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Pan idzie z nieba...
W uroczystości Bożego Ciała ob 

chodzimy nader doniosłą pamiątkę
ustanowienia Najświętszego Sakra muiuay
nenia Ołtarza, Kościoły ustrojone winne uznać Ewangelję, Przy oł-

przy czterech ołtarzach, zwróco
nych ku czterem stronom świata. 
To wyraża, że wszystkie nartody

wypowiedzianie budującego i pory
wającego".

Idźmy więc także, a idźmy z wia 
rąf „Zróbmy Mu miejsce, Pan idzie 
z nieba..," R,„

zielenią i kwieciem, nie mogą po- breach kapłani śpiewką początki Aniol6,
nneścić w swych muradi wiernych czterech EwangeijL Pod kenies Z pieśniami ziemi w jeden sie łączy chór: 
pragnących złożyć hołd Panu nad procesji celebrans udziela błogo- Miijony gwiazd, jak kwiaty w srebrnych

BOŻE CIAŁO
:astęp raduje się w niebiosach, 
ii ziemi w jeden się łączy chór:

Uroczystość Bożego Ciała trwa
przez osiem dni i codziennie rano __________ _____^ ^
i popołudniu odbywają się proce- Patrz, oto Pan przygarnia w dzień 
sje. W ostatni wieczór święci się *** ~~
wanki, z różnych ziół uwite, Ka

rosach,
Promieni strzałą godzą w bezkresy

chmur.
Lecz biedną, małą ziemię —

roztęsknioną
Słońce osłania tęczową swą oponą.
~ dzień

ten — święty 
Ziemię — wygnania macierz —

krwawy ląd,

Panny tak, że kapłani wynoszą Naj sławieóstwa monstrancją i mtonu- 
iwiętszy Sakrament w uroczystych je hymn dziękczynny „Te Deum". 
procesjach n& rynki i drogi publi
czne: „Zróbcie Mu miejsce, Pan 
idzie z nieba,,,"

Pamiątkę ustanowienia Sakra
mentu Ciała i Krwi Pańskiej Ko
śtiół obchodzi właściwie w Wiel « , __ —
ki Czwartek, ale ponieważ w tym mo<^,lsię aby Bóg ro-
dniu radość prędko zamienia się Ślmy raczył pobłogosławić.

rozważania Procesje Bożego Ciała są wie!- 
M$ki Pańskiej, przeto został wy- ką manifestacją.jkatolicką, buda-

«nnae crwprkW po medzieli Wielki, zadęty wróg Kościoła (Di Przed Panem,

^r&TTT
- »filiUte ä Lö-üts ,•$»;
ca Juljanna, która odznaczała się nego śpiewu, który z tysięcy piersi Przyroda polska śpiewa... precz

księżyc w pełni, ale jakby wy- czu. A gdy te tysiące, jak kłosy na R to święto,
szczerbiony na jednem miejscu. Bi polu pod powiewem wiatru p^ Bo godzln« «dejöcfa

On moc jej budzi, — aź w bólu
tym zaklęty

Maluczki ten świat łaski przenika prąd, 
Ogarnia do głębin — miłości cudem..» 
Pin jest — Pan bliżej dziś ze swoim

ludem....
Nad Polską słońce złote, więc

uklękła cicha 
co nadchodzi, nim

pieśnią rozbrzmieje.»

Od wtorku 17 do 
piątku 20 czerwca

EKRAN i SCENA RAZEM! NA EKRANIE:
Naj potężniejsze arcydzieło wszystkich czasów III

Film, który poruszył cały świat— w nowem nadzwycz, wydaniu!

NĘDZNICY
Wielki dramat, według nieśmiertelnego arcydzieła genialnego 

Seria U WIKTORA HUGO. Serfa lł-ga
JÄH VALJEAN. Razem 12 wielkich aktów i prolog. FANTINA.

Powiększony zespól! NA SCENIEI Powiększony zespół!

WIELKA REW JA w 12-tu obrazach
\ pod tytułem:

h JAZDA NA LETN1AKI
V Z uwagi na treść wejście dla młodzieży dozwolone. Bilety uczniów- 
^ ekie na l-y »pans tylko 1 zł. Pomimo wysokich kosztów — cen nie 
/ podwyższamy—krzesła parterowe na wszystkie seansy tylko 1 zł. 20 gr. j 
^^Ilustracj^muzyczn^pN^BuraikiL^^OetatriseansogodŁlOjirieeŁ^^^

(1830 — 16, VL — 1930 r,)

źeczce: „Wspomnienie o Stanisła
wie Becki em bohaterze —Włochu 
z roku 1863",

W roku bieżącym d. 16 czerwca Wspomnienie -wydane na dzień 
przypadła setna rocznica urodzin odsłonięcia pomnika w Włocławku 
ś, p. Izabeli Zbiegniewskiej, bojo- tła. 28 września 1929 r, 
wniczki o wolność i opiekunki wię- W pracy p, Dickstejnówny znaj- 
źniów podczas powstania 1863 r, dujemy listy Bechi ego i Ganbal- 
Ponieważ we Włocławku utworzył diego, przechowane staraniem Zbie

_____ ______ _lł_ --itMWuwłriai' XY/ Hćt~4o An cwoi łnntf
- » - polu pod powiewem wiatru po- 00 60dzln$ odejścia czas tlośoo ruweww w« w lwwnnu mwuuyi r“«'**”"»“*' ——

skup w Leodjum wytłumaczył jej chyliły przed monstrancją głowy i Kiedy dach mój odejdzie w przestrzeń ‘ się specjalny Komitet dla uczczenia gniewskiej. W Uście do swej żony
to widzenie, że księżyc — to rob kolana, i moje kolana zgięły się tak nieobjętą Izabeli Zbiegniewskiej, uważamy za pisze Bechi..... umieram, ponieważ

że mimowiednie i nasunęła mi się Myślą ludzką, daj Panie, daj mcc pożądane przypomnieć szerszemu postanowiłem wytrwać na stanowis

—tZZ SSSRSÄÄ StiS-SSÄ«:*
kościelny, a miejsce wyszczerbio
ne oznacza brak jednego święta, a 
mianowicie brak osobnego święta 
na część Najświętszego Sakramen 
tu.

Święto takie zaprowadził w Bel
lt ji ów biskup, a kiedy jeden z ka
noników w Leodjum został pa
pieżem, (Urban IV), rozszerzył 
je na cały Kościół (1264 r,). 

Podczas oktawy Bożego Ciała 
ołtarze są jaknajwspanialej przy-

myśl taka: czy może to być niepra
wdą, w co mil jony ludzi wierzą, 
skąd szczęście czerpią swoje? Za
prawdę jest w tej procesji coś nie-

Swiat błędny... klęknijmy.... 
brzmią pieśni i dzwon;i i dzwony.,.

BOŹYMIR.

że też pośród czytelniczek „Gońca jechali zagranicę. Dałem krew mo- 
Gzęstochowskiego". znajdą się byłe ją za Polskę, niechaj Polska^ me 
uczenice dla których wspomnienie opuści mojej rodziny w nędzy... zo- 
o swej przełożonej będzie miłe i dro baczymy się w niebie. Módl się za 
gte, moją duszę, ostatnie moje myśli idą

Izabela Zbiegniewska urodziła do Boga i do was, których błogosła 
Kawalerja sowiecka wtargnęła do Persji się w Ostrołęce dn, 16 czerwca 1830 wię. Oby błogosławieństwo umiera-

Moskwa, Powstania szczepów jący zażądał wysłania nowych po- r- Osierocona wcześnie przez ojca, iscego mogło wam przynieść szczęt

strancję z ołtarza, zwraca się do 
ludu t śpiewa „ecce panis angelo- 
rum" (oto chleb anielski). Po su
mie następuje wielka procesja. 
Wśród uroczystych cśpiewów, bi
cia dzwonów, lud wychodzi z 
świątyni. Kapłani wyjątkowo idą 
w ornatach. Lud śpiewa uroczyste 
pieśni; „Twoja cześć chwała", — 
„U drzwi Twoich”, — „Rzućmy się 
wszyscy”, — „Zróbcie Mu miejece 
Pan idzie z nieba”. Dziewczęta, u- 
brane w białe sukienki, sypią kwia 
ty, z kadzielnic unoszą się wonne 
ohłokL

Podczas procesji są cztery stacje

bardowały kryjówki powstańców, 
używając przytem gazów trują
cych i łzawiących, które wytra
ciły przeszło 1000 powstańców.

Ponieważ działalność oddziałów 
powstańczych wzrasta z godziny 
na godzinę, sowiecki sztab opero-

wojskami sowieckiemi z drugiej 
strony.

Konnica sowiecka w liczbie o~ 
koło pół tysiąca jeźdźców, koło 
miejscowości Kbudafirin przekro-

fiary.

ycielka prywatna, a od 
1856 zamieszkała w Włocławku 

jako przełożona pensji żeńskiej, któ 
rą prowadziła przez lat dwadzieś
cia. Po zamknięciu pensji przez

t NAGRODĘ
w ogólnej klasyfikacji

I IfACRODę
w swej kategorii 

otrzymała

„TATRA”
* OISEE h rijeiidsa 

a' ii: paliwa
<Ł 4. V. 30 r, zużywa-
ląc 4,90 L na 100 kim. 

