastach cały szereg przedmiotów gospodar
ków dostają się do mleka. Pozaitem mleko do walki z chorobami^.
— brudnych z wiecznie wiszącym nad gło skich, jak suszarka do zmywania na
perlicznych krów, nawet takich na których
Ideałem naszym powinno być zapobiega wami naszymi mieczem Demoklesa w posta
wymionach gruzełków niema, również za nie rozwojowi chorób, czem właśnie zajmu ci grożących nam chorób zakaźnych, których czyń, łopatka do wyjmowania potraw-,
wierać może zarazki gruźlicze. Wobec tego, je się najmłodsza gałąź medycyny — hy- ofiarą padła niejedna droga sercu naszemu sito do przesiewania mąki, wiadro na'
że duży odsetek krów (od 50 — 70 proc.)
istota. Jeżeli gdzie, to przedewszystkiem gę odpadki, maszynka do mięsa wyrobił
9dotknięty jest perlicą, nabiał często zawie gjen
Ona to poucza nas, jak się zachowywać sto zaludnione Zagłębie powinno dbać o ra
ra zarazki perlicze. Osobnicy, zwłaszcza nie należy, aby być zdrowym, ona wskazuje cjonalne środki asenizacyjne, hygjeniczne, krajowego, oraz niektóre gatunki my
mowlęta. używający mleka od krów perli nam na cały szereg zarządzeń, hamujących słoneczne, dobrze przewietrzane mieszkania, dła, środki przeciwmolowe itd.
czych, niedostatecznie przegotowanego, czę- f rozwój różnych chorób.
Pismo „Organizacja Gospodarstwa
,o wodę zdrową do picia, o kąpiele dla szer
sto też zapadają na gruźlicę.
warstw ludności.
Domowego" wychodzi od Nowego Ro-.
POSIADAMY ŚRODKI ZAPOBIE szych
Nie
bez
znaczenia
zapobiegawczego
będzie
Zarazek gruźliczy dostać się może do or JAKIEŻ
ku pod tytułem „Pani Domu". Numer
GAWCZE PRZECIWKO GRUŹLICY?
racjonalne leczenie osobników gruźliczych.
ganizmu naszego przez narządy oddechowe,
przez kanał pokarmowy lub przez skórę
Podwójne są środki profilaktyczne:
ODPOWIEDNIE SZPITALE I SANATORJA Styczniowy zawiera szereg bardzo cie
1) środki niszczące i usuwające zarazki, DLA CHORYCH Z JAWNĄ GRUŹLICĄ, kawych artykułów-. Artykuł Izy Manuszkodzoną.
Najczęstszą drogą zarażenia się stanowi oraz
ambulatoria dla lżej chorych, poradnie, le- dukowe j o „rachunkowości domowej“
żalnie, poza należytą opieką lekarską, mają przynosi bardzo prosty sposób spraw
narząd oddechowy.
2) środki ogólno-społeczne.
Zarazki gruźlicze najczęściej z wyschnię
Wzmiankowaliśmy już, że najczęstszym znaczenie również dydaktyczne: chorzy w
tej i rozpylonej plwociny dostają się do źródłem zarażenia się gruźlicą jest plwo instytucjach takich obznajmieni zostają z 'dzenia racjonalności wydatków na po
dróg oddechowych za pośrednictwem ku cina suchotnika w stanie wyschniętym, gdyż przepisami h y gj entfczino-djet et yczmymi, co żywienie; doskonale opracowane .ja
rzu. A że chorych gruźliczych jest duży od tylko w stanie rozpylonym zarazki gruźlicze nie pozostaje bez dodatniego wpływu na ,dłospisy podaje Marja Karczewska;
setek i większość z nich nie stosując się do dostać się mogą za pośrednictwem kurzu do przebieg dalszy choroby i poza temi insty- zupełnie nowy dział tego doskonałego,
przepisu, pluje wszędzie, zarazki gruźlicze płuc. Wiadomo, że nie tylko phyocina zde ucjami w otoczeniu domowem.
są bardzo rozpowszechnione: mogą one się klarowanych suchotników, lecz i osób po Wreszcie wielkie znaczenie profilaktyczne pisma zapoczątkowuje artykuł M. 1znaleźć w kurzu mieszkaniowym na podło zornie zdrowych zawierać może zarazki gru powinno mieć podniesienie ogólnej oświaty wanowskiej z dziedziny kosmetyki.
dze, na tapetach, firankach, dywanach źlicze.
szerokich mas ludu, uświadamianie, ogółu
Związek Pan Domu rozpoczyna no
zwłaszcza w mieszkaniach ciasnych, źle
żeby więc uchronić ludność od możliwego o istocie choroby a sposobach wystrzegania
przewietrzanych. Sposobność więc do zara zarażenia się za pośrednictwem plwociny, się jej za pomocą pogadanek, pokazów, bro wą erę swej działalności. Niewątpli
żania się drogą odechową jest nadzwyczaj każdy z nas przestrzegać powinien istniejący szur, tablic, propagandy przeciwalkoholo wie działalność ta rozwinie się znacz
łatwa.
przepis hygjeniczny, który zabrania plucia wej.
nie szerzej, niż w trudnym, przygoto
Dodać winienem, że od chorych na gruź na wszystkie strony, zwłaszcza, w miejsco IN a zakończenie zaznaczam, że akcja sku wawczym okresie organizacyjnym.
licę kiszek i narządów moczo-płciowych, za wościach najwięcej uczęszczanych przez tecznej walki z gruźlicą ma zakrój szeroki
M.
H.
razki gruźlicze wydalane zostają wraz z publiczność, jak szkoły, fabryki, teatry, war i wymaga udziału całego społeczeństwa.
kalem i moczem.
sztaty, szpitale, wagony kolejowe i różne Tylko wspólnemi siłami prowadzona walka
Drugą drogą, choć mniej częstą, którą za instytucje. Tam, na miejscach widocznych, może uratować nas od klęski, jaką zada je
Kącik humorystyczny
razek dostać się może do organizmu nasze powinny być rozstawione spluwaczki napeł nam sprawa gruźlicza.
™----- ZąGŁęBIA“
,,EXPRESU
go, jest kanni pokarmowy.. Ten sposób za nione płynem odkażającym (karbolem), lecz
Dr. J. PUTERMAN.
rażenia zdarza się najczęściej u dzieci kar nigdy nie trocinami, lub piaskiem, umoż/liSainacijia powiiinima mieć ipnetenisijię do
mionych mlekiem krowiem. Dręgą tą. czę
„EspreSu Zagillębiia" zia oiśimiieisziainiie dlziia>ściej u dzieci, niż u dorosłych zarazki do
łaicizy 6<ainiaicy|jiniyicih przeiz aamniesizcz-ainde
stają się do organizmu dla tego, że kanał
pokarmowy osobników starszych trudniej
ilcłi wyrpnaciowań.
przepuszcza zarazki w stanie żywym, nato
Pisiuipe w tyim dteieinimiku miieijialkd' p. Bomiast u niemowląt kanał pokarmowy nie
.gineir, piiaisitiuijąicy w.iellie fuinlkicyij, których
jest jeszcze do tejŁ walki z zarazkami przy
NOWA ERA DZIAŁALNOŚCI POŻYTECZNEJ ORGANIZACJI.
mewąltiplbiiwiie mijwyfhtttóejisizią .fest god
stosowany. To też gruźlica kiszek i gruczo
łów chłodnych brzusznych u dzieci do rzad
Czytelniczki „Kurjera Zachodniego1' fów pp.: Kwapiszewska i Malinowska, ność Słeikir-eitiairizia Zwiąizlkiu aikuisizicreik.
kości nie należy.
komisja rewizyjna pp.: Krzyżkiewi- Osit^itieicziLiiie, dllia roziweseibeima czyitcllln.iw
Zdawałoby się, że wobec tego, iż zarazki ze zdziwieniem zapytywały w ostat
Ików p. Bogmoir mógllby pisywać. Alle
gruźlicze są bardzo rozpowszechnione, każ nich czasach, dlaczego brak w piśmie czowa, Piotrkowelka, Wolfówna.
Zarząd uważa za najpilniejszą spra diliaiCZieigo p. poseł Miaidieyisikii poiziwiallia p.
dy z nas powinien zapadać na suchoty. Otóż wszelkich wiadomości o Związku Pań
lak nie jest, żeby zarazek mógł wywołać Domu, dlaczego działalność tej insty wę wynajęcie lokalu i czyni starania, Boigmieirowii pisać ma temait haik wiażmy,
chorobę, w danym razie gruźlicę, niedosta tucji, zapowiadająca się w Sosnowcu aiby pozyskać na ten cel duży pokój jialk lalkitiuiadima kwestia w pnzemyiślle węteczną jest obecność jego w organizmie.
Dla rozwoju swego zarazek musi znaleźć taik doskonale ostatnio jakby przy z kuchnią w śródmieściu. W 'lokalu gilioiwyim, związiatma z oiguonumą komikuirieinodpowiedni grunt, tak samo, jak zasiane cichła.
tym mieścić się będzie sekretarjat c-iją aimgiieilldkią ima ryniku dkainictymiwziarno dla kiełkowania musi mieć odpo
Powodem tej chwilowej ciszy był Związku, bibljoteka i czytelnia, a tak elkiim? Gzy jiuiż miieana w sainacyjmych
wiednią glebę. Podatność organizmu dla roz okres organizacyjny, jaiki Związek w że wzorow.nia sprzętów i narzędzi; dliizailiaiczaic-h Zaigilęlbia, iiiiitciT-esiuijącyicih się
woju choroby pod wpływem tych lub owych
*rze/ji.-iz'eigo
od p.
zarazków nazywamy skłonnością, czyli uspo międzyczasie przeżywał. Z chwilą za będą się tu odbywały zebrania zarzą teimi iziaigaidlnieimiiaim-i;, inmd
sobieniem do danej choroby.
twierdzenia przez władze statutu, ko du i sekcyj, a także kursy, odczyty i Bogincina ? Czy może p. dlr. Mialdieyslki,
Otóż usposobienie do gruźlicy bywa wro misja organizacyjna Związku złożyła pogadanki. Miesięczne zebrania ogólne jialk w.iiadioimo- sitojacy .ma czelle sainiaicyijdzone i nabyte.
Wrodzoną skłonność spostrzegamy u osob mandaty, a wraz z nią komisje orga zwoływane będą do sali Stowarzysze meij o-rgiaimiiziaicji moibioitmiczej uiwaiża Ir oników, pochodzących od rodziców, wynisz nizacyjne wszystkich istniejących od nia techników'przy ul. Czystej; naj giromimie whiżiną kweisitiję państwową za
czonych, najczęściej gruźliczych.
działów. Ostatnią czynnością Komisji bliższe zebranie w dniu 14 bm. odbę godlną pióra, p. Boiginieina?
Usposabiają do gruźlicy: choroby narządu było zwołanie do Warszawy zjazdu dzie się już w tej sali.
W talkim raizfe... powiiinezować... Oży
oddechowego, cukrzyca, niedokrwistość, błę
Ogromnym powodzeniem cieszą się wiając silów i sitylDu selkretainzia Związku
dnica, odra, koklusz i złe warunki życiowe: delegatek, który dokonał wyborów
prowadzone przez p. Kwapiszewską aikiu&zeireik (dioirilo
*winie),
tein „juimalk” od
nieoo.stateczne odżywianie, ciężka praca zarządu. głównego.
przy stałem przebywaniu w zanieczyszczoZarząd oddziału w Sosnowcu ukon pokazy gotowana; 2 wykłady odbył krył swimjią zakrytą jaźń wytniiiosilieigo
nem powietrzu, ciasne niesloneczne, nie- stytuował się w następujący sposób: się' przed świętami, najbliższy — w dizdailaiczią eipoilleicaneigo', ceirbcra interesów
przewietrzane mieszkanie, życie wyczerpu
sainiaicyjinych i .nąipfea-wSizy z patoseim jozjące, hulaszcze, a zwłaszcza nadużywanie przewodnicząca i delegatka do zarzą piątek 15 bm.
alkoholu.
du głównego p. Wasilewska, zastęp Wzorownia sprzętów kompletowa paczfl.iiwyini, mimiósibwo roizipaiciziliiiwie horMIEJSCE OSIEDLANIA SIĘ ZARAZKÓW czyni p. L’rn wińska. sekretarjat pp.: na będzie przedewszystkiem przez na ireinidiallimycth liapetuisów — jasnio i wyiraainie
Janotowa i Jewniewiczowa, skarbnicz rzędzia, które uzyskały cechę Insty stwierdził’. że do z^igaidlnień imaipraiwdle.
GRUŹLICZYCH.
Najczęstszym miejscem osiedlania się za ki pp.: Bogucka i Rudzka, sekcja tutu. Ostatnio cechę taką wraz z li pi erwsiziomzędlmej -waigi ipańftwoiweij sana
razków, jak już wzmiankowaliśmy, są na- sprzętów i narzędzi pp.: Ziembińska stem, podkreślającym zalety aparatu, cja oidlnosi się w sposób... biUzeińsiki.
'zadv oddechowe — nłuca. Rozmnażając się i Ficenesowa. sekcja, kursów i odczv- otrzymała firma ..Walko1',, której
Allibio też., nie ma nic do .oowiodtaeinia

prostowniki „Tungar"
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Ludność Sosnowca
GO OSTATNIM SPISIE LUDNOŚCI.

