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dowody

rozprawie przeciwko b. więźniom

WARSZAWA, 7. 12. (wŁ) Dzisiejszy
dzień rozprawy sądowej przeznaczono
na omawianie kwestji dowodów rze
czowych.
Witos przyszedł na rozprawę w no
wym granatowym garniturze. Na wstę
pie rozprawy przewodniczący zrefero
wał dwa listy od adw. Hofm«kl-Ostrow
skiego oraz niedoszłego świadka Stawie
kiego. Przewodniczący nie podał treści
tych pism.
Adw. Sterling oponował przeciw do
łączeniu szeregu dowodów i mówił:
— Proces sądowy oparty jest na bez
pośredniości dowodów i zgodnie z orze
czeniem sądu najwyższego tylko te malerjały mogą być dowodami rzeczowe<ni, które sąd może sprawdzić.
Wszystkie kodeksy stoją na stanowi
¿ku omylności sądu. Jeśli więc sędzio,
wie orzekający podlegają wyższej in
stancji, jeśli nawet proces po prawo
mocnym wyroku może być rewidowa
ny ,to tern więcej trudno stać na sta
ttowisku, że sędzia śledczy ma prawo
Aieomylności i jego decyzja co do do
łączenia pewnych dowodów do sprawy
obowiązywałaby sąd.
Na jednym z nich niebieskim ołów
kiem jest napisane: za zgodność Ban
ko, na drugim zwyczajnym ołówkiem:
Burawski. Burawski to ten konfident,
co tu zeznawał. Czyż to są osoby, które
mogą stwierdzić
oryginalność doku
mentu?
Dalej obrona protestuje przeciwko za
łączeniu do akt sprawy t. zw. „kryptoświadectw“, czyli ukrytych
zeznań
unmmmwii iiiuiiiiuiimiiiiiNNiiwNiiiiiiiiMi urn

HITLEROWCY GÓRA.
Wybory gminne w Wirtembergii.
BERLIN, 7. 12. W Wirtembergu od
były się wczoraj wybory do rad gmin
pych. Jakkolwiek wyniki nie są jeszcze
inane, można przewidzieć walne zwycię
Btwo hitlerowców.
Dotychczas ogłoszono prowizoryczne
¡obliczenie głosów w Stutgardzie, gdzie
centrum poniosło klęskę, a hitlerowcy
id obyli dwa razy więcej mandatów, niż
podczas poprzednich wyborów.
---- - 9 ——
TAJEMNICZA ORGANIZACJA ZA
MACHOWCA KPT. ERHARDT A.
BERLIN, 7. 12. Znany puczysta kpt,
Erhardt zgromadził wczoraj w swojetn
mieszkaniu około 30 swoich zwolenni
ków i założył nową organizację „Ge
folgschaft“. Cele tej nowej organizacji
Bą dość ciemne.
Paragraf pierwszy statutu powiada,
że jest to związek niemców, którzy chcą
się przeciwstawić bezplanowemu partyj
pictwu i walce braterskiej.

“

akty

Dr. med
Gruszkiewicz

specjalista
chorób dziecięcych
powrócił

Sosnowiec, Piłsudskiego 50
telefon 8 83.

świad&ów. W tomach akt znajdują się
opisy z kart informacyjnych jakiegoś
Wacka i Grzegorza. Nie jest to nic in
negó, jak zeznania wywiadowców, ukry
tych pod temi pseudonimami. Dalej
znajdują się tu dokumenty niewiado
mego pochodzenia, jak listy niepotwier-

brzeskim

dzone przez tych, którzy je pisali.
Obrona protestuje również przeciw
ko załączeniu fotografii okólników.
Po naradzie sąd postanowił dokumen
ty załączyć, z wyjątkiem kart konfi
dentów. Rozprawę odroczono do czwart
ku.

AKCJA NIEPOSŁUSZEŃSTWA ROS
P0CZN1E SIE WKRÓTCE w INDJACH
LONDYN, 7. 19. Hinduski komitet
narodowy w Bengelu, na burzliwem poi
siedzeniu uchwalił rezolucję, wyraża
jącą niezadowolenie z konferencji okrą
głego stołu w Londynie. Komitet wzyi
wa Indje do bojkotu towarów angiek
skich.
Przewodniczący komitetu zapowie
dział w najbliższych dniach wznowie
nie akcji nieposłuszeństwa. Spodziewa?
ne są pochody do słonych jezior.

Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić Szan. Klijenteię,
że z dniem 1-go grudnia 1931 r. został przeniesiony mój

skład

futer

i

pracownia

kuśnierska

do nowootworzónego lokalu frontowego przy
ul. Dęblińskiej Nr. 1 w Sosnowcu
Tel. 5-45.
Staraniem mojem będzie nadal jak dotąd zapewnić
Szan. Klijenteli rzetelną, fachową obsługę.
Upraszam o łask, dalsze względy i pozostają
z głębokim szacunkiem
BERNARD ROSENBAUM.
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milionom dolarów pożyczki
na pokrycie długów rządowych.

WASZYNGTON, 7. 12. Amerykański
sekretarjat skarbu ogłosił subskrypcję
bonów skarbowych na ogólną sumę 1,3
miljarda dolarów na 3, 6 i 12 miesięcy,
oprocentowanych przeciętnie po 3 proc

Stan

Jest to największa od czasów woj
ny wewnętrzna pożyczka związkowa.
Służyć ona ma dla pokrycia płatnych
15 grudnia długów państwowych w wy
sokości 1,1 miljarda dolarów.

oblężenia

30 tys. studentów chińskich

LONDYN, 7. 12. (wl.) Korespondenci
pism angielskich donoszą z Nankinu o
masowych demonstracjach studentów
chińskich.
Słuchacze wyższych uczelni w mia
stach prowincjonalnych «dobywają
szturmem pociągi i jadą bez biletu do
Nankinu, by manifestować za wojną z

w

tains

demonstrowało przeciwko ]apon|L

Japon ją. Dotychczas zgromadziło sie w
Nankinie przeszło 36 tysięcy studentów.
Manifestacje wczorajsze miały prze
bieg tak burzliwy, że rząd ogłosił w
mieście stan oblężenia. Ściągnięto do
Nankinu liczne oddziały wojskowe, któ
re pozostają w estrem pogotowiu Aresctowano 300 studentów. Policja i

wykryła

radiostacje

Wielka

katastrefą

nadawcze

policja austriacka

WIEDEN", 7. 12. Wykrycie tajnej
stacji nadawczej w Badan pod Wied
niem wskazuje na wielką akcję szpie
gowską.
Radiostacja w Baden była wyposa
żona w nowoczesne urządzenia krótko
falowe, które pozawalały na komuniko
wanie się z Moskwą z pominięciem
poczt i telegrafu. Według prowizorycz
nych obliczeń, same instalacje kosztowa
ły około pól miljona szylingów. Policja
aresztowała w Baden cztery osoby. Kie
rownik radiostacji, łotysz niewiadome
go pochodzenia, zbiegł.

w

Dalsze dochodzenie naprowadziło po
licję austrjacką ną.ślad drugiej zakon
spirowanej radjostacji w Wiener Neu
stadt, która również pozostawała na usługach poselstwa sowieckiego. W lo
kalu zastano trzech mężczyzn i dwie ko
biety. Nazwiska ich nie są narazić ustalone. Podczas rewizji w ręce władz
wpadly kompromitujące dokumenty oraz depesze szyfrowe.
Obie radiostacje trudniły się żarów
no nadawaniem, jak i przyjmowaniem
telegramów. Pensje personelowi wypła
cało poselstwo sowieckie w Wiedniu.

kopalni

BUKARESZT, 7. 12. (wl.) W kopalni
węgla „Lonja“ pod Petroszani, nastąpi!
dziś rano wybuch gazów. Załamujące
się sztolnie odcięły od świata kilkudzie
sięciu górników. Dotychczas wydobyto

BANJA POD ŚNIEGIEM.
Ruch kolejowy przerwany.
KOPENHAGA, 7. 12. Na półwyspie
Jutlandzkim spadły wielkie śniegi.
munikacja jest częściowo przerwana«
Koło stacji Vejle ugrzęzło w śniegu •
pociągów osobowych. Oddziały kopaczy
pracują od 12 godzin nad usunięciem#
zwałów śnieżnych.
Również z wyspy Seeland nadchodsg
wieści e śnieżycach i przerwach w ke"
munikaeji.