Wyłączne 
przedstawicielstwo 

rejonowe
Biorę Teeholezsa
„PROMIEŃ"
N. Marfl Panny L 30, 

Telefon 24,

Ataki na parlament w Anglji
Niezadowoleni eoejallśol I konserwatyści

Londyn. mWpwünwnümywAnsUL

rzeczywistości. Debaty parlamentar

Teatr „HowoStl“
1-a Aleja Nr. 12,

Od poniedziałku dn. 16 
czerwca i dni naitęp,
Rewie i Film

i liisia pionamiI
Początek przedstawień w 
dnie powszednie o godz, 
5,30 w sc-bo y o 4 w nie
dzielą i święta o 3 p. p. 
Ostatni seans oj, 10 i

»«citlśly w afliiach.

Na Scenie i
Druga wielka p.rzeöojfiwft^rewja^w 12 obrazach pióra

„coś“dlX- kazdeco*
Z udfialem uwiazdy »cen »tołjcinych polskich ł zagranicznych 
PtlM Wasławeą 1 Jannil» Selwlar* *!«<> oraz całego ze»p.

He ekranlei

PONAD ŚNIEG
według słynnej powieści SteferiU źeremsKiego.

W rolach główn.: Stefan Jaracz, M. Cy
bulski, St. Wisłocki, Zofja Szymańska,

reżyser HoglloUa___________

Pamięć tej dzielnej kobiety ucz
ciły dawne jej uczenice przez wmu
rowanie tablicy z odpowiednim na
pisem w kościele OO. Reformato
rów we Włocławku,

gencję, patrjotyzm zapał do wiedzy Na czele komitetu stoi dr. Piasecki« 
i do ideałów umiała przelać w swoje &*- N,
uczenice, które też dla swojej wy- ^D- Ib czerwca 1930 r.

TFIFGRAHYczego dowodem był liczny ich zjazd * m s
na jubileuszu Zbiegniewskiej w r, WROGA POLSCE MANIFESTA- 
1896. GJA.

Po za pedogogją oddawała się je Praga, Wczoraj o godz. 20.30mmmmm
Rezultatem tego jest wzrost scep- dziła bardzo obszerną koresponden mi, wybijając dwie szyby w ok- 

tycyzmu w stosunku do par lames- cję » wiciu hi etatami i wybito emi nach poselstwa, 
tu. Prędzej czy późnie) o ile niezde osobistościami, których „Sylwetki” Zaalarmowana policja schwyta- 
cydowanie i brak rezultatu będą drukowała w „Bluszczu”. Listy te ła jednego z demonstratorów, naz- 
trwały, rząd parlamentarny obniży złożyła jeszcze za życia w Ossoline- wisk.em Zol ta Schonhertz, lat 25, 
swój prestige do tego stopnia, że ura, »v Towarzystwie Przyjaciół Na słuchacza politechniki niemieckiej 
mocny człowiek będzie mógł wystą uk w Poznoi iu, i w bibljotece Kra- w Pradze, pochodzącego z Koszyc, 
pić z praktycznemi metodami, ce- s.ńskich. Położyła też wielkie za- Schonhertz znany jest policji z kił 
łem zastąpienia parlamentu. Naród sługi na polu więziennictwa. W ro- kakrotnego udziału w demonstra- 
czeka na leadera, któryby ster pań- ku 1863 stanęła na czele komitetu cjach i ekscesach komunistycz- 
stwa poprowadził odważnie bez opiekuńczego nad uwięzionymi po- nych.
dwuznacznych posunięć. ws tańcami Zbiegniewska wespół z Władze zatrzymały go w are»

Wybór jest tylko między tego ro dwiema przyjaciółkami znalazła ty cle i wdrożyły dochodzenia, 
dzaju leaderem, a upadkiem parła- \e mocy i hai tu ducha, żeby spędzić WRZENIE W INDJACH 
mentu wogole kończy dziennik, ostatnie godziny ze skazanym na WZMAGA SIĘ,

Artykuł ten pochodzący z kół rozstrzelanie powstańcem włochem Londyn, — Donoszą z Bombaju, 
konserwatywnych jest tembardziej Stanisławem Bechi'm, Starania Zbie że według pewnych oznak władze 
znamienny, że przed kilku dniami, gniewskiej i jej przyjaciółek o u- angielskie mają zamiar uciec się 
równie ostry atak na obecny sy- wełnienie Bechi'ego za pośrednie- do ostrych środków represyjnych 
stem parlamentarzy zamieścił w or twem konsula Włoskiego w Peter- w prowincji bombajskiej, która jest 
ganię Labour Party „Daily Herald” sburgu margrabiego Pepoliego nie o centćum ruchu nacjonalistycznego 
wybitny socjalista Trachey, dniosły pożądanego skutku. Berg i akcji nieposłuszeństwa cywiłne-

Krytyka obecnego parlamentaryz sam kazoł rozstrzelać obywatela ob gó. Garnizon Bombaju został wzmo 
mu w Anglji wzrasta więc zarówno cego państwa. Działalność Zbieg- cniony. W najbliższym czasie ma 
wśród konserwatystów, jak i wśród niewskiej pięknie uwydatniła się w nastąpić szereg posunięć celtro 
socjalistów. pracy p. Juljf Dicksteinówny w ksią zgniecenia i bojkotu towarów as-
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Przyjechał! ' Przyjechał! |

EDDIE POLO
Dziś! W środę 18 i dni'Następnych Dziś! 

wystąpi na estradzie
Kina „APOLLO"

i przywita się osobiście z Szanowną Publicznością 
Na Skrante wyświetlimy 12 aktów najniebezpieczniejszych 

przygód z kilku filmów jak.

„Indyjski sztylet" „Strzelba i Lasso" i toffi
Po każdym seansie na estradzie ukaże sie bohater tych filmów, ulu

bieniec całego świata, amerykanie, żywy SODIE POLO.
By pomieścić większą ilość osób i 
w ldnie „Uciecha" przedstawienia odb<
_______ _______________ ul. Ogrodowa

Ceny miejsc bar dla cłeKle od 2 et. Początek o 5,30 2-g sdzlone scansy.
Ostatni o 10. W czwartek tocz. o godz, 3 30. Dla młodziety dozwalane.

uprzystępnić wejście, zamiast 
ędą się w sali kina „APOLLO"
£6, Dyr, „Uciechy"

gielskich. W Kalkucie policja prze 
jwowadziła szereg rewizji i oresz- 
towała w ciągu niedzieli 127 osób. 
ROZBICIE ROKOWAŃ W SPRA

WIE OBNIŻKI PŁAC, 
Berlin, Rokowania, prowadzone 

między związkami pracodawców a 
g wiązkami zawodowemi, zmierza
jące do zniżenia płac robotniczych 
przy równoczesnej obniżce cen, 
nie doprowadziły do żadnego re
zultatu i zostały dzisiaj rozbite, 

LOSY GABINETU 
NIEMIECKIEGO WAŻĄ SIĘ. 
Berlin. Wobec odmowy ze stro

ny niemieckiej partji ludowej i 
demokratów poparcia projektów 
finansowych min, Moldenhauera, a 
zwłaszcza wobec sprzeciwu tych 
stronictw zgłoszonego przeciwko 
t, zw, podatkowi ofiarnemu, kan
clerz Rzeszy zaprosił dzisiaj przy 
wódców koalicji rządowej na na
radę.

Rząd jest zdecydowany ustąpić 
z pierwotnie zajmowanego stano
wiska, a minister skarbu Molden- 
hauer, który zdezawuowany został 
przez własne stronictwo, jest skłon 
ny zgodzić się na kompromisowe 
rozwiązanie sprawy budżetowej.

Jak słychać z kół parlamentar
nych, rząd proponuje zmniejszenie 
podatku ofiarnego z 4 proc. upo
sażenia miesięcznego do 2 proc, 
za co projektowana jest nieznacz
na podwyżka podatku od piwa. 

Najbliższe godziny muszą przy
nieść ostateczne wyjaśnienie w 
niepewnej dotąd sytuacji parla
mentarnej gabinetu.

Skarga na Anglię
w Uldze Narodów

# niespełnienie przepisów manda
tu w Palestynie,

Genewa, Wczoraj został tu opu
blikowany memorjał żydowskiej Ra 
dy narodowej w Palestynie, Memo
riał ukazał się w języku hebrajskim 
oraz angielskim i podzielony jest 
na 4 rozdziały, wstęp i resume. We 
wstępie stwierdza memorjał z ubo
lewaniem, iż od czerwca 1926,4fdy 
przedłożony został ostatni memo
riał Rady zia:cdowej, nie nastąpiła 

'poprawa iw dziedzinie polityki rzą
du palestyńskiego na rzecz budowy 
żydowskiej siedziby narodowej.

Personel urzędniczy administra
cji palestyńskiej skłają się z ludzi, 
nie posiadających najmniejszego 
zrozumienia dla ducha i dążeń, wy
rażonych w mandacie palestyńskim 
Zaznaczyć należy, że w czasie wszy 
stkich rozruchów w Palestynie 
(1920, 1921 i 1929) hasłem napa
stników arabskich było stale „Rząd 
jest z nami ', co Zachęcało ich do 
zbrodniczych czynów.

Obecnie położenie nie może jed
nak być zmienione jedynie na dro
dze ustawodawczej.

Najlepsze ustawy nie pomogą, 
gdy wykonywać je będą urzędnicy, 
odnoszący się obojętnie, a nawet 
wrogo do polityki, której przepro
wadzanie jest ich obowiązkiem.