W f>y;.oh dniach została przeprowadze
nie ostaiteczine zestawienie wyników pofymzecihnego spitetu ludności, pnzepriouviacftaonego w dlniiiu 9 gruidtniia uib. moku w
Sosmowiciu i przesilano dlo głównego Urzęsibartysityiciznego w Sosnowcu.
/Na podstawie tydh olbQliic,z;eń usitlałomio
zje Sotsmowiiec poes«i«a/dlał iw dlniifu spieni
140530 m.iesżkańców. Oziafeowo Obecnych
byłb w tyim dhiia 1092 osoby, czasowo
zaiś niieobecmyclh 1076 osób. Biorąc zatem,
ścisłą fezibę, Sosnowiec posiiiaidaił w dnliiui9 gmdtniiiat uh. roku 110514 osób.
■^juldiyinlkóiw mieeraklallinyclli znajduje się.
*'Sosmioiwou 4430.
w
X KONTROLA BEZROBOCZYCH. Zanzajd obwodowy FundłulSziu bezrobocia iw
Bosinoweu w pomaumieiniu e włlaldlziaimi
cemtraillnemi F. B. przystępuje iw najlbOiiżazrydi dniach dlo pnzeprowadzeinia. doraź
nej kontroli beizrcboczydh w mie&zfcanialch 'i 'Zialkłlaidiaidh pracy. Wspommiiana
kontróliai oibejimowaić będlzie powiaty:
Będziński, ZaiwieflciańKki ii Ofllkails(k'k Wiim
mi nieprawnego pobierania (zasiłków z
S^wmdluisEiu bezrobocia. jalk również niewfllaiścirwego wystiaiwwalim zaświadczeń z
pracy będą pociągnięci< dó adpowiedlziall1noścd sądowej.
iX CHOROBY ZAKAŹNE. Grudzień ud
biegłego roku wykazał/ znaczniie niasiilenie na terenie Sosnowica oldiry. Fatai zachorzeń w ostatnich tygodniach spaidiat
jednak ilość zachonzeń na odrę jest dość
pokaźna. Tydzień uftj&egły wykazuje niaitomiasif znaczne wasitenie zachorowań
na eElkairilaitynuę (płonicę). W zwiąjzku. z
tem zjawiskiem w miękkim ośrodku
zdrowia zastani e wygłoszona pogadanka
popoiiainna o odlrtze i płonicy.
W uib. tygodniu zanotowano naisitęipur
jące wypadki zachorowań ma choroby
zakaźne: dlur brzuszmy 1, ptonica 9, błlonilca 5, odma 29O krztusiec 1, gruźlica
pluć 4, jaglica- 2. W okresie tym. odkażo
no 7 mieszkań, oirtaiz odwstzono w miiejrtkim zakłlaidteie dezynfekcyjnym 50 osób.
X SPRZEDAŻ TERMOMETRÓW ZE

ńfeiłziela ID afyeznfa 1952 roku.

«Sr. ?.

Faktorzy podatkowi
i co z tego wynikło.
W Sosnowcu, od kilku tygdoni krą
żyły pogłoski o jakichś nadużyciach
podatkowych, przyczem wymieniano
6zereg osób, wplątanych jakoby w tę
aferę.
Po dłuższych obserwacjach i docho
dzeniach miejscowy wydział śledczy
PP. aresztował sekretarza Związku
samodzielnych kupców żydowskich w
Sosnowcu Karola Berkowicza i jedne
go z-kupców żydowskich Natana Gra j
cara z Sosnowca.
Berfcowicz, jako sekretarz Związku
załatwiał różne sprawy członków w
urzędzie skarbowym, pobierając za
to odpowiednie wynagrodzenie pie
niężne, Charakterystycznem jest, że
Berkbwicz załatwiał jedynie sprawy
podatkowe bogatszych kupców, od
'których mógł więcej zarobić. W po-

średiiictwie tem pomagał Berkowiczowi Grajcar. Szereg kupców, którzy
zaufali Ber ko wieżowi padlo ofiarą.
Między innemi BerlkoWicz zaofiaro
wał swe usługi i przedstawicielowi fa
bryki B-ci Woźniak, który nie zo
rientowawszy się w kombinacjach
Berkowicza, naraził firmę na straty.
W toku dochodzenia policja ustaliła
również, że Berkowicz był w bliskim
kontakcie z niektórymi urzędnikami,
co nasunęło przypuszczenie, że ułat
wiali mu oni załatwianie niektórych
spraw.
Ze względu na dobro prowadzonego
śledztwa szczegóły tej sprawy trzy
mane 6ą w tajemnicy.
Aresztowani Berkowicz ii Grajcar
zostali wypuszczeni obecnie na wol
ność za kaucją.

Nowy „kwiatek” w Czeladzi.
Inne cyfry na papierze, a inne faktycznie.

Z-Czeladzi donoszą nam o niesłycha szczenie, że przyjęte już i zatwierdzo
nej nawet, jak na stosunki czeladzkie, ne przez władze zestawienie z wyko
sprawie, rzucającej bardzo niepo nania budżetowego nie odpowiada
chlebne światło ńa gospodarkę komi prawdzie.
sarza rządowego p. Piwowara.
Nastąpiła szczegółowa rewizja pro
Rozchodzi 6ię o protokół z wyko tokółu z wykonania budżetu 1950-31
nania budżetowego Za rok 1930-31, i okazało się, że faktyczny deficyt go
który dowodzi o „fachowości" władz spodarki w tym roku wynosi około 80
miejskich. Sprawa ta tłumaczy rów tys. zł.
nież stosowaną z chwilą mianowania
W stosunku do skromnych ram bud
komisarza konspirację wszelkich po żetu jest to suma poważna, sedno 6pra
czynań miejskich.
wy jednak tkwi zupełnie gdzieindziej.
Okazuje się bowiem, że w wykona- Niewiadomo bowiem, czemu przypi
nem na kilkakrotne monity władz nad sać mylne zestawienie wykonania bud
zorczych zestawieniu wpływów i wy żetowego, czy celowemu ukryciu dość
datków w podanym wyżej roku bud dużego deficytu, czy też zupełnej nie
żetowym, wykazano deficyt budżeto znajomości gospodarki miejskiej.
wy w wysokości 30 tys. zł. Zestawie Prawdopodobnym jednak wydaje
nie to podpisane przez kom. Piwowara, się ten drugi domysł. Przypuszczenie
przyjęły również władze nadzorcze to bowiem potwierdzałby jeszcze ten
fakt, że kiedy p. komisarz przekonał
SKAŁĄ REAMURfcA. Ministerstwo prze Sejmiku.
myślni i haindfllu zezwoliło, aby pozosta Zdawałoby się, że wszystko jest w się ostatecznie, że gwarantowane pr.zez
łe na składzie u sprzedlaiwców termome należytym porządku. Kiedy jednak niego zestawienie nie odpowiada istot
try, które obok slkialli CelUzjiuSza posia- miejska komisja rewizyjna, utworzo nemu stanowi rzeczy, skonsternowany
dają inną dkalllę, były sprzedawane dlo na z członków rady przybocznej, a sprawę całą zatrzymał u siebie. Czy
dinia 51.XII.1952 r., a to pod wairuimlkiem więc „błagonadiożna" (ta, która swe władze nadzorcze więc wiedzą cośkol
oplombowania', co winno być uskutecz go czasu, w związku z interpelacją r. wiek o istotnym deficycie budżeto
nione w miejscowych urzędach miar dlo Gawrona w sprawie ogromnych „za wym r. 1930-31 w Czeladzi •— nie
dnia 15.1.1952 r. Do .tenmametrów iz nie- liczek" p. komisarza orzekła, że wiemy.
W każdym bądź razie sprawa ta
legaillną skałą, wbudowanych do iminych „wszystko jest w należytym porząd
przyrządów, wiainuinek plombowania- nie ku" — przyp. Red.), zaczęła spraw nie przysporzy sławy rządom komiodnosi się. O wydainie takiego zarzajdlze-1 dzać księgi, nasunęło jej się przypu sarskim w Czeladzi.
miia iinteiriweinjowailiy skultecznie- w Mini
sterstwie przemysłu i hamidlilu IiZby pnzenjjysłowo - hamdllbwe, a między initnemi
i nasza Izba.
X W SPRAWIE SKRYTEK POCZTO
■iesienia pomocy bezroboczym w Zawierciu.
WYCH na poczcie w Będzinie. W swo
im czasie Izba, zwróciła się dodlyindkicjii
terenie m. Zawiercia w grudniu dzieci w obuwie, którego koszty po
poczt i tełciginaifów w Krakowie z rnemo- r. Na
u'b. stosowane były następujące kryte z funduszów miejskich wynio
rjatem, w którym domagała się uimjoeflii- formy pomocy bezroboczym: akcja sły zł. 3558,50.
wicnia posiadaczom skrytek pocztowych państwowa doraźnej pomocy żywno
Akcja finansowa miejskiego komi
w Urzędzie pocztowym w Będzinie ko- ściowej, tanich obiadów, ziemniaczana, tetu niesienia pomocy bezroboczym
(rizystaiDiiia z tych skrytek również i w go węglowa, gwiazdkowa dla biednych przedstawia się dotychczas następują
dzinach wiectsoroiwych po godzhuaich. uszkolnych, obuwia dla najbied co: ze zbiórek ulicznych, dobrowol
nzędlo^-amiiai, t. zn. od godzimy 18 do 24. dzieci
nych składek od społeczeństwa, ze
Dyneik cijia poczt i tclegiratów w Krakowie niejszych dzieci szkolnych i akcja do sprzedaży .znaczków, bloczków na ra
dzieci w szkołach. Udziela
jw odpowiedzi na ten memoitjiad powiado żywiania
pomocy bezroboczym zajmuje się chunkach opodatkowania poborów umiła, iż celem inrnodbwiienia kotrzyistonia niem
opieki społecznej, który w a- zyskano do dnia 31 grudnia 1931 roku
ze skiryltelk w godlzinaeŁ po zamknięciu wydział
rozdzielczej pracuje w ścislem zł. 12.185,25, z czego rozchodowano
Urzędu poczrtiowego w Będzinie wydała kcji
z komitetem. Ogółem z zł. 10.203,09. Subwencje z urzędu wo
stósoiwine zamządizemie naczeflmiihowi tegoż porozumieniu
jakiejkolwiek akcji korzystało 6709 jewódzkiego wyniosły w tym czasie
Urzędu.
bezroboczych. Bezroboczy podzieleni zł. 95.000, z czego wydano na akcję
X ZABAWA TANEC21NA. Komitet ko byli na 3 grupy, a mianowicie na sa żywnościową zł. 64.572,22, ziemniacza
mend 55 i 60 zagiiębibwslkiich drużyn har- motnych, średnie rodziny (do 4 osób) ną zł. 25.845,21, na koszta przewozu
■cerslkicli w Dąbrowie uirzajdaa dnia 16 i duże .rodziny powyżej 4 osób. Obia węgla zł. 1212.40. Pozostałość z subm. w saiLach teatinu „Wanda" pod pro dów z taniej kuchni w cenie 10 gr. wencyj i funduszów własnych komi
b.
tektoratem pp. prezydenltofitwa Madey- wydano w grudniu ub. r. 17.654, w tetu wynosi na dzień 31 grudnia 1931
skich kaumtaiwałową zabawę .tameczną. tem 3384 bezpłatnie. Tania kuchnia zł. 5350,33. Zaznaczyć należy, że cała
Początek o godiz. 9 wieczorem. Wstęp prowadzona jest pod osobistem kie dotychczasowa pomoc bezroboczym
dfla pań 2 zł., dila panów 3^.
rownictwem prezeski oddziału Czer jest niewystarczająca i bezwzględnie
X ZABAWA NA SATURNIE. W dniu wonego Krzyża p. Zofji Banachiewi- wymaga zwiększenia racyj, jak rów
16 eityczniia N. O. K. w Satumnie urządza czowej. Z akcji ziemniaczanej korzy nież ilość bezroboczych na miesiąc
zabaiwę tamecaną. Zabawa odbędzie się stało 2855 bezroboczych. Koszt ziem styczeń znacznie się powiększy, gdyż
•w saili klubu uirizędlnilków.
niaków zakupionych we własnym za w styczniu przestało korzystać z za
X OGRANICZENIE EMIGRACJI RO kresie wynosił 25.845,21. Z akcji wę siłków funduszu bezrobocia 600 osób,
BOTNIKÓW DO FRANCJI. W związ glowej korzystało 5202 osoby. Razem zaś w końcu grudnia r. uib. i początku
ku. ze wzrosłem bezrobocia we Fnamcjii, węgla wydano 4301 kwintali. Koszt stycznia rb. zwolniono z tutejszych
które oibejinmijje również zaitmuidlnionych przewozu węgla wynosił 1212,40. Z a- zakładów przemysłowych około 5000
tam polskich rdbioinilków rólinych i fa kcji gwiazdkowej korzystało 2544 osób, których lwia część pozbawiona
brycznych, władze emigracyjne ograni- dzieci najbiedniejszych rodziców bez jest prawa do korzystania z zasiłków
ciczyiły z-nacznie wydawanie pozwoleń roboczych, których obdarowano buł funduszu bezrobocia.
Powyższem sprawozdaniem nie obję
•na 'wyjazd. Robotnikom poltekim, pracu kami po 75 dkg. o łącznej wadze 1758
jącym we Firamcji, którzy przybyli do kg. Koszt tej akcji wynosił 1641,56, w ta jest jeszcze akcja dożywiania dzie
kraju na uirHopy, władze emilgiTacyjne czern zł. 1000 z ofiar społecznych, re ci w szkołach i akcja rozdawnictwa
w żadnym raiżie urlopów tych nie prze szta zaś pokryła została z funduszów cukru, który w tej chwili rozdawany
dłużają, w iia<ziie- przedłnżmia bowiem komitetu. W szkołach powszechnych jest dzieciom bezroboczym do lat 14
, zaopatrzono
256 najbiedniejszych w wysokości 1 ks- m osobę.
grozi robotnikom utrata nmacyy
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SlOSinett 2AKOWK)
PHILIPS ARGENTA

Sprawa papierosów i zapałek
NIEPORZĄDKI W MONOPOLU.