Nankinie.

ES
Dwie

DR. PFRIEMER ARESZTOWANY.
WIEDEN, 7. 12. (wł.) Dziś o godzinie
9 rano u sędziego śledczego w GratzU
zjawił się przywódca puczu Heimwehry dr.Pfriemer w towarzystwie swą
go adjutanta i poprosił o aresztowanie.
Życzeniu stało się zadość.
Dr. Pfriemer przekroczył granicę
austrjacką dziś w nocy. Do Gratzu za->
jechał samochodem.
Proces o niedoszły zamach stanu mS
odbyć się dnia 14 grudnia. Dr. Pfriemes
pragnie, by go sądzono wraz z towarzy]
szami.

węgla

w

Rumunii

6 trupów i 14 ciężko rannych. Akcja
ratownicza jest utrudniona, ponieważ
gazy wydostają się w dalszym ciągu.
Należy oczekiwać, że liczba ofiar
wzrośnie trzykrotnie.

wojsk© urządza na mieście istne obła«
wy, usiłując zmusić przybyszów do o.
puszczenia Nankinu.
Japońskie eskadry lotnicze rozporze«
ly energiczną akcje zwalczania band
rozbójniczych w południowej Mandżu
rji. Pod Kung - Nipu i pod Tieng-PingTai zrzucono wielkie ilości bomb na obtoiowiska rozbójnicze. Kilkuset bandy
tów poniosło śmierć.
Separatyści mandżurscy wysłali d®
Tokjo delegatów w sprawie omówienia
przyszłego ustroju w Mandżurji. Pro
wizoryczny rząd w Mukdenie pragnie
uniezależnić się całkowicie od Nanki
nu.
Wydział ligi narodów zbadał zastrze
żenią chińskie i japońskie do tekstu
rezolucji rady ligi narodów. Wszyst
ko zdaje się wskazywać na to, iż rząd
nankiński nie ehee wycofać swyvh
wojsk z Czing - Gaao, oraz odmawia Ja.
ponji prawa utrzymywania policji w
strefie neutralnej.

CORAZ CZĘSTSZE SKARGI NA DY
REKTORÓW BANKÓW W NIEM
CZECH.
BERLIN, 7. 12. Rada nadzorcza ban
ku „Comerce und Privat Bank* w Dus
seldorfie wniosła skargę do władz na
jednego z dyrektorów, Klöcknera, który
po zdefraudowaniu 100 tysięcy marek,
ueiekl zagranicę.
. Policja rozesłała za zbiegiem listy
gończe. '

DU. L.
UPROWADZĘ IE KOBIETY
NA ULICY W WARSZAWIE.
Tajemnicza ofiara i tajemniczy napasł
nik.

WARSZAWA, 7. 12. Niezwykle za
gadkowy wypadek. Nieznana, młoda ko
bieta porwana z ulicy przez kilku wy
twornie ubranych panów!
Stało się to wczoraj na ulicy Chmiel
nej, przy zbiegu Żelaznej.
0 godzinie 19-ej m. 5, liczni przechod
nie pomiędzy którymi był przodownik
11-go kornisarj atu p. p. Karol Getel,
zauważyli podjeżdżający do chodnika
zakryty samochód prywatny.
Samochód się zatrzymał, po chwili
z wewnątrz wybiegło kilku mężczyzn
wytwornie ubranych.
Rzucili się przechodzącą ulicą jakąd
młodą kobietę.
Tajemniczy ci napastnicy obezwładni
li swą ofiarę — jeden z nich zakrył jej
twarz chustką — poczem zabrali ją de
samochodu i ze znaczną szybkością od
jechali w kierunku ulicy Marszałkow
skiej.
Mimowolni świadkowie tej sceny,
zdołali zapamiętać numer samochodu—
18145.
Zagadkową sprawą zajęła się energi
rznie policja.
■ Zachodzi przypuszczenie, iż niezna
joma kobieta mogła paść ofiarą han
dlarzy żywym towarem.
PARTJA ŁUBOWA W OPOZYCJI
DO BRUNINGA.

BERLIN, 7. 12. Zarząd niemieckiej
partji ludowej przyjął wczoraj wicks«
śeią 330 głosów przeciwko 14 rezolucją,
zapowiadającą bezwzględną opozycją
frakcji parlamentarnej wobec rządy.
Rzeszy i rządu pruskiego.
Uchwala domaga się, ażeby Niemcy
w rokowaniach swych Wysunęły na.
pierwsze miejsce sprawę pierwszeństwa
niemieckich długów prywatnych przed
odszkodowaniami.
BADANIA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ
NIEMIEC.
Trudności w komitecie bazylejskim.

B AZYLE A, 7. 12. — Zebranie korni tą
fn doradczego rzeczoznawców będzie się
odbywało się w ramach planu Young«.
Francja dąży do ograniczenia dzialain ości komitetu do raty nieuwarunk»
wartej, podczas gdy Niemcy myślą ę
całokształcie planu i pozatem wiążą prą
bierna t odszkodowań z zagadnieniem
długów prywatnych.
Francja nie kwestjonuje długów pry
Watnyeh, jednak powierza ich «badanie
specjalnemu komitetowi bankierów w
Lei linie, pozostawia jąc uregulowani#
sprawy z dłużnikami prywatnymi wiorzycielom.
Przewidują, iż komitet doradczy ns
ezoznawców nie ukończy sprawozdania
przed świętami. Jest rzeczą prawdopo
dobną, że rada administracyjna bank®
wypłat międzynarodowych, która mia
ła zebrać się 14 grudnia, będzie odreBaona.
LEO BLUM OWDOWIAŁ,

PARYŻ, 7 12. Po dłuższej ehorobía
zmarła małżonka socjalisty Leo Blx
ma, redaktora dziennika „Le Populair®**

Graílíea pino jest nieuleczalną 1 eoroezzus, merobi se różnicy dla pici, wis
au i etanu, kosi miljony ludzi. — Przy
zwalczaniu chorób płucnych, bronchita,
Uporczywego, meczącego kaszlu i t a
stosują pp. Lekarze:
„BALSAM THIOCOLAN - AGE“
który ułatwiając wydzielanie dą piw®
piny wzmacnia organizm i samopoczu
sie chorego oraz powiększa wagą ei&ła
> usuwa kaszel.

