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CENY OGŁOSZEŃ:
za wiersz milimetrowy
przed 1 zloty, w tekście
50 gr., za tekstem 40 gr.
Ogłoszenia tabelaryę.z
ne 50 proc., a świątecz/ ne 25 proc, drożej. Dro
j bne ot' loszenia po 10
. groszy. Dla poszuku
jących pracy 5 gr. za
wyraz. Najmniej 1 zł.

EXPRES

Cena nameru 16 groszy.
..... ....................
I..... iEgT~~:

ZÄCtEBIÄ

Prenumerata wy
nosi miesięcznie
zł. 2.00
Adrea administracji:
Piłsudskiego Nr. 8, te
lefon 4-97, telefon re
dakcji 6-92, telefon redakccji nocnej i dru
karni 4-94.

I Konto czekowe PKO.

Konto czekowe PKO.
Warszawa 65.070

Warszawa 65.070
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Jedyny organ demokratyczny niezależny woj. kieleckiego.
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PŁACALNOŚCI LANSOWANY
Dziś

mówił obrońca

WARSZAWA, 28. 12. (wł.) Święta w.
procesie Centrolewu jeszcze nie wygałly. Na sali pusto. Dziś od rana prze»
nawiał adw. Ujazdowski. Na lawie
oskarżonych siedzieli tylko Mastek 1
Kiernik i brak było nawet Sawickie,
go, w którego imieniu obrońca wygla.
szał przemówienie,
Na wstępie rozprawy przewodniczą
cy oświadczył, iż do sądu wpłynął list
p. Moraczewskiego, protestujący prze
ciw ustępowi z przemówienia adw. Szur
leja, gdzie obrońca oświadczył,' że p.
Moraezewskl cieszy sie, gdy
jakichś
ł posłów bito w jakiemkolwiek wiązie,
ttiu.
Adw. Ujazdowski pierwszą cześć prze
tnówienia poświecił czynnikom władzy,
I któremi chłop sie styka.
Mówca twierdzi, że chłop odnosi sie
üo policjanta nieufnie.

PRZEZ FINANSJERĘ LONDYŃSKA.

pos. Sawickiego.

jakie są zasadnicze zagadnienia wew.
nątrznej polityki polskiej w najblitszjm czasie, jaka jest rola Polski na
szerokim śniecie.

Usiłowano zniszczyć 1 ten autorytet
na wsi poseł robotniczy 1 ludowy ma
utrudnioną możność porozumienia sie
i wyborcą.

W dniu 27 grudnia 1931 r. zmarł
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NOTARIUSZ w SOSNOWCU.

W zmarłym straciliśmy zacnego i życzliwego
pracodawcę,
którego pamięć zawsze pozostanie
we wdzięcznych sercach naszych.
Cześć Jego pamięci!
PRACOWNICY,

Zeznanie policji w sądzie obrońca ujrażał za niemiarodajne.

Adw. Ujazdowski oceniał
również
Wysoce kategorycznie stosunek, istnie
jący pomiędzy ludnością'a przedstawiBielami innych władz, jak również woj
akiem, a nawet sądem, wyjątek ma sta
nowić sejm.

„Cokolwiekby, panowie
sędziowie,
mówiono, nie można zaprzeczyć, że czyn
bikiem łączącym lud z państwem jest
poseł“. Od posła lud dowiadywał sie,
PIĘĆ ŻYWYCH POCHODNI.
Dzieci ofiarami strasznego pożaru.

PARYŻ, 28. 12. W pobliżu Colmara w
Alzacji, wydarzyła sie wstrząsająca ka
|astrofa. W wozie mieszkalnym
wy
buchł w nocy pożar W chwili wybuchu
pożaru znajdowało sie tam
pięcioro
dzieci, rodzice których byli nieobecni.
Pożar tak szybko zajął cały'wóz. że o
ładnym ratunku nie mogło być mowy.
Czworo dzieci w wieku od 5 do 8 lat
Ipłoneło żywcem. Najstarsza dziewczyn
ka w wieku 12 lat, z trudom uratowa
ła sią ciężki warzona z płonącego wo-

Stutysięczna armja chińska w drodze

do Mandżurii.

Dyplomacja angielska wspiera chińczyków.

LONDYN, 28. 12. Według doniesień
z Szanghaju, wojska japońskie nieu
stannie posuwają się
w kierunku Czingczau,
staczając
po
drodze
drobniejsze
potyczki z oddziałami chińskiemi. Gen.
Czang - Sue - Liang otrzymał z Nankinu rozkaz, by je
za wszelką ceny
starał się utrzymać w rekach chińskich.
Znany z czasów wojny domowej gen.
Feng - Yu - Siang znajduje się podob
no w drodze do Nankin u i ma zażądać
stanowczo od rządu wystania

Rewolta

do Mandżurjl stutysięcznej armii,
któraby była zdolną wypędzić okupan
tów japońskich.
Na tle wypadków mandżurskich za
nosi się na
pstrzy spór dyplomatyczny
między Anglją i Japónją. Japońskie
koła urzędowe oskarżają posła angiel
skiego w Chinach, że
radami i czynem wspiera
Czang - Sue - Lianga. Sprawa ta była
już przedmiotem narad gabinetu an
gielskiego.

komunistyczna

w

Chile.

so zabitych w walkach ulicznych

LONDYN, 28. 12. Według doniesień
z Santiago w zagłębiu siarki strajku
jący robotnicy podburzani przez agita,
torów komunistycznych,
zdemolowali
baraki oraz lokal dyrekcji.
W miejscowości Vallenar bojówki
nnm4Íy na nddzhlZ wól»

skowy. W krwawem starciu parity 22
osoby. W Cociapo podczas rozruchów,
zostało zabitych U osób’.
Ogólna liczba ofiar zamieszek ko
munistycznych wynosi około 50 zabi
tych i wielu rannych.

LONDYN, 28. 12.
City londyńska
przyjęła raport rzeczoznawców finan
sowych w Bazylei dość pesymistycznie.
Zdaniem dziennika, przedstawiciele
Francji przeforsowali zasadniczą tezą
Francji, która podkreśla czasowy tylko
charakter trudności płatniczych Rzeszy,
Dziennik wyraża zdanie, że na wy pa
dek, gdyby rokowania w sprawie reparacyj nie dały
konkretnych i ostatecznych wyników, niemcy powinni
ogłosić niewypłacalność, a inne rządy
winny uczynić to samo w stosunku do
swych wierzycieli.
„Times“ uważa, że poza
Węgrami
wkrótce jeszcze Inne państwa ogłoszą
czasową niewypłacalność.

-------- o-------NOWA PLACÓWKA POLAKÓW

i

W NIEMCZECH.
BERLIN, 28. 12. Na odbytym w
Pile zjeździe związku polskich spół
dzielni w Niemczech zapadła uchwa
ła utworzenia w Berlinie centralne
go banku spółdzielni polskich.

Celem banku będzie wzmocnienie
polskiego ruchu spółdzielczego w
Niemczech i zabezpieczenie polskie
go stanu posiadania.
-------- o-------KATASTROFA NA DWORCU PA
RYSKIM.

PARYŻ, 28. 12. W godzinach wieczo
rowych na dworcu wschodnim wydarzy
la się katastrofa kolejowa. Pociąg oso
bowy zderzył się z pociągiem towaro
wym. 12 osób z pośród pasażerów zo
stało ciężko rannych.
——o--------

I MILJONY DOLARÓW POSZŁY )
Z DYMEM.
’
LONDYR, 28. IZ Według doniesień
z Nowego Jorku olbrzymie warsztaty
kolejowe w Altoga w stanie Pensytwftti
ja doszczętnie spłonęły.
Straty wynoszą 2 miljony dolarów.
1.200 robotników pozostało bez pracy.
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prezydent

Delegacja
Korzystając z powrotu prez. Ma
dejskiego z podróży do Włoch, zwró
eiliśmy się do niego z prośbą o po
informowanie nas o szczegółach do
tyczących tej delegacji. Poniżej podajemy przebieg tej rozmowy.

Jaki był cel wycieczki?
Podróż do Wioch była oficjalną
delegacją związku legjonistów pol
skich do związku włoskich ochotni
ków wojennych. Chodziło nam o na
wiązanie bezpośrednich stosunków s
tą organizacją, której
zresztą po
szczególni członkowie już oddawna
w kontakcie z nami byli. Podkre
ślić muszę, że związek ten, ideowo
jest dla nas bardzo bliski, obejmuje
bowiem tę samą kategorję żołnierzy,
co legjoniści, a mianowicie element
ochotniczy, który nie bacząc na róż
ne konjunktury personalne, czy ogólne w okresie
poprzedzającym
przystąpienie Włoch do wielkiej woj
ny, rzucił hasło irredentyzmu wobec
zaboru
austrjackiego i następnie
przy dużej ofierze krwi hasło to
¿realizował przez przyczynienie się
do połączenia północnych
tery13rjów zamieszkałych przez włochów
’o królestwa włoskiego.
Ruch ten ideowy sięga w swej
przeszłości do wielkiego dzieła uni
fikacji ziem italskich z połowy 19
wieku, kiedy to, między innemi, emigracja polska czynnie współdzia
łała na ziemiach włoskich w imię
„naszej i ich wolności“. Stąd zarów
no
pod
względem
tradycji
historycznej,
jak
i
pod
względem wartości ideowej i typu
żołnierza — istnieje naturalny bez
pośredni związek duchowy między
nimi, a nami legjonistami. I ten wlaś
nie moment posłużył za podłoże na
szej obecnej podróży.

Jak delegacja związku
stów była przyjmowana?

legjoni

Jeśli chodzi o stronę zewnętrzną:
wspaniale. Byliśmy — jak się oka
zało—nietylko gośćmi ochotników,
ale i całego społeczeństwa, które b.
ochotników wojennych czci i szanu
je. Witali nas
przedewszystkiem
przedstawiciele ochotników i innych
organizacyj byłych wojskowych, ale
i przedstawiciele władz
państwo
wych, miejskich, wojskowych i t. p.
Uczyniono nam wszelkie możliwe udogodnienia i zrobiono wszystko, by
pobyt we Włoszech uczynić nam miWażniejszą dla nas jednak jest
wewnętrzna strona przyjęcia. I tu
łaj trudno mi nawet znaleźć słów na
©kreślenie tej żywiołowej serdeczności, jakiej dowody stale i wszędzie
aam dawano, tego kultu dla Polski,
dla jej wysiłku niepodległościowe
go, dla jej walk i zwycięstw, a wresz
sie ezei dla komendanta Piłsudskie
go. Gdy podkreślali z entuzjazmem
swoje uznanie dla nas „słowian o ła
cińskiej duszy", czuło się żeśmy im,
my polacy, naprawdę bardzo bliscy
i że wielkie drogi naszego Mickiewi
cza, naszych garibaldczyków i
le
gjonistów z 19 wieku, wyżłobiły Pol
sce niezatarte torowisko do duszy i
przekonania narodu włoskiego.