Nateidlaiwmjo paisiailiiśmy o lkiani:iec<anio(śai oicl
ipoiwtiieidinłiiogio ziabeizipiiieiozieiiiTa piuidlellielk i
'ziapiaiUkiaimii ptrizietd' cttuciiwosciiią niiwunirón oyidh eipinzieidlalwiaóiw’, Iktórtzy fc»eizlkairfnii«c
o^izmlkłuijią llluldlniość, wyijimiu(jiąc z piuidlellielk
dloiwiofl/ną illlość izaplalłelk. Nąjipitfolsiteizyim
6po&'olbieim bydldby mailieipiainliie inia ptuidieiłkiaiclli iziw. btainldleiriollui, liulb niailieipdk., Iktótryicth uszfcotdłzeiniiie bylłolby dlorwioidieim o‘tiwńietrtainliia płuidleUkia.
W zwiądkiu z poinułSiZieoiieiiiL tej 6|p®ajwy
ofirziyamafliilamy od jiedlmeigio z óiniwaMów;
itiruidimiącieigio ®ię efpinziefdlaiżą papiiieirioisiów a
laapallelk, ciielkiarwie tatóraniaicje, z których
iwytniilką, aż pirizeidlewiazyisttlkiiieim miallieiży się
dlomiaigiać, alby monopol zaipaioziamy ściśle
wypelllndiaff eiwne róbowiiązlainaia i zwinaicall
uiwiaigę na ziaiwiairttóść piuidlellielk, w iktórycih
Itózba ziapiailiclk., w lilltości od 50 dio 49
isiztńlk, j.etsif izjiawiiFlkiiieim często epotylkia
*
.nem.
Pkyzaiteini maisz ainifoirnuaitioir zaiznaczyl, że
1 iw
* (monoipiolllu tytóniiiowyim &ą mieipioirlząid
ki, gidlyż są -ss^yipiaidlkiii, że w pudlełlkfu hralk
jost piaipTeirosia), niiiefldieidy papiierosy są
pollaimiaimei, I uib też tytóń gdzieś się uilotoik bowiem
(piuidlefllkia poraosifiaily tyillko
gillizy. Nieiporiziajd/kii tle w pnzylkiry spoeólb odcizuiwaiją spnzieidlaiwicy, gidlytż ptuiblliciz
mość, mic ziniaijąc iteltioitinieigo sitiainiu nzetozy,
swe, cionsiane areisizitią, pmeitieiniąje kiieirtuj^
pod' aidlresieim sipinzeidiaiwiciów.
Jesit i-aeiczą zrozumiałą, iż tego .nodzajiu
nieiponząidlki nie powiiimny mieć mieij&cta i
mateży sądlzić, iż olbyidlwa. wymiiteiniione
moiniąpoilie zwrócą ma to mwiaigę i niedonnaigiainia powyiżElze utsiuraą.
Skiład Futer i Piriaicoiwinia Kiuśnieirelkn
B. Ros-einibiałumiai, zostMia pmzeiniiosiionia dto
miołweigo fronitoweigo liolkialllu, pnzy ulicy
DęMlimlkiicj Nr. 1 — w Sosnowcu, Telliefoin 5-45 i podieic-ą eię maidiafl Szam. KUijeimtellii.
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X ZEBRANIE KOMITETU ROLNIKÓW
W CZELADZI. Daiś, o godiz. 14 w gma
chu Kikoły poiwEłzeiobmeij 1 i 2 iw Czeiliadlzi przy uil. Będzińskiej odbędzie siię. <zehnanjie cztomlków- Komiltieitiu 'willaścici.ellii
giDuinltów, cełem omiówiiieimiia spnawy elbatiujfiu. Przyjęcie sit-aitutiu ma. na cellu umoirmowiaimie d^ziałallinościi komit-etui, pod
wizgHlędiem pnaiwimyim.
X NIESPODZIANKA. Sliuisizniość kiaiże
prizyizinjać, że inaimwlajie w Zaigllęlbiu^ mi
mo ietniiieuiiiia. jedlmeij lliinji, slkultikiem czego
zaltirizyimamiiic jeidmeigo tnamiwiajiu powodu
je -wisitinzyimainiie komumilkacji ima całej
siioci, kiuirifują niaogół dlolbirizę, tuj. ppóźniiieiniiia są dość rizaldlkiie i ndeianiaiezne. Żdiairiza się jiedmaik, że tiramiwajc kuinstują tialk
że... wcześniej i falki taki miiiał miejsce
■w ubiegły piątek w ©otd.ziiniach .wiieazo■rowych, gdlzi-e tramwaje kuinsiowaiły podlbuig ctzaisiu Tiatdjioiwegio o 5 mimiuity wcze
śniej. Wipraiwdzie różnica maila, lecz dllia
wieiliu orób nieprzyjemna., Eiwłaisizcza z
uiwiagi na faitaillną pogodę. Ruch tnamwiafjioiwy regiuUowainy jesit podlluig zegara w
remiziie tramwajowej, który widocznie
iw dlniiu tym nieco szwainkowiał, co r^po
*
•wodlotwało niiiCisipodlziiainlkę.
X KARY ZA PRZEKRACZANIE USTA
WY O CZASIE PRACY. W diróii 8 bm.
po przeprowadzeniu rozpinai w kairino-aidminiisitraicyjmych w Inspektoracie pracy
■w Sosnowcu za przekroicizemiia usitiawy o
czasie pracy (iznoweliizowainej) zostali
ukarani : EIjasiz Jagier, wi. dkllepu gaiłamteiryjineigio w Sosnowica, Madlrizcjoiwslka
55, grzywną żł. 500; Bnajidlla EriHich, wł,
siki; mail. piśm. w Będiziiniie, uil. Poidwiaile
2, grzywną zł. 200; Clhaja Kirell, wł. sOdl.
maił, pilśni, w Będiziiniie, uli. Świętojańska
2 i Ryfka Markowicz, wł. slklliepiu błaiwaitnego w Będtzimiie, Kołłątaja 8 grzywną,
izł. 200. Ponieważ grzywny te zostały
wymiienzone przeważnie za zaltandlniainie
pracowników w diziień świąteczny, oraz
za zatnuidiniainie pracowników w godzi
nach nadflicrzbowycih ziwraca się uiwagę
■zaiiinlteriesoainych. firm alby iw ceiiu mchronienia się od sainkcji karnych ściśle
przeBltnzcigiaily ustawowego czasu pracy.
Dotyczy to zarówno ziakłaidów prizemy•siłowyich, mzemiieśllniiczych (fryizjenniie,
krawieckie, szewskie i t^p.) jiak i hanjdjUoiwBzich;

..KORJEJH
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miedztela W stycznia I93s ruitw.

żywej waigi trzody od zll. 0.90 dio zł. miailinryicih fżlłoidiaiei czainńe paflitio z folko
Charakterystyczne zjawisko kg.
wym kó-łfiiiieinzietmi, ipódhiodiziąjde z kireidizlie1.25. Tcmideincjai spokojna.
UCIECZKA Z SANACJI.

/taoiętiafftty wszyscy tiiiieidiaiwinc^ ciaasiyj,
kiedy to sainiacja n<a noizlk-az z góry uisdlioiwalla apamiowiaić wsizyisillkire orgsifiiiizaCijC',
a^eiaziemiiia i inisityitiuicijc. Jeżeli zainipair <iię
nii<e uidiał, stiairtaino eię ini^tyitiuiejc fi oirgąnii®acije te rozbić, a w niajilteipSiziyiHi riaizlc
■bworzórao właśnie ainiatlioigiiozne pliaicówlki.
Między iinineimi, otiwaiemaffiio w różnych
mieijsCTWoiściiaicih t. zw. klluiby miliodlziiieiży
iim. miarsz. Piife-uidiEikińeigo
*
Jalk we iwisizystkifdh siwych cirgianiiiziflicjiaich, talk i tiultajj
niie izwriacawo uwaigi na jialkość, tyillko. ma.
iłość, nic też dizfiiwinieig-oi, że w angiainiiiziacjiach tych .zinałaizł się ©leraienit, muc miający miic wspólnego z sainiaiciją. Jalkio pinzy
kiad mioże służyć faikit, iż rap. ma Ksawer.ze, pod Bętóniem tinzciba było Udlralb
młoidizeży poópieiszinie izłilkwió-owac,
gidyż oikiaiziało się, że jest to wllaiścr.<wie
jaiozcjlka koinuuiniistycziniat, a w Będlzulnae
klub mitoidziciży im. mairs®. Pifeuidl-ikiegiO),
na wiaidloaniość o ipowisitamiu odidiziiałm
Związku hallleincizyików, pfroeszcidit girejnjiailniie i to wiraiz z melbliaimii i uiriziądlzemiiienn biiuira do nowej oirgiauiiiziacijii.
Podobne zjawisko spotyka się równitetż
w iminych imiiejEcioiwościiaicih i to we
wwzyisitikiiicih niicimail ongiainiizaicłjiaioli sam
*
cyjnyicŁ, raiiic pirizcito dlzówinieigo, że są to
arigiaimiziacje bez wpływu i zmiaicizeiniia i
nie wróżą dlhugieigo żywot-a.
Uczycie przepełnienia, bóle kiszkowe, bóle
y bokach, ucisk w piersiach, bicie serca,
usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej
,Franciszka-Józefa“, usuwając zbytnie prze
krwienie mózgu, w oczach, w płucach i ser
cu. Żądać 'W aiptekach i droigcrjach.
500

X OPŁATEK. W dniu cliziiniiiejisiziyim chór
„Eeho“ piizy kóściielie painaifjiailnym -w Dą
birotwiie urządza dllia swych ctzłoinfców
hnaidycyijiny oipliaitelk w liokailiu w^aisinym.
X „WESELE NA GÓRN. ŚLĄSKU44. Na
ogólne żąidamle publiczności dyrekcja
Śląskiego teaitru lodowego postamowiła
dąć jpszcze dwa przedstawienia tego
. pięknego widowiska regjomaiłnego w
niedzielę, dn. 10 stycanią na poranek o
godz. 11 rano i 19-ej wieczorem. Przed
stawienia odbędą się w sailii Związków
na Pogoni, ul. Mairjacka L Bilety wcze
śniej nabywać można w aptece p. Zie
le Liński ego, ul. Orda, „Wesele na G.
Śląsku " grane będzie poraź ostatni w
Sosnowcu.
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X USTAWA O NADANIU ZIEMI ZA
SŁUŻONYM ŻOŁNIERZOM.

Na ostał-

mierni posiedzeniu Raidy miinitsitirów przy
jęty został projekt ueitówy, uiziuipeiltaiiiającej przepisy o nadawaniiu ziemi zasłu
żonym żodjnieifZioim wiojdka poflfelkiiego.
Pirojelkit ustawy idzie w kiieinumku roizsaetnzeinia. podstaw prawnych do nadania
ziemi tym wszystkim zasłuiżonym żollnier®om5 którzy są eto obrzymamią ziemi tipnaiwiiiicni, zgodnie z intencją ustawy e
r. 1920. W cclliu nadamiia ziemi wszystkim
Uprawnionym, projekt ustiaiwy pnzeiwidiuje pinzeznaczciniie dodatkowego terenu
ziemi do rozdziału; m. im. pirzOTnacrzoine
będą^na ton cod obsizairy poieśine, poło
żone na terenach osiadiniczycth, stanowią
cych własność ekainbu państwa.
X TARGOWICA W SOSNOWCU. Od
4 do 9 bm. spędzono na tairigowicę w Sos
nowcu 1.085 sizit. trzody chlewnej, 140
stzt. bydła i 22 azit. cieląt. Płacono za 1

X PRZYBÓR WODY W KRYNICY.
Skutkiem odwiiilży i tinwaijiącyieh ostatnio
ofpaidów aitmosfeiryciznjyleh, Bryiniiica cnaiciz
nie lYCiźbinała. W Cżsetliaidizii na odcinku
uineigiuilnwiaineigo biegu rizekta wystąipiila z
brzegów7 irioizilewiająC się. pomiędzy wiailflani ii uiniieiinoiżliiwiiając ipnzejśeie pnzieiz
kładki.
X USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA.
Wciz-oinatj tiairgnęlb’ siię raia siwe życie 25ileltnia Ajnaśitąiźja. Ntiiodlbailbiką ż Piaislków",
.wypiijąjąc pewraą idiość esencji octowej.
Deiniaitkę, po udzieleniu .jej ipiWwlsizej
pomocy Ickiairekicij, pnzoeliaiwiiono w do
mu mai kiuinacjii w sitanie nie zaigiriarżającym źy^iu.
X CZYJE PALTO? MiieLjłSicowa poHilcja
śledcza odlelbrała oid jednieigio z ziaihrizy-

ży. Piolżiałtelm OtdldbiriainÓ tiacę i dwa kiiciliiisz
kii olkisyicllo'wialnie. Pirizieidimioity t>e można
odeibiriać w Wydlaiiailie śMiozytm P. P. w
Soisimoiwicu, po uidioiwoidlniiteindiu priaiwa wllasinjoścd.
X CO KOMU SKRADZIONO? Z rniesizkiamiia Beli Żadiginoid w Bętdlziiiiile (Kollątiaja 50), ekiraidlaiioinio .zcigiainelk i picirśóiio■ndk, wiairftiościi 150 zd.
Z piiwiniiicy Heflieiniy M-iisitirizylkównTy w
Sotsiniciwcu (Mairijiaiclka 6), dkraidfóiiioinio kailkla< pa/r pamitioiflii dlaimdkliicih, wiairitioóci 100
■ziłoitiyicih.
Z miesizkamiia Wilktmriji Gcmiborek -w
Dąibirioiwiie (Sicinikiiieiwiozą- 9), tlkiuaidlziiioinio
100 tzk gotówką.
Ze sklepu. Feli Plielkiainz w Sofenoiwou
(Sleinlkieiwiiiozia. 4), tkriaidzlofiio ńiabiiał, iwair■tościi 84 zi.