Nr. 335.
Rewizja

naszej

dotychczasowych

gospodarki

Życie gospodarcze całego świa
ta interesuje się od dłuższego już
czasu kwestją preferencyj celnych
między państwami.
Ta zasada uprzywilejowania
poszczególnych
państw i poszczególnych towarów
jednych państw u drugich wypły
nęła wobec niezmiernych trudności
eksportowych. Zdawało się. że zasa
da preferencji obejmie całą polity
kę handlową i wyruguje ostatecznie
uznawaną dotychczas
zasadę naj
większego uprzywilejowania. Tym
czasem wstrząsy finansowe, spadek
najmocniejszych walut świata, od
stępstwo od parytetu złota, wpro
wadzenie
reglamentacji dewiz —wszystko to podważyło również i
zasadę preferencyjną. Ograniczenia
dewizowe wpływają bowiem na ebrót towarowy między państwami.
Dziś już zasada preferencji nie po
siada tego znaczenia, jakie pos i a
dała jeszcze kilka miesięcy temu.
Zagranicme rynki zbytu są niemal
zamknięte dla ekspansji wszystkich
państw.
Wysokie barjery celne, kontyn
genty przywozowe i wszelkie inne
Ograniczenia i utrudnienia importo
we zmniejszyły do minimum możli
wości eksportowe.
W tych warunkach gospodarka
państwowa zmuszona jest opierać
się w głównej mierze o swój włas
ny rynek wewnętrzny. Również i
Polska znalazła się wobec trudno
ści eksportowych.
Podtrzymanie
przemysłu i handlu zależne jest od
całkowitego opanowania polskiego
rynku wewnętrznego. Chodzi tylko
o to, aby całe nasze życie gospodar
cze zrozumiało tę potrzebę chwili i
»harmonizowało swą działalność w
tym właśnie kierunku. Chodzi więc
o wzajemne ułatwienie między poszczególnemi gałęziami
gospodar
cze™ i w kraju. Dyrektor A. Rob®
nazwał to wzajemne
uprzywilejo
wanie „preferencją
wewnętrzną“,
I rzeczywiście, obecnie chodzi o ta
ką preferencję wewnętrzną. Potrze
buje jej szczególnie Polaka.
Dotychczas obie dziedziny go
spodarstwa narodowego Polski, a
więc rolnictwo i przemysł nie współ
działały ze sobą w kierunku wzajem
nego popierania i uzupełniania.
Rolnictwo dochód swój opierało
na eksporcie, posiadając stale nad
wyżki swej produkcji. Ostatni jed
hak spadek cen produktów rolni
czych dowiódł, że w obecnym roz
woju gospodarczym,
w
którym
wszystkie państwa, dotychczas im
portując® produkty rolne, podnio
sły poziom swej produkcji rolniczej,
obliczam® na dochód z eksportu, a
więc z nadwyżek produkcji jest ni®
na czasie. Z tego względu, gospodar
ka realna w Polsce powinna sanienić swą działalność w innym kieruri
ku, aby przez zwyżkę produkcji nie
prowadzić do nowej klęski niskich
cen.
Jest to szczególnie ważne w oh®
cnej chwili, gdy produkcja zbożowa
stała się jeż opłacalną,
głównie
dzięki obniżeniu zbiorów.
Niewolno nam więc myśleć
o
podniesieniu produkcji zbożowej, obliczonej tak jak dawniej, na eks
port. Jest jednak w tem duża tru
dność, że produkcja rotan nie mogą

jest

zmniejszyć się, gdyż poderwałoby
to dobrobyt narodowy Polski, jako
kraju rolniczego. Gospodarstwo roi
ne więc musi przestawić swą dzia
łalność. Musimy wyprzeć z rynku
naszego te produkty rolno, które
dotychczas w dużych ilościach są
de nas przywożone. Takiemi pro
duktami są przedewszystkiem wszel
kie surowce rolnicze, używane przez
przemysł przetwórczy, głównie spo
żywczy.
W tym kierunku dużą rolę ode
grać może stanowisko naszego prze
mysłu. Dotychczas przemysł
włó
kienniczy naprzykład rozwijał
się
przy zupełnym upadku naszej ho
dowli owiec, jak również
uprawy
lnu i innych roślin włókienniczych.
To ustosunkowanie się przemysłu
do rolnictwa musi ulec zmianie
i
dalszy rozwój przemysłu włókienni
czego powinien być oparty na roz
woju owczarstwa i iniaratwa. W in
nych dziedzinach produkcji rolnej
to samo widzimy.
Hodowla świń mięsnych w Pol
sce rozwinęła przemysł wędliniar
skie. w Czechosłowacji.
Hodowla świń tłuszczowych w

dróg

konieczna!
Polsce nie opłacała się wobec spro
wadzania przez przemysł tłuszczów
pochodzenia zagranicznego. Nasio
na oleiste wywozimy zagranicę*
podczas gdy nasze olejarnie przera
biają głównie nasiona zagraniczne.
Browarnictwo w Polsce jest bardzo
słabo rozwinięte, a chmiel polski stu
ży za podstawy produkcji w Niem
czech i w Czechosłowacji. Nietylk'
takie anomalje można spotkać
w
naszem życiu gospodarćzem. Są jesz
cze inne. Papier wyrabiany pod
Warszawą sprzedaj e się w Malopolsce Zachodniej i na Śląsku. Papier
wyrabiany przez fabryki krakow
skie idzie do Białegostoku i Wileńszczyzny.
Rewizja dotychczasowych dróg
gospodarki jest konieczna.
Nie %da się przeprowadzić tej
zmiany przy wysiłkach jednostron
nych, natomiast
wszystkie
trzy
czynniki: — rząd, rolnictwo i prze
mysł muszą zgodnie współpracować,
aby osiągnąć pożądane rezultaty.
Sprawa jest pilna, gdyż podstawą
rozwoju nastzej produkcji rolniczej
i przemysłowej może być tylko zbyt
na rynku wewnętrznym.

Odezwa

komitetu uczczenia 25-iecia sakry biskupiej ks. biskupa
Władysława Bandurskiego.

Jeśli za życia mężów zasłużonych
gacimy ich obchodami rocznie, leasing
1 odznaczeń, to ma swój głęboki cel.
W dzisiejszych czasach zamętu wezel
kich pojęć etycznych, zachwianie rów
nowagi ekonomicznej i ogólnego chao
su w szukaniu i projektach ratunku
ludzkości, trzeba i wskazanem jest, szu
kaé 1 wynajdywać w narodach jasne
drogowskazy.
Takim drogowskazem,
przewodni
kiem i światłem w narodzie polskim
jest biskup Bandurski, legionowy, jak
go nazywa wojsko, a za ulem nazwie hi■forje, na kartach której eajmfo miejsee obok najzasłużeńszyeh. Stanie obok
tych, eo bez trwogi, bez kompromisów
przed obcymi, o sprawę polaka się uj
mowali. On o los ojczyzny walczył sło
wem i piórem, mocnem ramieniem
wspierał słabych i wątpiących, zagrze
wał głosem idącym z głębin duszy do
głębi sumień, wstrząsał sMą przekona
nia 1 wymową ospałych 1 obojętnych.
Jest jednym, z pierwszych, co niepodle
głość naszą budowali 1 mufo mu jest
równych w zasłudze.
Wierzył w Polskę wolną, wierzył w
lud pętaki o wolność waleaąey, ukochał
wszystkich rodaków, czy na ziemi oj
czystej żyjących, czy dalekich od niej,
■h bliskich jego gorącemu sarco, jogo
niezłomnej idei.
Kaptan w duchu prawdziwie Giry«
sterowym, nie szukał dostojeństwa, któ
re zasługi jego mu zjednały, nie eglądał się na siebie i los swój, obchodził
go tylko i zawsze los narad* który Bóg
poKwolfi mu prowadzić pe ehwalebnej drodze ofiary i poświęcenia za świę
tą sprawę odzyskania wełnośeŁ 0 to
modXa się do Pana Zastępów przy ołkane Mszy świętej przez długie lata
j®tefer kapłan, gotując sfo do godzien
nej walki na każdym odcinku wielkie
go kont« polskiego obrony narodowej
Boże