Miarą znakomitości przyjęcia nas
niech będą wizyty nasze złożone u
króla Włoch i u Mussolini ego. Obaj
oni w rozmowach dali dowód,
że
Polskę znają, rozumieją ją i doce
niają. Król z pewnem zadowoleniem
zaznaczył swe związki rodzinne x
Polską, a Mussolini w zwięzłych- ate zdecydowanych
słowach uznał
e%yn marszałka Piłsudskiego i pod
kreślił wysiłek państwowo twórczy
dzisiejszej Polski. Gdy zaś dodam
jeszcze do łych słów, błogosławień
stwo papieża, którego On udzielił
ham i naszym rodzinom — to mogę
stwierdzić, że tam wszędzie Polska
jest wartością uznaną, a żołnierze
jej z Wodzom swym na czele stają
się czynnikiem ważkim.
Stosunek nrasy do naszej wizy
ty bvł nade,- jw?lńrv Onis naszych

o

Madeyski

legionistów

polskich

kroków był stałą rubryką wszystkich
dzienników, a fotografje liczne sta
łem ich uzupełnieniem. Organ związ
ku ochotników „La Volon ta d'Ital
ia" wydal specjalny numer poświęcę
ny Polsce, prezydentowi Mościckie
mu i marszałkowi Piłsudskiemu.

Jakie wrażenie pan prezydent
odniósł z faszyzmu?,
Dyscyplina i kult dla czynu i ofiary. To są znamiona, które się wi
dzi na każdym kroku i które zresztą
włosi sami z dumą podkreślają. Na
poczynienie jakichś głębszych i sa
modzielnych obserwacyj oczywiście
czasu nie było. Ja zaś specjalnie sta
rałem się poznać wysiłki faszyzmu
w dziedzinie prac czysto socjalnych.
Mam tu na myśli przedewszystkiem
dwie najoryginalniejsze zdobycze fa
szyzmu, tj. instytucję t zw. Dopolavoro, obejmującą organizację wcza
sów ludzi pracujących najemnie i
drugą, wychowanie młodzieży. Oba
te zagadnienia interesują mnie prze
dewszystkiem z racji mych prac pro
wadzonyeh w kraju, bądź to na te
renie samorządu, bądź też na tere
nie sejmowym. Trzeba zaś przyznać,
że w łosi oba te zagadnienia rozwią
zali w oryginalny sposób, niewątpli
wie ściśle związany z założeniem fa
szyzmu, ale i skuteczny.
Pozatem uderzył mię fakt — inte
resujący mię zwłaszcza jako legjoni
stę — ścisłego związku, jaki zacho
dzi między państwem, a b. wojsko-

Znajdzie

żywiciele rodzin me byli bezrobotny
mi.
Czy to jest możliwe) Czy przy
wzrastającem wprawdzie nieznacz
nie, ale stale, bezrobociu można ma
rzyć o daniu pracy tym, którzy chcą
pracować 1
Działalność akcji pracy jest naj
lepszym dowodem ze można.

Znajdzie się praca dla
wszystkich
potrzebujących, należy jej tylko li
miejętnie poszukać.
Główne starania sekcji, oczywiś
cie za pośrednictwem wojewódzkich
i lokalnych komitetów
bezrobocia,
sprowadzają się w obecnej chwili do
tego, aby w ramach obowiązujących
ustaw zapewnić pracę
jaknajwiększej ilości osób.
Uwaga w pierwszym rzędzie skie
rowana jest na żywicieli rodzin.
W dziedzinie przemysłu najwięk
8ze wyniki dać może i daje

skracanie dnia pracy

tajemnicę

we

Bardzo serdeczny i oparty
na
istotnie głębokim dla niej szacunku.
Przekonało nas o tern wszystko, z
czemkolwiek tylko we
Włoszech
spotkaliśmy się. Uroczyste przywi
tanie nas i pożegnanie z pocztami
sztandarowemu z tłumem delegacyj
i przedstawicielstw, z potężnemi okrzykami: „Evvive la
Polonia“,
„Evviva il Mase retallo
Piłsudski“

preta

iylko

Memoijał zaznacza, że zdarzają
się dość często fakty, iż urzędy skar
bowe przy wymiarze podatku poda
ją szczegóły o danej firmie uzyskane
od konkurencyjnych firm tej samej
branży.
Da je to powód rozlicznym niepo
rozumieniom i podejrzeniom o de
nuncjacje podatkowe.
Celem uniknięcia takich kolizyj,
związki domagają się bezwzględnej

Włoch

były niezawodnym dla nas znamię*
niem wysokiego uznania dla nasze
go państwa. Było szereg chwil głę
boko wzruszających, zwłaszcza
w
gronie ochotników, czy inwalidów,
wśród których nastrój nie
ustępo
wał w niczem najlepszym
nastro
jom zebrań polskiej braci żołnier
skiej. Wszędzie tam byliśmy jak u
siebie — a słowa . Polska“
wyma
wiano z najwyższą czcią i
głębokiem uniesieniem.

Czy pan prezydent przewiduje
jakieś dalsze
konsekwencje
tej
wizyty?
Najbliższą konsekwencją naszej
wizyty będzie wizyta
włoskich ochotników w Polsce w
następnym
roku. A z dalszych
konsekwencyj
jedna jest dla mnie niezawodna, że
mianowicie zdołaliśmy imię Polski,
w tych
przynajmniej
ośrodkach,
gdzieśmy byli, zaktualizować.
Po
wszechna znajomość osoby komen
danta Piłsudskiego i kult dla jego
działalności ułatwia niezmiernie mó
wienie o Polsce. Faszyzm we Wło
szech wprowadził między
innemi
nowość w politykę włoską zarówno
wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Jest
nią mianowicie: jasność celu i pro
stolinijność drogi prowadzącej do
tego celu. Te same cechy u innych
narodów Włosi taksamo cenią. Stąd
marszałka Piłsudskiego lepiej może
oni rozumieją, niż niejeden zawodu
wy polityk w Polsce.

wszystkich

umieięinśe poszukać.

z ośmiu na sześć godzin, oraz skraca
nie tygodnia pracy tam, gdzie stan
przedsiębiorstw wymagałby zarzą
dzenia redukcji.
Wbrew pesymistycznym głosom
akcja ta daje wyniki wcale
niezłe.
Pertraktacje, prowadzone obecnie z
trzydziestu kilku branżami, są już w
stadium finalizan ji Porozumienie osiągnięto już w kilkunastu wypad
kach.
Trzeba dodać, że niektóre z tych
branż, choćby np. lakiernicy, obejmu
ją ponad 100 tysięcy pracowników—
powiększenie zatem liczby robotni
ków choćby tylko o 10 proc.

da zatrudnienie dziesięciu tysiącom
pracowników.
Nieco gorzej przedstawia się spra
wa w rzemiosłach, głównie dlatego,
że tu warsztaty pracy są drobne i
jest ich bardzo dużo. Mniej więcej
ściśle oceny wykazują około trzystu
tysięcy warsztatów rzemieślniczych.
Dotarcie do takiej liczby zakładów
wymaga wielu tygodni
wytężonej
pracy wszystkich lokalnych komite
tów, kiedy jednak tam się dotrze, efekt powinien być bardzo znaczny.

Tam, gdzie już komitety zdołały do
trzeć, jak naprzykład w pisarstwie

Informacyj

podatkowych.
Związki kupieckie złożyły w de
partamencie podatkowym
ministerjum skarbu memorjał w sprawie
zachowania tajemnicy podatkowej.

do

Włoszech.

Jaki jest stosunek Wioch dzisiej
szych do Polski?

sie

Sekcja prądy naczelnego komite
tu dla spraw bezrobocia ma niewąt
pliwie zadanie najcięższe, ale bodaj
że najważniejsze.
Zadaniem tej sekcji, jest powięk
szenie rynku pracy tak, aby przynaj
mniej

podroży

wymi. Ci ostatni są rzeczywistym
fundamentem, na którym rozbudują
się nowe Włochy i są oni zarówno
przez państwo, jak i przez
społe
czeństwo odpowiednio do swych ofiar wojennych honorowani. Buch
ideowy
włoskiego irredentyzmu,
zrealizowany
przez
ochotników,
stał -się ruchem ideowym całego na
rodu, który z niego właśnie czerpie
dzisiaj hart potrzebny do pokojowej
rozbudowy państwa.
Porównanie
tego ze stosunkami panuj ącemii w
Polsce daj e wiele
do
myślenia,
zwłaszcza wobec faktu, że istnieje
tak usilny wysiłek ze strony grupy
społeczeństwa naszego, zohydzającej
polskie odruchy niepodległościowe i
pragnącej odesłania b. żołnierzy do
archiwum weteran- kiego. Sądzę, że
na związaniu dakzych losów pań
stwa z duszą i mózgiem tych, któ
rzy o to państwo z własnej woli
i
umiejętnie walczyil orężnie, Włochy
dobrze wyjdą.

Trzeba ¡ei

O

swej

tajemnicy podatkowej, przestrzega
nej przez wszystkie urzędy bez wy
jątku.

WŁOSOWĄ
— łysienie asnwa —
„Esenia CHINOWO-CHMIELOWA"
I «Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"
z Kegutkłem.