Wśród nowych książek.
Marjn R<xlziewiczówna. GNIAZDO BIAŁOZORA. Posnań, WydarWn. 1’oliskie R.
Wegnera.
Najnowsza .powieść autorki ..Dewa jtisa“
wprowadza nas w typowe dla jej tw’órc.żości środowisko kresowego ziemiaństwa. Rnizii w tej powieści nićrów.noiinierinc rozilożcnie świateł i cieni: sympatycznych sobie ludizi autorka idealizuje do tego stopnia, że
aż oddychać nam trudno w zapachu ich
cnoty — niemiłych natomiast, (głównie urzęd.ników skarbowych i... chłopów), maluje
bezlitośnie na czarno. Podobnie uproszczony
jest stosunek autorki do wielu zagadnień
współczesnego życia. A już najtrudniej zgo
dzić się na pomysł Wysiania .młodego hu
laki - szlachcica... do Afryki, poto. aby pra
cując w fermach francuskich, jako prosty
robotnik, „wyrobił się“ tam na tęgiego czło
wieka! Ta afrykaiiska idylla zepsuła zresz
tą zwartość kompozycyjną powieści. Opisy
przyrody poleskiej wypełniają najlepsze
karty książki. Są to obrazy prawic egzo
tyczne.
„Gniazdo B.iałozora‘‘ ukazało się w pięk
nej szacie zewnętrznej, jako 56-ty totn ju
bileuszowego wydania pism Rodziewiczówncj.
Ludwik Bertrand. LUDWIK XIV. Prze
kład Si. Wasylewi&kiego. 16 t&iblic miedziodrukowych. Poznań, Wydawtfi. Polśkic R.
Wegnera.
Wspaniale wydana monografja o charak
terze apołogicznym. Wykwintny pisarz, czło
nek akademji franc., podjął się w swej książ
ce frehabiliitacjli .ukró.la-isltońca'1, zarówno
wobec fachowych historyków, jak i w opi
li ji publicznej dizisiejiszej Francji, która naogół nie jest przychylna pamięci tego , mo
narchy. U nas oczywiście ta strona książki
Bertranda nie -wzbudzi takiego zaintereso
wania, jaik we Francji, a jej a^pologiczny
ton może znaleźć 'wdzięcznych słucliaczy
chyba wśród naszych rodzimych monarchi
stów typu p. Mackiewicza... Niemniej, jako
stuidjumi o jednej z najgłośniejszych w historji .postaci;, będzie to dzieło zajlmnijącą
lekturą także dla (polskiego czytelniika, głów
nic dzięki bogactwu szczegółów życia oby
czajowego Francji w w. XVII-tym.
Nazwisko p. Wasylewskiego, jako tłuma
cza, mówi samo za siebie.
Rudyard Kipling. KSIĘGA DŻUNGLI.
,Biiblj. Laureatów Nobla1*. Poiznań Wyd.
Polskie R. Wegnera.
Podpatrywanie przyrody jest pasją wy
bitnie angielską; nic dziwnego, imipcrjum
brytyjskie jest tak ogromne, mieści w sobie
kraj tak wspaniałej przyrody, jak Jud,je.
Znać i na „Księdze dżungli4*, że pisał ją An
glik: smyk Mowgli, dziecinną stopą wkra
czający tak nonszalancko w życie puszczy,
w stra,szliiwe żerowisko azjatyckiej dżungli,
jest niótyliko przedziiwmyni konceptem sta
rego Kiplinga; jest synem rasy, która go
wydala — rasy odwiecznych kólonizatorów
i władców.

Z tom wszystkiom jest „Księga dżuingli“
arcydziełem literatiuły (powszechnej. Najświożjsze jej polskie wydanie, które ukazało
się właśnie w znanej „Biibljotccc Laureatów
*
Nobla
4, odz.nacza się wysbkiun poziomem
przekładu, dokonanego przez J. Birkenmajera.
D. Kosatolanyi. GRZECH SŁODKIEJ
ANNY. Powieść. Kraków 1951, Wydawn.
L i t e raok o -Naukow e.
Węgrzy mają swoją dobrą markę w lite
raturze. Powieść Kos:ztolanyii
*ego
utwierdza
nas w tej opinji. Jcśt to nietylko doskona
le zrobione śtudjutn psychologiczne, lecz
także — co dziś bardziej interesuje — tęga
satyra społeczna. Akcja rozgrywa się w Bu
dapeszcie, bezpośrednio po zgnieceniu rewo
lucji węgierskiej, częściowo w czasie oku
pacji rnmiuńskilej, sprowadzonej przez admi
rała llorthy‘cgo. Na tle środowiska urzęd
niczego niepokojąco i zagadkowo snu je się
drobna syiwetika bohaterki, Anny JEdes,
służącej w domu radcostwa Yizydi. „Pro
blemat służącej
,
**
taik wiele miejsca zajmu
jący w życiu togo środowiska a tak mało
dotąd wyzyskany w literaturze, okazany
jest w powieści Kosztolanyi
*ego
metodą nie
jako kliniczną. Zbrodnia, jaką ostatecznie
popełnia ta ciicha i „słodka’* dziewczyna, ta
,,wzorowa“ służąca jest głuchą tajeminicą
tylko dla sądzącego ją trybunału; dla czy
telnika psychiczny jej mechanizm jest przej
mująco widzialny.
Przekład b. dobry.
Artur Śliwiński. NA PRZEŁOMIE
DWÓCH EPOK. Warszawa 1951. Wydawn
Gebethnera i Wolffa.
Znany autor doskonałych mionografiij hi
storycznych podjął w ostatniej swej książ
ce analizę współczesnej rzeczywistości go
spodarczej, społecznej, politycznej i kul
turalnej, Najwięcej uwagi poświęca autor
roli nowoczesnej techniki, rozważając ją na
tle kryzysu zarówno ekonomicznego, jak i
kulturalni ego epoki |X>wojcnnej. Wyniki tych
rozważań są naogól pesymistyczne.
Ze względu na charakter poruszanych za
gadnień książka Śliwińskiego znajdzie za
pewne szeroki oddźwięk i będzie przedmio
tem licznych dyskusyj.
WYDAWNICTWA DLA MŁODZIEŻY.
Marja Dynowska. BUM i BAM. 12 tablic.
Warszawa, Gebethner i Wolff.
Książeczka dla najmłodszej dziatwy. ..We
sołe przygody <!iwóch piasków44 mrzcidktawiopc są na pięknych, kolorowych tabli
cach, objaśnionych wierszykami p. Dynowskicj.
Maj-ja Konopnicka. JAK SIĘ DZIECI
W BRONOWIE BAWIŁY. Wydawn. Ge
bethnera i Wolffa.
Ilustrowane opowiadanie znakomitej pi
sanki, która w literaturze dziecięcej ma
•swoją zdawna ustaloną pozycję. W tekście
liczne wierszyki.
1. kr.

Wieśniak z pod Rabsztyna
ofiarą sprytnego oszusta.

Asfan Wozen, cesarzewicz abisyński, przy
był w towarzystwie dwóch szwagrów do Pa
ryża, gdzie władze zgotowały 15-letniemu
na*fę»>cv egzotycznego tronu uroczyste przy
jęcie.

Władysław Supernak, właściciel
niewielkiego gospodarstwa we wsi
Podlesie, gminy Rabsziyn, .potrzebu
jąc pieniędzy, załadował onegdaj wóz
koniczyny i przywiózł ją do Będzina,
aby tutaj .ją sprzedać.
D° przejeżdżającego jedną z ulic
Suoernaka podszedł jakiś osobnik i
wyraził chęć kupna koniczyny. Targ
w targ SupernaK zgodził się sprze
dać nieznajomemu koniczynę po 20
zł. za centnar metryczny. Po ustaleniu
ceny, nieznajomy polecił Supernako
wi zawieźć koniczynę do Sosnowca,
do fabryki B-ci Woźniak. Po przyby
ciu na miejsce nieznajomy kazał Su
pernakowi poczekać na ulicy, przed
bramą fabryczną, sam zaś udał się do
biura, gdzie zaoferował do sprzedania
koniczynę po 15 zł. za centnar. Ko
niczynę tę fabryka zgodziła się zaku
pić. Wobec tego nieznajomy kazał Su
pernakowi wjechać w obręb fabryki,
gdzie koniczynę zważono i złożono do
szopy.

Po opróżnieniu wozu nieznajomy
udał się do biura, gdzie otrzymał na
leżność za sprzedaną koniczynę, któ
rej wartość według zaoferowanej ce
ny, wyniosła 49 zł. 40 gr. Otrzymaw
szy banknot 50-złotowy, nieznajomy
opuścił fabrykę przez portjernię. Su
pernak tymczasem cierpliwie oczeki
wał na powrót nieznajomego, sądząc,
że jest on przćdetawicielem fabryki i
wręczy mu pieniądze.
Po dwugodzinnem próżnem oczeki
waniu zwrócił się do kasjera z proś
bą o wypłacenie mu należności za
sprzedaną koniczynę.
Zaskoczony tern żądaniem kasjer okazał wieśniakowi pokwitowanie wy
stawione przez nieznajomego, który
pobrał już pieniądze za sprzedaną ko
niczynę.
Wtedy dopiero poczciwy wieśniak
zorjentowal się, że padl ofiarą spryt
nego oszusta.
Zmartwiony wielce zajechał próż
nym wozom przed komisariat policji,
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działają kojąeo

na nerwy.

|

gdzie opowiedział -o swein nieszczę
ściu. Otrzymawszy rj-sopis sprytnego
oszusta, policja zajęła się odszuka
niem go.
Supernak pojechał do domu bez ko
ńczyny i bez pieniędzy.

I sali cądowej
WYRODNY SYNALEK.

Rołdiziiima M^lkowislkiich (ikod. Plaiślkii, Kościiftiisiżki 10), miaiła ntoiliaidia ikłoipoit z 18
Icitiniiiin Stiafniiisiłiaweim, flatóry cały d®ień
ąpaioeir-oiwiał, dio dioraiu prizychodiził tylllko
ma jiedzemiiie. Roibłomto miu wyimówlki, matIpęidiaaino dio iroiboity, lecz MalkoWisikii za
*
wsze odpowiadał: „nic mi po pmcy“<
W nnaijiii nib. r. nuainnotinawny sytn po
w-róciil do dioraiu kolo godtainy 9. Malta
i siioisitiry wyeitajpily z moirialiainii, w ocLiP-owćiedzi ma to, Malkoweti adłjąl1 burt i
zaciząil niim bić maitlkę.
Epilog miteipoiroziuimieimi-a rodzininego ro
zcgtnał &ię przed Sądam okręgow-yim.
Sąd isikiaiział StiaimieilaiUba Malkowiskieigo z»»
polbicie rnaitki na l.micmąc więzi&niii&
„MANIPULACJA44 WEKSLOWA.

35-łcitimi Anftoni Oleksiak,, zaimiestókiaily
w Koziieigdowiach, eifiaikiziow-iał weksel z
wysitawieiDiiia Poilialkia na izileceinie kasy
Stcteylk-a w Kciziegłówlkach, prizeiraibi^
jąc suimę 'wclksioiwą 140 zi. na 172 zł.
OMhsóaik w czasie badania najpierw
diuiniiatćzyi się, że sumę na wókislu prizeirclbiił z poleccmiiia wystawcy, potem za/a,
że źabezipiciczyl się w ten sposób i doli
czył do sumy welkiSiliowieij koszla związa
*
nc ze ściągnlęcicim naiHeżności.
Obecniie Sącl okręgowy rozpoznawali
sprawę Oleksiaka. Jalko ókołiczno-ść llagódźącą poczytał mu jogo dlotyiclhcz-ai&o
*
wą iriiekairalimość i slkazał go na 50 zŁ
gtnzywiny z zamiamą w raiz-ie niemożności
ziaipłaiceiniia ma 7 dlmi aireszltu.