Do Boga wznosił modły, a do ludzi 6
boskiem mówił miłosierdziu i 0
na
dziei, jak płomień rozniecać w sobie
należy, by mroki ciemnych dni roz
świetlić. Mówił do tłumu z całą siłą
przekonania i Bóg sprawił, że czcigo
dny kaznodzieja doczekał zwycięstwa
dobrej sprawy i ziszczenia swych idea
łów. Porywał za pióro i pisał, a liczne
rzesze czytały i czerpały z jego ksią
żek nowe siły duchowe.
Niezmordowanie służy biskup Ban
durski bliźnim, jest ojcem duchowym
obrońców ojczyzny, inwalidów, sierot
po poległych w boju, sam poświęca się
bez przerwy w ubogich wioskach unię
kich na krańcach Rzeczypospolitej ze:
Wnątrz, czy wewnątrz kraju, wszędzie
rioteusta jego wymowa świadczy głoś
no, jak silnie, jak gorąco miłością blje
mu serce dla swoich.To też nie dziwnego,
że społeczeństwo zapragnęło uczcić
25-lecie jego święceń biskupich jubilen
szowemi obchodami na terenie całej
odrodzonej ojczyzny.
Trzeba żeby młodtzieź nasza, zbierając
owoce trudów i walk starszego pokole
nia, mogła w świetlanej postaci bisku
pa Bandurskiego widzieć symbol po
święcenia i miłości ojczyzny i z niego
brać przykład jak żyć i działać należy.
Niech tó życie czyste, ten umysł sze
roki, ta szlachetność w ujmowaniu sja
wish życiowych, naszemu
społeczeń
stwu będzie drogowskazem.
— Niech wszyscy — kto Polskę weercu nosi, uczci ją w osobie jednego
s najlepszych jej synów!
— Uroczystości jubileuszowe w WU
nie odbędą się w dniu 10 stycznia
1932 r. pod protektoratem Prezydenta
Rzeczypospolitej Ignacego Mościckie
go i marszałka Józefa Piłsudskiego.
Za komitet wykonawczy
Prezes: (— Stan. SkwarczyńsM
Generał brygady d-ca I dyw. leg.

Narodzenie

w

szkoNdi.

FERIE ŚWIĄTECZNE TRWAĆ BĘDĄ OD 23 GRUDNIA DO 4 STYCZNIA
Tak więc lekcje odbywać się będą
Kuratorium ©kręgu szkolnego na
sasadsie narządzenia min. W. B. 1 O. normalnie do dnia 22 b .m. włącznie.
P. wydal® okólnik ustalający termin Poczynając od dnia 23 b. m. następuje
terfi w Ktkolach powszechnych, Śred przerwa, która trwać będzie do dnia 4
nich 1 zakbdneh naukowych « racji stycznia 1932 r.'
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(ej- Komisarze spisowi są już gotowi
do spisu ludności. Wszelkie prace do
tyczące drugiego powszechnego spisu
ludności, który rozpoeznie sie już ju
tro, w Czeladzi zostały już całkowicie
ukończone.
Na kilku konferencjach komisarze
obwodowi zaznajomili dokładnie z ce
lem i znaczeniem spisu,komisarzy spisa
wyeh, przyczem udzielono im teoretycz
nych i praktycznych instrukcyj, by spił
ten wypad! dokładnie.
Czeladź podzielona jest na 5 obwo
dów, które mieszczą w sobie 85 okręgów.
Ilość komisarzy z rezerwą wynosi 1K
osób.
Naczelny komisarz p. J. Tajchnian
zwraca się z apelem do mieszkańców
Czeladzi o przygotowanie wszelkich do
kumentów potrzebnych do spisu, a w
szczególności o dokładną datą i miej
sce urodzenia.
(e) Gość z temperamentem. P. Aleksander Karabin (Szybikowa 12), ma
jąc sporo w czubie, zaczepiał po pija
nemu przechodniów. Awantury sprowa
dziły policją. P. Karabin usiłował rów:
nież oprzeć sie i policjantowi, używa
jąc przytern obelżywych słów, a nawet
próbował go rozbroić. Bodzie miał
brzydką sprawą.
(c) Teatr w Czeladzi. W piątek, II b.
m. o godz. 7.30, w sali kina „Czary",
teatr miejski z Sosnowca wystawi za
bawną, pełną humoru komedją Fr.
Molnara p. t. „Dobra Wróżka z p. J. Se
botkowską w roli tytułowej.
Przedsprzedaż hilletów
w
kinie
„Czary".

Z Dąbrowy.
(d) Posiedzenie rady miejskiej. Dn.
9 bm., o grodz. 7-ej wieez. odbędzie sie
posiedzenie rady miejskiej z następują
cym porządkiem obrad: upoważnienie
zarządu do zaciągnięcia pożyczki krót
koterminowej 100 tys. zŁ na zasilenie
funduszów miejskich; sprawozdanie ko
misji statutowo - regulaminowej w °pra
wie przyjęcia sprawozdania budżetowe
go za 1930-31 rok.
ZEBRANIE OBYWATELI w DĄBRO
WIE.
Onegdaj, w sali banku powszechne
go w Dąbrowie odbyło się zebranie obywateli, zamieszkałych przy ulicach:
Limanowskiego, Robotniczej, kolon jl
Korzenie® i sąsiednich.
Przewodniczył zebraniu p. Konarski,
osesorowali p. Pasek i Dudi-iński. Se
kretarzował p. Kanwiszer. Z ramienia
magistratu brał udział w zebraniu wi
ceprezydent Trzęs¡miech. Na zebraniu
omiawiane były sprawy: korcowego, astawienia lamp elektrycznych, przepro
wadzenia wody itp.
Po dłuższej dyskusji przedstawiciel
magistratu wieepr. Trzęsimiech przy,
rzeki, że na ulicy Robotniczej i Lima
nowskiego zostaną ustawione lampy elektryozne, dalej, że na ulicy Robot
niczej zostanie urządzony zdrój.
Poza tern ulice Limanowskiego i Ro
botnicza zostaną wybrukowane i prze
dłużone, a parkan znajdujący się tara
będzie przesunięty o 6 mtr., co pozwoli
na powiększenie chodnika i jezdni.
Sprawa korcowego po dłuższej dy
skusji została przekazana do dalszego
jej załatwienia do starostwa, które wy
da w tej sprawie swoją opinję.

(d) Teatr na Niemcach. W czwar
tek, 10 b. m. w sali klubu odegrana so
stanie przez zespół teatru miejskiego?
S Sosnowca doskonała komedja p. t
„Dzwonek Alarmowy“. W rolach głów:
nych pp. Kossakowska,
Zakrzyńska,
Tański i inni.
Przedsprzedaż biletów w klubie. Po
czątek o godz. 8-ej wieez.