Rada Narodowa Żydowska za
świadcza, że przepisy mandatu nie 
są przestrzegane.

EDDIE POLO
przyjechał.

Dziś w środą 18

w sali kina „APOLLO"
osobiście przywita się 
z Szan. Publicznością.

ZAMORDOWANIE WODZA 
WOJSK KANTORSKICH.

Kanton. — Agencja Reutera do 
nosi o zamordowaniu w Kantonie 
Liu - Huan - Yena, który został 
zabity przez jednego z członków 
swojej eskorty. Zabójca wszedł do 
pokoju, gdzie Liu-Huan-Yen wy
poczywał po odbyciu rozmowy z 
gubernatorem Kwantungu i zamor 
dował Liu-Huan-Yena wystrzałem 
z rewolweru. Ranny zmarł w dro
dze do szpitala. Zabójca zbiegł, 
został jednak później aresztowany 
przez policję i zeznał, źe dowódca 
wojsk powstańczych Kwang-Si o - 
fiarował mu 10.000 dolarów i ran
gę pułkownika za zamordowanie 
Liu - Huan - Yena.
TRZĘSIENIE ZIEMI W PERSJI.

Paryż. Donoszą z Teheranu via 
Kalkuta, źe w północnej Persji wy 
darzyło się trzęsienie ziemi. 12 wsi 
uległo doszczętnemu zniszczeniu,

118 MIL JONÓW ZŁOTYCH 
NA RUCH BUDOWLANY.

Warszawa. — Na cele budowla
ne w r. b. rząd uruchomi 118.675 
tys, zł. Z kwoty tej na ukończenie 
budowli rozpoczętych w latach 
poprzednich przeznaczono 28.654 
tys. zł,, na budowle nowe 63.900 
tys. zł., na czasowe zasilenie fun
duszu kwaterunku' wojskowego 
2,500 tys. zł.

Zakłady ubezpieczeń społecz - 
nych zakupią w ciągu br. papie
rów wartościowych (celem prowa 
dzenia akcji budowlanej) z Pań
stwowego Funduszu Bezrobocia 
na sumę 18 miłj. zł. (suma ta prze
znaczona będzie na budowle no
we).

Wreszcie z własnych fundu
szów Bank Gospodarstwa Krajo
wego przeznacza na kredyty budo 
wlane 5.611 tys. zł. 
NIEUSTAJĄCE PROWOKACJE 

LITEWSKIE NA GRANICY.
Wilno. — W dniu 16 bm. na po

graniczu polsko-litewskiem w re
jonie granicznym we wsi litewskiej 
Niglin zostało aresztowanych przez 
straż litewską trzech rolników oby 
wateli polskich, którzy na prze
pustkę przekroczyli granicę. Are
sztowanym rolnikom zarzuca się 
działalność szpiegowską na rzecz 
PoIskiC?!),

Dnia 14 bm. w rejonie odcinka 
granicznego Olkieniki straż litew
ska zatrzymała 22-Ietnią Rozalję 
Witkowską. Witkowską strażnicy 
litewscy osadzili w strażnicy, gdzie 
usiłowali ją zniewolić. Po odebra
niu jej wszystkich dokumentów i 
przedmiotów wartościowych, wy
rzucili ją na teren polski.

Premier Sławek
jedzie do Druskłenfk.

Warszawa. Bieżący tydzień za
powiada się interesująco pod 
względem politycznym. Oprócz 
psjedzeń Senatu odbędą się w dniu 
20 posiedzenia wszystkich klubów 
centrolewu, a następnie wspólne 
posiedzenie stronnictw wchodzą 
cych w skład centrolewu.

W tym tygodniu powrócić ma 
do Warszawy marszałek Sejmu p. 
Daszyński, który zapewne wyzna
czy posiedzenie Sejmu na 23, Wo
bec tego że 22 mija termin, do 
którego zwyczajna sesja została o- 
droczona

Czy Seim się zbierze?
W sferach politycznych panuje 

przekonanie, źe żadna nie zapadła 
jeszcze decyzja w tej sprawie. 
Kursują pogłoski, że w najbliż
szych dniach premjer Sławek wy- 
jedzie do Druskienik, aby się na
radzić z Marszałkiem Piłsudskim 
nad stosunkiem Rządu w sprawie

) sesji sejmowej. Większość polity- które zajęły się przedewszystkiem 
! ków sądzi, że Rząd nadzwyczajną zabezpieczeniem kopalni przed dal 
sesję sejmową odłoży. . szemi skutkami katastrofy.

! POSIEDZENIE SENATU. I WypaM SBITIOtllOllSWy
j Warszawa, Dziś, w środę o godz. ^ członków wycieczki amerykań- 
4 pp. zbiera się Senat Rzeczypos- sklej w Zakopanem.

L

córką zast. Nacz. U rządu skarbowe
go w Częstochowie, a p. Józefem 
Maksymilianem Hertzem, kapita-

TOÜTFTOLO
: przyjechał

Dziś w środę 18

i sali kina „APOLLO’
osobiście przywita się 

z Sz. Publicznością.

W SZARLFJU.
Katowice, W czasie wypłaty za 

sitków bezrobotnym w urzędzie
szofera Janusza, jechał w dość woł 
nem tempie, koło restauracji „Ja- 

, . 0 . szczurówka“ w pewnym niomen-
gmmąym w Szarle,u «brało się de kierownica odmówiła posłuszeń 
około 150 bezrobotnych, z których skutkie!n czedo samochód
większa część nie była upowaźmo 
na do pobierania zasiłku. Wywoła 
li oni awanturę, do zlikwidowania 
jej wezwano policję, która zatrzy przydrożnego potoku. Wskutek u- _ .

padku, jadący samochodem dozna dzono, że doznał pęknięcia czasz- 
li poważnych okaleczeń od rozbi- ki. Okazało się jednak, że doznał

tu zamierzał go odbić. Z pośród tłu 
mu aresztownano 5 osobników.

*<
mała jednego z podżegaczy, bez- _ ^ ^ ____

i robotnego Sokołowa. Tłum bezro- ŚzcTę- on tylko znacznego wylewu krwi
botnych ruszył za doprowadzanym śliwym Z-Dicgiem okoliczności wóz podskórnego, ą po dokonaniu ope 
Sokołowem i wpobliżu komisarja« spad} do rzey w ten sposób, że racji żadne niebezpieczeństwo mu

stanął normalnie kołami na dnie 
potoku.

Przy pomocy przechodniów nie
bawem wydobyto z wozu rannych i 
ulokowano w kancelarji zarządu 
dóbr „Jaszczurówki“. Po przyby
ciu 3%a miejsce wypadku lekarza 
dr. Totwena, rannych przewiezio
no autem sanitarnym do szpitala, 
gdzie dyrektor szpitala dr. Nowo-

Wynik: śledztwa
w sprawie włamania do Banku 

Handlowego w Lodzi.
Łódź. — Sensacyjne włamanie 

do skarbca Banku Handlowego w 
dalszym ciągu nie przestaje intere
sować opinji publicznej. W dniu 
wczorajszym został nagle przy- tny dokonał operacji na najbar- nienia wypadku. Prace nad wy do
trzymany przez policję i odprowa- dziej ciężko rannym księdzu Wi- byciem samochodu są w toku Szo- 
dzony do urzędu śledczego 75-Iet- ktorze Karschu ze Stanów Z jedno fer wyszedł z katastrofy bez

—* 1 T-.T' TJ- - — —._ — ^ — _1„„ , 1 i . _ '  . i  " _ —

nie grozi. Dwaj dalsi ranni ks, Ka
rol Szyguła ze St. Zjednoczonych 
i ks, Władysław Studencki ze 
Szczakowej, odnieśli kilka ran cię 
tych na głowie i ogólne potłucze
nia. Po opatrunku wszystkich ran
nych oddano opiece domowej.

Po wypadku przybyła na miej
sce również policja, które przepro 
wadza dochodzenia w celu wyjaś

ni Juljusz Hofman, woźny banku, 
gdyż zeznania jego nie pokrywały 

I się z zeznaniami pozostałych osób. 
Policja w dalszym ciągu prowadzi 
energiczne dochodzenia pod kie
runkiem inspektora Noska i nad
komisarza Wajera.

W pismach znalazł się wywiad 
z naczelnym dyrektorem Banku 
Handlowego p. Kalinowskim, któ
ry oświadczył, że obrabowanie 
skarbek nie zahamowało normal - 
nych wypłat banku.

/ Należy zaznaczyć, źe w podzie
miach skarbca do wejścia prowa-

czonych, o którym pierwotnie są- szwanku.

KRONIKA
19

mm

Dziś — Boże Ciało 
Jutro — Sylwerjusz«

Wichód słońca o gedz. 3.33 
Zachód n godz, 19.57

rania datków na odnowienie koś - 
cioła, a tejże jeszcze nie odesłał, 
uprzejmie upraszamy o jak naj - 
szybszy zwrot — celem dokona
nia kontroli. __

— Od Redakcji.
Z powodu przypadającego na 

czwartek dzisiejszy święta Boże
go Ciała, następny numer nasze
go pisma ukażesąię w piątek o zwy

Ka'trt’trzyfc historyczny:
19/VL 1205 r. zwycięstwo 
pod Z*wicbostem ned ks.
Romanem ruskim.