PROGRAM RADJOWY
KATOWICE.
NIEDZIELA 10 STYCZNIA 1952 R.
10.50 Nabożeństwo z kościoła pod wezwaiiiiem Najświętszej Marji Panny w Wielkich
Piekarach na Śląsku. — 11.58 Sygnał czasu,
hejnał z Wieży Marjackiej. — 12.10 Komu
nikat meteorologiczny. — 12.15 Poranek
symfoniczny z Filharmonjri. warszaiwskiej
poświęcony twórczości Piotra Czajkowskie
go. — 14-.00 Ks. dr. Bolesław Rosiński: „Pa
nie ulecz niodowia-rstwo unojc
*
4. — 14.20 Mu
zyka. — 14.40 „Choroby zaraźliwe zwierząt
a ustawy o ich tłumieniu
**
— wygi. dr. Zy
gmunt Markowski. — 15.00 Muzyka. — 15.55
Program diln dzieci stanszych i młodzieży
a) „Co się dzieje na świecie44 — tygodnik
rad jo wy w ojpr. J. 'Milewskiego, b) Feljeton
prof, Leona Pomiławskiego p. t. „Duch zie
mi”. w „Chłopach4* Rejmonta. — 16.20 Kon
cert popularny z udtzialcni orkiestry Towa
rzystwa inandolintiistów imienia Moniuszki
z Wctnowca. Ogiński: „Pożegnanie44 — po
lonez, Adaun: „Si j‘etais roi" — uwertura,
Gossec: Gaiwot. — 16.40 Transmisja z Krakowa odczytu prof. Ludwika Wyigrzywalskiego p. t. „Energia wodna i jej wyzyska
nie u nas i gdzieindziej44. — 16.55 Dalszy
ciąg koncertu popularnego:
Trąmslateur:
^Pochód weselny liliputów
*
4 — uwerturą,
Waldteufel: Walc najmilszy, Namysłowski:
„Na bok z drogi" — mazur. — 17.15 „Zawi
sza Czarny44 — wygł. p. Stanisław Małachow
ski. — 17.30 Odczyt p. t. „O działalności ks.
biskupa Bandurskiego" — prof. Mieczysław
Limanowski. — 17.45 Koncert reprezenta
cyjnej orkiestry P. P. w Warszawie. — 18.40
Pieśni Chopina w wykonaniu Marji. Modrakoiwskiej. — 19.00 „Bery i bojki śląskie —
Karlik z Kocyndra. — 19.25 Rozmaitości.
— 19.45 Słuchowisko p. t. „Filozof z przed
dworca44 — M. Rusinka. — 20.15 Koncert popiiilar.uy. — 21.55 Kwadrans literacki: Gro
teska Józefa Jankowskiego p. t. „Poeta wie
rzyciel". — 22.10 Wieczór pieśni Stanisławy
Korwiin-Szymanowskiej. — 22.40 Konuimikat meteorologiczny i komunikaty sporto
we. — 25.00 Muzyka lekka i taneczna z kawiarni „Atlantic" w Katowicach.
PONIEDZIAŁEK 11 STYCZNIA 1952 R.
i 1.58 Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjaokiej. — 12.10 Koncert z płyt gramofono
wych. — 15.10 Komunikat meteorologiczny.
— 15.15 Komunikat gospodarczy. — 15.03
Intermezzo muzyczne. — 15.15 Przegląd ko
munikacyjny. — 15.25 Odczyt z cyklu dla
nauczycieli — „Asnyk i pozytywizm
*
4 —
wygi. prof. Konrad Górski. — 15.45 Koncert
z płyt gramofonowych.—16.20 Kurs elemen
tarny języka francuskiego. — 16.40 Dalstzy
ciąg koncertu z płyt gramofonowych. —
17.10 „Kobieta nadaiiekiej północy4* — wygł.
p. Stefan Jarosz. — 17.55 Muzyka lekka z
kawiarni „Gastronomja‘4 w Warszawie. —
18.50 Rozmaitości. — 19.05 Odcinek powie
ściowy, — 19.20 Prof. Władysław Dzięgiel:
„Czera był kalendarz za dawnych czasów44.
— 20.00 „Mi,kado“ — opera komiczna w 2-cb
akatach A. Sulliivana w wykonaniu zespołu
operowego D‘Oyily Carte (płyty gramofono
we). — 22.00 „Tęcza nad. Warszawą4* — rewja z teatruJMorakiB Oko’4 m

„KOKJER ZSCHODSr

ZE SPORTU.
' U MOTOCYKLISTÓW.

Na diżień dizhsieijt-izy projektowany był
./zimom y na id” motocyklowy ceiliem prtzy
gotowainia cziłcmików Kliuibu moitocylkiliowego Zagłębia Dą‘b.rowHkiie>go dla jiazldly
w truidlnych wian
* unikach ziimowycth, etan
pogody n.it
*
nediaije ńię zmpelilmie dio tego
rodzajiu imprezy, diliadcgo zairiziąid KiMIZ.
naid tcui przesmiwa na ndcdizidlę niasięipną t.j. na (Hie-ń 17 hm. bez znihamy reguikuninru iaicBii. Zairaąd K.M.Z.D. wizywia członków klubu do odiiiowienia li
ceiicyj sportowych jak również logiltymaicyj turysityciz-nych, za któremł otinzyniuje się zniżki kolejowe w wysokości
25 proc. Wszyscy członkowie .powinni
zaopairzyć się w powyższe dowody, alby
w pełni konzyistóć z .przywilejów z tiraideim zdobywanych przez Związki .'porto
we dllia ćzltoników siwoich. Koszt liicefniąji
sportowej 'wynosi zł. 7.50 z tej suimy
Kiliulb pck.rywia zł. 5 i człon ek zł. 2.50.
Legdymidcja torystyczna kosztuje zill 5
i całkowicie ma być opłacana przez
członka kbiibui. Galernikówie zalegający
w opłacie składki po niaid trzy miesiące
z ulg nic korzystają.

Kroniką Zawiercia.
X WIELKA LICYTACJA. W dmin 50
girnidlnia 1951 r. we wsi Nicgowonice, pozia Łaiząimi u gospodarza Walentego Riudctgó odbyła się nie tyk
*
może, wielka
*
jak głośna, i bairidzo znannlenna na diziisiejsze czasy licytacja, na której sprze
dano: konia za żl'. 4.50. krowę za zl. 3,
jałówkę zl. 1.80. wóz zł. 5, LuSitro z zega
rem zl. 1.10 i szafę zł. 2.10, na łączną su
mę zł. 14.50.
Powyższa licytacja jesit po4w ieirdlzeni-eim tego na co wskazywały afisze wy?
borcze, że dobrobyt wsi... znacznie się
poprawił.
X REJESTRACJA BEZROBOCZYCH.
W środę 15 stycznia r.b. o godiz. 9 rano
w siali Denni ludowego 1AZ. w Zawier
ciu!, odbędzie filę rejestracja- tych bożroboczych, którzy od dnia 15 grudnia <r.u’b.
do dinia 10 stycznia r.b. wyczenpailii za
siłki iz FuindiuiSiziu bezrobocia. Przy reje
stracji należy okazać legitymację PUPP
i dowód tożsamości.
X BACZNOŚĆ POSIADACZE BRONI.
Z dniem 29 lutego r.b. upływa termin
składania podań o pr^edłiużeiniie kairt na
broń na rok 1952. Nie zastotojącym. się
do powyższego terminu oprócz kairy
grozi konfiislkata broni.

X
ZAMKNĘTA
SPÓŁDZIELNIA.
Przed kiillku laty, obok panu istniejących
na łnitejsizym terenie S|póld:ziieilini., z ini
cjatywy Chrześcijańskiej Demokracji
powstała nowa spółdzielnia pod nazwą
„Spółka spożywcza”, która naprawdę
miała być regulatorom cen. Spólldlziellmia
ta,, jak to jiuiż bywa w każdej sipólidzlelni niie miała szczęścia do kierownika),,
który za swoje zdaje się nieizlbyt dobre
czyny, zostali
*
ż micijfioa zwolniony. Zmie
niły się zarządy śipóWieilini, przyszedł
nowy kierownik i znów zdaje się z po
wodu ibiraikiu pracy został zwolniony, a
władzę sipółdiziolin i przejęło na siebie
TAZ, gdyż jest ono właścicielem loikailiu
Epolldlzielini. Wskutek powyższego kryzy
su w roku ubiegłym, sipółdiziellmia przecihodlznła maile licytacje, które jednak,
ze- wszystik ieni jej niie zniszczyły, gdyż
iw spólldlziellini pozostało jeszcze trochę
towaru. Niewiadomo dllaczego spółdziel
nia ta od kwietnia, 1951 r. zo^taila zam
knięta (niie zlikwidowana), i zamknięta
jest po deień dizi&iejazy.
W zamkniętej spółdzielni, wśród po
zostałych różnych towarów, jedynym
personelem i konsumentami są szczury,
które pr:zez 9 miesięcy wyprawiają swo
je harce, koinauimując pozostałe towa
ry, które przecież Sią majątkiem około
500 członków. Ponieważ w laik ciężkim
czasie majątek publiczny nie może być
niszczony, przeto sprawą zamkniętej
Eipółldtzieilfni pow inien się zająć Związek
rewizyjny — albo Sąd okręgowy.
X OKRADZENIE APTEKI W ŻAR
KACH. W tych diniach niewy kryci do
tychczas sprawcy dokonali ■włamania
do apteki p. Kuchci ńdkiego w Żairkach,
w następstwie czego skr-adili 80 zl. gotów
ką oraiz późnych medykamentów na ogóllną sumę zł. 500. Kradizież zauiwaiżylll
sam 'właściciel o jrodiz. 6 ramo.

niedziela 10 siycznśa 1932 roku.

Jak faktorzy olkuscy
sprzedawali Żurkowi krowę.
Sąd grodzki w Olkuszu rozpatry
wał przed kilkoma dniami charakte
rystyczną sprawę, ilustrującą wy
zyskiwanie naiwnego kmiotka przez
n iesu m ien n ycli pośrednik ów- ż yd ó w.
Andrzej Żurek z Sikorki pod Olku
szem, analfabeta, przyprowadził na
targ do Olkusza w lipcu r. ub. krowę
na sprzedaż, wartości 170 zl.
Przysłowie mówi, że jak Pan Bóg
da je kupca, to d jabeł faktora. Tu sta
ło się inaczej, gdyż sami faktorzy by
li kupcami. Obmacali krowę na
wszystkie strony — i jak brzmi oskar
żenie — zabrali ją Żurkowi podstęp
nie, wręczając mu zaledwie 70 zł. Na
zapytanie gospodarza, gdzie resztę
pieniędzy, odpowiedzieli spokojnie, że
za tyle krowę sprzedali. Ponieważ
Żurek zaczął sic energicznie upomi
nać o resztę pieniędzy łub o krowę,
pośrednicy zaproponowali nabycie
wzamian innej krowy mlecznej z do
płatą. Odebrali od gospodarza wpła
cone 70 zł. i zażądali dopłaty 115 zł.
Cliiooek tych 1.15 zł. nie miał, jak
również nie mógł dać weksla, jako
niepiśmienny. Faktorzy i na to zna

leźli radę: podstawili gospodarzowi
weksel i wodząc ręką jego po papie
rze, w7 ten sposób skonstruowali pod
pis.
Za krowę wartości 170 zł. plus 115
zł. wekslem, razem 285 zł., Żurek otrzymał krowę bez żadnej wartości.
Widząc, że został haniebnie oszukany,
zwrócił się do pośredników ó zwrot
swojej krowy. Pośrednicy przekonali
go, że to jest niemożliwe j „wstawrili44
mu znów inną krowę rzekomo warto
ści 400 zł. i zażądali wTeksla na 500 zł.,
gdyż do sumy 400 zł. doliczyli pro
cent. Weksla na 115 zł. nie zwrócili,
oświadczając, że został on już zni
szczony. Tymczasem obecnie weksel
na 115 zł. został zaprotestowany i otrzymał klauzulę egzekucyjną. Tu
dopiero zrobił się gwałt. Żurek sprawę
oddal do sądu, który skazał faktorów
90-letniego Dawida Szofla i Froima
Cymblera z Olkusza po 2 tygodnie aresztu za oszustwo. Skargę o lichwę,
jako przedawnioną, sąd oddalił.
Ostatnio nabyta krowa przedstawia
wartość zaled-wie 200 zł.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
W SPRAWIE MONOPOLU
IMPORTU ŚWIEŻYCH OWOCÓW POŁUDNIOWYCH.
W dniu 5 stycznia r.b. z inicjaty
wy Stowarzyszenia kupców i przemy
słowców w Sosnowcu odbył się zjazd
importerów świeżych owoców połud
niowych z okręgu Iżb przemysłowohandlowych w Katowicach, Krakowie
■i Sosnowcu — urzy udziale reprezen
tantów Izby sosnowieckiej, radców
Izby oraz większych organizacyj ku
pieckich województwa Kieleckiego, a
to w związku z prowadzo-nemi ostat
nio zniżkami Celnemi przy przywozie
świeżych owoców południowych przez
porty polskie obszaru celnego i jako
by za.mierzonem oddaniu tego przywi
leju pewnemu konsorcjum zagranicz
nemu.
P.j kilkiidziennycli bardzo ożywio
nych obradach zjazd powziął rezolu
cję następującej treści:
Importerzy świeżych owoców po
łudniowych z okręgów Izb przemy
słowo-handlowych
w Katowicach,
Krakowie i Sosnowcu przy udziale
reprezentantów i radców Izby sosno
wieckiej oraz delegatów organizacyj
kupieckich województwa Kieleckiego,
zebrani w Stowarzyszeniu kupców i

przemysłowców w Sosnowcu w dniu
5.1 1932 r., uchwalają:
1) cały import świeżych owoców
południowych z krajów zamorskich
skierować wyłącznie przez Gdynię,
2) zgłosić jaknajenergiczniejszy pro
test przeciw jakiemukolwiek uprzy
wilejowaniu firm zagranicznych przy
im-porcie świeżych owoców południo
wych do Polski,
3) wyrazić gotowość czynnego
współdziałania przy rozbudowie por
tu gdyńskiego, jako też dla wzmożenia
eksportu do krajów pochodzenia tych
że owoców na warunkach, jakie okre
ślili ogólno-polski zjazd importerów
świeżych owoców południowych,
4) zwrócić się do Związku Izb prze
mysłowo-handlowych R. P., za pośred
nictwem Izby sosnowieckiej, z prośbą
o jaknajrychlejsze zwołanie powyż
szego zjazdu.
W zjeździe importerów świeżych owoców południowych w Sosnowcu
wzięli udział w charakterze reprezen
tantów Izby wiceprezes Izby Edmund
Gruszczyński oraz st. referent Kazi
mierz Gadomski.