NOWY LOKAL ZW. PRACOWNIKÓW
MIEJSKICH W DĄBROWIE.

W ubiegłą- sobotę odbyło się otwar
cie nowego lokalu związku pracowni
ków miejskich w Dąbrowie, mieszczą
cego się przy ul. 8-go maja 4.
Z racji tej uroczystości, okoliczno
ściowe przemówienia wygłosili: prese«
związku p. Wł. Wolski, wieepr. T. Trsę
simieeh, ławnik Wierzbicki, dr.
EL
Niepielski 1 A. Modrzewski.
Wśród miłego i serdecznego sastre
ju zarząd związku podejmował swych
członków skrom nem przyjęciem.
W skład zarządu związku wchodzą
pp.: Wł. Wolski — preses, Andruszkhwies — wiceprezes, M. Bluszcz — ag.
kretara, Wltcsyk — skarbnik, Libera —,
bibliotekarz, J. Bem i J. Gonera.
(d) Kradzież gęsi. Z komórki, nale
żącej do St. Knapika, ulica Hieronim
■ka 3, skradziono 3 gęsi, wartości 21 zŁ

Na

marginesie

„Róży”

Za gorliwą obronę w Sądzie HI
Okręgowym w Katowicach, który a
odbył się dnia

w teatrze miejskim w Sosnowcu.

Wystawienie „Róży“ na scenie sos
nowieckiego teatru miejskiego jest
bezsprzecznie ewenementem artystycz
nym nietylko na polu tak bezbarwnego
dziś i jałowego życia teatralnego» to
nącego w powodzi bezwartościowych
fars, któremi zarzucone są rynki tea
tralne, ale przedewszystkiem posiada
głębokie wartości społeczno - narodo
we, nad któremi niesposób przejść do
porządku ikiennego.
„Róża* stała sie wydarzeniem dnia.
Mówią o niej wszędzie i wszyscy.
Aczkolwiek fachowe pióra krytyków
oceniły należycie wystawienie .Róży“
ze stanowiska artystyczno - literackie
go, podnosząc jednocześnie jej niezwy
kłe wartości widowiskowe, które tak
plastycznie uwypuklone zostały w zna
komite! interpretacji naszego teatru,
który mimo nieprawdopodobnie cięż,
kich warunków materialnych zdobył
się na ten akt hołdu wobec tytana li
teratury polskiej i „wielkiego budow
niczego odrodtóonej-Polski" Stefana Że
romskiego, to jednak wydaje się nam
rzeczą słuszną, a nawet konieczną, aby
jeszcze raz do tematu „Róży“ powrócić
i podkreślić wybitne jej znaczenie wy
chowawcze, i dzisiejszego punktu wi
dzenia. Czasy, w których żyjemy są w
Istocie ciężkie Pogrążeni w walce •
byt, o kawałek chleba, żyjąc w wiecz
nej trosce o jutro, poruszamy się w
błędnem kole egoizmu i pragniemy pod
porządkować wszelkie otaczające nas
zjawiska i wypadki dnia li tylko d@
swych osobistych celów i dążeń. Tonie
my w morzu egoizmu, zatracamy się w

matarjaliźmie, zapominając zupełnie o
sferze czystych, prawdziwych, istotnych
wartości Ducha.
Patrząc na świetlaną posać ukocha
nego bohatera Żeromskiego —Jana Cza
rowiea, nasuwa się nam pewna reflek
sja?
Czarowi«, który podjął na barki swe
wielki trud i chęć czynu, ginie w walce
Z przemeżaem przeznaczeniem. Zginąć
zresztą musi jako romantyk — jako
człowiek żyjąey poezją i legendą, ale
ideologja jego odrodzi się. Odrodzi się
w człowieku czynu, w człowieku współczesnym, w profesarse Przelęekim, bo
haterze ostatniego dramatu Żeromskie
go pŁ „Ueiekla mi
przepióreczka».“
Prsełęeki, duchowny syn Czarowica
zapłodniony jego ideą już w zaraniu
swego istnienia, połączony z nim, penie,
kąd, prostą nutą ludowej piosenki, pój
dzie znowu w ślady swego duchowego
rodzica i będzie budował Polskę w stw o
raonyeh przez Czarowica szkołach, za
kładając uniwersytety ludowe i hartu
jąc młode durne przyszłych obywateli
do twardej walki społecznej na awan
gardzie Nowej Polaki
I tu tkwią te głęboko społeczne za
gadnienia „Róży“, tu sedno jej najgłęb
szej ideologj i.
I dlatego „Różę“ powinien zobaczyć
każdy, bez względu na zwój stan i w iek
Chłop i magnat Miody i stary. Każdy
powinien poznać stacje po stacji mękę
własnego dojrzewania, wzloty i upad
ki nieśmiertelnego Ducha Narodu na
szego, Zobaczyć 1 chwilę pomyśleć.
Te chyba warta-

Walne zebranie wojewódzkiej federacji kominiarzy

w Sosnowcu.
W ub. niedzielą odbyło aią walne ze,
branie członków wojewódzkiej federa
cji komisarzy, na którem dokonano wy
boru nowych władz. W żebranin wziął
udział, delegat starostwa p. J. Le
chowski i 13 członków związku. Zebra
nie zagaił p. Lechowski, który tyczył
zebranym pomyślnych obrad, poezem
na wniosek p. Marca z Czeladzi, uehwai
łono, że siedziba związku mieśció sią
będzie w dalszym ciągu w Sosnowcu.
Z kolei dokonano wyboru nowego
zarządu w skład którego weszli pp.t
Stanisław Filip z Sosnowca (starszy
cechu), Leon Pietrzykowski z Będzina,
Temperament

p.

Stanisław Bélica a Częstochowy (podstarai), aa członków zarządu wybrane
pp.: Jana Bogdańskiego,, Józefa Dud
ka, Jana Plebańcsyka, Józefa Marca,
Jana Pedrasika i Franciszka Jędru
sika, na zastępców pp.: Bronisława Mi
lera, Konstantego Olesika i Antoniego
Binkowskiego.
Po wełnom «branie odbyto się ze
branie konstytucyjne nowoobranego ta

rządu, na którem wybrano sekretarzem
Jana Plebańezyka z Sosnowca i skar
bnikiem — FrancWka Mikołaja Jądru
sika s Dąbrowy.

Hetmana

z

Będzina

zaprowadził go na ławę oskarżonych.

