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ZAPRZEClENJE NreSCfSL YCH WJE

STAN ZDROWIA MARSZAŁKA

PIŁSUDSKIEGO. /'"!

War s z a w a. (Tel. wł.) Stan zdro- \j

Przyjazd Ministrów do Batowic.

wia Marsz. Pi!:;udskiego po rawił się, go- Warszawa. P, Mlni ter Kwiatkowc;k: I Grażyńskim na czele. Nast pnłe go e
rąc ka osłabła. Mars ałek Jednak z , ole- wyjeżdża w sobotę 26 bm. pociągiem udadzą się do. Chorzowa i Welnowca w
,ema lekarza pozosaJe nadal w lozku. wieczornym w celu odbycia konfercJlcH lowarzystwie p. Wojewody, gen. kon
z przedstawicielami przemysłu. Towa- sui a Szczcpańs.kieR"o i p. Rudow5'kiego.
JONFERENCJA P. PREMJERA Z p, Wł rzyszyć mu będzie sekrctarz p. Peche. O godz. 1,30 p.WoJewoda podejmuje pp.
Pan
Minister Za:lcski równicż wyjt'dzie MinistrÓw śniadan:em w apałrtamentach
CEPREM JEREM.
War s z a w a. (Tel. wł.) W pj,\tek na jeden dziej) do Katowic w celu bcz- prywatnych, w kt6rem we:m1ą udzial
porozumi'cnia się spraw:(' m. L J. E. ks. bi:. kup Usieckl. marS1..a
minister Bartej udał sic do Bclwederu, gdzie pośredniego
szkolni twa na G. Śląsku w zWr zkil !ck !5ejmu WoInv i przed5tawkietc or
odbył dwugodzinną konferencję z Marsza  z nadc.hodz;'tc;ą sesją Rady Lig-! Naro- g.anizacyj społecznych, O godz.. 4,30 pp.
Idem Piłsudskim. Tcmatem narad by y dów. Towarzyszyć będzie mu zastcpca Ministrowie przyjmą delegacje .1m..J..

CI o potyCZCE.

Warszawa, ZamłssZl.:ZOt1O \\' ..Hau'
d'elszcit"ung" wiadomość rzekomo l No

wego Jorku o sz.czeg6ła iokowat1 o
pożyczkę zagrankzną dla Polski. Wla
d0nJ06C ta, jll'k i inne Z tróde! pryWa

tnych. ktÓre poprze<!ldo ukazały .fII

pismach. n odpoWta<lR f'T"lI.wr.1e.

fllJA 84NKU OOSP. KR.AJOWEOO
W ODVNI.

War :>; a w:t. (Te!. wf.) I marca br.

Batik Gospod. Kr:1!owego .1[wiera swą fiIJe
5prawy. które znaleść iC miały na najbliż wydzi.1tU zachodniego w M. S. Z, p:m ., V.Q.\Jssbundu"). Wieczorem Zarząd 1-a w Gdyni. fil,ia ta będzie :o:ałatwiała WSZY'
stkie sprawy bodzące W zakres banko.
szem posiedzeniu Rady Ministrów.

Lipski. klad6v,r- c1iorwwskich wydaje obmo w

Szc?;e 6!nl\ uwagę Y.Wr6c'! ona na uchleleale

Ministrowie przybędą o odz. 8,05 ta- Kr61. tlucie. O R'odz. lO-ej nastąpi od kredytów ludności pomorskie} oraz III

PRZYWRÓCENIE KREDYTÓW NA DE no i zostanq powitani na d"'orcu prZl'Z jazd pp. M il1i trÓ\V do \Varsza.wy.
LEGATA PRZY LIDZE NARODÓW.
przedstawicieli władz z p. WOjewodą

War s z a w a. (Tel. wł.) Sejmowa Ko
misja skarbowo-bl'd!etowa zakończyła swe
obrady nad budżetem za rok 1927/28. Na
wniosek referenta senatora Buzka resty.
tuowano kwotę 100,000 zł, Da uposatenle
stałego delegata polskiego przy Lidze Na.
rodów. Podwyższono r6wnież etaty po
selskie polskie w Bukareszcie, Rzymie I

w$pomn :mie kredytami rf)Ż11}'ch przedsię

bior!:tw na wybuetu .JJiaJ

!Ul cela

podnle lenie. rolnictwa 1"tybo1ÓSłwa.