Kronika gc spodar cza.
POGORSZENIE SYTUACJI NA RYNKU
PRACY. W zwiiąaku z nkończen-iem sezonu
zimowego fabryka Pępege zwolniła w o®ta.tnich dniach 1.400 robotników. Przy budo
wie kolei Woropajewo—Druja zwolnionych
zositalo na okres .zimowy około 400 robotni
ków. Skutkiem unieruchomdenia hu-ty szkla
nej Parczew
ziemi Lubelskiej pozostało
bez pracy 70 robotników.
PRACA POLSKICH KOLEI PAŃSTWO
WYCH. Według ostatnich danych, polskie
koleje państwowe przewiozły w listopadizie
r. ub. 10.055.857 podróżnych. W tyim samym
okresie czasu koleje przewiozły w ciągu
25 dni Toiboczych 6576.520 ton towarów.
Węgla naładowano w ldstopadiziie 199.195 wa
gonów 15-tonowych, wywóz zaś węgiła przez
Gdańsk i Gdynię wyniósł 955.155 tony.
Ogólny wywóz towarów z Polski zagranicę
przez wszystkie kolejowe przejścia granicz
ne, oraz przez porty Gdańsk i Gdynię, wy
raża się ldoziba 109.704 wagony. Ogólny przy
wóz do Po,lskd przez granicę lądo-wą i przez
obydwa porty wyniosły 15.008 wagonów.
Wpływy polskich kolei państwowych wy
niosły w listopadzie , 100.815.441 _ złotych.
W porównaniu z październikiem., liczba po
dróżnych zmniejszyła się o 6.1 proc., ilość
towarów zmniejszyła się o 0,1 proc., naladunek węgla o 0;4 proc., wywóz węgla przez
porty o 1 proc., o-góliny wywóz towarów za
granicę zwiększył się o 2,5 proc., przywóz
do Polski zmniejszył się o 275 proc., wpły
wy kolei zmniejszyły się o 45 proc.
KRYZYS A TARYFY KOLEJOWE. Ostat
nie zeszyty „Dziennika Taryf i Zarządzeń
Ko-lejowycn" przyniosły szereg postanowień
o zwiększeniu kosztów przewozu niektórych
artykułów oraz o zmniejszeniu lub skreśle
niu ulg specjalnych. Międizy innymi w za
kresie przemysłu chemicznego zniesiono
specjalne ulgi wywozotwe na szereg arty
kułów, skasowano t. zw. taryfę wyjątkową
A. 2, która obejmowała ulgi przewozowe
na wszystkie artykuły przeznaczone do budoy i utrzymania dró^. recnlacii rzek i t. D.,

oraz podwyższono o 5 proc, koszty puzewoizu olejów egzotycznych, kierowanych do fa
bryk przetwórczo-tłuszczowych. Inne pod
wyżki taryf kolejowych są ]>odobno opraco
wywane. W związku z tein sfery przemysłu
chemiiczincgo wskazują, iż podwyższenie koisż
tów przewozu, zwłaszcza na surowce, Oidbija
się w sposób nader ujemny na kalikuflaoji
przemysłowej.

Z giełdy warszawskiej.

Nr. ?.

Kronika Olkuska.
X POŻEGNANIE P. LLBODZIEOKIEGO. W Ręsmrsie o4lk niskiej w śoisłeim
kó.lku znajomych żegnauio p. Zygimuota
Lubodizecikiego, b. czloinika wyidizialu po
wiat owego i b. dyrektora P. K. Oh. w
OllkiutSizu, znamego działacza PPS. CK W .
w Olkusiau i Zagłębiu. Chairakteirysitycznem jest, że wśród żegimających ,p. L
byli również iniejfcois i sainiaitorzy, któ
rzy ipnzyczy n i li się do „ufrąceinia1' go
P. L. wyjeżdża do Zwoileniia, gdzie obej
muje praktykę obrońcy sądoweigo.
X ZABAWA KARNAWAŁOWA. Do
rocznym zwyczajem konpuis poil-icji pań
stwowej wraiz z Stowairzyiszeniiem „Ro
dzina poiłicyijm” w Olikinsrau uirządizają
wiellką Zabawę kannawałową -w dniu 1
Łuitego. Proitektoirąit niaid zabawą przyję
li: komisairzowa. p. Heinowa i p. stairosta
Stamirow^ki.
X OFIARA KRYZYSU NA WSI. W
dlmiiu 7 ban. ipoiwieslilia się we wiłasinem
miesizkaniiu na szinurku w pozie klęczą
cej miesizlkaintka wsi Racławice,, gm. Rabsizityn 48-łeitinia Łucja Nowak. Powodem
samobójisłwa była nędza.

Z całej Polski.
BEZNADZIEJNY STAN
GEN. JAŹWINSKIEGO.
Przebywający w majątku w Piotrkowskiem generał Jaźwińaki, który w
czasie swego procesu u legi okropnemu
wypadkowi porażenia mowy i zdol
ności ruchów, przewieziony został z
powrotem do Warszawy. Według o.pinij lekarzy, stan zdrowia gen. jaźwińskiego nie rokuje wogóle popra
wy. Jak przypuszczają, gen. Jaźwiński nie odzyska już nigdy mowy, anj
zdolności ruchów.
PROFANACJA ŚWIĄTYNI.
W czasie mszy św. w- kościele parafjalnym w Baranowie pow. Kępińskie
go doszło z niewiadomych przyczyn
do bójki między 19-letnim Francisz
kiem Witkiem a Luclwikem Taborskim. Obaj pokłuli się w kościele no
żami. Proboszcz Hundt zamknął ko
ściół z powodu profanacji i nabożeń
stwa odprawia się w kościele parafjalnym w Kępnie.
DEMONSTRACJE BEZROBOCZYCH
W piątek o godz. 10 rano po kon
ferencji bezroboczych z naczelnikiem
gminy w Szopienicach zgromadzili się
bezroboczy przed urzędem gminnym
i usiłowali demonstrować, krzycząc
„dajcie chleba!" Policja demonstran
tów rozproszyła. Bezroboczy udali
się następnie do Roździenia przed sta
ry urząd gminny i taiu usiłowali wcią
gnąć do demonstracji bezroboczych oczekujących na wypłatę zasiłku. Poilcja jednak demonstrantów rozpro
szyła. Znanego agitatora komunistycznego Pawła Małyskę aresztowano.
Malyska -podżegiwał i organizował
demonstracje.
SAMOSĄD NAD KONIOKRADEM.
We wsi Pieluszko pow. Koniński z
zagrody Bolesława Skudlarka skra
dziono nocą dwa konie. Włościanie,
którzy zauważyli kradzież, zorganizo
wali pościg. Po kilku godzinach po
chwycono złodzieja Bolesława Wit
czaka, mieszkańca Łodzi. Nad konio
kradem dokonano samosądu. Wilczak
poniósł śmierć pod kłonicami. Policja
aresztowała niejakiego Karczmarka
i Bolesława Slkudlaika pod zarzutem
udziału w samosądzie.

CEDUŁA GIEŁDY Z DNIA 9.1.
AKCJE: Bamlk Polaki 105.00.
5 proc. Poż. buidowdainia 52.00, 4 proc.
Poż. iiniwestyc. ziw. 81.00., 4 proc. Poż.
seryjna 90.00, 5 proc. Poż. koirwersyjina
59.75, 4 piroc. Poż. dolanow a 42.50, 7 proc.
Poż. etiaibiiliziac. 52.75 — 55.00 — 55.25.
WALUTY I DEWIZY: Bolgja 124.05.
POMNIK SŁOWACKIEGO
Holandij-a 558.15, Londyn 50.45, Nowy
WE LWOWIE.
Jork 8.921, Nowy Jork kabeil 8.927, PaTyiż 55.00, Szwajcairja 174.10, Włochy
Pomnik Juljusza Słowackiego w
45.50, Doltair pryw. 8.90 i jedlnia czwarta wykonaniu znakomitego rzeźbiarza
w żądiaoniiu, 8.90 w plllaćemiiiu. Manka nieirn. Edwarda Wittiga stanie przed fasadą
iii icofiicjał. 211.90.
teatru Wielkiego we Lwowie. Komitet

POKWITOWANIE OFIAR

zawarł już umowę z artystą a Mini
sterstwem W. R. i O. P. zatwierdziło
projekt. Praca nad pomnikiem jest
w pełnym toku.

złożonych bezpośrednio w Administracji
„Knrjera Zachodniego".
NA CHRZEŚC. TOW. DOBROCZYNNOŚCI:
Na chlbe dla sierot do dysp. Ks. Kan. Ra
czyńskiego) ks. dr. Ufniarski ofiarowane Mu
przez właśc. Gimai. im. H. Rizaidkiewiczowej Gruźlica nie czyni różnicy między boga
tym i biednym, między starym i mło
w Sosnowcu zl. 50 (pięćdziesiąt).
dym, nie rozróżnia wyznań i narodowo,
ści, wszystkim jednakowo grozi, wszystkich też winna zjednoczyć w walce dla
wsnólneno dobra.

Popierajcie L. 0. P. P.

m. ?■

.lUKJEK tfCHODNr

fiiMżfea To

i

(tek)

wku.

Pomysłowi oszuści
Organa policyjne w Krakowie ujawnily poważniejsze oszustwo, po
pełnione w ostatnich dniach przez nie
znanych narazić trzech osobników.
Naciągnęli oni kupca Izaaka Lubowskiego. zam. w Krakowie 8, na kwotę
L.300 dolarów, które miały posłużyć
jo podrobienia. banknotów dolaroiwch przez skopiowanie ich w sipesjal
tym powielaczu, przy użyciu aparatu
inhalacyjnego. Gdy Lubowski dostarizyl im 1.500 dolarów i oszuści W je;o obecności włożyli je . do powiela
na, twierdząc, że tak duża kwota
nusi dłużej leżeć w powielaczu —
idało im się odWrócić uwagę Lubowikiego i cala kwotę sprytnie usunąć
i powielacza, poczem wszyscy trzej
llotńili się, a wraz z nimi 1.300 dola'ów. Powielanie odbywało się w spe
cjalnie wynajętym pokoju w hotelu
,Wiktor ja".

Zapisy

nowych

kandydatów

1 Należycie oszczędzać?

na fachowe

KURSY PISA NIA I LI CZENIA

dobrze

NA MASZYNACH

Wie Pani- dobrze -jSzanowńa
Gospodyni — że nigdy ni?
należy kupować rzeczy bśżwzględnie „najtańszej".
„Tanie i zle" - ■ tóiszczera
prawda, gdy ćhodżTfoThydŻóA więc liczmy'należycis:
CaZy funt prawdziwego avdla .KoZZontay z ipralka"
kosztuje 1:5-20groszy wi
cej, niż nieznane „tanie
fflydZa,. Zato jednak jeśt
ono: 1. twardsze, wi;ęc
.oszczędniejsze, 2. zawieH
glicerynę, więc ZagodnfejSże, 3. perfumowane, wfęo
przyjemniejsze, 4. nieopa
nowane, więc korzystniej
sze. Czyż powyższe zalety
ile Zaoszczędzą- wielkokrotnie tych 15-20 gro
szy? W użyciu wZatśnie „toy.
dZo KoZZontay" j eśętitarfsze-

przyjmuje codziennie Sekretarjat

KURSÓW HANDLOWYCH
M. Kołaćzk owakiego w Będzinie,
Sąciewska 25, Teł. 7-90.
Po ukończeniu Kursu absolwentki (cl) otrzymują bezpłatnie świa
dectwa w/j wzoru zatwierdź, przez Min. Wyz. R. i Ośw. Publ.

Zniżki tramwajowe.

Prospekty - bezpłatnie.

AKWIZYTORZY

dobrze wprowadzeni w
przemyśle Górn. •- Hutn.

poszukiwani przez poważniejszą firmę dostawczą maso
wych artykułów.

Oferty pod „Reprezentacyjny”.

233.

OSTROŻNE TŁOMACZENIE.
I — W jaki sposób mogła opona pękiiąć na
Twoje?
■ — Najechałem na flaszkę.
— Nie zauważyłeś jej na drodze?.
_ Nie — tch człowiek miał ją W kieszeni.

r&chować!!

BROSZEK OD BÓLU GŁOWY Dl. A DOROSŁYCH

mydło z pralkę

KKliBŁl
l/SUWA NA 7UPORC2Y WSZY 1

W^BÓL GŁOWY.

& 18

FABRYKA CHEMICZNO-rARMACEUTYCZNA ra

ĄJ- ..

Chno n.byi prostki od b»>» ąlowy • .KOGUTKIEM
,Migrsno-Nsrvo>>»«SÓ»« takowych w oysm.1nych opakowaniach Greckiego, znanych od lat trzydzlestu. Pny zakupnio proszków z „Kogutkiem „Migreno-Nervosin“ zwracajcie uwagę na opakowanie i odrzucaiefo uporczywi® polsenue proszki łudząco do naszyoh podobne. Oryginalne opakowania po 5 proszków
-yjudoiko 75 groszy.

^AP.KOWALSKIMb^z^w.,

102

■ys opakwaniu GąoecKt.go.

5901
Telefon

______

.