Urzędnika kasy chorych p. Wacła tymaeyj, spokojny dotyehceaa p. Hetwa Wiatrowskiego spotkała podczas u- man wpadł poprostu w szał.
Doskoezywszy d® drzwi, zamknął je
rsędowania wielce niemiła przygoda.
— „Służba nie drużba", — głosi sta M klues i wśród potoku przekleństw 1
re przysłowie, te jednak co spotkał* p. złorzeczeń usiłował urzędnika „.stereryW. w mieszkaniu znanego w Będzinie sowaé.
W pół godziny petem p. W. składał
obywatela Hermana Hetmana (Małaehowskiego 6), analazlo oddźwięk w pro w komisarjade zameldowanie.
tobolach policyjnych,
następnie na
Dodać trzeba, śe p. Wiatrowski zna, lazł się na wolności dopiero po pół go
wczorajszej rozprawie sądowej.
P. Wiatrowaki przybył do Hetmana dzinie 1 dopiero na skutek zagrożenia,
w celu sprawdzenia czy córka jego jest te w rude dalszego pozbawienia go
ubezpieczona według przepisów prawa, wolności, zrobi użytek > broni palnej.
Chociaż dziś do wizyt komornika,
Epilog niesłychanego zajścia w miesz
sekwestratora, czy też innego funkcjo- baniu Hetmana rozegrał się enegdaj w
narjnsza każdy niemal jest prayzwy- sądzie okręgowym.
najony, goszczą ich coras częściej na
Co Hetman miał na celu, pozbawia
wet najgrubsze firmy, p. Hetman sja* jąc wolności urzędnika, niewiadomo,
wieniem się urzędnika kasy skorych gdyi upmrezywie o tern mflezał.
zdziwił się niepomiernie.
Sprawa była tembarddej zagadko
Zdziwienie jego wzrosło z ehwflą @- wa, i® e®$e zajśeśe w mieszkaniu Het
świadezenla przez p. W. celu swego przy mana działo się w cztery oczy.
bycia, a skoro ujawniła dę konleesHośó
Zagadką wy*wMMX wyrok: 6 salezakwestionowania okazanych mu łegi- ®N®y wWenla_

(d) Zarząd podoficerów rezerwy w
Zagórzu. Zawiadamia swyuh członków,
śe dziś e godz. 4 pppoł. w nowym loka
łu przy ul. Miraazewskieh
{dawniej
poczta) odbędzie się nadswyeza&J» ze
branie kola na, którem będzie obecny
prezes okręgu ink Szlauer. Podoficera
wie niezrzesseni mile widziani.
(d) Usiłował popełnić samobójstwo.
W nocy z dnia 6 na 7 bm., usiłował otruó się esencją octową Marjan Ko*
Ciołkowski, zamieszkały przy ¿1. Bien-

27. 11. 1931 r.

skła- m

damy serdeczne podziękowanie pa fflS
nu mecenasowi Pawełkowi.
Bielawowie.Ea

deszczu który większość mieszkańców
Zawiercia zatrzymał w domu, nieuda.
la się. Sprzedano zaledwie kilkanaście
losów. Komitet pomocy bezrobotnym
urządza tę loterję ponownie dzisiaj o
godzinie 2 popoł., w szkole szklarskiej,
zniżając cenę losu na 46 gr., przy bez
płatnym wejściu.
(z) Wypowiedzenie pracy w fabry*
ce „Światowit“ w Myszkowie. Mimo za
przeczeń ze strony dyrekcji zakładów
modrzęjowskich w Sosnowcu, jakoby
tylko zamknięty miał być jeden od
dział w fabryce „Światowit“ w Mysz
kowie, w ub. sobotę w fabryce tej wy
powiedziano pracę wszystkim robotni
kom i urzędnikom.
Co zatem miało na celu prostowanie
naszych wiadomości o zamierzonej re
dukcji w fabryce „Światowit“.
(z) Żywnościowa akcja dla bezrobot
nych, którą miano rozpocząć w środę
9 bm„ wobec mającego się odbyć w tym
dniu spisu ludności, rozpocznie się dnia
następnego, tj. w czwartek, kiedy to
kupony na artykuły żywnościowe będą
dostarczane zainteresowanym do do
mów.
(z) Koncert „Lutni“ na bezrobotnych.
Onegdaj przy szczelnie zapełnionej sa
li w domu ludowym, odbył sie koncert
„Lutni“ na rzecz komitetu niesienia po
mocy bezrobotnym. Koncert ten
był
naprawdę wspaniałą uczta artystyczną.
(z) ZnOwn fałszywe 5-eiozlotówki. Onegdaj ujęto niejakiego Pawła Gruszeo
kiego, zamieszkałego w Bialogonie, któ
ry usiłował puścić w obieg fałszywą
monetę pięciozłotową. Gruszecki nale
ży niewątpliwie do ujętej już szajki
fałszerzy 5-ciozłotówek, o ezem przeć*
paru dniami pisaliśmy.

PACYFISTA W MUNDURZE-.
P. Jankiel Bergier, lat 21, (Sosną
wiec, Sienkiewicza 16) nie zdradzał
specjalnego pociągu do rycerskiego rzą
miosła, mimo że dzień, w którym miał
stanąć do poboru zbliżał się. Nic zatem
dziwnego, że gdy stanął przed komisją
wojskowo - lekarską, każdy w nim widział stuprocentowego pacyfistę. Poza,
tern p. Jankiel miał już zamiar spreoy
zowany.
Na wszystkie pytania lekarzy i przą
wodniczącego milczał zawzięcie i wską
zywał niedbale na swe lewe kolano.
Niestety do niedomagania p. Jan kia
komisja nie nabrała przekonania.
P. Jankiel tułał się po komisjach,
superrewizjach i t d. tak długo, dopóki
nie udowodniono mu, że jest zwykłym
symulantem.
P. Jankiel wpadł. Prócz dwóch mich
sięcy, które dostał wczoraj w sądzie okręgowym, będzie służył w wojsku. Wj
mundurze jest mu zresztą wcale dą
twarzy.

Skrzynka do

listów.

Szanowny panie redaktorze!
W dzienniku „Exprés Zagłębia*' »
dnia 3 bm. 1931 r. w dziale sprawozda w-*
czym pt. „Z działalności PCK. w Grodź
eu“, w tej części sprawozdania, która
dotyczy działalności komitetu pomocy
biednym, wkradła się pewna niedokład
ność. Jest tam między innemi powie
dziane, że wszelkie prace, związane z
działalnością komitetu, któremu mara
zaszczyt przewodniczyć, są prowadzone
przez ludzi dobrej woli zupełnie bez-,
interesownie, i że jest tylko jedna e.,oba. która za bardzo wielką ilość praey pobiera bardzo niskie wynagrodzę-,
nie, bo zaledwie 50 zł. miesięcznie. Jest
to, jak wspomniałem wyżej, błąd, który
się dostał prawdopodobnie przez prze oczenie, gdyż istotne koszty administra
cyjne prowadzenia komitetu, dzięki, o-,
kolicznościom, o których mowa wyżej,
wynosiły do dnia 31.10 31. r. zł. 15 mie
sięcznie, a od dnia 1-go listopada br.
wynoszą zł. 25 miesięcznie.
Ponieważ wyżej wspomniane sprawo
zdanie może obudzić pewne wątpliwo
ści zwłaszcza w łonie pow. kom. dla
kiewiesza 8 w Dąjarowia.
spraw bezrobocia, który inne sprawo-,
Desperada w stanie «ęikim przewie- zdanie otrzymuje od naszego komitetu,
*ao do ezpitahs powiatowego w Bę a inaczej jest informowany przez miej<
dzinie.
scową prasę, przeto uprzejmie proszą
Powód tergnięiśa ńę aa życie —■ nie- szanownego pana redaktora celem uni
znany.
knięcia jakichkolwiek nieporozumień
i celem sprostowania o umieszczeni
listu niniejszego na lamach swojego po
Z Zawiercia.
czytnego pisma.
(s) Zakończenie toterjl fantowej. Za
Z Wysokiem poważaniem
powiedziana na niedziele loterja fan- ,
Ks. ST. BILSKI, prezes komitetu.
town na szeeas bezrobotnych, wskutek