— Święto Bożego Ciała i proce
sja z kościoła św. Zygmunta.

W dniu dzisiejszym Kościół i „ .
* dzą troje stalowych drzwi, mają - cały świat katolicki obchodzi uro- kłej porze, 
cych po 40 ctm. grubości. Pomię- czyste święto Bożego Ciała na pa- — Z życia „Sokoła“, 
dzy ścianami i pancerzem zaś znaj miątkę ustanowienia Eucharystii, Dziś, w czwartek, o godz. 10-ej 
yduje się gaz trujący, gdyby więc czyli Sakramentu Ciała i Krwi r. na dziedzińcu III Aleja 64 od- 

, włamywacze nie otworzyli skarb- Pańskiej. Uroczystość Bożego Cła będzie się zbiórka wszystkich 
ca kluczem, który zrabowali ka- ła obchodzona jest mszą św. i nie- członków mundurowych To w. 
sjerowi i postanowili jedną z tych szporami z wystawieniem Najśw. Gimn. „Sokół" celem wzięcia 

i ścian rozpruć, to wówczas czyn Sakramentu, odprawianemi przez udziału w procesji Bożego Ciała, 
swój przypłaciliby życiem. całą oktawę. Najwspanialszą czę- Zarząd O kr. Tow. „Sokół" za na-

Warszawa. — Jak ujawniło do- ścią nabożeństwa w dniu Bożego szem pośrednictwem komunikuje, 
tychczasowe śledztwo, bandytów Ciała jest uroczysta procesja, któ- ±e przybycie wszystkich członków 
,było 6-ciu w tern jedna kobieta. ra odbywa się po ulicach lub pla- obowiązkowe, 
zkbowmw w skarbca I ka. po/esch. gdzie u wzniesumycn olta- 
dręcznych około 300 tys. złotych §"ewane są początki czte- 

,w walucie polskiej i zagranicznej. rec^ Ewangelii.
Z wystawy prac 

uczenie
Zawodowej Szkoły Żeńskiej.
W dniu 15 b. m. została otwarta

Wagon, zawierający amunicję ' ołtarzami: I - przed sklepem B-ci «miny reprezentują sztandary, or- 
młał odtranapoAo^any do Ja- Sąkowzkich w H Alęl II - na n.t?, komże, ztułyi L n. paramen- 
rodna. Gdyby uderzenie wskutek zbiegu ul. Kościuszki i II Alei przed ty kościelne, w których niezwykła 
wypadku było nieco silniejsze, na- Bankiem Ludowym, III — obok subtelność wykonania jest połą-

mostu kolejowego i IV — u wy- czona z pewnemi inowacjami tech- 
lotu I Alei na Rynek. nicznemi i z śmiałością pomysłu.

było i
stąpić mógłby katastrofalny 
swoich skutkach wybuch,
STRASZNA ŚMIERĆ 3 GÓRNI- Przez całą oktawę odprawiane 

KóW, będą uroczyste nieszpory o godz.
Katowice. — Na kopalni Hrabia 6-ej po poł.

Franciszek w miejscowości Karol; W nadchodzącą niedzielę osta- 
Emanuel koło Rudy wydarzyła się tnie nabożeństwa we wszystkich 
straszna katastrofa, która pociąg-. miejscowych kościołach odbędą

Haft kolorowy zachwyca oko grą 
barwy, nowością formy i daleko idą 
cemi możliwościami techniki. Mo
żność obejrzenia tych eksponatów 
jest prawdziwie szczęśliwą okoli-

_ t__ .__ _ „ . . cznością dla wielu pad, interesują-
nęła za sobą śmierć trzech górni- * się o godz. 9-ej r., poczem z koś- cych się artystycznym haftem, tak 
ków: 17-letniego Karola Fojcika,11 ciołów wyruszą procesję Bożego pożądanym we wnętrzach na- 
29-letniego Wincentego Płąki i 57- ciała na Jasną Górę. Podobnie też szych domów. Bieliźniarstwo obej 
letniego Bernarda Kotlorza. Gór- w oktawę, t. j. W przyszły CZwar- mujące konfekcję damską, męską i 
nićy ci zatrudnieni byli pracą przy tek nieszpory we wszystkich koś- dziecinną przedstawia się bogato, 
murowaniu przekopu, prowadzą- colach odbędą się o godz. 3-ej po począwszy od rzeczy bardzo skro- 
cego od szybu Mikołaj do pokładu pof-t poczem wyruszy procesja mnych (zawsze estetycznych) aż do 
Gerhardt, gdy nagle przerwana zo- zbiorowa do kościoła św. Barbary, prawdziwych majstersztyków swe

dobyta zatopionych górników, nie _ Konntet odnowiona koamot , na przednuetn i w sposob wysoce kon 
dających już jednakże znaków ży- Skałce w Krakowie prosi nas o sekwentny. Rysunki w pokaźne? h 
cia. Zwłoki przewieziono do kost- zamieszczenie następującego we - czbie dają wyobrażenie o bogatej 
nicy Spółki Brackiej do Bielszo- zwania; Jeżeli kto od komitetu od fantazji wychowanie, utrzymanej w 
wic. Na miejsce wypadku grzyby- nowienia kościoła na Skałce w granicach wykonalności, 
ty władze górnicze z Król Huty, Krakowi# otrzymał listę do zbie- i Bogato i bardzo intere$uj&EM
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WIKTORIA OSIŃSKATZ
■ Opatrzona iw. Sakramentami po krótkich, lecz ciężkich
IP cierpieniach zmarła dn. 18 czerwca 1930 r., przeżywszy 
i lat 70.
ffl Wyprowadzenie zwłok z domu przy ul. Nowy Świat H nr. 3 (Stradom) do kościoła św. Rodziny odbędzie się
■ dn. 18 b. m. o godz. 7 wieczorem, a dnia następnego t. j.
■ w czwartek o godz. 5 po poi. pogrzeb na cmentarzu na 
H Kulach.
H Na smutne te obrzędy krewnych, przyjaciół i znajo-
■ mych zapraszają pogrążeni w głębokim smutku
B Mąż, córki, synowie, synowe, zięciowie i wnuki.

Z pbwodu śmierci naszego kochanego Kolegi, b. 
Prezesa Samopomocy, abiturjenta Państw. Seminarium 
Nauczycielskiego ś. t p.

Czesława Wichrorasltisgo
składają Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia. 

Czesft Jego pamięci! państw gem. Ńauezycielskiegt

łdemi narzędziami, telefonicznie we wsi Cykai 
zawezwano również straże pożar-

t ne z okolicy.
| W chwili oddawania numeru na 
( maszynę zapałczarnja płonie, a 

zmobilizowane straże prowadzą e- 
nergiczną akcję ratunkową.

— Nojne dyżury aptek.
dnia 18 na 19 bież. miesiąca 

lastępującr 
data — Sl 
i Frydego- 
19 na 20 

■ustępując«
;owakiego — I-sza 

p, Lesińskiego — ul Wieluńska nr, 46-

we wsi Cykarzew, gm. Mykanów, jazd do Sowietów uprowadzeniem, 
w zabudowaniach Hipolita Wojty - Obecnie gen. Kutiepow zamiesz - 
ry, od których następnie zapaliły kał w Moskwie pod przybranem 
się sąsiednie budynki Mądrzyka nazwiskiem i objął poważne stano 
Stanisława i Niedzielskiego Piotra, wis ko w armji sowieckiej.

W

: *

: p. Moniki

CZESłAW WICHROWSKI
b. Drużynowy 16 dr-ny harcerskiej 

zmarł dn. 18 czerwca 1930 r. 
Jasnemu Duchowi obejmujcemu 

Wieczną Wartę u tronu Najwyż
szego ślemy na pożee-tanie ha 
sio nasze—„Czuwaj!“. — Data po
grzebu umieszczona będzie na kle
psydrach.

Harcerze 16 dr-ny harcerskiej.

przedstawia się towaroznawstwo z 
eksponatami surowców tkackich, 
próbkami płótna, jedwabi i różne- 
mi odmianami nici, począwszy od 
skromnych włóczek aż do nici 
szczerozłotych.

Wykresy z dziedziny geografj i 
gospodarczej w sposób poglądowy 
pouczają o najbardziej zasadni
czych wiadomościach. Teczki z ra
chunkowością przemysłową, dają 
pojęcie o rzeczowem i przystęp- 
nem zaznajamianiu uczenie z pro
wadzeniem budżetu, koresponden
cji i t. p.

CZESŁAW \v ICH HO W $111
abiturient Państwowego Seminar

ium Nauczycielskiego. 
Opatrzony św, Sakramentami zmarł 

dnia 18 b,m. przeżywszy lat 22.
Ekspodacja zwłok ze szpitala na 

Ciemnej do kościoła św. Jakóba w
piątek o godz, 8-ej poczem odp

nabożeństwo, Wy-wionę zostanie 
prowadzenie

O smutnych ty<
po nabożeństwie.

:h i kok „
Matka i bracia.

obrzędach po
wiadamiają znajomych i kolegów.

-v nocy Z dnia 18 na iy bież. mieeiąca 
varte będą następujące apteki: 

_ Nowaka i Mandata — Stary Rynek 2 
[ p. Kozan kie wieża i Frydego—Ul Aleja 50, 

W nocy z dnia 19 na 20 bież,miesiąca 
warte będą następujące apteki: 

'skiego — I-sza Aleja nr. 14

— Strażnik graniczny zastrzeli! 
letniczkę.