_

W mieszkania
w śródmieściu Sosnowca
od 1 marca lub 1 kwietnia b. r.
Zgłoszenia do Administracji „Kurjera Za
chodniego” pod „Od 1 marca”.
207

I
Zakłady Drukarsko - Introligatorskie
Egzystujące od roku 1911-go w Dąbrowie Górniczej

~ 7-70______________ ...________________

Telefon f

7-70
I
____

Edmund Mirek i S-ka
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 25
WYKONY WUJĄ CZASOPISMA:

„PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY"
Organ Stowarzyszania Poi.kicli Inżynierów Górniczych i Hutniczych,

„ZWIĄZKOWIEC POLSKI"
Organ Polakiego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłowych i Handlów. Rz. P.
w Sosnowcu,

druki dla kopalń, fabryk i biur

OGŁOSZENIE.
P-oidiaij>e fiiiię dio ĄYiiłaicbomiościi P.P. Wlla-śdicibellii cboinióiw i Icikaitórów, ^ioeoiwiniie
dlo iiidhnyiaiły Rady Miieijistej m- Dąbrowy Góriniictziej z diniiia 6 łliipca i 1 gmudlniiia
1951 rolkiii, oraz zgodiniiie z a»rit. 1-ymi Rwjjioitizojdizieinna Pirezyclieinrtiai RzeiozyipioiąpolBiiej z dlntiia. 14 nnaircia 1928 rolkiui, zimtóndaijąiccigiO' po^tiatmoiwiiema z®w®nte w u£it;a>wiiió o ocihinoinii-e lidkłaitorów w oipłai! aicili zia diofiltoinc-aainiie wody d zta loaift&ly (E>z,
U. Nir. 51, połz; 297) co liiasdęiptufe:
Z clindem 1 gtriuidlńiiia 1951 r. od wEtzystflkiiićili witócćicuieilii dontów i liófcałfiómów
Maigiiisilltiait pioibiiieirać bęcllziie oipllaity zia wodę, w wyi&oik-oślci uftfiatónieij przez R®d«ę
M^ijisiką,' t.j. 0,50 zł. za mdir. eześc. pirzy izidstasioiwiaiiiiiiu wDidiomieirizia-, -oihaiZ i zŁoid iiziby w tych ckiniiaicih, których diody cihćaais imiie prizyłąicizicinio dio ^iieci.
Opłlady za ktoirizywłiamiie z kiamtów niiiieyislkiiidh wytiroisizą 50 proc, aptelty za iw<o
<ię i poibh’cii‘iaine Kędią iyillko w tych ntórucibomości adh, które poJącizortne są z niteijr
t=lką siecią kiainiailiiizacyjitia.
Oipiliady matóiży wimó^ilć wllaśtliiaoiowii <łloinnu limb jegio priawinem-u zasłt<$>c
*i
najpóźniej do dnia 15-go grudnia następnego miesiąca za każdy miesiąc nbiegły» po odirizymiaińiiiu kiwiiitiu niadiei$'ł'ainieigiO’ (prtzez Miiej^lkii Zalkiliaid WadwiągiowioKiainiaiR‘iziaicy|jiniy.
Wltaściiiciiell dioimni ■wniiosi 7Jaiiinikiafiioiw<a,rie niaflieżimoiści do Kasy Miejdloi-ógió ZaIdłiaidm Wpidiociiągpwo - Kainiailiiwacyjtuicigio najpóźniej do dnia 20-go 4ie,g?o eatfn-w
miiiosiiącia, w którymi ibfeizicizioinia zofidlailla opjiada pirizćiz liólkadtóiria.
Od' wiszyiśilikiiich 1'oikiad’cirów i włla(ścii.diieil-i . diodnów, które przyłączano do imie>
elkriiejj 6'icicti wmidtociią^awiej liulb kamiailiiizac yjin€j przed dim:cini 1 girwtdlniiia 1951 fr
apllaijy będą pobnaiine iwstteicfc, źa ciźae 4x1 cłiiwlillii priz^-łąc^cińiiia.
Od liolkiatorów i 'wlaścliiciiclli doimów, ikitónzy mie udtózcizą n<aileiżnyicli Ofpdłajt
, w .prizieipiiisoiwyim tormiimiie, niatóżn.ości będą ści>ągiiiiiędie w dirodize prizy^uwweg
eigwdkmicji.
Dąbiroiwta Górnfaa, w sfyczniiiu 1952 r.

i wszelkie roboty w zakres drukarstwa wchodzące.
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Telefon

I 7-70

Złoty medal na wystawie w Katowicach 1927.
Zastępca: A. M. Redlitz Będzin, Kołłątaja 34.
an wuuiww^ iJtiWLiiiUMJ'LtHiifinn nłi wmn, MiTKHuimtjrniwj—hjuihialii

83

(3 pokoje, kuchnia i łazienka)
na pierwszym piętrze

• wną trudność, mogą używać proszek „KOGUTEK ,KSj
GRENO-NERyOSIN*1, w formie tabJetk..
' bo 20 tabletek w pudelku. Cena tł. 1.50ffr. .Ząjla)ae

jest lepsze....

1

a przeniesione w 1930 r. do Sosnowca.

! 7.-70

Pwetlrak wzbroniony. zywa się C. B. Allen?

Miejski Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny
w Dąbrowie Górniczej
(MAGISTRAT).

— .Dobrze, prośże parta — odpowiedział mu
— Nazywam się Gaił.
rzyn z nadzieją w głosie. Tym razem napiwek nie
Na dźwięk nazwiska
Allen" Ni-.-14 odło mógł przepaść.
żył szybko gazetę i .wyrwał tragarzowi telegram
Gali wsiał i poszedł za mini do drzwi.
iz lęki.
- • I mnie przynieście Eveniig Sun, ten sam nu
ł— Ja nazywam’się C. B. Allen!
mer co jemu, i— Dal tragwzowi dolara i ndowi-e(THE SUBTLE TRAIL).
Powiedział to takim taiłem, że tj-agarz. uc.iekl, czysko przebaczył mu mambnłalnie liche ubramió
Przekład autoryzowany z angielskiego.
rezygnując zc Spodziewanego niupiwku. C. B . Al i incydent z. telegramem.
— Dobrze, proszę pana!
.
2
- 'l—
len przeczytał depeszę z grdźnym wykazem oczu
Teraz „pań sędiżiiu" raziparf się z epikurejsikiicm i lakiem zamłeresowainiiein, jekby jej gipecanośGalt wrócił na swoje krzesło, ale oczy jegó nie
zadówoleatiem w wygodtnem siedizeniiu i wydo ciowa treść miała jakieś głębsze znaczenie.
zahaczyły się na Allanie, tylko utonęły gdzie?
bywszy z kieszeni gazetę — cingian bógeij-ch sfer
Galt zwrócił unwagę na jogo ręce, któie trzy tv dali.
towarzyskich — zaczął czytać. Ilekroć go coś ude mały depeszę w. łafci sposób, jak gMjąey w pokera
W kwadrans później wrócił tragarz iz dwoma
rzyło, wyjmował złoty ołówek i robił kropkę na na wysokie stawki tirżynid karły, aby mu kto w lilie egzemylamżairti drticnniika Evtfflifa:g Sun. Allen za
czął odraził przeglądać zadmikowame szpalty, jak
murgińesie.
.
nie zajrzał.
Pasażer Nr. 12 pałrzył w niego jak w leczę,
Allen spojrzał dwa razy w prizestiPeń, jaikb) by szukając jakiejś wiadomości. Na słiromę tydu»
studiując baczmie zmiany w jego twarzy, a sizaze- sobie coś przypaiuiiiiając, poczem, anozumiaiv«z;. ło vą prawie nie spojuzał.
gólnic w wyraiżió oćz.U.
Galt, obserwując go jednam okiem, robił do
widocznie, o co clioidai, schoiyiał dopeazę do wew
A\szedł tein sam tragarz z depeszą w ręku. nętrznej kieszeni kuintki. nacisnął dhwonek kolo kładni to samo. Ną dniigiej stronicy nie znaladó
Przez chwilę odczytywał adres, poózem doszedłszy siebie i. zwrócił się do Gaiła. Jeżeli w jego mimie się lriJ, ciekawego i obaj jirzcniioślii szybko oćzy
do wniosku, że niewyraźna cyfra musisła ozn.i- było w tej chwili' co sędziowskiego, to nie był to na tnzeaią.
Oczy Allena zatrzymały się na skrajnej szpal
ezae 12, zatrzymał sic przed Oapoayiedtnirn fotelem. łaskawy sędzia.
—. Czy mogę zapytać, dlaczego pan otwoirzyl cie po ptawej stronie i zaeżęly ją czytać od góryt
— Telegram do pana!
Oczy Gaiła uozypiiły to sarno.
Nr.-12 spojrzał ma adres, rozdarł kopertę moją depeszę? —- rzeki lodowatym tonem. — Prze
cież pan przeczytał adres?
Skrajna szpalta zawierała artykuł z kałegcirjn
i przeczytał:
Galt, nie odpowiadając, wpił siię chciwie ocza tych, jakie nadają gzetom tak dramatyczny cha
,.C. B. A11 e u.
rakter, wytnMeaijący ze sprzeczności życiowych,
Oby-taikii pomyślny dzień powtamsał się jafc- mi w jego twarz.
Allen pateył na niego z niesmakiem, ządeey- notowanych ki-onikareko jedna po drugiej, wsku
oajcześcięj!
dow2
*7ał W myśli, że na takiego halociiarza nie warto tek czego klęska sąsiaduje ż triumfem, śmierć
Jiim.“
— Nie do mnie — rzeki lakonicznie, oddając marnować nerwów, macłmąl ręką i zwrócił się do z iiairod.zinaimi, wiedza z fantazją, a dobroci?ymność
tragarza, który przybiegł na odgłos dzwonka.
z okrlit-ieństwem.
depeszę.
D. c. n>
Jak tylko dostarczą gazety niawoioirakie —
Tragarz spojrzał żałośnie na podartą kopertę.
— Byłem ueiwiea. że tu stoi 12. to Dam nie na rzeki — przemieście mi Ecenitis Sun.
JOSEPH GOLLOMB.
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Czy choroby płucne są uleczalne?

Nr. 7.

ZAKOPANE.

Chałubińskiego pen
sjonat „Gencjana
*
1 Ja
niny Sk rz yszow sk i ej
Przy astmie, katarze szczytów płuc, chronicznym kaszlu, flegmie, długotrwałem zachrypnięciu,
po gruntowiiem odno
winien czytać każdy broszurkę pod powyższym tytułem. Autor p. DR. GUTTMANN, b. naczelny
wieniu poleca pokoje
słoneczne, cieple, bal
lekarz Finsenowskiego zakładu kuracyjnego, wskazuje w sposób zupełnie dostępny drogi naturalne
kony, tarasy, ogród.
do usunięcia tych ciężkich cierpień. Każdy cierpiący otrzymuje takową na żądanie za darmo i bez
Woda zimną — ciepła,
łazienki^ pianino, pa-aji opłaty porta. Należy napisać pocztówkę (ofrankowaną 35 gr.) z podaniem dokładnego adresu do;
tefon. Kuchnia obfita,
g| 303
PUHLMANN & Co, BERLIN 798, Miiggel.tra.se 25-25a.
smaczna na maśle. Ce
ny bardzo przystępne.
Wystrzegać się niesu
miennych, pokątnych
POSZUKUJĘ
GARAŻ
500 KSIĄŻEK
Tańców
^:
y
d
;
h
pośredników.
’ 228
powieściowych okazyj
mu rowan y, świat ło el. lokalu na warsztat w
nie sprzeda bibdjotece
do wynajęcia Sosno Sosnowcu przy ulicy
FORTEPIANY
Księgarnia , yPolonja" Nowe kółko wiec, Piłsudskiego 25. 5 Maja, Piłsudskiego
Sosnowiec, Hale „Roz rozpocayna jutro 11.-1 ____________
520 ilub Warszawskiej. — pianina — naprawia,
woju “.
552 o gods. 8 szkoła taksa
Zgłoszenia do Admini stroi technik facho
POKÓJ
529 wiec Centaus, Sosno
Niny Cichonio umeblowany do wy stracji.
wiec, Swobodna 20.
SPRZEDAM
telef. 10-22.
9148
w Sosnowcu dom z oODNAJMĘ
: W.r»i»w.k« 22 najęcia. Wejście zugrodern. 2 minuty od W
(daiwntej Lutnia. peiniie oddzielne. Łącz pokój umeblowany ga
KURSY KROJU
ęagąggaBEii nim ii i inni ii imimm ip rz ys tank 11 t r ainiwa.j o nie ze światłem ele binet męski, wszelkie
wego. Wiadomość „Ku Mazura
kt ryczncm 50 zł. So Wygody, centrailne o- szycia, modelowania
POSADY
rjer Zachodni".
50“ osobna kółko. Ceny ani- snowiec, Staropogoń- grzewanie. Teatralna Zaborowskiej, zatwier
i PRACE
16. Wiadomość u 1 mieszk. 22, tel. 610. dzone przez Minister
WYJEŻDŻAJĄC
Dobrane to ska
55,1 stwo Oświaty. — Krój
stróża.
545
sprzedam szafę, oto
najnowszy • Akademji
manę, stół. Czeladź, warzystwo. d“e
BUCHALTER
Paryskiej. Po ukoń
WYNAJMĘ
SKLEP
rutynowany z kilku MŁlo w i cka 89, of icy na
czeniu — świadectwa
duży
z
niieszkaniem,
pokój
umeblowany
lanie
prywatnyeh
lekcyj
letnią praktyką po 5-cia sień.
28“
prawne.
Sosnowiec —
Sieleaka 6.
330 2 pokoje z kuchnią, ■f fontowy, Koiła ta ja 6
szukuje
jakiegokol
przy ulicy Piłsudskie m. 11.
298 Piłsudskiego 18. 212
SPRZEDAM
wiek zajęcia biurowe
go, centrum od zaraz
go, może prowadzić, tanio fortepian.1 Dą
PRZERABIAM
STUDENT
rachubę. Łaskawe agło browa Górnicza. Ko Uirlwersytetu, rutyno do wynajęcia. Wiado
materace, otomany, ko
mość:
Datner, Modrzę
ściuszki
5.
Czapla.
525
ZGUBIONE zetki,
szenia „Kurjer Za
wany korepetytor u- jowska 19.______ 285
gariiitucki me
chodni" pod Zdolny.
dzieła tanio lekcji,—
blowe, oraz wszelkie
DOKUMENTY roboty
288 jedyny PLAC
przygotowuje
do
gim