Spriedłją apteki, składy apteczne

— stan bezrobocia wybitnie zmalał.
Dla umożliwienia zresztą tym dro
bnym warsztatom powiększenia iloś
ci pracujących komitet naczelny pro
wadzi energiczną akcję, zmierzającą
do racjonalnego rozdziału obciążeń
socjalnych,a przedewszystkiem skla
dek kas chorych, które w wielu wy
padkach na warsztaty te, obciążane
ryczałtem, nakładały obowiązki naz
byt wielkie.
Na obszerne zatem pole pracy w
rzemiośle chwilowo nie może komitet
wydatnie wpłynąć, zato gdy wstęp
ne, przygotowawcze prace
zostaną
zakończone oraz osiągnięte porożumienie z zakładami ubezpieczeń —*
wtedy tutaj stworzy się może
naj
większy teren dla przyjęcia potrze
bujących pracy.
To wszystko na terenie robotni-,
czym. Dla pracowników
umysło
wych dotychczas akcja nie była energicznie prowadzona. Dopiero o*
becnie komitet rozpoczyna odpowie
dnie kroki.
Robotnicy, bowiem, którzy posią
dają mniejsze naogół zasoby
i w!
większej masie dotknięci są bezro
bociem, szybciej potrzebowali pomo
Dotychczasowe wyniki działalnoŚ
ci komitetu wskazują, że jego praca
odnosi rezultaty, które z uwagi
na
ciężki kryzys gospodarczy
kraju
można nazwać doskonałemi.

W ciągu tygodnia przeciętnie prze
szło dwa tysiące ludzi otrzymuje prał
cę dzięki staraniom komitetu.
Do dnia 12 grudnia akcja komitetu
spowodowała zatrudnienie 30 tysię-*
cy ludzi, co stanowi przeszło 10 prt
ogólnej liczby bezrobotnych,
Tak poważny sukces na samym
początku działalności, kiedy jeszcze
właściwie praca komitetu naczelne
go, a szczególnie komitetów lokal
nych i wojewódzkich, nie mogła roz
winąć isię należycie na, wszystkich
możliwych terenach, pozwoli społe
czeństwu nabrać otuchy, wiary wa
własne siły i tern energiczniej przy
stąpić do współdziałania z pracą ko
mitetów do spraw bezrobocia.

(K).
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obcokrajowców

Niejednokrotnie już na
łamach
,,Expresa Zagłębia*
poruszaliśmy
sprawę masowego zatrudniania obco
krajowców na terenie całej Rzeczy
pospolitej, a głównie w Zagłębiu Dą
browśkiem.
W ostatnich miesiącach, ze wzglę
du na wzmagający się z dniem każ
dym kryzys gospodarczy, w pań
stwach tak bogatych jak: Stany Zje
duoczone, Francja, Anglja, Niemcy
i innych—rozpoczęto zdecydowaną
karnpanję za ograniczeniem pracy cu
dzoziemców. W chwili, gdy z zastra
szającą szybkością rosną szeregi bez
robotnych trudno nie przyznać slusz
ności tego rodzaju kampanji.
To też Stany Zjednoczone ograni
czyły imigrację do minimum,
we
Francji coraz bardziej rozbrzmiewa
okrzyk:
Franc ja dla francuzów"!
Niemcy wolą opłacać dwa razy dróż
szego. robotnika,niż pozwolić na sezo
nową pracę robotnikom polskim.

Jedynie Polska, w myśl swej tra
dycji — szeroko otwarła podwoje
dla wszelakiego autoramentu- cudzo
ziemców i gościnme ich przyjmuje,
dając im pracę i cl,lelo — tę pracę i
ten chleb, których niema dla jej sy
nów
Śląsk polski roi się od niemców,
zatrudnionych w przemyśle, kresy

wchodnie od rosjan, na terenie Za
głębia Dąbrowskiego przemysł zatru
dnia wielu rosjan, niemców, nie mó
wiąc już o licznym najeździć francu
zów. Doszło już do teg >, że przedsiębiorstwa francuskie redukują maso
wo urzędników polaków, sprowadza
jąc na ich miejsce francuzów.
Pobyt i praca cudzoziemców
w
Polsce podejrzane i wątpliwe wydaje
owoce. Można śmiało powiedzieć, że
jest niezdrowy moralnie i gospodar
czo. Nie spotka się nigdy
niemca,
któryby — rzecz prosta — w ściślej
szem gronie, nie wychwalał
swego
Vaterlandu; krytykując jednocześ
nie stosunki polskie, rosjanina który
by nie starał się zaimponować „dawaemi dobremi czasami
carskiemi"
lub nawet osławioną piatiletką.
A my?
My kiwamy melancholijnie gło
wami, i przechodzimy
nad tern do
porządku, z ziarnem zwątpienia, któ
re w duszy człowieka małokrytyczne
go pozostaje i kiełkuje, a pionerzy
niemczyzny, czy wschodu zacierają
ręce, że godnie spełniają nałożoną
im przez rasę — rolę siania fermen
tu w Polsce. Odwieczną prawdę, za
wartą w słowach Mickiewicza...

,„bo krzyżackiego gadu niczem nie
ugłaszcze“... możnaby z
powodzemam rb¡c' zerzyd wa wasy/aMic

zjadające chlub polski.
Uwolnienie Polski od najazdu prą
Cujących obcokrajowców jest naka
zem chwili — chwili ostrego przesilę

TEATR MIEJSKI W SOSNOWCU.
Dziś we wtorek, 29 grudnia o godz.
8.15 wiecz. ukaże sie raz jeszcze areyucieszna farsa w 3 aktach „Hiszpańska
mucha“. Ceny najniższe od 50 gr. do
1.90 zł. umożliwiają wszystkim spędze
nie wieczoru w beztroskiej atmosferze.
W środę, 30 grudnia o godz. 8.15 wie
czorem koncertowo grana przez zespół
naszego teatru komedja w 3 aktach G.
Zapolskiej „Panna Maliczewska“. Ceny
miejsc od 80 gr. do 2.60 zł.
W czwartek, 31 grudnia na powita
nie Nowego Roku i rozpoczynającego
sie karnawału, występuje teatr z prem
ierą pt. „Perfumy mojej żony“ błysko
tliwego pióra. Lenza, autora znanego u
nas „Tria“. Utwór ten nazwał autor żar
tern, karnawałowym w 3 aktach i istot
nie na tle nocy karnawałowej dzieją się
w tym żarcie przezabawne powikłania
i wytwarzają się nieoczekiwane sytua
cje i nieporozumienia a wszystko
to
okraszone szampańskim humorem, na
jaki stać świetnego pisarza, jak Lenz.
Doskonała obsada w osobach pań:
Sobotkowskiej, Zakrzyńskiej i Górec
kiej, oraz panów: Gołaszewski ego, Orchonia i Szafrańskiego który zarazem
sztukę reżyseruje, — jest rękojmią kon
certowego wykonania tego żartu kar
nawałowego. Barwne dekoracje proj.
J. Kościesza.

a

walka

z bezrobociem*

nia w gospodarstwie polskiem. Nar
kazem, płynącym z dobrze zrozumia
łego interesu państwa.
Zabiedni jesteśmy na to, abyśmy
mogli prowadzić dom otwary, musimy zrezygnować z tradycyjnej na
szej gościnności, — zwolnić cudzo
ziemców i dać pracę własnym
sy
nom, bo na ich patrjotyźmie ugrun
towana jest niepodległość ojczyzny.
Jeśli wódz nie może liczyć na głod
ną i obdartą armję, tak i

państwo me może wymagać ofiar i
poświęcenia od głodnego obywatela,
demoralizowanego bezrobociem i roz
goryczonego widokiem
zabierają
cych mu pracę obcokrajowców.
Zachodzi pytanie: czy wolno nam
tak zrobić, choćby ze względu na umowy międzynarodowe, konwencje.
Odpowiemy: tak — bo z nami w ten

Z

działalności

izöy

sposób postępują,

wystarczy świeży przykład: reduk
cje polskich robotników we Fran
cji.
W Polsce pracowników
umysło
wych — obcokrajowców zatrudnio
nych jest kilkanaście! tysięcy, oczy
wiście, że zwolnienie ich i zatrudnię
nie na ich miejscach polaków
nie
rozwiąźe radykalnie kwestji bezro
bocia, ale zgodzić się z tern musimy,
że ulży jej poważnie

Czas już wielki otrząsnąć się
z
apaiji i bezruchu w oczekiwaniu cu
dni, w postaci jakiejś nadzwyczajnej
konjunktury, która zmiecie
bezpo
wrotnie z powierzchni życia naszego
klęskę bezrobocia.
Konjunkturę tą sami
stworzyć
możemy, ale sama ona bez wysiłku z
naszej strony nie przyjdzie.

przem.-handlowe¡

w Sosnowcu.

Z POSIEDZEŃ KOMISYJNYCH IZBY
Pod przewodnictw em r. Kabaka od. przemysłu
oraz organizacyj
rolni
było się posiedzenie komisji polityki czych.
Co się tyczy kwestji doraźnej zmia
handlowej izby przemysłowo - handlo
ny taryfy celnej komisja postanowiła
wej w Sosnowcu, na k torem zaśpi njo w a
no projekt ustawy o obowiązku używa
domagać się podwyższenia stawek cel
dla
nia w produkcji przemysłowej surow nych w drodze administracyjnej
ców pochodzenia krajowego, oraz rozwa szeregu artykułów.
Pod przewodnie! wem prezesa izby
żono sprawą doraźnej, w drodze admi
nistraeyjnej, częściowej zmiany taryfy
SL Gadomskiego odbyło się posiedzenie
połączonych komisy j statutowo - regu
celnej.
Na podstawie referatu st. ref. Ga lamino we j, prawniczej i polityki han
domskiego i dyskusji, w którj brali udlowej, przedmiotem obrad którego by
ła sprawa projektu statutu oszczędno
dzial wszyscy obecni na posiedzeniu, ko
misja polityki handlowej oświadczyła ściowo . emerytalnego
pracowników
się przeciw projektowi ustawy, nato, izby. Referat w tej kwestji wygłosił rad
miast wyraziła przekonanie, że o ilcby ca prawny J. Braun, poezem nad po.
dla pewnych działów przemysłu w pro szczególnemi paragrafami wywiązywa
wadzenie obowiązku używania surow ła się dyskusja, w wyniku której po
ców pochodzenia krajowego było celo
dokonaniu szeregu poprawek i uzupel
we, winno to nastąpić na drodze usta, nień komisje
połączone
uchwaliły
wspomniany wyżej projekt statutu.
wodawczej, przez wydanie specjalnych
ustaw dla poszczególnych wypadków,
Sprawa ta w najbliższej przyszłości bę
sekcyjnych,
co jednakże powinno być poprzedzone dzie przedmiotem obrad
oraz plenarnego zebrania izby.
gruntownymi studiami i konferencjami
reprezentantów poszczególnych gałęzi