Str. B.
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CENY KONKURENCYJNE!!!
rosyjskiego

emigranta oskarżonego o

Przed sądem przysięgłych w Pa
ryżu stanął onegdaj oskarżony, któ
ry odrazu zdobył sobie sympatję są
du. Był to emigrant rosyjski
Jan
Fjalko, były oficer, który zabił swe
go rodaka Dorstera i

usiłował popełnić samobójstwo.
Przytem wpakował sobie w gło
wę kulę, przecinając nerw
oczny,
tak, że Fjalko jest
zupełnie niewidomy,
i na salę przyszedł
prowadzony
przez dwóch dozorców.
Życie tego człowieka przedstawia
jię niezwykle tragicznie. W armji
rosyjskiej brał udział w kampanji
Wrang]a, został schwytany
przez
bolszewików.
skażany na śmierć i
rozstrzelany.
Z pięcioma kulami w ciele, z któ
rych jedna utkwiła między kręgami
«zyjnemi, znalazł się porzucony w
polu. Ocalał jednak cudem i natych
miast po wyzdrowieniu wziął
udział w walkach przeciw bolszewi
kom.
Internowany wreszcie w Gallipo
(in.
poszedł na wygnanie
i we Francji zetknął się z Dorse te
rem, również byłym oficerem car
skim. Zaczął pracować jako kierow
ca samochodowy i po dwuch latach
był już właścicielem taksówki.
Żona jego, której tymczasem udało się zbiedz z Rosji,
połączyła
się z nim, 2 wszystko zaczęło układać
się jak najlepiej.
Ale nieszczęście
już czaiło się
aa spokój tego człowieka, tak okru
tnie doświadczonego losem. O dal
szych swych
dziejach
opowiada,
fjalko ze łzami, które gęsto spływa
ją z jego niewidomych oczu.
Małżeństwo Fjałko zamieszkało
i Dorsterem. W tern tkwi
zarodek późniejszej tragedji.
Niebawem
Fjałko
zauważył
nnianę w usposobieniu i charakte
rze swej żony, a gdy Dorster wyorowadził się wreszcie, Fjałkowa po
pewnym czasie spakowała, manatki
, przeniosła się do niego.
mogąc
Zrozpaczony mąż,
nie
przenieść utraty ukochanej ponad
Zvcie gospodarcze.

GIEŁDA.
Warszawa, 7. 12.
Warszawa dolar 8.89 i pól
Bclgja — 123,90
Holandja — 359,50
Londyn — 29 — 28,75
Nowy Jork 8.92
Paryż — 34,97
Praga 26.42
Szwajcaria — 173,60
Włochy — 45,90
POŻYCZKI I AKCJE.
Warszawa, 7. 12.
proc, pożyczka budowlana 30,75
4 proc. poż. inwestyc. 77.75 — 78
4 proc. poż. inwestyc. seryjna 83
5 proc. poż. kolejowa 36
4 proc. poż. dolarowa 41,5
7 proc. poż. stabil izac. 52,5 — 53,5
POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
Poznań, 7. 12.
Żyto 27,25
Pszenica 24,75
Jęczmień przemiałowy I A. 64—66 kg.
21,22
Jęczmień przemiałowy II B. 68 kg.
22,5 — 23,5
Jęczmień browarowy 26 — 27,5
Ospa żytnia 17,25 — 17,75
Ospa pszenna 15,75 — 16,75
Tendencja spokojna.

wszystko kobiety niejednokrotnie
błagał dawnego przyjaciela,
by mu zwróci! żonę, ale Dorster zby
wał jego prośby ironicznemi uwaga
mi.
Wreszcie doprowadzony do ros
kiedyś
paczy Fjałko, spotkawszy
Dorstera, strzelił do niego z rewol •
wem i
zabił go na miejscu.
Potem oddał do siebie dwa strza
ły, z których jednak żaden nie był

L.OULA"

PREZERWATYWĄ

Nie dajcie się namówić na nic inne
go, rzekomo równie dobrego.
udowodniony preparat
„OLLA" profilaktyczny, urzędowo
wypróbowany.
Wydawca: Helena Monsiorska.

śmiertelny, a jeden uczynił go kale
ką na całe życie.
Sędziowie nie mieli serca karać
tego człowieka, tak srodze doświad
czonego przez życie.
Wydali wyrok uniewinniający.
Fjałko przyjął go z tragicznym
mu
spokojem. Co mu po życiu, co
po wolności, z której nie może korzy
stać, będąc ślepcem...
Czasami życie bywa okrutniejsze
niż najsroższe wyroki ludzkie...

OGŁOSZENIE.

Wobec częstego ukazywania się na rynku miejscowym MIĘSA PO
CHODZENIA NIELEGALNEGO, które może być szkodliwe dla konsumcji, poda
je się do ogólnej wiadomości, że w takich wypadkach

męso

to

będzie

zabierane

do

rzeźni

przyczem zamieszczane zostaną odpowiednie komunikaty w prasie, zawiada
miające, gdzie i u kogo mięso nienadające sie do konsumcji, zostało wykryte.
Kto przyczyni sie do wykrycia miejsc, gdzie sprzedawane jest mięso
szkodliwe dla konsumcji otrzyma
nagrodą 25 zł. od rogacizny i nierogacizny, a od cieląt 5 zł.
Niezależnie od tego sprawa będzie kierowana do starostwa, a winni
ulegną karze w drodze administracyjnej.
KIEROWNICTWO
RZEŹNI MIEJSKIEJ w SOSNOWCU

Dziś

Rozwódka"

KINO

ZAGŁĘBIE Ostatnia kreacja NORMY SHEARER odznaczonej
p erwszą nagrodą na konkursie gry aktorskiej w Ameryce
dawniej
NADPROGRAM:
Kino-Teatr „Udziałowy”.
Chór Dana i Tygodnik Paramountu

Od środy „DZIEWCZĘ Z NAD WOŁGI"
Tylko 2 dni!
8 i 9 grudnia 1931 r.
Wystąpi ulubieniec publiczności CARLO ALD1NI
w dramacie życiowym, pełnym sensacji i emocji p. t.

Kino-Teatr

Walka

w

podziemiach

„PAŁACE”

Od czwartku 10 grudnia
ANONS!
MAURICE CHEVALIER
w filmie dźwiękowym „KAWIARENKA,,

ANONS!

Dziś t. j. we wtorek d. 8 grudnia 1931 r.
Niesłychane napięcie! — Nadzwyczajne zainteresowanie! —
Korowód tajemnic! — Dramat niezwykłych wrażeń, w któ
KINO
rym najgenialniejszy aktor charakterystyczny świata LON
» fia s a »8* ^JCL^l'SXLí
CHANEY
JŁ öWltJUl
święci »WUJ
swój Ila
największy
J W ItJiA»»J tryumf
try U Uli w
W tragedji
IfiŁgCUJl S-mio
P A W
^towej p. L:
'.
Glos
z
zaświata
W
W
Strzemieszycach
PONADTO NADPROGRAM.
Muzyka ściśle dostosowana do obrazu Począł, seansu od g. 3.
Ceny miejsc: Balkon ! zl. 25 gr. — Im.1 zł., II — 75 gr.

SKŁAD APTECZNY
.MONETA

Dąbrowa
Górn.,
ul. Kr. Sobieskiego 29.
Pokost
szybkoschnący,
farby
pendzle i lakiery poleca po ce
nach najniższych.