Poza budową chłodni dla ryb '" Odym

Wyjozd P. WOjewody Groivńskiouo do Genewy

jedna 7. picrws?;ych akcji fllji Banku 1118 b

ntworzenie kredvCów dla rybactwa Ił-

skicgo w WJl!IOko'oI 100,.0CNI rl.

nastąpi 2.g , marca. ZAPOWIf.OŹ lNltf.NlA CENY PA
K a t o w i: c e. W uzupdnicni\l WClO' lcczefJst\vo polskie na Śląsku wita z KO- PORTÓW.

Paryżu. łącznie o 800.000 zł. Podwyższono rajszej wiadomości dowiadujcmy się z racom uznaniem. P. Vlrojcwoda Grll:! '(!. \,.. a r s 1. a 'IV a. Mln. CZl;'chowlcz
budtet PA T o 25.000 zł. na utrzymanie pla mj'arodajnego źródła, że wyjazd P. WC), k! jest świetnym znawcą prohlcOl!"! 7.01proponow:\1 na Rad1.Je Mlni!itr6w. kt6ra
cówek prasowych w Waszyngtonie j Lon jewody Grażyńskiego do Genewy w l.':órnoś\:1f-kielto i ż\,'iqzat1l' o z nim .':\- onradowala 11<.'7. premjera I wicenremjera.
dynie,

Wniosek prawicy o skreślenie z budżetu
1.800.000 zł. prr.yznanej przez sejm na bu
dowę fabryki azotnial;u odrzucono. Wnio
sek przrwróccnia kredytu na Rade prawni
czą nie uzyskał więksmści. Odrzucono ró

chaTaJ<terzc
rzeczoZllawcy
za !tdlli('(! f S,I.
adtJoicnia
szkol
y mpewł1I.
ej wej
10t('1
,'l1mie.is7cllic
:lW. pa %porMw
mniejszościowych
w Wojcwództwi.c
możcmy
być
eQ
jcktywllu
tl'iU do1.wysoko!ici
2M . normalnych
MlnlMra

nast<\pi 2 marca. P. Wojewoda wy je- [lnIska. oonos;qca sit;' do pra"'y ;;<k,'>! jest wynikiem oh t. łłoto"e VI

dzie w towarzystwie Gcneralncgo \(011- mniC'.i<;w ('i niemieckiej, /I1aJd7:iC' \\" P. e!n11C' oraz \\ ohee p\) M,,\ ..ydo", ldeh.
su'Ja ,Rzccz po;"poIilej w Bytollliu. P. \Vojc.wod.z,ie rzetclncjto i I i ro(\ i o IJAZI ) PR ' WłCY ""...O<",, ) O\\'I":: J

dra Szc. .e"p.ań l l.ęgo. Ohl'OllCt:, f l'za polska. wyrazająca sw 'I, .., . " '" . .

DecyzJę I zt\du, wyrażającą sie w haśle: ..J)zic o po.b;kie ,do .ukoły pul- W II r s z a w a. J7 bln.. e w.
wnież wniosek o przywr6cenie l mlljona
Iotych skrc lt\lIcj(o w swoim czasie przez w 'delcgowaniu P. Wojewody OrażYJ',- skiej. dziecko niemieckie do r.koh' nic- \!.\\'owit.'. :zift.r.cI gt",",,!ctwa P w1e Nam
lieJm z fundu Lu dy pozy yjnego M illlster jcgo,do Genewy. dzic na Rad;de \..h ; lI1iecklej" Jc t nlezhlta I nlewlJtpllwle 11\11' \dOWl':'. Z \\';1fr 1:n \'\" wv!ełd';RJ:\ pp. :!anu!:r

stwa SIHaw \\'ewłH;lrznych. Odrzucono 1-.:anxlow ma być OI1HIWI.1IHl sprawa si być IIwalla pr7.e2: wszystkie bezstroll- Fa li m\'!łI. \\ O.IClech o!t"or(}wsk1. Jan
r6wnil'i. wniosek o zniżenic opłat paszpor
Iowych.

l(OMISJA EKONOMICZNA RADY MIN.