Wigilja w więzieniu...
Święto zespolenia serc i dusz musi
mieć szczególne znaczenie za marami
więzień.
Noe ta, niewątpliwie zwielokrotnia
poczucie osamotnienia i oderwania od
świata u tych, za którymi zamknęły się
z trzaskiem bramy więsieuue.
Z inicjatywy zarządu patronatu nad
więźniami, odbyły się w wigilję uroczy
stości w więzieniach w Będzinie i w
Sosnowcu.
W więzieniu będzińskiem, w sali szkol
nej połączonej z kaplicą, przy oświetlo
nej i przybranej choince zebrali się więź
niowie™
Pierwszy przemówił naczelnik wię
zienia p. Gaj, witając przybyłych na uroczystość: przew. patronatu, prezesa
sądu okręgowego, p. Opęchowskiego, ks.
proboLijcza Pechego, prokuratora Dobromęskiego i kapelana więziennego ks.
Nowaka.
W imieniu społeczeństwa przema
wiał do więźniów ks. prob. Peche, pu
czem prezes Opęchowski w serdecznych
słowach zwrócił się do więźniów.
Wzruszający był moment, kiedy ten,
który z surowością ściga przestępstwo
popełnione wobec prawa — prokurator
Dobromęski, łamał się opłatkiem z w ięź
niami...
Doskonały chór więźniów, pod batu
tą jednego ze skazanych, wykonał sze
reg kolon d.
Na zakończenie tej prostej, a prze
cież wzruszającej uroczystości przemó
wił jeden z więźniów, dziękując w go
rących slow ach członkom patronatu za
choinkę i troskę...
Podobna uroczystość odbyła się rów
nież w więzieniu sosnowieckiem.
Przemawiali: ks. szambelan Płenkiewiez, prezes Opęchowski, prok. Dobro
męski.
Chór mieszany więźniów odśpiewał
kolendy i suereg. pieśni.
(h).
-------- o-------KRONIKA.

KALENDARZYK.
Dziś: Tomasza B.
Grudzień
Jutro: Eugeojusza B. W.
29
Wschód słońca: 7.46
Wtorek
Zachód słońca: 3.32
R ADJO

Schwytanie

bandy

włamywaczy

zagiębiowskich.
W ubiegłym tygodniu podawaliśmy
wiadomość o dokonaniu śmiałej kra
dzieży w hurtowni tytoniowej w Będzi
nie, ul. Małachowskiego. Złodzieje zra
bowali wówczas większą ilość tytoniu,
papierosów i gotówką 1664 zł, 50 gr. Po
licja będzińska, znana ze swej energji,
nie pozwoliła złodziejom ukrywać się
długo.
Już w trzecim dniu po dokonaniu kra
dzieży policja wpadła na trop złodziei.
Okazało się, że było ich kilku. Ostatecz
nie onegdaj wpadli oni w ręce policji.
Są to: Daniel Wilczek, stały mieszka
niec wsi Józefów, gm. Zagórze, znany
policji złodziej - recydywista, niedaw
no zwolniony z więzienia, gdzie odsia
dywał 7-letnią karę, dalej aresztowano
Włodzimierza Jelinia, mieszkańca Za

górza i Bolesława Skrobała, mieszkań
ca Grodźca. Dwaj ostatni znani są rów
nież policji, jako zawodowi złodzieje
włamywacze.
Zrabowany towar złodzieje sprzeda
li paserom Abramowi Zehnanowiczowi
i Herszkowi Szwarcbergowi, zam.
w
Grodźcu. Część skradzionego
towaru
(17 kg. tytoniu) paserom odebrano.
W mieszkaniu Wilczka znaleziono
papierosy i 110 zł. gotówką, pochodzące
z kradzieży.
Dalsze śledztwo ustaliło, że pośred
nikami przy sprzedaży skradzionego to
waru byli również Szmul Kfalwaser z
Będzina i T. Rozenbaum z Grodźca.
Złodzieje powędrowali do więzienia,
paserów zaś oddano pod nadzór policji
oraz wytoczono im sprawę sądową.

Dwa katastrofalne pożary w woj. kieleckiem.
W POWIECIE MIECHOWSKIM SPŁONĄŁ KOŚCIÓŁ. — POŻAR
TARTAKU W ZAGNAŃSKU.
W wigilję Bożego Narodzenia o nadleśnictwa w Zagnańsku, Andrzej
godz. 10.30 wieczorem z nieustalo Kasperkowie/Według prowizorycznych obli
nych dotąd przyczyn w tartaku fir
my Chalos w Zagnańsku, pow. kie czeń straty wynoszą około 200 tys.
leckiego wybuchł pożar.
zł. Wskutek zniszczenia
urządzeń
Pastwą płomieni padła kotłow tartacznych postradało pracę około
nia, elektrownia, szlifiernia, ślusar- 200 robotników.
nia, stolarnia, magazyn, hangary, 2
— We wsi Chodów, pow. mie
parowozy małe, warsztaty kolejki i chowskiego, około godz. 1 w nocy po
wieża ciśnień.
pasterce wybuchł pożar w miejsco
Ofiar w ludziach nie było. W ak wym kościele, który doszczętnie stra
cji ratunkowej brały udział okolicz wił budynek, wraz z inwentarzem.
Pożar prawdopodobnie powstał
ne straże. Tartak dzierżawił już od
dłuższego czasu Jan Chalos, zam. w wskutek zaprószenia ognia przez ko
Paryżu, zaś pełnomocnikiem
jego ścielnego.
był Jan Martin, zam. w Zagnańsku
Strat dotychczas nte zdołano uNadzór nad tartakiem
sprawował stalić.
nadleśniczy lasów państwowych z

WARSZAWA.
Wtorek, 29 grudnia.
1.40. Przegląd prasy kraj. P. A T.
11.58. Sygnał czasu w Warsz. 12.05. Programi na dz. nast. 12.10. Płyty gramof.
13.10. Urzęd. kom. Państw. Inst. Met.
13.15. Kom. gospod. 14.45. Płyty gra
mof. 15.15. Chwilka lotn. 15.25. And. dla
naucz, muzyki. 16.05. Giełda pieniężna
oraz kom. dla żeglugi i rybaków. 16,10.
Program na dzieci. 16.35. Płyty gramof.
17.10. Odczyt ze Lwowa. 17.35.
Popul.
koncert symf. z Filh. Warsz. 18.50. Roz
maitości. 15.15. Porady prawne dla rol
ników. 19.25. Program na dz. nast. 19 30
Płyty gramof. 19.45. Pras. Dz.
Radj.
20.00. Felieton p. t. Fredro. 20.15. Kon
cert pop ot. W przerwie feljeton p.
Ł.
Wojna i miłość przed stu laty . 21 55.
Skrzynka poczt, tecnn. 22.10. Tr. koncer
tu ze Lwowa. 22.40. Dodatek do Pras.
Dz. Radj. 22.45. Urzęd. kom.
Państw.
Inst. Met. i kom. policyjny. 25.20. Wiad.
sport. 23.0'1 Muzyka tan. ze Lwowa.
KATOWICE.
Wtorek, 29 grudnia.
1.40. Przegląd prasy kraj. P. A. T.
11.58. Sygnał czasu z Warsz. 12.10. Kon
cert z płyt gramof. 13.10. Kom. z War
szawy. 14.55. Kom. Polsk.
Zw.
Zrz.
Gospod. Woj. Śl. 15.05. Intermezzo muz.
15.15. Tr. z Warsz 16.10. Program dla
dzieci. 16.35. Odczyt z Wilna. 16.55. In
termezzo muz. 17.10. Odczyt ze Lwowa.
17.35. Koncert z Warsz. 18.50. Rozmai
tości. 19.05. Odcinek powieściowy. 19.20.
Echa strajku
szkolnego na Śląsku.
19.40. Kom. sport. 19.45. Tr.
z Warsz.
22.10. Koncert ze Lwowa. 22.40. Tr.
z
Warsz. 22.55. Program na dz. nast. 23.00.
Muzyka tan. ze Lwowa.

„OLLA"
^PREZERWATYWĄ

Hie czyńcie
eksperymentów
ze zdrowiem

Nie dajcie się namówić na nie inne
go, rzekomo równie dobrego.
udowodniony preparat
„OLLA" profilaktyczny, urzędowo
wypróbowany.
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Ś. P. JAN - AUGUST DRESZER.

W ubiegłą niedzielę zmarl w Sosno
wcu ś. p. Jan-August Dreszer.
Zmarły urodził się w Łodzi w 1863 r.
Od zarania swej młodości, brał czynny
udział w pracy społecznej, najpierw w
Skierniewicach, a następnie w Często
chowie. W latach 1394 do 1912 ś. p. Dre
szer brał udział w pracach stronnictwa
narodowo.demokrat y czncgo i był trzy
razy elektorem do dumy
rosyjskiej.
Od wybuchu wojny zmarły brał czyn
ny udział w pracach obozu legionowego
i w roku 1917, jako
przewodniczący
„Piechura", został wywieziony przez
uiemeów do Havelberga.
Przed paru laty & p. Dreszer objął
notarjat w Sosno wr u. Od pewnego jed
nak już czasu poważnie chorował na
serce i nie mógł brać udziału w życiu
społecznym.
Zmarły pozostawił żonę i czterech ay
nów: Gustawa, generała W, P., Rudol
fa, pułkownika, Zygmunta, przemysłów
ca i Juljusza, adw ikata.
Cześć jego pamięci!
» * *
W dniu wczorajszym rodzina śp. Dre
szera, otrzymała depesze kondolencyjne
od prezydenta Rcplitej, płk. Głogow
skiego, grupy oficerów „Domu oficer
skiego" w Warszawie^ 1 pułku szwole
żerów i wiele innych, nadesłanych z
całej niemal Polski.
--------0-------łs) Zarząd związku akad. kół Zaglębian przypomina, że doroczna zabawa
akademicka „Zagłębie swym akademi
kom“ odbędzie się w dniu 2 stycznia
1932 r. w salach resursy w Dąbrowie.
Zaproszenia są wydawane codzien
nie u kol. Chrostka — Sosnowiec, Pił
sudskiego 14 m. 4, od godz. 15 do 16, oraz u kol. Szymańskiego w Dąbrowie,
Sienkiewicza 4 m. 9, od godz. 14 — 16.
Równocześnie przypomina się, że ze
branie pań gospodyń odbędzie się dzi
siaj o godz. 16 W resursie w Dąbrowie.
(s) Choroby zakaźne w Sosnowcu. W
uh. tygodniu na terenie miasta zanoto
wano następujące wypadki zachorowań
i agonów na choroby- zakaźne: blonn ica zachor. 5, zgon. 2, płonica zacho r. 8,
Sur brzuszny zachor. 2, zgon. 1, gruźlica
płuc zachor. 14,-zgon. 9, odra zachor. 4.
Odkażono 7 mieszkań. Odwsżono 25
osób w miejskim zakładzie dezynfekcyj
nym.
(s) Sylwester w sokole sieleckim.
Zarząd t-wa Sokół Sosnowiec II w Siel
en) zawiadamia, ż* w lokalu sokolni,
dnia 31 b. m. O godz. 21-ej będzie urzą
dzóna, zabawa taneczna
(sylwester).
Wejście na zabawę za zaproszeniami,
które można otrzymać w kancelarji So
koła przy ul. Szkolnej nr. 6 codziennie
po godz. 16_ej.
(s) Komitet dni przeciwgruźliczych
w Sosnowcu urządza w sobotę dn. 2-go
Stycznia r. p. w sali stowarzyszenia .tech
ników w Sosnowcu przy ul. Czystej nr.
9, wieczór z tańcami i bridżem. Poezą-.
tek o godzinie 8-ej wiecz.