DROBNE OGŁOSZENIA

Nauka 1 wychowanie
Nie czyńcie
eksperymentów
ze zdrowiem

morderstwo

KONCESJONOWANE Kursy pisania
na maszynach czynne codziennie. Wpi
sy i informacje w księgarni „Pol onja“
Sosnowiec Hale „Rozwoju“.

POSADY 1 PRACE

||||

PRACOWNIK fryzjerski poszukuje po
sady od zaraz. Zgłoszenia do admini
stracji pod „Pracownik**.

POTRZEBNA fachowa ekspedientka
restauracyjna do bufetu II kl. na stacji Sosnowiec.
POTRZEBNA dziewczyna do samotne
go starszego, Sosnowiec-Sielee, Naruto
wieża 38. Rutkowski,
ßß"
Zgubione dokumenty.

MARCZEWSKA ANTONINA zgubiła
książkę kasy chorych, wydaną w Sosnowcu.
__
_ _____ _
KOZŁOWSKI EUZEBJUSZ zgubił do
wód osobisty wydany przez Starostwo
Będzińskie i zaświadczenie wojskowe,
wydane przez P. K. U. Sosnowiec.
TORUN STANISŁAWA zgubiła ksią
żeczkę powiatowej kasy chorych, wyda
ną w Sosnowcu.
____
JAN DROBEK zgubił książeczkę kasy
chorych, wydaną w Sosnowcu.
WACŁAW BARCZYK zgubił legity
mację zasiłkową, wydaną przez Urząd
Pośrednictwa Sosnowiec.
_______
STANISŁAW OKULARCZYK z Mija
ezowa unieważnia zgubioną książkę ka
sy chorych, wydana w Sosnowcu Nr.
78743.
GRZEBINOGA PIOTR zgubił książęca
kę kasy chorych, wydaną w Sosnowcu.
JÓZEF MOSKOT zgubił dowód osobi
sty, wydany w Częstochowie, oraz ksią
żeczkę wojskową, wydaną przez P.K.U.
Częstochowa.

Druk. „Exprés Zagłębia“ Sosnowiec, ul. Teatralna L tel. 4-J4.

ZAKŁAD
ŚLUSARSKO - MECHANICZNY

R. St

KIJAK i 8-ka

SOSNOWIEC,
MIEROSŁAWSKIEGO 1
dawniej Ludwika.
PRZYJMUJE WSZELKIE RO
BOTY W ZAKRES ŚLUSAR----- STWA WCHODZĄCE.-----— WYKONANIE SOLIDNE! —

Kupno i sprzedaż.
KUPIĘ motor szczotkowy dwukonny
zaraz. Wiadomość: w Sosnowcu, ulica
Racławicka 6 u L. Glidmana.
MEBLE różne otomany dywanowe, ma
terace, kozetki, własnego wyrobu na do
godnych warunkach, za gotówkę i ua
raty. Sosnowiec — Pogoń, ulica Nowopogońska 17 Bracia Antczak._______ _
SKRZYPCE, mandoliny gitary, mandrolę najtaniej w Księgarni „Polonja“
Sosnowiec, Hale „Rozwoju“.
POWÓZ' używany tanio sprzedam. Dą
browa Górnicza, Królowej Jadwigi 2.i.
TOKARKĘ METRÓWKĘ nożną do
drzewa i żelaza sprzedam tanio. Wiado
mość: Zakład zegarmistrzowski, W. Nie
poń, Sosnowiec, ul. Czysta 7.________
SPRZEDAM lub zamienię na rower;
radjo - aparat. 3 lampowy. Wiadomość:

NA święta znacznie zniżone
towary
galanteryjne, duży wybór bielizny,
swetrów, trykotaży, krawatów, poń
czoch, rękawiczek, nowości sezonowych,
w firmie Dusza i spółka. Sosnowiec,
Hale Rozwoju.___________ _______ _
SPRZEDAM
kozetki po 35 zł„ otoma
MMI
nę. Sosnowiec, Kołłątaja 10, oficyna
Il-gie piętro.______ _______ ______
SPRZEDAŻ lampek elektrycznych po
zniżonych cenach. Kupuje wypalone
lampki. Sosnowiec, 1-go Maja 30 w
podwórzu. Stępowski.
PIAÑINO „Szredera“ koncertowe pra
ira'<
wie nowe sprzedam. Będzin, Kołłątaja
aja
30. Barenblatt.
SPRZEDAM mechaniczną fabryczkę
pończoch. Wiadomość w administracji
„Expresu“._________ '
KUPIĘ maszynę do pisania mało uży
waną albo nową. Zgłoszenia: Herman
Borns, Myszków._______ _
KUPIĘ używane pianino lub fortepian
i urządzenie sklepowe. Zgłoszenie adre
su do „Expresu“ Zawiercie.
SPRZEDAM auto „Fiat“ limuzyna w
dobrym stanie, oraz małpkę japońską.
Czeladź, Bytomska 13, tel, 11.
DO sprzedania motor z pompą w do
brym stanie ul. Legjonów 21 u gospo
darza.
LOKTEV

DWA sklepy z mieszkaniem w nowym
domu do wynajęcia w dobrym punkcie.
Sosnowiec, Piłsudskiego 55.
■zz

RÓŻNE

POTRZEBNE około pięć tysięcy zło
tych wzamian za pożyczenie tych pie„
niędzy dam odpowiednią posadę, pro
cent i zabezpieczenie pożyczki. Wiado
mość „Exprés Zagłębia“ od godz. 2—4
popoł.
ZA długi, weksle i wszelkie zobowiąza
nia męża mojego Bolesława Flaka ni a
odpowiadam i płaciła nie będę. Matyi
da Flak, Ząbkowice.
_______ __
MŁODY
przedsiębiorca przyjmie
spólniczkę do małego interesu. Wiadomość: „Exprés“ Dąbrowa._____ _____
CHŁODNICĘ nowe wszelkich syste
mów zamieniam za stare z dopłatą. So
snowiec, Sienkiewicza la.
___
SAMOTNY od zaraz szuka zarządczym
domu, spólniczki do sklepu z gotówką.
Oferty do „Expresu“. Sosnowiec, pod
„Spółka“. ...... ..................
BUDKA do odstąpienia w dobrym,
punkcie, tanio. Wiadomość w administracji. _________ ____ _______ _
KROJU Sukien, palt, kostjumów, bie
lizny wyucza tanio Pracownia Okryć
Damskich. Walcownia Hrabia Renard,
Malinówna.
______ _
UNIEWAŻNIAM dwa weksle in blan
co po zł. 50, wystawione przez" Kozaka
Franciszka w Ząbkowicach, na imię Ja
eentego Cieślika z Tucznej Baby.
OSTRZEŻENIE. Za długi mojej żony
Antoniny z Gorgoniów zamieszkałej
Będzińska Nr. 3 nie odpowiadam i pła
cił nie będę. Czesław Musialik, Będzińska Nr. 27.
_ _______________
POSIADAJĄCEMU 2-3 tysięcy zL,
dam zabezpieczony zarobek. Zgłoszenia
do administracji pod „Umowa“.
ŚLUSARZA
wspólnika z kapitałem
3.000 poszukuję. Sosnowiec, Orla 16
„Triada“.
Redaktor odo.: Józef Oskólski