War S z a w a. (Tel. wł.) 26 bm, odbę
dr.le ię posledzcnie Komisji ekonomicznej

Rady Ministrów. Na porz"dku dziennym

.' nil r..h,,:d !1r i'es Barciil.kll dr. Sohu\skt.

szltół mniejszooc! niem:cckoici, całe spo' liC cZYnniki ś",'laCa. B{łhn:yńsk\ I ..... Dohłec'a. l tock' udaj. lit

Wniosek komisji woiskowej
VI sprawie zagrożenia granic Po'skl przez Niemcy.

HlI8KIf 'JWOI.NIF.NIF. OFNf.RUA
ROIW ADOWSKlf.GO.

War s l " \\' . W ferach woj!iko
kr"i !1oii:loski. t.e uwi(' lony na Antotrot..
w Wiluie R'encrał hron! 01.wadow kł m.

tnaJdzie sit;: sprawozdanie ministra Przemy
być w l1ajł>1it 7.rch dniach uwolniOIW. Jat
słu I Handlu o rozwoju polskicgo handlu za mj'sja wojskowa dzl da,lej obradowała nych przYIrotowad ze tronY Niemiec do łychllć P08tt:powanie prtetiwko "efa.ło

nadWarszawa.
wn.losklem(Tel.
Z. L.wł.)
N. Sejmow:ł
\V sprawieKow. Il.brodnlczclro
prz cl\\'ko
ca
PTorniso\\'v: wystąpienia
"Wobcc ujawnienia
zhroJ.
U8nlcą. Pozatcm ma się odbyć dyskusja bezpl
zenia !tran pat'tstwa. Poseł Ci c- '(Iści Polski zaltraża;ąc przez to pako
nad bilansem platnlclym i handlowym Pol
plak (stron. chłopskie) wypowicd7.lał :-;:c: jnwi europejskiemu., Sejm wzywa rznct
ski.
przeciw wnioskowi uważaj<\c dy kusję do zdalIla sprawy przed sejmem WZIl:!I:
nad sprawą obrony państwa za szko- dnie przed .i !:"o komisJ__ wotskow 7. t(t
ZMIAN\' W MIN. SPRAW WEWN,
Mówca stwierdził. że sl1oleczeń- o co wladOT11o n;ądowi o stanic fych
War s z a w a. (Tel. wl.) W zwiąlku d1!wą.
stwo ma 2:łęhokle zHnfanla do Marszul. JłrzygotOWl1r't njem ckkh I czy przL-ds!ę
& IikwldacJi\ Wydzlułu do spraw ohywatel ka Piłsudskiego. ]<tóry nie reklamuje wzięto dosl<:pne mu Środki 1111 tury poti
sklch w Mln. t3praw Wewnętrz1lych prze ri!g-dy co robi, mimQ t.e zawsze jest pri:Y. tycznej i wojskowej celem przel::wstli
nleloleni lostali w stan nieczynny radcy te Rotowany na wszelkie ewentuslnoścl. wi nia się niebezpieczeństwo z:\jtraża
o wydziału p. Sklhl(I ;ki I p. Rostkowskl.
Po dys.kusłl przyj to wnlQsek kom- jącemu Podsce, ze stron, N miec."

War s z a w W
a. (Tel.
Jak sle do
SPRA
A
EMIGRACJI
SEZONOWEJ,
W .aIkgOSDO
d d arcza.
\Vładujemy
wwł,)!iobotę
dnia 26 bm.
w Mlnl- le a nara

sterstwJe Pracy ł Opieki Społecznej odhęw War S z a w a, (Tel. wt.) 27 bm. od- ,lach wezmą udrlał cr.łonkowle komitetu

",I OJ;' hyć 1.<I,ł:lnowionł " cIII. raw. ..
morzou!\.

CZ\' OTRUCIł: . LUDOMIA8mJ?
War s 7. Ił W a. 110 prokuratorII wPt)r
nt;!o donie81rnic o nieu!\tnralncj mle\'cl ks.
Mar.ii L[]b()rnłrskj j, kiM. zmarł" w swy1D.
rnajl\t!;u ua Wolyniu w r. 19204. PodaDo, .'
ks. Luhorułrsl;:I Itostl'lta otruła w oelaclt o

sluniecia ZY8k6w majl\łkow 'ch pn oao
111" zlIlnterl'sowane. .ł..k sł7cIH . ""aeSIe'
iedc1.l' ;::\jcły k ponowułe ł sprawa I M.
ul\dr,lly obdukcję zwłok. Rer.u1tat docko.
cl1.t'ń trr.ymany jest nuMIe", tajelM'cy.
ZMIAN... I(ONSTVTUC,U UTfW8KIIW.