[Mąż za miljony]
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' — Tak — rzekla cichym głosem
— przypominam sobie:- siedziałam
przy biurku i podpisywałam foto
grafje... uczułam jakiś- ciężar w gło
wie i ból w skroniach... • wyszłam
więc, zdaje mi się, na balkon, by odetchnąć świeżem powietrzem, póź
niej chciałam się rozebrać, lecz za
brakło mi już sil... zachwiałam się
i padłam na łóżko... Więcej nie pa
miętam.
— Jakże panienka czuje się te
raz?
—• Czuję się bardzo osłabioną.
Głowa mi ciąży i boli jak w nocy.
— I oczy ma panienka podsinia:<e... Ach, te przeklęte kwiaty! Może
panienka jeszcze zaśnie?
— Którą godzina teraz?
ósma.
— Wszyscy późno poszli
spać,
vewno nikt jeszcze nie wstał?
— Nikt jeszcze; ja tylko obudzi!am się, bo byłam niespokojną o paaienkę.
— Nie, nie będę mogła już
za
snąć — od rzeki a Henryka — wolę
wyjść do parku i odetchnąć świeżem
powietrzem.

zakładów ubezpieczeń społecznych w Zagłębiu,
Z inicjatywy b. ministra pracy i opieki społecznej p. A. Prystora, celem
przyjścia z pomocą, dotkniętej głodem
mieszkaniowym ludności, a z drugiej
strony dla pobudzenia ruchu budowla
nego, rada ministrów w grudniu 1929
roku, powzięła uchwalę, mocą której za
kłady ubezpieczeń społecznych
ceęść
swych rezerw gotówkowych miałyby
lokowaćw w budwlach, na co ¡zresztą
pewien odsetek tych rezerw jest usta
wowo przewidziany.
Ną razie, na cele te przeznaczone by
ła kwota 125 milj. zł. na okres pięcio
letni.
Celem skoordynowania prac zakła
dów ubezpieczeniowych oraz jaknaj
tańszego przeprowadzenia zamierzonej
akcji zaangażowano kilku architektów
1 inżyniera sanitarnego z odpowiednią
pomocą rysowniczą i w lutym 1980 r.
przystąpiono do opracowania planów z
zamiarem rozpoczęcia od li pea budowy
kilkunastu domów.
Należy zaznaceyć, że zakłady ubez
pieczeniowe korzystały z ustawowo prze
widzianych pożyczek banku gospodar
stwa krajowego, który posiłkując się do
płatami z funduszu rozbudowy miast,
może pobierać od tych pożyczek niewy
sokie odsetki: poprzednio 6,3 proc, i 9
proc., obecnie 5,22 proe. i 6,3 proc.
Przystępując do budowy domów w
pierwszym rzędzie starano się zaspo

koić potrzeby tych miast, gdzie brak
mieszkań odczuwany był w stopniu naj
silniejszym, a więc przedewszystkie®
w ośrodkach przemysłowych i handlo
wych, w skupieniu zakładów nauko-«
wyeh, urzędów itp„ w pierwszej więc
serji wzniesiono budynki w Łodzi, Wał
szawie, Sosnowcu, Będzinie,
Lwowie,
Krakowie, Poznaniu i Gdyni.
Na gruncie Zagłębia wybudowano«
4 bloki w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej
(dawniej Sucha) i 3 bloki w Będzinie.
Czynsz mieszkaniowy w tych
do
mach okazał się jednak za wysoki, wsku
tek czego olbrzymia większość miesz
kań do tej pory stoi próżna.
Obecnie, dzięki przedłużeniu okresu
amortyzacyjnego pożyczek banku go
spodarstwa krajowego z lat 15 i 25 na
25 i 36 i obniżeniu, skutkiem tego kosz
tów z S i 6,3 proc, na 6,3 i 5,22 proc, od
sum wypoż., zakłady ubezp. wydatnie
obniżyły poprzednio wyznaczone czyn
sze. Całkowite miesięczne komorne za
mieszkanie jednopokojowe, w zależno
ści — i-zeoz. oczywista — od jego wiel
kości i piętra, na którem jest ono po
łożone, wynosi 34,50 do 46 zł., cena jed
nego pokoju ż. kuchnią 4'8—70 zł., dwuch
pokojów z kuchnią 60.— 90,zł. itd.
Należy się spodziewać, że
zniżka
c.X'iiszu mieszkalnego w tych domach
wpłynie dodatnio na wynajem miesz
kań.

Z ¿ve# świetlicy robotnicze

Z Z Z. w Porę&e

Świetlica robotnicza przy Z. Z. Z. w
Porębie pomimo, że jest jedną z naj
młodszych towarzystw na terenie Po
ręby wykazuje wielką żywotność. Do
chód z urządzenia choinki dlä dzieci
zrzeka się na rzecz komitetu gwiazdko
wego, a równoczesne przekazuje na
ten cel sumę 50 zl.
W dniu 25 bm. została wystawiona
sztuka pod tyt. „Dla tej świętej ziejni“.
Należy podnieść dobrą grą pani Sko
rupskiej, w roli Hanusi, Chwalbianki,
w roli wójtowej, Kńeianki,
w roli
Kumci„ Pańczykówtiej, w roli JagielL
ny, Wróblewskiej, w roli Góliczki, Nowakównej, w roli Marysi, Drabikównej,
w roli żydówki, oraz pana Kucia,
w,
roli Grzesia, Jaskólskiego, w roli
Antka, Skorupskiego, w roli wójta,
Szczepanika, w roli Jasia, Borówki, w;
roli Bały, BustowskiegO,. w roli Orkisza, Konieczniaka, w roli
Skowrona.
Żyda dreridziarza odegrał niezrównanie
dobrze p. Szczepanik, suflerowal Sko
rupski.
Całość wypadła bardzo dobrze,
a
obecni goście wynieśli
najlepsze

wrażenie.
Ogólne kierownictwo spoczywało w
rękach p. Lipczyńskieg».

— A jednak parę godzin odpo
czynku pomogłoby bardzo panience.
—- Więcej mię otrzeźwi chłód ran
ny... Czuję jeszcze brak powietrza...
zdaje mi się, że się duszę...
Jak panienka dice...

—■ Być może..., a jednak zdaje mi
się, że gdy traciłam przytomność,
w pokoju było zupełnie jasno... Ale
trzeba wyjść, przygotuj mi toaletę
ranną.

— Powiedz mi, Anusiu, więc by
łam zemdloną?
Panienka yyglądała jak nie
żywa i ogromnego nabawiła
mnie
strachu! Ale na szczęście; nie straci
łam głowy. Żeby nikt się nie dowie
dział, cichaczem pobiegłam do apte
karza, a on przyrządził mi dwa le
karstwa. no, i chwała Bogu, pomogiy-

trudnością mogła utrzymać się
na
nogach. Doznawała wrażenia,
jak
gdyby posadzka chwiała się pod jej
stopami i wszystkie przedmioty wi
rowały. Anusia podbiegła i podtrzy
mała ją.

— Więc Wyniosłaś i wszystkie
kwiaty... — rzekla Henryka rozglą
dając się po pokoju.
— Wszystkie... a jeśli panienka
zechce kiedy zostawić kwiaty na noc
w
pokoju sypialnym,
to wprost
powiadam, że nie posłucham...
— To się nie zdarzy już — odrzekła Henryka z uśmiechem.
—<
Nie chcę jeszcze umierać. Ale po
wiedz mi, czy lampa paliła się jesz
cze gdy weszłaś do pokoju?
— Nie.
— A jednak ja jej nie gasiłam...
Anusia zbliżyła się do lampy
i
przypatrzyła się jej.
— Nie, ona nie zagasła sama... pa
nieuka mu siała ją przytłumić, tylko
nie pamięta...