wchodzące w
POKÓJ
wolny przy
zakres tapicerstwa. —
ulicy Piłsudskiego w nazjum. — Zgłoszenia z kuchnią oraz pokój
POTRZEBNA
„Lekcja11 do „Ku umeblowany z utrzy
KSIĄŻKĘ
Dąbrową Górnicza, —
panienka do haftu ma Sosnowcu, między A- pod
327 maniem do wynajęcia. Powiatowej Kasy cho Krótka 5.
215
szynowego. Katowice. leją a Swobodną (stro rjera Zach."
rych zgubił Stefain UW
iadomość
:
Ma
r
jacka
Rynek 12, Artur Szy- na słoneczna) — tanio
RODOWITA
ZA
DŁUGI
(zdębło
555
sprzedam. Wiadomość
509
rutynowa 4. gospodarz.
zaciągnięte przez żonę
w Administracji. 541 Francuzka,
na nauczyciedika udzie
KSIĄŻKĘ
moją Helenę z GołMIESZKANIE
”
OKAZJA
la lekcji języka fran
dów
Bąbczyńską nic
Kasy
Chorych
zgubił
nowoczesne 5—6 pak.
KUPNO
„Lekarz ratujący żdro cuskiego. Ulica War z garażem I piętr. na Jakób Wesołowski.
odpowiadam. Zygmunt
_ Nr. 10 nr.
Bąbczyński
♦
506
556
i SPRZEDAŻ wie“ najnowsze wy szawska
285 Warszawskiej wynajdanie w 2-u tomach | mieszkania 24.
mie gospodarz. Adres
ZGINĄŁ
ZGUBIONO
do sp rzod a n ia ni ed-r o w Administracji 328
PRZEDSZKOLE
SPRZEDAM
go. „Sklep Polski" Bę
przy ul. 5-go Maja to kolczyk złoty z dużą
Luto 6-oio cylindrowe dzin. ul. Małachowskie: komplet prywatny —rebkę, pięć złotych, perłą, przechodząc ul.
TRZY
przyjuię
jeszcze
dwo

w dobrym stanie. Dą- go 7,. tel. 7-90
547 je dzieci. 3 Maja 18 lub 2 pokoje kuchnia świadectwa prawy i Mod rz.ejo wską, 5 Ma ja
orowa Górnicza, ul.
kluczyki. Znalazcę u- Znalazca zwróci za na
i
przedpokój
do
wy

on.
5.
522
PIWIARNIĘ
Szkolna Nr. 42. J. "Wa
najęcia.
Zgłoszenia: prasza się o odniesie grodą: Sosnowiec, Mo
leń tek.
286 z calem u rządzeniem
drzejewska 59, FryAdimin. „Kurj. Zach." nia Paulinie Szczupi- decka.
,i pokój z kuchnią —
508
pod mieszkanie. 510 der, Wita Stwosza 5,
OKAZYJNIE FUTRO sprzedam tanio. Wia
LOKALE
Środiulla.
557
nowe elektro - foki domość „Kurjer Za
PRACOWNIA
ZARAZ
wyprawa „Pecolda" chodni" Sosnowiec. 545
LEGITYMACJĘ
gorsetów Stefanji Cho
DALEKA Nr. 4 a,
do wynajęcia sklep z
kołnierz popielicowy
Funduszu
Bezrobocia
rzelskiej,
Sosnowiec,
u
właściciela
do
wy

urządzeniem
i
piwiar

PIANINO
na smukłą osobę.
Sosnowiec, Kołłątaja krzyżowe okazyjnie najęcia zaraz 5 poko nia or az po-kój z kuch zgubił Jan Kostecki.557 Piłsudskiego 14, .pole
ca
najnowsze
modele
je,
kuchnia,
przedpo

nią.
Nowopogońska
28.
11. m. 1.
1058“ Sprzedam. 1100 £t. —
paryskie, pasy, biusto
515
Będzin. Kołłątaja 50, kój, śpiiżarka. ogródek.
OKARMA
524
nosze,
całości.
526
RA D J O
Ba ren b;latt.
555
Jan zgubił książeczkę
PRZYJMĘ
5-ch lampowe na ano
wojskową
—
wydaną
JEDEN
„UNDERWOOD"
dę w komplecie — do
inteligentną panienkę
sprzedania tanio; od maszyna do pisania — lub 2 pokoje ,na par do wspólnego pokoju. przez I Dywizjon Żan
biór kilku stacyj. — okazyjnie sprzeda księ terze wtzgilędnie 1 pię Sosnowiec, Czysta 9 darmerii w Warsza
290
*
1 So trze z oddzieliłem wej m. 51.
Sosnowiec, Kołłątaja ganniia „Polonja
511 wie.
554 ściem w śródmieściu
11-15, m. 1.
170 snowiec.
poszukuję. Zgłoszenia
LOKAL
ROŻNE
SKRZYPCE
„Kurjer Zachodni11 — na sklep z pokojem
mandoliny,
gitary,
pod Śródmieście. 544 i kuchnią hib na inny
NAUKA
mandrolte, futerały naj
INSTALACJE
interes
do
wynajęcia.
DO WYNAJĘCIA
taniej
w księgarni I WYCHÓW.
2. siły, światła, radja, Reklama
nowo wybudowana wy Sosnowiec, Pszenna514
„Polonja", Sosnowiec,
łado w auie akuimiulato
godna wielka sala po
Hale „Rozwoju" $55
rów, reperacje grzej jest dźwignią
łączona z mniejszym
STUDENTKA
DO
WYNAJĘCIA
ników, żelazek itp. —
DOM
udziela
korepetycji. lokalem. Sosnowiec —
do sprzedania nowo- Wiadomość: ul. Aleja Grabowa 1, tel. 12-85. pokój z kuchnią z wy Wykonuje tanio i do
godami.
Sosnowiec
—
brze „Prąd1*1, Sosno
517
zbudowany na zuipel- 27 m. I.
519
handlu.
Rybna 5.
521 wiec — Modrzejewska
nem wykończeniu, z
POKÓJ
45.
tełef. 10-85.
251
dużym sklepem i. mie PRZYJMUJĘ DO 15-go
SKLEP
szkaniami ogrodem o- zapisy dzieci do kom umeblowany ewentual
KTO
wocowyim 65 prętów. pletu języka francu nie diwa do wynajęcia w śródmieściu Sosnow
Wiadomość: Dąbrowa skiego. (Zastosowanie w dobrym pum kcie. ca (Mościckiego 15) inni wynajmie pianino,
Górnicza, Krótka 15, najnowszych metod). Informacji udzieli do do odstąpienia. Wia fortepian do ćwiczeń.
F r.au cistzek Bąbczyń- Ul. 5-go Maja 55, sień zorca ul. Piłsudskiego domość w Administra Zgłoszenia: Zakręt 7-5.
295
297 cji.
342
280 46.
ski.
326 czwarta m. 57.
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KINO

„ZAGŁĘBIE” NM
1249

DAWNIEJ

Kino-Teatr „UDZIAŁOWY
*

DŹWIĘKOWE KINO

„PAŁACE”
j

1158 W SOSNOWCU,
ulica Warszawska 2.

a

„WYGNAŃCY” “

Dąbrowa Górnicza
ul. Sobieskiego 6.

Kurjera Zachodni
Wszystko dla wszystkich
na 304 stronach.

Cena 2.—zł.
Czytelnicy, którzy zgłoszą się wprost
do naszej Administracji w Sosnowcu
(ul. Piłsudskiego 4), korzystają ze
zniżonej ceny
Zł. 1.50 za egzem— — plarz broszurowany. — —

Niezbędny w każdym domu.
Wyciąć i przesłać jako druk:
. Do Administracji

Kurjera Zachodniego
w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 4.

Proszę nadesłać . . ega. Kai. Alm.
Należność xł.................... przekazuję na
P. K. O. Nr. 61.553.

Natwiako.....................................
Adres.........................................................

294
Swędzenie ciała oraz wszelkiego
rauty skórne usuwa

rodzaju wy

KREM LAIN - AGE (z Kogutkiem
|e.t to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, usuwa
iący wady naskórka tak u dorosłych jak i u d.icc
R. M. Sp. W. Nr. 5333.
693

Wytworna Pani, używa
wytwornych PERFUM

■■■■ ANIDA... ■■■■
Kilka kropel tych intensywnych i silnyah
perfum wystarczy, by uperfumować się na
DŁUŻSZY CZAS.
34C

Ogłoszenie.
Syiniclyik Oiidialieiciziny .Masy Uipaiclllwai
Kqptaillnii Węgilia Kainniieinieigo „WIESŁA
WA” podoje dio iwtWliotmiości, że nia kopaijinii jieftt dio maibyicóą:, koimipinesar na
8,5 m5. wiriaiz z mióitoreim 56 KM. na 3000
volit, moftar 190 KM. winaz z apowmiikiiem
rioiztiiuidhoiweirii na 3000 voil't, cłwie potmipy
•o wydajności 0,5 m.5. na miiiniutę, kddlka
kolbwiroitów cileiktu-yczinyich o moc-y od
3 do 15 KM., komipleitina siourównlia, azy.ny, koilielby, 'wo®y i różne niairziędtzia -kopaiinlilafnie.—
Syndyk Ostateczny Masy Upadłości
Kopalni Węgla Kamiennego „Wiesława44
Sp. z otgir. od|p. w Dąibnoiwiie Gómniioziej.
STANISŁAW MALARSKI

miii, ii miii!

Naatępny program: Od
Poniedziałku 11 stycznia

Wyztąpią w duecie gro

.Wilk. Iliii..“

teskowym PETRYKOWSKA LEWIŃSKI i tan
Pogorzelska, Walter,
w rolach głównych: Adam Brodzisz, M. Yarkonyl i O. Zarembianka. cerka charakterystyczna
ANNA PORĘBINSKA. — Krukowski i Dymsza.

Od cawartka 7-go do niedzieli 10-go stycznia włąciaie
Gigantyczny film dźwiękowy p. i.

„SZARY DOM“
Fascynująca treść. Dramatyczne eceny rewolty w ałyanym
więzieniu „SING - SING“
w roli głównej: WALLACE BEERY

Od poniedziałku 4 stycznia 1932 r. i dni następne.

m„ARS”

mOlJBB
KALEM AlMANAU

CHTO A G7AT A

O 1 KAoAIM A

NAD PROGRAM!
Pożegnalne występy w całkowicie
zmienionym programem
DUO MILANES wykona niezwykłe
akrobacje na trapezie
Cudowne dzieci ADOLFINI w nowych
tańcach i śpiewie.

Baczność! Już 11 stycznia
Największa światowa afera szpie
gowska. Upajająca pieśń serca i
zmysłów. Największa gwiazda do
by obecnej Marlena Dietrich
w obrazie X 27

Wielki polski film morski realizacji K. MEGLICKIEGO p. t.:

w

rolach głównych:

ZORIKA SZYMAŃSKA i Adam Brodzisz

Motyw przewodni w wykonaniu Marji Modzelewskiej ilustracja muzyczna Tadeusza Górzyńskiego
Pieśń marynarzy w wykonaniu Chóru Dana.

Drukowano farbą rotacyjną fabryki farb drukarskich „Pigment
*

Sp. Akc. w Warszawie.

Wiersz milimetrowy jednałamowy: na 1-ej stronie względnie przed tekstem <>0 gr„ w kronice 60 gr„ w tekście 45 gr„ za tekstem 20 gr.
Ogkaszęnla drobne do 20 wyrazów 10 — 30 gr«» za każdy wyraz, powyżej 20 wyrazów 20—•60 groszy za każdy wyraz od początku.
Najmniej i złoty. Ogłaszania z układem tabelarycznym o 25 proc, droższe. Zagraniczne 100 proc, droższe. W numerze niedziel
nym i świątecznym 25 proc, drożej. Ogtoszenla fantazyjne 50 proc, droższe. Szerodtość szpalt przed tekstem i w tekście 70 imru
za tekstem 35 mm. Za terminowy druk oraz przestrzeganie miejsca głoszeń Adnriufetracja nie odpowiada. Za niedostarczenie
pisma a przyczyn, od Wydawnictwa JKnrJera Zachodniego" niezależnych. Wydawnictwo nie odpowiada. Wszelkie pretensje
finansowe Wydawnictwa JŁnrjer Zachodnd" zaskarżalne są w Sosnowcu.____________________________
SOSNOWIEC: Redakcja: Piłsudskiego Nr. 4. Tel. Nr. 64. Skrytka pocztowa 62.
FILJE: Będzin, Małachowskiego 7. Tel. 7-90. — Grodziec, Będzińska. — Czeladź, Rynek 11.
_________
Administracja: Piłsudskiego 4. Tel. 75.
Dąbrowa, ul. Krótka 11. Tel. 202. — Zawiercie, 5-go Maja 27.
WI DAWCa i łłFJDAATOR NACZ. TADEUSZ OPIOLA.- DRUK „KURIERA ZACHODNIEGO44 W SOSNOWCU. PIŁSUDSKIEGO 4-REDAKTOR ODP. HENRYK STRYIEWRKL