W dniu 17 b. m, we wsi Panki w 
czasie odbywającego się wesela 
znajdujący się tam strażnik grani
czny Zbrojkiewicz Józef strzelił 
dwukrotnie rzekomo na postrach 
za Janusówną Józefą, zam. w Dą
browie Górniczej przy ulicy Kró- 
Iwej Jadwigi Nr, 26, która przeby
wały tam na letnisku, Jedna z kul 
trafiła Janusó wnę, przeszywa j ąc 
ją na -wylot, tak, iż Janusówna pa
dła trupem na miejscu.
Ujęcie włamywaczy

( którzy nocą wchodzili do mieszkań 
| przez otwarte okno.
a Dnia 14 b. m. został zatrzymany 
| Nowak Czesław (Panny Marji 48) 
I oraz Szota Etigenjusz i Gołąb 
| Piotr, bez miejsca zam,, którzy do 
| konali całego szeregu kradzieży, 

11 dostając się do mieszkań w nocy 
’ | przez otwarte okna. Wymienieni 
a | dokonali kradzieży w mieszka- 
ä | niacb: pp. Ido Siemiatyckiego, Pa- 
11 wła Buhenchajma. Szymkowiaka 
i | Wincentego i Hoszowskiego Zdzi- 

E sława oraz Kowalczuka Leona i 
I innych.
I Zatrzymani są znani jako zawo- 
| dowi złodzieje. Zostali oni osadzę- 
' ni w więzieniu miejscowem,

— Zamach samobójczy.
Dnia 17 b. m. na Nowym Rynku 

obok kościoła, usiłował pozbawić 
do 
Iz-

zam, ul, 1 maja 26,

KATASTROFA MOTOCYKLO
WA.

Poznań, 18.6. — Na szosie pod 
Prądami wydarzyła się katastrofa 
motocyklowa. Por. Grzybowski z 
centralnej szkoły pilotów, jadąc w 
szalonym pędzie na zakręcie szosy

Ogólne straty wynoszą około 15 
tysięcy zł.

Dnia 17 b. m. we wsi Rędziny 
wybuchł pożar w zabudowaniach 
Ludwika Piątka. Straty wynoszą 
około 1000 zł. Pożar powstał z
powodu wadliwie urządzonego ko szalonym pędzie na zakręcie szosy 
mina. uderzył przyczepką o drzewo. Ja-

— Pożar lasu w Herbach, dąca w przyczepne towarzyszka
W dniu 16 b. m. w lesie Nadie- podróży doznała tak ciężkiego 

śnictwa Herby wybuchł pożar, rozbicia głowy o drzewo, ae stop 
przyczem spaliła się ściel oraz po- jej jest beznadziejny. Por. Grey - 
opalały się drzewa. Pożar przypu- bowski został również pokaleczo- 
szczalnie spowodowali przechod- ny. ;
nie przez porzucenie niedopałka o _ _ OFIARY,
papierosa- <

NieszczęSIlwy 
wypadek

na kolejce kopalnianej pod
Poczesną.

W tibi niedzielę przed południem 
zawiadowca pieców prażalnych 
tow. akc. „Huty Bankowej“ w Po
raju, Żmudowski, jadąc drezyną 
którą poruszało 2-ch robotników, 

uroczystość kościelną do Po

Pani Pużycka złożyła w Adm. Gońce 
na bezrobotnych: marynarkę, spodnie, £ą 

: mizelkę, 1 parę kamaszy i dwa palta.
Na L. O. P. i,

1 A, S„ konduktor M. K, A. zł, 4,16,
^ UNIEWAŻNIAM dwa weksle in blanco 
; po zł, 100 z podpisem Jana Bieleckiego 

na zlecenie P, Buchenchlina (Juniora}. 
ZGUBIONO książkę Kasy Chorych wyd.
na imię Marjanny Perońskiej,____ 1893
POKÓJ z kuchnią do wynajęcia ul, św,
Barbary Nr, 24____________________ 1895 ;
KUPIĘ sklep spożywczy w mieście lub 
na prowincji, Oferty w sklepie Gońca 
pod „sklepi 1888■ ‘ ' i» XUVIVI ■ > V, ^1/u iiSOItp . 1UUO

czesny, ulegi nieszczęśliwemu wy- POKÓJz kuchnią do wynajęciaOTsztyń- 
padkowi. Mianowicie drezyna ska 16 Zaiasiński,__________________i_890
wskutek defektu w swoim mecha
nizmie wyskoczyła nagie w peł
nym biegu z szyn, przyczem pa
sażerowie jak z procy wyrzuceni 
zostali na tor kolejki.

Skutki powyższego wypadku

ZGUBIONO kwit lombardu Sp, B, Lud,
Nr_4031,__________________________ 1889
POTRZEBNY zdolny podkuwacz koniruiKZLpNY zdolny podkuwacz k 
pierwszeństwo dla tych, którzy pracoi 
ji w kuźniach wojsk, Artylerjł lub Kai 

Zgłoszenia do kierownika ul,
1079

lerji, Zgłoszenia 
Stanisława Nr. 5,

Zmudowski doznał zgniecenia klat do wody, Kopernika n sklep. i089 
ki piersiowej oraz tak ciężkiego 
poranienia głowy, że przewiezie- kk

— Wynik wyborów do Rady 
miejskiej w Krzepicach.

W dniu 15 czerwca odbyły się 
wybory do rady miejskiej w Krze-,
picach. Miasto Krzepice, według ; się żyda przez wypicie pewnej 
danych spisu ludności z 1921 roku > zy esencji octowej Urbanków 
liczy 5.134 mieszkańców. Upraw-! maił, lat 33, zam. ul. 1 maja ro
nionych do głosowania było 2.624, * Wymieniony po udzieleniu pierw- 
głosowało 90 procent. Liczba man- \ sze pomocy został przewieziony 
datów do obsadzenia wynosiła 24. > do szpitala przy ulicy Jasnej. 
Zgłoszono 5 list. Lista nr. 1 orto-1 — Podczas manifestacji postra-

1 doksów żydów otrzymała 337 głor ; dał zegarek.
| sów i zdobyła 3 mandaty, lista nr. \ Nudelman Michał (Garncarska 

Całość wystawy robi wrażenie' 2 PPS. otrzymała 389 głosów i zdo 25) zameldował policji, źe dnia 16 
niezwykle dodatnie, zwłaszcza je-5 była 4 mandaty, lista nr. 3 sjoniśti b, m. podczas pochodu żydows - 
śU weźmiemy pod uwagę i jej nie- i rzemieślnicy otrzymali 214 gł_or _skiego .w II Alei skradziono mu 
'dawne istnienie. Termin otwarcia sów i zdobyła dwa mandaty, lista z kieszeni zegarek, wart. 15 zł, 
wystawy ze względu na udostępnię nr- 4 lewica żydowska otrzyma- ji __ — Groźny pożar w Cykarzewie 
Die jest przedłużony do 19 b. m. 189 głosów — 2 mandaty, li-]* w Rędzinach, 
włącznie, a wejście z tychże przy sta nr. 5 blok stronnictw katolic- § W dniu 16 b. m. wybuchł pożar 
czyn bezpłatne. ^wch otrzymała 1180 głosów i zdo

ÄrÄÄsslffisäłamaniu nóg, gdyż przygmeceni Kościuszki 23 m, 22, —
zostali drezyną. Rannych robotni- zgubiono 
ków w stanie ciężkim przewiezie dze 0' 
no do szpitala w Częstochowie. łłoty 

— Ofiara kąpieli.
W dniu 15 b. m. utonął 5-letni 

Bojarski Jan. zam. w Przyrowie, i “ ZIOŁA LECZNICZE
Aedf

______________ m2
. w Złotym Potoku, lub w dro 

dze od Złotego Potoku do Częstochowy, 
zegarek pamiątkowy

tnem F. K. i całym oaz 
ski. Znalazca proszony jest o zwi 
nagrodą, Zielona 60 F, Krajewski,

owy z monogra- 
iwiskiem Krajów-

Ostatnie wiadomości
KREDYTY BUDOWLANE DLA 

SOSNOWCA.
Sosnowiec 18/6, Komitet roz

budowy Sosnowca otrzyma z Ban

du g przepisów sławnych lekarzy prze
ciw chorobom żołądka, kiszek, płuc, ner
wów, wątroby, nerek, pęcherza, 
roidom, upławom, obstrukcji, kan 
żółciowym, kaszlowi,

ku
tys.
sta.

;cjl, kamieniom 
owym, kaszlowi, astmie, błędnicy, 

sklerozie, artretyzmowi, reumatyzmowi, 
etc. Żądajcie bezpłatnej broszury po u-
czając ej I Adres: Liszki, —lkj' - Apjeka. 0101

Gospodarstwa Krajowego 880 PRAWNICZYCH porad udziela od godz. 
zł. kredytu na rozbudowę mia- odrodź. 2 4 b. sędzia. Wie-«

, ^awiodowa Szkoła Żeńska, pod była 13 mandatów. ,
wezwaniem „Dzjeła Serca Jezuso- -,."7 Wjbory do Rady mieiskief w;

oprócz wyżej wymienionych przed n|e orzyczynia sie do rozbicia dło-

ar EESEĘESE
śpiewu i gimnastyki, Z począt- dna wspólna liste. W imię sołidai
s “ " i/H nnófi narn/lAllrai ---------

Dr med. GOLDMAN
choroby Kobieo*

przyjmuj* jak dawniej od 9-eJ rano 
i od 4—6 po'poł,

Piłsudsttlego 9, teL 2—61.