(s) Noe Sylwestrowa w cukierni war
sławskiej. Tradycyjna noc Sylwestro
wa, jaka się odbędzie w warszawskiej
cukierni i restauracji w Sosnowcu, bu
dzi wśród miejscowej inteligencji wieli
kie zainteresowanie. Dowiadujemy się
również, że dyrekcja cukierni
chcąc swoim gościom uprzyjemnić spędzenie
nocy sylwestrowej zaangażowała zna
nych artystów rewji warszawskiej. Po
nadto zapowiedziane jest wiele innych
niespodzianek. Dyrekcja cukierni prosi
o wcześniejsze zamawianie stolików.
(5) Związek akademickich kół Zagłębian zawiadamia, że żebranie komi
tetu zabawowego odbędzie się dnia 30
bm. o godz. 11 w sali domu katolickie
go w Sosnowcu przy ul. Kościelnej.
W zebraniu 9o wyzezom winni wziąć
udział koleżanki i koledzy, wyznaczeni
przez poszczególne środowiska A. K. Z.
do współpracy w . komitecie
zabawo
wym.
s) Choinka dla dzieci robotniczych w.
okr. radzie ZZZ. W dniu 28 bm. o godz.
14 w lokalu okr. rady Z. Z; Z. pizy ul.
Robotniczej nr. 1 w Sosnowcu odbyła!
się uroczystość choinkowa dla dzieci rp
botniczych.
Z górą 260 dzieci zostały obdarowane
prezentami gwiazdkowemi, w postaci owoców, pierników, cukierków, chalek,
wędliny i t. p.
Nagromadzeniem darów i organizo)'
waniem uroczystości zajął się komitet,
. powołany na skutek zaproszenia wyda
wykonawczego okr. rady z dr. Koła
kowskim, komisarzem Älmstaedtem. in|
sprktorem Rychłowskim i naezlnikiem!
Janikiem na czele.
Do Zgromadzonych dzieci urapiąwia!
li: pp. Obałek, Kołakowski i Almstaedt.
Wśród maluczkich panowała wielka;
radość, że poprzez okropną codzienną
nędzę, wychyliło się jednak dobrotliwo!
oblicze altruizmu społecznego,
który]
pod choinkowym symbolem narodzonej
miłości rozpromienił duszyczki dziatek
robotniczych.
(7) Usiłowanie samobójstwa. Przed
bramą domu nr. 15 przy ul. Dęblińskiej'
usiłował popełnić samobójstwo przez
wypicie eęęneji octowej Witold Sroka*
żarn. na. tejże ulicy. W stanie ciężkim
przewieziono go do szpitala.
(8) Kradzieże. Ze sklepu Franciszka
Walczaka (Bielecka 17) skradziono róż
ne wyroby tytoniowe, wina i artykuły
spożywcze na ogólną sumę 614 zł.
----- -o--------

Z Będzina.

Gruźlica pluć jest nieuleczalną I co
rocznie. nierobiąc różnicy dla pici, wie
ku i stanu, kosi miljony ludzi. — Przy
zwalczaniu chorób płucnych, bronchitu,
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.
stosują pp. Lekarze:
„BALSAM TH 1OCOLAN ■ AGE"
który ułatwiając wydzielanie się piwo
ciny wzmacnia organizm i samopoezil
cie chorego oraz powiększa wagę ciała
i usuwa kaszel.

Henryka powstała z łóżka, lecz z

— Niech panienka lepiej się po
łoży....
— Nie, to nic., to chwilowy zawrót głowy....
— To niech panienka,
weźmie
przynajmniej jeszcze jedną łyżkę le
karstwa.
— To mogę uczynić.
Wypiła i rzeczywiście uczuła się
wzmocnioną,
przynajmniej o tyle,
że mogła się ubrać bez
wielkiego
zmęczenia.
Chciała wyjść do
parku,
lecz
wstrzymała się i rzekla:
— Trzeba pierwej schować foto
grafję... — i podszedłszy do biurka,
zaczęła je zbierać i rachować.
— Brak jednej — zawołała zdzi
wiona. — Anusiu czy nic nie
ru
szałaś na tym biurku?
— Nie, proszę panienki.
— Jesteś pewnąl
— Najpewniejszą...

(b) Osobiste. Starosta J. Boya rozpoi
czął z dniom dzisiejszym 4-tygodniowy
urlop wypoczynkowy. Urlop Swój stan
rosta Boya spędzi w Zakopanem.
(b) Choinka dla dzieci szkolnych wj
Dobieszowieach. Staraniem kierownica
twa szkoły i samorządu uczniowskiego!
w Dobieszowieach odbyła się choinką
dla dzieci szkolnych. Jeden z uczniów#
przebranych za św. Mikołaja,
rozdał
dzieciom podarunki, z odpowiednią*
przemową. Podczas uroczystości
o<D
śpiewano kilka pięknych kolęd.
(b) Związek podoficerów rezerwy w
Grodźeu odbędtie tradycyjny opłatek
dn. 36 grudnia o środę o godz. 7-ej wie-,
ezór. Pięknie przystrojona choinka, mm
zyka i śpiewy uprzyjemnią chwile spę
dzone we wspólnem gronie.
Przybycie członków obowiązkowe.

XIX.
— Dziwna rzecz... było ich dwa
naście, a jest tylko jedenaście... Nad
to podpisałam trzy a teraz jest tyl-r
ko dwie.
Panna Dauray przeliczyła pow
tórnie.
— Nie omyliłam się... jest tylko
jedenaście!
Anusia przeszukała cały pokój,
lecz napróżno.
Henryka zamyśliła się.
— Brakuje właśnie przeznaczo
nej dla doktora Lamarre — szepnę
ła.
— A to dziwne — rzekła pokojo
wa — ale czy panienka jest pewną?
— Napewno nie mylę się... pod pi
sałam ją najprzód.
Anusia szukała dalej. Zbliżyła się
do drzwi i spojrzała na balkon. Na
gle zadrżała i krzyknęła ze zdziwie
nia.
— Co tam takiego ? — zapytała
Henryka.
— Możnaby przypuszczać, że tu
ktoś był...
Henryka wzruszyła ramionami.
— Niech panienka mi
wierzy...
Są ślady ziemi na balkonie....
— Ależ chyba zwarjowałaś, mo
ja Anusiu. Ta odrobina ziemi niczo
go nie dowodzi.
d. c. n.

5h. 5.

Nh 353.

Obława

nowojorskim

w

Joe,

Bill

. Osip Dymow, imany pisarz ro
syjski na emigracji; drukuje w pismash zagranicznych swoje wraże
nia 7. podróży po Ameryce. Najcie
kawszy jest opis obławy w jednym
z klubów nocnych New Yorku.
Druga godzina w nocy.
Broad
way, „wielka bia'a droga“ jest pu
sta... Dziesiątki teatrów stoją, jak
wymarłe w mrokach nocnych.
Za
to wystawy
sklepów,
zamknięte
szczlnie, jarzą się blaskiem,
poto,
by przechodnie widzieli co mają ju
tro kupić, a złodzieje sprawdzili, co
mają jeszcze tej nocy ukraść.
Jeszcze bardziej opustoszała jest
piąta Aleja, najbogatsza, a więc w
pojęciu amerykanina,
najpiękniej
sza ulica
Głęboka cisza panuje na
bocz
nych ulicach. Tam mieszkają milio
ny urzędników, subjektów; panienek
sklepowych, telefonistek, maszyni
stek. Ci ludzie muszą jutro raniutko
stanąć do roboty i sen w nocy jest
dla nich niezbędnym warunkiem.
Tutaj właśnie, w cieniu
uśpio
nych domów, znajdują się owe za
bronione lokale, w których rozryw
ka graniczy z przestępstwem.
Przy stołach zapijają tam oranża
dę, wodę sodową i lemoniadę. Ale
zaufany gość, ten. którego tu znają,
otrzymuje i coś mocniejszego.
Taki gość ma nowiutki smoking,
olśniewającą koszulę,
przyjeżdża
błękitnem czy żoftem autem, szczel
nie zamkniętem, i towarzyszy
mu

Z Czeladzi.
Wieczór
taneczny.
Dnia 31 b. ra.
S
y związek podoficerów rezerwy
kolo Piaski urządza wieczór towarzys
ki. Wieczór ten odbędzie się na Pias
kach w lokalu podoficerów rezerwy. Po
czątek o goda. 21.30.
-------- o-------Z Dąbrowy.
(d) Bal górniczy. Bratnia pomoc ucz
niów państwowej’ szkoły górniczej i hut
niezej im. Staszica urządza w dniu 9
stycznia, w salach resursy w Dąbrowie
bal górniczy z tradycyjnym kotylio
nem. Początek o godzinie 9-ej wiec®.
Wejście: panie 4 zł,, panowie 6 zł., aka
demicy i uczniowie 3 zł.
(d) Zabawa akademicka. Zespól sen
iorów akademickiego klubu pracy spo
łecznej Zagłębia Dąbrowskiego urządza
dnia 5 stycznia w sali resursy akademie
ką zabawę taneczną.
Dochód z zabawy przeznaczony został
na fundusz stypendialny dla członków
A. K. P. S., a 15 proc, na rzecz pow. ko
mitetu dla spraw bezrobocia.
(d) Zabawa karnawałowa. W nadcho
dzącą sobotę, dn. 2 stycznia, w pięknie
udekorowanej" sali domu ludowego w
Ząbkowicach,straż ogniowa urządza kar
nawałową zabawę taneczną z wielce urozmaicon ym programem. Początek @
godz. 8 wieca. Dochód z zabawy przezna
czony jest na korzyść straży.
-------- o-------Z Zawiercia.

(z) Uczniowie szkoły powszechnej w
Koziegłowach na bezrobotnych. Na rę
ce starosty zawierakiego p. Konopaokiego uczniowie szkoły powszechnej w
Koziegłowach nadesłali następujący
list:
Do powiatowego komitetu dla
spraw bezrobocia. Na ręce Pana
Starosty w Zawierciu.
Z okazji przypadających w dniu 8@
bm. imienin naszego kierownika i wy
chowawcy, samorząd uczniów. 7 kl. a zło
ly powszechnej w Koziegłowach w po
rozumieniu z samorządem klas: 2-b, 3-a,
3-h, 4-h. i 6', których wychowawczynia
mi są pp.: Marja Ziębianka, Helena Konopaezanka, Leokadja
Gaezkowska I
Marja Kaezówna, postanowił uczcić tett
dzień, i zamiast laurek złożyć na ręce
pana starosty sL 15 na rzecz bezrobot
nych, które przesyłamy przekazem poca
towym.
P. kierownik, ucząc nauki o Polsce
współczesnej, prawie zawsze podkreślał
nam ciężkie położenie Polski pod wzgłę
dem gospodarczym. zachęcając do wsi»«
rtmirt. bezrobotnych.
, Wiemy, że największą radość spra
wimy Mu, okazując zrozumienie dla Je
go słów i dlatego prosimy p. starostę
łaskawe przyjęcie tej kwoty.
% głębokiem uszanowaniem
Bolesław Znamierowski,
wójt samorządu kl. 7.
Antoni Butkiewicz
sekretarz samorządu.

czy

nocnym.

klubie

KeHigam w smokingu.

zwykle kilka naraz dziewcząt
Dziewczęta dzisiaj nazywają go
Bill, a jutro Joe, a pojutrze mr. Ko
ili gam, a goście szepcą solne na u®ho, że to przyjaciel króla przemytmków Jacka Diamonds.
Któż wie, czy tak jest naprawdę!
I komu ta wiadomość jest potrzeb
na! Aby dobrze płacił i przyprowa
dzał dobrze płacących przyjaciół.

Płacze klarnet, skarży się sakso
fon, zawodzi hawajska gitara. Gło
wa przy głowie tańczą goście z „girl
sami“.
I nagle przyćmione światło zapa
la się jaskrawo i zanim goście spo
strzegą, już są otoczeni tłumem poli
cjantów w mundurach.
Obława! Kobiety krzyczą, męż
czyźni próbują ucieczki, ale im się
to nie udaje. W kącie rozlega się wy
strzał. -Panika rośnie.
— Panie na prawo! panowie na

lewo! — komenderuje kapitan, kie
rujący obławą.
Twarzą się dwie grupy: każda?"zo
staje, zrewidowana i wypytywana:
jak się nazywa! go tu robrt poco tu
przyszła!
Szukają broni. Biada temu, przy
kim ją znajdują.
Już dowiedzieli się o tern repor
terzy. To dla nich gratka. Kierują
na aresztowanych swoje
aparaty,
dziewczęta odwracają twarze, boją
się więcej fotografa, niż policji.
Godzinami trwa rewizja.
Aż do rana.

Ale policja ma dzisiaj pecha. Ów
młodzieniec: Joe - Bill - Kelligam
zniknął...
A przecież to on był powodem ob
ławy.
Ale policja ma cierpliwość. Prę
dzej czy później osadzi go w SingSingu.
t
............ -

(z) Podziękowanie. Ponieważ praca
spisowa na. terenie miasta Zawiercia zo
stała wykonana z całą sumiennością i
poświęceniem, .czego obrazem — dodat
nie wyniki — magistrat m. Zawiercia
czuje, się przeto obowiązany wyrazić tą
drogą, serdeczne podziękowanie wszyst
kim bez wyjątku komisarzom
spiso
wym, którzy w dniach 9, 10 i 11 grud
nia 1931 r. pracowali przy drugim pow
szechnym spisie ludności.
(z) Życzenia noworoczne dla rządu.
Starosta w Zawierciu przyjmować bę
dzie życzenia, noworoczne dla rządu w
dniu 1 stycznia, we własnym gabinecie,
między godziną 12 a 2 popol.
.....—o-------Skrzynka do
Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie proszę o zamieszczenie
tych kilku poniżej podanych słów.
Dn. 19 bm. zgłosiłem się do probosz
cza. parafj i Maczki w sprawie pogrze
bu 8-miesręcznego mego dziecka, które
zmarło dnia 18 bm.
Ksiądz proboszcz oświadczył mi, abym się zgłosił do organisty Jarzy ńskiego. Kiedy się zgłosiłem do p. orga
nisty i powiedziałem w jakiej sprawie
przychodzę, ten kazał, mi pójść do d.jabła i nie cheiał ze mną rozmawiać.
Zapytuję się, czy w ten sposób za
łatwią się interesantów? Możeby odpo
wiednie ■ czynniki zecheiały zająć się
sprawą.
Z poważaniem
STANISŁAW TAJERA.
Maczki, 20. 12. 31 r.

Akademicy zagłębianie i ślązacy organizują się

O^ary

w WiBnie.

Józef Neugebauer złożył w admini
stracji zamiast życzeń świątecznych zŁ
4 na bezrobotnych m. Będzina.

Rzuceni na drugi kraniec Rzeczypo
spolitej, w odległości bez mała
1008
klm„ od Śląska i Zagłębia, zagłębianie i
ślązacy studiujący na
uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie, zespolili
się ze sobą jeszcze więcej, pamiętając,
że z jednej krainy pochodzą — krainy
iskrzących djamen łów 1 wiecznego og
nia.

Nic też dziwnego, że znaleźć umieli
formę współpracy i w tym celu odbyło
się zebranie organizacyjne akademickie
go kola zagłębian 1 ślązaków w Wilnie.
Zebranie zagaił sekretarz generalny
bratniej pomocy poL młoda, akadem. U.
EL B. Władysław Ryńca (Zagłębianiu),
mówiąc o tern wielkiem
umiłowaniu
stron rodzinnych które po ukończeniu
studiów każę nam wrócić do Zagłębia
i Śląska i pracować wśród ludzi czar
nych od dymu, lecz o kryształowych
sercach. Puczem zapoznał zebranych z
celami 1 formami pracy koła. W oży
wionej dyskusji wszyscy wypowiedzieli
Ib habilitada

dyrektorki

Będąca od kilka lat przedmiotem za
Interesowania opinii Zagłębia, sprawa
dyrektorki seminarium nauczycielskie
go żeńskiego w Zawierciu, p. Stanisła
wy Krzemieniowej, doczekała aię w eetatnlm dniu przedświątecznym, osta
tecznego załatwienia.Jak wiadoma dyr.
Krzemieniowa, oskarżona, na
skutek
denuncjacji o nadużycie władzy i nie
prawne pobieranie opłat od uczennic,ze
Biała uniewinniona przez sąd okręgowy
w Sosnowcu.
Pod

się za zorganizowaniem kola za głębia#
i ślązaków.
Następnie wyłoniono tymczasowy
zarząd, który w czasie fćryj wejdzie w
porozumienie ze związkiem akademic
kich kół zagłębian i związkiem kół ślą
zaków oraz preeprowadzi legalizację ko
la u władz centralnych, Nd prezesa po
wołano jednogłośnie kol. Władysława
Ryńeę, na członków pp. Patyczka i To
meckiego Br. Wreszcie postanowiono
prosić prof, wydziału lekarskiego U. S.
B. Kornela Michejdę o objęcie stanowię
ka kuratora kok Jednocześnie w czasie
feryj świątecznych członkowie zarządu
wygłoszą w Zagłębiu i na Śląsku szereg
odczytów o zabytkach Wilna, Wileń
szczyźnie i warunkach studjów na uni
wersytecie Stefana Batorego. Spodzie
wać się należy, iż koło zagłębiali i ślą
zaków wykażę, się ożywioną działalnością
niosąc pomoc materialną swym człon
kom i przyczyniając się do zbliżenia
dwóch bardzo odległych dzielnic.
(—) St Wawrzyńczyk.

seminarium

w

Zawierciu.

Obecnie sąd apelacyjny w Warsza
wie, po przemówieniu mecenasa A. Pa_
walka, nie tylko zatwierdził wyrok unie
winniająey, lez zasądził na rzecz p.
Krzemieniowej kwok; 1062 zł., tytułem,
kosztów poniesionych z jej własnych
pieniędzy na cele seminarium.
Wobec zrzeczenia się dalszego oskar
żenią przez prokuratora, sprawę tę, na
leży uważać za zupełnie zakończoną, a
dyrektorkę Krzemieniową za całkowidp zrehabilitowaną.

okiem

policji

dokonano zuchwałego rabunku klejnotów.

W centralnym i jednym z najru
chliwszych punktów Nowego Jorku,
przy zbiegu

dzielnicy mdjenerów
czyli 5 Alei z ulicą 44
mieści
się
gmach Banku Stanów
Zjednoczo
nych.
Otóż gmach ten był przed kilkoma
dniami widownią niezwykłego

nawet jak na amerykańskie sto
sunki
wypadku.
Była godzina pierwsza popołud
niu gdy do magazynu jubilerskiego,
mieszczącego się w tym budynku

wtargnęli trzej bandyci.
Z wymierzonemi rewolwerami w
rękach, pod grozą śmierci
zmusili
właścicieli tego magazynu, Friedma
aa i Bergera, do wydania

biżuterji i kosztowności.
Steroryzowani właściciele, niemo

gli się rzecz prosto, opierać i w cza
sie gdy dwaj napastnicy
trzymali
kupców w szachu, trzeci zabierał te
kę pełną klejnotów

wartości 165 tysięcy dolarów.
Po ukończeniu rabunku, bandyci
uwiązał i jubilerów i zakneblowali im
usta.
Dzięki temu policja zawiadomi»
na została zbyt późno.
Początkowo jubilerzy
oceniali
swe straty na

# * *

Dyr. Józef Hakenberg zamiast po.
winszowań noworocznych składa
W
administracji zł. »0 (trzydzieści)
na
bezrobotnych m. Sosnowca.
* * *
Do kasy komitetu dni przeeiwgruzlit
czych w Sosnowcu wpłynęło od doktor®
stwa Ryderów 20 zł., od (jyr. Serveaa.
25 zł. i od dyr. Jaguczańskich 25 zŁ
o
-------- o-------- Zycie gospodarcze..
GIEŁDA.
Warszawa, 28. 12.

Gdańsk 174.30
Holandja 359.00
Londyn 30.65
Nowy Jork 8.924
Paryż 35.03 — 35.02
Praga 2641
Szwajcarjá 174.15
Włochy 45.50
Dolar prywatnie 8.91.
Tendencja' niejednolita.

POŻYCZKI I AKCJE.
Warszawa, 28. 12.
Bank Polski 105.00
Sole potasowe 95.00
Lilpop 13.00
Tendencja utrzymana.
3 proc. poż. budowlana 30.00
4 proc. poż. inwestye. zw. 78.25 — 78 "0
5 proc. poż. konwersyjna 37.50 — 3" '
6 proc. poż. dolarowa 52.50
4 proc, poż. dolarowa 43.25 — 43.50
7 proc. poż. stabil!zac. 49.25 — 5100
GIEŁDA ZBOŻOWA.
Poznań, %. 12.
Żyto cena tranzakc 27.25
Pszenica — 24.75
Jęczmień przemiał, kg. 20.50 — 2159
Jęczmień browarowy 25.50 — 27.00
Owies 23.00'— 23.50
Mąka żytnia 65 proc. 38.50 — 39 50
Mąka pszenna 65 proc. 36.75 — 38.75
Ospa żytnia 16.25 - 16.75
Ospa pszenna 14.50 — 15.50
Rzepak 32.00 — 33.00
Ziemniaki fabryczne za kilo procent 20
groszy.
Usposobienie spokojne.