FUSSOL» . . . . . - -«na nste. w imię solidar - r*

ula i sprząta^.

morząd utrzymujący sklepik, kół- polskiej, co odbij;

przykładach 
sa w SosDodar \ 
yiekszości nie I 

dotkliwie j 
>ołeczeń- 

;d-

%
- — -- ---- stwie, sDofeczei

stwie Dolskiem, oraz godzi w doi 
^Zakład pod światłem kierownic «gjjj katSickfeS|oCh °‘CÓW ‘ Kl

ko śpiewacze i kółko dramatycz- zarówno na oaństwie.
stwie i—,-1-:— -----"

heem przygotowuje uczenice na ^‘fi^tatyśtyka^chorób i zgonów S 
dzmine przyszłe kobiety — matki i w Częstochowie. i
obywatelki kra, u. J. S. lW tygodniu od 7 do 14 b. m. i

— KtO dziś ma się Stawić przed miejski Wydział Zdrowia skonsta-1 
Komisją Poborowa? tował 15 wypadków zasłabnięć na i

iW dniu 20 b.m. o godz. 8-ej rano choroby zakaźne, w tern na płoni- [ 
przed Komisją Poborową przy ul. Cę — 4, dur brzuszny — 1, różę]

łączna sprzedaż w firmie: 
Hurtowy skład apteczny

J. ORDON
w Częstochowie.

Sesja Senatu
odroczona na dni 30!

Warszawa, 18.6. — Ogłoszo
ne zostało zarządzenie Frezy den 
ta Rzplitej odraczające na dni 30 
posiedzenie nadzwyczajnej sesji 
Senatu, wyznaczone na dzisiej
szą środą na godz. 4-tą po połu
dniu.

KATASTROFALNY POŻAR 
NA ,WSI.

Będzin, 18.6. — We wsi Karlin 
w pow. Zawierciańskim wybucnł 
gwałtowny pożar, który strawił 
doszczętnie 15 zagród wloś.ijaó- 
skich z żywym i martwym inwen
tarzem. 80 osób pozostało bez da
chu nad głową.

GEN KUTIEPOW 
NA USŁUGACH SOWIETÓW?
Berlin. 18.6. — Prasa miejscowa

KILKANAŚCIE płacy ciągnących się od 
ul. Warszawskiej do Koszarowej onu 
sklep na przedmieściu za 2,000 złotych 
sprzedam Zyskowski Warszawska Nr 83, 
RÓŻNE mieszkania do wynajęcia uL Na
rutowicza 24 m. 47,______________ 1883
PÓŁCIĘŻAROWY Ford po remoncie w 
dobrym stanie do sprzedania ul, Piłsud
skiego 11^ dozorca, 1884

______C przy ul, Sabmowskiei wis a wb
; huty szklanej sprzedam, 5trądom ot, 
i Główna Nr, 25 Grabowski 1884

PLACE do sprzedania po cenie zniżonej 
na Siradomiu, Zaciszu, S trad om, Główna
Nr, 25 Grabowski,____________
DOM z placem narożnym o pi 
1400 mtr, kw, przy ul. Głównej

przestrzenistrzenf
r, kw, przy ul. Głównej nadający 

się pod każdy interes sprzedam za cenę 
bardzo przystępną, ul, Główna 25 Gra
bowski______ _____________ ________1884
DOM przy ul, Sabinowskiej wis a wis 

' koszar ze sklepem i placem zadrzewio
nym $0,000 łokci kw, za bardzo przystęp
ną cenę sprzedam, ul, Sabin owaka 103

Dcrim. lo.o, — rrasa miejscowa ZGUBI0NO książkę Pow. Kasy Chorych 
podaje sensacyjną wiadomość od na imię Jan Piec. 107S
paryskiego korespondenta, jakoby ZGUBIONO dowód osobisty, ksiaike 
**— v-*5....... ........ —;—*--* J~ D—11 wojskową i legitymację zasiłki

Kilińskiego 13 stawić się muszą z 
dowodami osobistymi wszyscy po
borowi — częstochowianie roczn. 
1909, których nazwiska rozpoczy
nają się na litery M. i R.
W obecnym okresie depresji gos

podarcze! trudno o dobre interesy 
handlowe i łatwiej jest stracić niż 
wrobić.

Poco lokować gotówkę w ryzy
kownych tranzakcjach, kiedy 

lW Komunalnej Kasie Oszczędności 
Powiatu Częstochowskiego 

można otrzymać od wkładów do 
10 proc. rocznie netto, przyczem 
Wkłady te wolne są od podatku od 
kapitałów i rent.

Przyjmuje się wkłady bezimien
ne i na okaziciela.

—2, odrę 8.
W tymże tygodniu zmarło w na- i 

szem mieście 24 chrześcijan i 1 I 
żyd, łącznie 25 osób. j

Pożar zapałczarni '
częstochowskiej,

W dzisiejszą środę o godz. 12-ej 
w poł. nad południowo-wschodnią 
dzielnicą miasta poczęły się unosić 
gęste kłęby czarnego dymu, w chwi 
lę później rozległ się przeraźliwy 
gwizd syren fabrycznych, a jedno 
cześnie Straż Ogniowa zaalarmo
wana została wieścią o wielkim po 
żarze państw, fabryki zapałek przy 
ul Ogrodowej 40.

Natychmiast na miejsce przyby
ła cała Straż Ogniowa ze wszyst*

gen, Kutiepow wyjechał do Berli
na i tutaj porozumiał się z S «wie- 
tami, poczero upozorował swój wy

wy*
na

KINO „MSINO“ - Kościuszki >8.
Od Czwartku 19 czerwca i dni następnych

Pomimo lata — Wielki „przebojowy“ program 
Film nad Filmy !!! NA EKRANIE Rewelacyjne Arcydzieło!

MASKI ERWINA REINERA
Potężny dramat wiecznego pożądani a i wiecznego kłamstwa miłości na 

tle głośnej powieści JAKÓBA WASSERMANA,
W roli głównej: ulubieniec publicznościjohn Gilbert jako uwodziciel na 
wielką skalę, nieprzebierający w środkach, uwodzącego każdą napotkaną 

kobietę!
Tragedia mężczyzny,, który myślał, że jest szatanem, i kobiety, która była 

aniołem! — Arcydzieło treści, reżyserii ł gry aktorskiej!U
NA SCENIE wielka artystyczna Rewia p. t. 
KRZACZKI... CHŁOPACZKI...

10 bomb śmiechu, pieśni i t. d. pióra Własta, Tuwima 
i Szer-Szenia.

1. Oj! Gorąco — Tański. 2. Przygoda hotelowa — Balcerakówna Tański, 
3. Tango miłości — Rena Hryniewiczówna, Eug. Koziarski, 4. Pat i Pa- 
tachon — Rybaczewska, Misiewicz, 5. Ja i On — Rybaczewska i Misie
wicz, 6. Bigos taneczny — SL Balcerakówna, 7. Kochamy wyścigi! 8. Ko

niki 1 9. Na majówkę. 10. Finał — cały zespół i publiczność.
Pocz. przedst. w niedz. i święta o 3.30 w sob. o 4.30, w dnie powsz. o 5.30 

p. p. Ost. seans o 9.45 wlecz. _________________

daną przez Urząd gminy Grabówka
imię Zygmunt Frydrych._________
ZGUBIONO książkę Kasy Chorych wyd. 
na imię Mani Gryncajger. 1877
ZGUBIONO książkę Kasy Chorych wyd.NU książkę Kas 

Anieli_Możyk.
ZGUBIONO książkę Kasy Chorych wyd. 
na imię Adama Wychowaniec nr. 74778. 
POKÓJ umeblowany do wynajęcia z 
z osobnem wejściem, Śląska 6 m. 1. 
TOKARNIA żelazna do sprzedania. O -
grodowa nr. 31. Bankiewicz.______1879

za 250 sL 
1084wiad. Wręczyc!

SPRZEDAM maszynę Singera ;
gycka II, Strzelecki

łZEDAM 
ryjny w do: 
browskiego 1, w zakładzie fryzjerskim. 
SYPIALNIA mahoniowa Thoneta mało 
używana do sprzedania. Wiadomość w

SPRZEDAM sklep spożywczy galante
ryjny w dobrym punkcie. Wiad. uL Da-

?ie Renoma.
KORESPONDENT polsko-niemiecki Bu
chalter - bilansista, rutynowana poważ
na siła poszukuje od zaraz zajęcia na 
gadziny lub stałego. Łask. oL „Goniec 
pod „Wolny“.__________________ _I873
POTRZEBNA inteligentna kasjerka 
gwarancja wymagana. Fabryka Cukrów,
Kościuszki 19-a._________________
ZGUBIONO patent 4 kategorji wyd. na 
imię Władysławy Rokita, Łaskawego W 
lazcę proszę o zwrot do sklepu Gołsł 
za nagrodę, - ■
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X ACTOLIM“FłĘtCSĄ i CZYSTĄ cerę osiąga się 
- tylfcb oźvcłem K Ri KIH fttVCLA ,, J

ktüre radykalnie usuwają pięgi, plamy, 
wą<;ry i wszelkie defekty cery,
'?w Częstochowie, Łod zi 1 złotem medalem w Fary i a.

) B WIE SZCZEŃ I El “
i- IS - Kredytowego miasta Częstochowy, w

mysi b bJ L ,1; .v> Towarzystwa, niniejszem podaje do publicznej wia
domości, że niżej wyszczególnione nieruchomości, w m. Częstocho
wie położone, obciążone pożyczkami Towarzystwa, za niezapłacone

r-.-ri-.s-:—---- *— ---------‘*ł------------- J-x przez pu-
w Kance- 

zęstochowie, przy 
ul. Dąbrowskiego Nr. 3, przed wyznaczonymi rejentami.

Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne dołączone zostały do od
powiednich ksiąg hipotecznych \ mogą być przejrzane w Wydziale 
Hipotecznym w Częstochowie lub w biurze Dyrekcji Towarzystwa.

Wadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w lis
tach zastawnych Tn7y:.twa Kredytowego miasta Częstochowy z 
właściwcmi kuponami.

Nr.
hipote
czny

nieru
chomo

ści

Nieruchomość 
jest położona w 
m. Częstochowie 
przy ulicy pod

Nr. polio.

Wadium
(kaucja)

Licytacja 
rozpocz

nie się 
od sumy

przed

rejentem
dnia

zł. zł.

1
158
426
604
735

753
799
885

1514
2352

Nowy Rynek 6. 
Warszawskiej 8. 
Przemysłowej 12 
Nadrzecznej 62. 
Kościuszki 39. 
Kościuszki 38. 
Koszarowej 71. 
Garncarskiej 36. 
Kawie) 5. 
Przemysłowo] 5.

2.100,—
560.—

88.000.—
2.350. —
1.650,—

12.350. — 
16.000.— 
2.900.— 
3.250.— 
9.880.-

16.500 — 
1,950.—

714.000. —
13.500. — 
12.600.— 
84.000.—

135.000. — 
22.500.-

28.500. —
84.000. —

J. Grzędzińskim
J. Grzędzińskim
T. Kossem
T. Jasieńskim
T. Jasieńskim
J. Grzędzińskim
T, Kossem
J. Grzędzińskim
T. Jasieńskim
T. Jasieńskim

25.9.30 r.
25.9.30 r.

2MU0 r.
26.9.30 r. 

25.9.30. r.
22.9.30 t

26A300/,'
26.9.30 r.

całej sprawy i ustalenia ponad 
wszelką wątpliwość, czy niezwy
kłe to uzdrowienie miało istotnie 
taki przebieg, jak opowiedziała 
matka owego dziecka. Będą więc 
wzięte pod uwagę opinje lekarzy 
i świadków.

HUMOR I SATYRA.
W REDAKCJI.

Redaktor: — Czytał pan komu,tę no
welkę?

Autor, który przyniósł nowelkę do 
druku: — Nie, dotąd nikomu, panie re
daktorze.

Redaktor: — To dlaczego ma par pod
bite oko?

DOSKONAŁY OGRODNIK.
— Czy jesteście zadowoleni sąsiedzie 

ze swego nowego ogrodnika?
— Och, wczoraj złamał dwa trzony 

u łopaty.-
— Ej że, tak pilny chłop z niego?
— E to nie, tylko tak się podczas ro

boty długo na łopacie opierał.

indu Move
ul. Hugona Kołłątaja 27

rozpoczyna

egzaminy wstępne
dnia 24-go czerwca r, b. 
-o godzinie 9-ei rano-

Z KRAJU
(—) Zamknięcie fabryk na okres 

■rlopów robotn.
Prawie wszystkie fabryki włó

kiennicze w Łodzi i innych mias - 
tach postanowiły przerwać pracę 
na dwa tygodnie w końcu b. m. na 
czas urlopów robotniczych. Nor - 
malnie urlopy takie udzielane są in 
dywidualnie i na miejsce urlopowa 
oych przyjmowani są czasami za
stępcy, co jednak pociąga za sobą 
pewne straty i utrudnienia w ru
chu fabryk i z tej racji przemysło
wcy postanowili zamknąć całkowi 
cie swoje fabryki, udzielając hur
townie urlopów robotnikom z za
płatą za czas urlopu, przysługują
cego poszczególnemu robotniko - 
8Vi.

Cudowne uleczenie
ślepoty w Lublinie.

Z Lublina donoszą: Uroczystość 
święta ku czci św. Antoniego gro

madzi co roku w kościele pober- 
nardyńskim wielkie tłumy wier

nych. W trakcie tegorocznych u- 
roczystości i w czasie sumy zda
rzył się wypadek, który silnie 
wstrząsnął obecnymi na nabożeń
stwie.

Oto klęcząca przed obrazem 
św. Antoniego jakaś kobieta z 
dzieckiem na ręku, zaczęła nagle 
wydawać głośne okrzyki i gwałto
wnie szlochać. Sprowadzono ją do 
zakrystji i z trudem uspokojono.

Tu opowiedziała ona, że dziec
ko przyszło na świat niewidome, 

\Że udawała się do wielu lekarzy,

którzy jakkolwiek nie stwierdzili 
że ślepota jest nieuleczalną, to 
jednak zabiegi ich nie odniosły 
skutku- Miesiąc za miesiącem mi
jał, a rezultaty leczenia nie były 
widoczne* I oto gdy modliła się 
żarliwie przed ołtarzem św. An
toniego dziecko odzyskało nagle 
wzrok.

Zdarzenie to wywołało wśród 
wiernych głębokie wrażenie. Wy
padkiem tym zainteresowały się 
władze kościelne, które z wielką 
energją przystąpiły do zbadania

FELIKS WITESZCZAK
Alej* II Nr. 88.

Koree metodyce®« dla neoceyełeli 
ipfewo w ezkolacb, Wiele |eł osób, 
zdało egzamin przed korniej« egzamina
cyjną, z dobrym ekotidem, Tamie na
uka gry na fortepianie, ekrzypcach I 
przedmiotów teoretycznych, stosownie 
do poglądu n ej nowszych wymogów 
pcdagogji muzycznej.

Każdy grosz, złożony na Komitet 
Społeczny niesienia pomocy bezro [o usłyszymy Ml przez talii?

CZWARTEK 19 CZERWCA,

A3

ZDROWIE TO iKARB

R jueatrs». artretyi», •Wer«*. “»hl#*!* eMje^iMereaueJe.•siel -
HeSlee«. ewląi **r ^»lewi 

M |uł «i pełni* ulecseln* I ll

pruli otrzymaj* bespłetng bro.rurg * 
illnych letirzy, 1 wracając ile w Igzy- 
ku polskim pod adresem :

Hr. ». AaSral »I, me TarfaiS*. iep. 17 Pari.

Warszaw* — tala 1411,7 m. moo 12 kii
Q*in Nabożeństwo z Katedry pozn, 

czasu, hejnał, kom, 1210—;
9*10 

1-58 ' 
13'00
11*58 Sygnał 
13'00 Muzyka 
16’00 „Rokitna

gramof, 1500 Muzyka lek,| 
l i Rarańcza" 16*20—16*40 j 

lierać podczazi
miłych wra-i

xtsu , pvrfrf—iiwrf *iy»7 B«o«nof. 17 05 Od 
tzyt, 17*30 Koncert soUstów, 18'50 RozmJ 
1915 Wiad, przyj, i pożył, 19'30—19*45 
Płyty gramof, 19 45 Wycieczka do Czar
nolasu , 20‘00 „Piękno naszych miesz
kań", 20'13 Koncert popul, 21'30—2219, 
Słuchowisko z Krakowa, 22*25 „Ostatnia 
Fala“ 23*00—2400 Muzyka taneczna, 

PIĄTEK 20 CZERWCA.
11*30 Przegląd prasy kraj, PAT.. 11*58—, 

12*05 Sygnał czasu, hejnał. 12*10—13*10, 
Muzyka gramof, 13*10 Kom. meteor. 15*00 
Kom, gosp, 15*20—15*45 „Przegl, wydawn,' 
perjodyczn." 15*45 Kom. Str, Poż, 16*15—j 
17*00 Muzyka gramof, 17*00 „Szkolnictwo!

7*45 Muzvka lekka.«
nuzyka gramof, 

polskie zagranicą", 17'45 Muzyka lekka,1 
18‘20—18*50 Transm, ze Zjazdu Pan-Klu-, 
bów, 18*50 Rozm. 19*15 Giełda roln, 19*30' 
—19*40 Płyty gramof, 19*40 Pras. Dzień. 
Radj. 20*05 Pogadanka muz, 20*15 Koncert 

CZWARTEK 19 CZERWCA, 
Katowice — lala 408,7 m. moc 10 kw.
9'00 Nabożeństwo z Katedry pozo, 

11*58—12*10 Sygnał czasu, hejnał, kom, 
12*10—13*20 Koncert popul, 15*00—16*00 
Muzyka lekka, 16*00—1620 „Uprawa 
żyta , 16*20—17*30 Koncert popul, 17*30— 
18*50 Koncert solistów, 18*50-19*15 Rozm,

CHOROBY PŁUCNE SA ULECZALNE
Gru*lloe pluć, suchoty, kisiel 
poty, keten oskrzeli, kuter krti 
towny, krwloplucle, ciężkość,

■ eę uleozelne.