Syndyk tymczasowy masy upadlo-,
ści Borka Skóry w Sosnowcu zawiada
mia, że w dniu 5 stycznia. 1932 roku o
godzinie 10 rano w sali zapasowej Są
du Okręgowego w Sosnowcu odbędzie
się zebranie wierzycieli tegoż upadłe
go celem zawarcia układu pomiędzy
wierzycielami a upadłym dłużnikiem,
względnie zawarcia kontraktu związkom
wego r wyboru syndyka ostatecznego.
Wierzyciele winni się stawić na po
wyższy termin zebrania osobiście lub',
przez pełnomocników.
Adwokat Dr. HENRYK FRUCHS
syndyk tymczasowy masy upadło
ści Berka Skóry.

blisko miljon dolarów.
Okazało się jednak, że najsenniej
sze klejnoty ocalały z rabunku.
Bandyci, oczywiście

spokojnie odeszli
i schwytani nie zestali, co jest tern
dziwniejsze, że gmach Banku
Sta
nów
jest stale strzeżony.
'
przez licznych agentów policji..

QWKMKBMOWWCa*
ÁÑSKI Zakład zegarmi
strzowski W. Niepoń, ulica Czysta
Nr. 7. wykonuje wszelkiego
rodzaju
reperacje zegarów wieżowych, ścien
nych. kieszonkowych, antyków, chro
nometrów, zegarów
kontrolnych sa
mochodowych i tą.
z gwarancją S-ołt
letnią,wy konanie solidne a najlepiej sią
n^zekonaó

Str. 6.

Nr. J53
WYPOWIEDZENIA WOJNY.

3TUDENCI CHIŃSCY ŻĄDAJĄ

Swędzenie ciała oraz wszelkiego
rodzaju wyrzuty skórne usuwa
KREM LAIN-AGE
■mun—miwnnai
z kogutkiem
jest to idealny nieszkodliwy ko
smetyk, usuwający wady naakór
ka tak u dorosłych, jak i u dziec
R. M. Spr. Wewn. Nr, 3534

DROBNE OGŁOSZENIA.

Na tilica«li Náiikinu studenci chińscy urządzili olbrzymią manifestacje, celem zmuszenia rz-tuti nacjonalistycz
nego do wypowiedzenia wojny Japonji. Podczas demonsttacyj doszło do krwawych starć, przyczcm gmach rządu oraz
inne budynki instynieyj publicznych zostały poważnie uszkodzone.

SŁUŻĄCĄ do wszystkiego potrzebna.
Zgłoszenia Dr. Glück, Sosnowiec, KoL
łątaja 11.
POTRZEBNA panienka, lat 15—17 do
posługi w gabinecie
dentystycznym.
Dąbrowa, Okrzei_35.
____
POTRZEBNI: służąca i kelner (kawaler) Restauracja Będzin, Rynek 7.
STAŁY ZAROBEK dla agentów wy
mownych. Zgłoszenia osobiste Strzemię
szyce Warszawska 100 mieszkania 2, po
dwórze, lewa oficyna.
LOKALE.

UROCZYSTOŚĆ CIĄGNIENIA LOTERII PAŃSTWOWEJ W HTSZPANJI.

LOKAL sklepowy
wynajmą, dobry
punkt. Czeladź, Bytomska 56.
MÍESZKANÍÉTdo"wynajęcia, pokój 3
kuchnią w Milowicach, ul. Saturnowska Kr. 37.u gospodarza.
DWA pokoje z kuchnią do wynajęcia.
Wiadomość w administracji.

SKRZYPCE, mandoliny, gitary, mandrole, futerały najtaniej w księgarni
„Polonja“, Sosnowice, Hale „Rozwoju

Oslrzeżene.

Chcąc nabyć proszki od bólu głowy
■ „KOGUTKIEM“ Migreno - Nervo
Bin“ należy żądać takowych w orygi
nalnych opakowaniach Gałeckiego: zna
nych od lat trzydziestu Przy za kupnie
Sroszków z „Kogutkiem“ „Migreno "ervosin“ zwracajcie uwagę na opako
wanie i odrzucajcie uporczywie pole
cane proszki łudząco do naszych po
dobne.
Oryginalne opakowania po 5
proszków — pudełko 75 e oszy.

Osoby, dla których przyjmowanie
proszku stanowi pewną trudność, mo»WÄÄ

Ma

Do tegorocznych uroczystości Bożego Narodzeniu należała w Hiszpanji
szczególna uroczy? tt sé... ciągnienia lo terji państwowej z głównemi wygranemi 15 miij., 8, 1 i jednego miljona pese łów. W loterji tej wzięła udział cala
Uiszpan.i i, a zainteresowanie było b; k wielkie, iż jak to widzimy na ilustra
eji salę budynku, gdzie miało nastąpić ciągnienie, już na 24 godzin zostały
wypełnione przez tłumy oczekujących uśmiechu fortuny.
NIE BĄDŹC E LEKKOMYŚLNI II
NIE KUPUJCIE WYROBÓW WĄTPLIWYCH !!
PAMIĘTAJCIE, ŻE PREZERWATYWY
„PRIMEROS"
mają już ustaloną opinię, jak o z najlepszych
na e -sza.
py:K»r.i.uiJJM—liWłl I,limu IIIBIUIIIiiMI Uhl! ÍT '1 I IIHTili IIIIMIIIII liii

bierki. Opakowania po 26 tabletek w
pudełku. Cena zł. 1.50 gr. Żądajcie ta
bletek ..Kogutek - Migreno - Nervo6in w oryginalnem opakowaniu Ga
see kiego.

REKLAMA

JEST DŹWIGNIĄ HANDLU:

Od niedzieli 2« grudnia r. b.
Perła produkcji francuskiej

KINO

, ARS’

Pociąg

samobójców

(LE TRAIN DES SUICIDES)
W rolach głównych: Wanda Greville, George Colin,
Vida lin
Dąbrowa Góro.,
Nadprogram: TYGODNIKI DŹWIĘKOWE.
ul Sobiesjiiyo 6.

Robert

Od niedzieli 27 do wtór! u 29 ąrudnia
„Niebezpieczny Rai"
CZOPKI H EM U KU ID A LN IS
„Varieol“ (z kogutkiem)
Usuwają ból, pieczenie, swędzenie,
krwawienie, zmniejszają guzy (żylaki).
Sprzedają apteki.

Brodziszem i Samborskim

Kino-Teatr
Atrakcja

„PALACE"

Nadprogram
TRIO ADOLFdNI

Dziś ostatni dzień film dźwiękowy

KINO
ZAGŁĘBIE
dawniej
Kino-Teatr „Udziałowy”.

Buster Keaton na froncie

KINO

Piękne Kasety, rozpylacze, .manicure,
perfumy, wody kolońśkie, ozdoby choin
kowe poleca: Skład Apteczny A. D.
Rosenbluma, Czeladź, Rynek 13. Ceny
zniżone. Obsługa solidna. , irwent it«,. ir-m. , n i , ■
«-T
SPRZEDAM kozetki po 35 zł., otomanę.
Sosnowiec, Kołłątaja 10, oficyna II-gie
piętro.
,
DWIE HARMON JE dwurzędowo, ustrój warszawski 12 basów i ustrój cze
ski 8 basów. Będzin, Ksawera 12 Dziedzic.
_________________
SKLEP spożywczy do sprzedania z to
warem oraz mieszkanie. Gołonóg, ko
lcują Laski dom Jana Ciągały.
Zgubione dokumenty.
CHANA ERLICH zgubiła dowód oso
wydany
przez
■bisty,
—
■■nu
u ■ i mier-nwe-łstarostwo
ewiei*en-e ■-1■ ■■ I —, .Będzin.
--M
RUSZKOWSKI KAZIMIERZ (drugi)
zgubił legitymację zasiłkową, wydaną
przez Magistrat Czeladź._____
STEFAN MITAS zgubił książkę woj
skową i kartę mobilizacyjną, wydaną
przez P. K. U.. Sosnowiec.
■ i iw ,m p. .
i■, ie ■ , im 1 i ,.r ■ , u u. lim
ANTONI NIEWYGODA zgubił książ
kę wojskową i kartę mobilizacyjną, wy
dane przez P. K. U. Sosnowiec.
URGACZ WŁADYSŁAW zgubił "ksią_
żeczkę P. K. Ch. wydaną w Sosnowcu.
ZAGINĘŁY KWITŁ lombardowe je
den na nr. 1639. drugi na nr. 1471, ta_
kowe uni eważniam.
WIGDOR ZYLBERSZTAJN™^tibił
książeczkę na klacz Nr. 340745.
UNIEWAŻNIA się zgubione 2 weksle
bezterminowe na zlecenie Jana Pasz
kowskiego, 1) na 100 zł. wystawca Woj
ciech Szot. 2) na 5C zł. wystawca Frań
ciszek Paszkowski.
UNIEWAŻNIA się zgubioną książką
kasy chorych, wydaną w Kielcach na
nazwisko Wiecha Tadeusz.
MILCHIOR ABRAM zgubił książeczkę
Kasy Chorych Nr. 177311, wydaną
w
Sosnowcu.
RÓŻNE.

Atrakcja

Tańce i śpiewy w wykonaniu cudownych dzieci ADOLFIN!
G. BAJ6ÖRD wirtuoz na organkach. GUO MILANOS numer «donowo-akrobat.

Gwiazdkę

POLOWANIE do wydzierżawienia we
wsi Porąbka, .teren obejmuje 1.4(H) mór"
bodzie wydzierżawiony publiczną licy
tacją dnia 31 grudnia o godz. 3 popo,
ludniu w domu szkoły.

Od wtorku 29 grudnia b. r. i dni następne wielka bohaterska
epopea z dziejów walk Narodu Polskiego 1906 r. w najwięk
szym filmie sezonu

Dziesięciu

z

Pawiaka

„PAW”
Nadprogram: Chór Dana i Tygodnik.

Dla młodzieży dozwolony.
Następny program: „Z WYCIĘS I WO*
w roli głównej George O'Brien.

W rolach głównych: Adam Brodzisz, Bogusław
Samborski
Karolina Lubieńska, Zofja Batycka, Józef Węgrzyn.
w
Wobec niezmiernie wysokich kosztów dzierżawy filmu ceny
Strzemieszycach biletów nieznacznie podwyższone: Balkon 1 zł. 50 gr.
Sala
I m. 1 zł. 25 gr. II in. 1 zł. Bilety ulgowe nieważne. Muzyka
ściśle dostosowana do obrazu. Początek seansów w dni po
wszednie od godz. 5 ej, w dni świąteczne od godziny 3-ej. —

Druk. JT.v lu-xm* Zajdehm“ bwiiitw mJ, '*'“¿1 traína .Liel» 4si4. Redaktor odn.: Józef Oskóíski