I suchy, kaszel śluzowy, nocne I 
ani, zuflegmlenle, krwotok gwat- ! 

■o, rzężenie astmatyczne, kluole w |
Jeż tysiące osób zostało wyleczonych, Proszą ■boku*/ t. d. eę ulecza

żądać 8)o|c| książki pod tytułem
„MOWY SYSTEM ODŻYWCZY«

który (ot wielu uratował. Ten system może być stosowany przy zwykłym trybie 
życia 1 ułatwia szybko zwalczać chorobą, Waga ciała zwiąkeza się, a stopniowe 
zwapnienie koi cierpienia. Powagi w zakresie wiedzy lekarskiej potwierdzają za
lety mojej metody I chętnie ja zaleca]s. Im wcześniej rozpoczęto kurację podług 
mojej metody tern lepsze osiąga się wyniki,

ZUPEŁNIE GRATIS
otrzyma każdy moją książką z której dowie się o wielu rzeczach naukowych. A więc każ
dy komu dolegają cierpienia, kto pragnie pozbyć się ich szybko, radykalnie i bezpiecz
nie,niech napisze jeszcze dzisiaj. Powtarzam z naciskiem, każdy otrzyma wskazówki
ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE

be* żadnego zobowiązania ze swej strony, I każdy lekarz napęwno zaakceptuje ten tuasay za doskonały przez wybił-

NOWY SPOSÓe ODŻYWIANIA.
To też w interesie każdego leży aby natychmiast napisał, I każdy zawsze obsłużony zostanie na miejscu przez moje 
przedstawicielstwo. Nieco każdy się nauczy i wzmocni dążenie do zdrowia z książki doświadczonego lekarza. Książka 
ta dodaje otuchy i radości życia i zwraca się z apelem do wszystkich chorych, interesujących się ebecnem stanem le
czenia płuC. mm ^

Mdi adr«: GEORG FULGNER, Berlin,-NuekOlln Rlngbalmstrasse Nr 24 o&uw ar.

mezzo muz, 2(715—21 30 Kon- 
z Warsz, 21‘30 Słuchów, liter, 
5 Kom, 22'25—23'0Q Nadpro-

cert eymf,
^2*15—22*25
‘gram, 23*00—24*00 Muzyka lekka, 

PIĄTEK 20 CZERWCA.
11*58—12*05 Sygnał czasu, hejnał, 12*05 

*—13*10 Koncert gramof, 13*10—13*20 
Kom. meteor. 16*00—16*20 Kom, gosp, 
16*20—17*00 Koncert gramof, 17*00—17*25 
Odczyt-z Krakowa^4-7*25—18^20 Muzyka 
18*20—18*50 Transm. ze Zjazdu Pen. Klu
bów, 18*50—19*05 Rozm, 19*05—19*20 Co
dzienny odcinek powieść. 19*20 
Kom, sport, 19*30 „Ze 
Świat zwterzi
Zw, Młodz. i uish, aw u?—tu 19 rogao, 
muz, 20*15 Koncert, 23*00 Skrzynka poczt, 
w jęz, franc,
„WALIZKI 
wulkanii
przy uL Ogrodowi
dom p. WoUowiczowej___
POTRZEBNE zdolne' panny i uczenice do 
pracowni sukien II Aleja 39. 1072

-19*30
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publiczność uwierzyła w swoje z 
nią pokrewieństwo.

— Oczywiście — krzyknął Mu- 
źorski aż zaczerwieniony z rado
ści na myśl, że uda mu się może 
wykręcić z potrzasku strasznego 
oskarżenia — oczywiście, że musi 

< — - być przesłuchany. — Co do mnie,
Przewodniczący przebiegł list o- nie boję się zestawień z panem A- 

iczyma i gdy zobaczył podpis na nerem, widzę tylko, że się pan 
twarzy jego zarysowało się naj - prokurator obawia, aby go nie 
•wyższe zdumienie. Naradzał się wzięto za wujaszka tej gadającej 
długo z członkami sądu, wreszcie małpy.

,wstał i przemówił do czekających — Milczeć — ryknął prokura - 
z niecierpliwością sędziów przysię tor.
głych. — Czy obrońcy oskarżonego ob-

— Panowie. Sprawiedliwość nie stają za tern, aby przesłuchano te
ma prawa odejmowania oskarżo- go dziwacznego świadka?—zapy- 
nemu najmniejszej choćby szansy tał przewodniczący, 
oczyszczenia się z zarzutów. Mimo — Bardzo nawet gwałtownie — 
to zrozumieją panowie moje waha- odpowiedział Mosselaer. 
nie. tfdv dowierza ńe> «H Imdn nn- — I mamy za sobą prawo — do-
to zrozumieją panowie moje v 
nie, gdy dowiedzą się od kog 
chodzi list, który trzymam w 
Pisał go pan... Dezyderjusz Aner.

Oświadczenie to wywołało na 
sali duże poruszenie,

— Aner... — wykrzyknął proku 
fator — Aner... ależ to jest małpa!

rę£u. rzucił Albon.
— Niechże się więc stanie we

dług życzenia panów. Proszę o 
wprowadzenie świadka Dezyderju 
sza Aneta — rzekł przewodniczą
cy.

Wśród siedzącej na sali publicz-.t , wsroa sieazącej na san puoucz-
Antropoid poprawił obroń ności, podnieconej do najwyższego 

ca Muźorskiego — to nie jest to stopnia, dała się słyszeć coraz bar- 
■amo, dziej wzrastająca wrzawa.

M** Badtie|ę - ZF,w°t=l = Ucichło, gdy na salę wszedł przy 
Oburzeniem prokurator że try- sadkowaty, lecz dobrze zbudowa- 
■unał odmowi oczywiście przęsłu ny mężczyzna z gładko wygoloną 
«ania tej małpy, po to tylko, aby twarzą i monoklem w oku. Ubra-

ny był w żakietowy garnitur, który którzy tanie tu przywieźli, 
nosił z dużą elegancją, w ręku trzy Prokurator porwał się raptem 
mał cylinder. ze swego miejsca:

— Małpa w sali sądowejI To — Ta istota... ten pan... nie jest 
skandal! to oburzające! Pałac Spra człowiekiem i jako taki, nie ma 
wiedliwości zamieniony w mena - prawa składać zeznań, 
źerię — zżymał się prokurator. , — Za pozwoleniem — przerwał

Nowoprzybyły spojrzał na mego Mhon _ czctf0 brakuje antropui-

cego i złożył lekki ukłon. Przez te — Proszę o spokój — rzekł bła- 
kilka miesięcy, które go dzieliły galnie niemal przewodniczący — 
od klatki w ogrodzie zoologicz- idzie tu o uniewinnienie człowieka 
nym, antropoid zrobił niebywałe z zarzutu zbrodni. Musimy wy ~ 
postępy. Inteligencja jego rozwi- słuchać zeznań świadka. Zachodzi 
nęła się niesłychanie, pamięć miał tu pierwszy w swoim rodzaju wy
doskonalą, mówił poprawnie, choć padek w dziejach sądownictwa, 
trochę wolno, czytał bez najmniej- odwołajmy się więc do naszego su 
szej trudności, a sądząc po liście, mienia i rozsądku. Panie Aner, 
napisanym do adwokata Mosse - proszę, niech pan złoży zeznania, 
laer'a, sztukę pisania owładnął w _ Będę się streszczał. — W 
zupełności. chwili śmierci profesora Hanzy-

Przewodniczący zadawał mu py- Foutricart znajdowałem się jeszcze 
tama wśród nieustannego gwaru. w pawilonie z małpami, Śmierć

sr.tsürjsnrÄ

dj% d, dLml: prohZr,
nia, sądzę jednak, ża mam około skończywszy ze mną lekcję, którą 
czterdziestu lat. Zapewniano mnie, odbywałem z nun codziennie, wy
że światło dzienne ujrzałem na wy zamknął za sobą drzwi
spie Borneo, możliwe, że tak by- klatki.
ło, zmuszony jestem wierzyć tym, W sali zapanowała głucha cisza,

słychać było niemal bicie serc. 
Mużorski jak zahipnotyzowany 
wpatrywał się z uwielbieniem w 
swego zbawcę. Zgnębiony proku
rator gryzł wargi, Mosselaer pół
uśmiechem pokrywał zadowolenie.

— Mówiąc mi dobranoc — cią
gnął dalej Aner — profesor wycią
gnął z kieszeni chusteczkę. Dwie 
białe kulki upadły na podłogę... 
jak mnie objaśniono później, były 

I to cenne perły. Profesor schylił 
: się szybko, podniósł je i włożył do 
ł portfelu, następnie obejrzał się nie 
spokojnie i nagłym ruchem wydo
był rewolwer.

Choć w owym czasie inteligen
cja moja nie była jeszcze tak roz
budzona jak w tej chwili, instynk
townie zrozumiałem znaczenie te
go ruchu. Chwyciłem profesora za 
ramię, chcąc odwieść rękę, trzy
mającą broń. Niestety, za późno. 
Padł strzał i mój mistrz zwalił się 
na ziemię. Zabił się sam!

Wśród publiczności zrobi! się 
rumor. Ogólne poruszenie dosię
gło szczytu. Wszystko stało się 
naraz jasne. Zbyt duża odległość, 
z jakiej padł strzał, rana w szyi, 
położenie trupa, wreszcie czarne 
włosy, znalezione na rękawie li
czonego.

(d. e. nj.
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