dzle się posiedzenie Państwowoj Rady ml- będzie sle w PrezydJum Rady Miulstrów c:kouOIt1lclllego Rady Ministrów. Wlce rl'
K o w n o. W.ldeł-ru o \Vladeltył, te
gracyJncJ. Na p()r7. dkl1 dziennym znajdzie 4-ta z rzędu n.rada gospodarcz., pośwlę- mjer Darte! oraz;>; g6r" 100 przedstawicieli w,d wystĄp' 7, pro!c:ktel1l aai'tlnny konstyta..
się sprawa emhrracji scmllowej do Niemiec, cona zagadulenlom zwilIzanym z referatem rolnictwa I wS!1ń1d7.lclczo cI rolnej.
eJl. wellłul ktOr lo r.et bvłby Jed7nle CKf.
emigracja robotników dn francji oraz rolnym I wsp6łdzlelczośclą rolnl\. W narn
powledzłalnym pueT. preaJ(łtnta republl1f11
'Prawy osadnicze w PCrII.
wybieranym przez tat, narÓd na przecł
roku, l.Ict:ba poslOw .le Dle aaualeJSleUL'
ZECZOZNA wcv T"TONIOWI.
Co 00 Pol kt. ohrłldor.1ł Wlk2łllRrlS, ..

KonferencJa OJ sprawach cukrownlclfIHI.

W a r s % a w a. (Te\. wl.) l> I przybył

:0
Warszawy drugi rzcc:toznawca spraw Komisji
Skarbu
rozPoczQły
się tlzl wzięli
obradyudzl",ł
s łjsklego
I pr:r.l d'lłn\Vlclele
plantatorów
bl. Basanowlc1.8
Wilia
al. & ue.....
IW"..
cukrowej.
W obradach
raczanych.
Na dzlsleJszem
posiedleniu
o- łany Jako do
krok
po\łtyllftf,
YtOlllowych p. Auer, który wra1. z pierw. atwle
eZYIn rzeczoznawcą p. Neugebnuerem w przedstawiciele MIli. RolnIctwa. PrzemYlIł" ma winno 5pecJalnle całokszt(\1t IJtlomysh, 'pr"J"ł proJekta r.doweIo, Waletem_

lhzYcłJ dniach uda się na objazd fa I Uaudh.I, Mln. Slmrbu. Mln. Spraw Wcwn., c.ukro,,'nlczegOo nie cofnie !iiI: prp: d mzwll\Zlnlem seJnw ł
ę;. h'łoalowych.
A[!!....1uur.e
nD-.'Wł(e;b,.pbqtAw.
W n r s z a w a. (Tel.ZUJJUlału
wł.) W Mlnlstcr _gokrowD1
1. p,unańskleJ:'orolQlsanlcm
ora" hyłero z.boru rowyJI\r.d dele,,,ojl IitewskfoJ lUt pOll'leb dr.
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Spokojna odPoQJled1 ZapowiBdź walnvch Zjazdów fI). .WapszDwiB.

Dział zagadek ..Polski Zacbodniej.'

. I Ul I znaczy się w 'Warszawie 'wielkim zja- wojskowej fest faktem bardzo domo

Kupon nr. 1

9,d Br.R r.
o ml"tnłka
OD ..'
bierze
udział
państwo
polskie.
Prezes
P I J. I"z..
d o pa
zdem
gości z calej
kuli ziemskiej.
slego znaczenia:
w organizowaniu
go

Warsz.a,wski (łzłennik "Ołos Praw- owodem, który śti gnle naJwłęk- kongresu płk, Rouppert I komisarz ge
dv" prowadzi na lamach swoich "an- szą Ilość gości zagramcznych będzie neralny - płk. ŁtJbicński nadali już
a . nlespoko
" ne ""
vskoki
KoniecIV.
maja
i początek curwca
Bezprzecznie
kongres
Y
liete ustrojową".
Ostatnio
w ankiecie
Międzynarodowy
.Kongreszamedyenergiczny bieg
pracommedycY!1
przygotowaw

(Wycill i nadesłać ",raz z ronrilp:anlem).

'. t j t l i Ołosu Prawdy" wypo- cyny I farmacJi woJskoweJ oraz czym a sekretarz generalny wystawy

a ą na .' gJenlcZfta, W ongresie spodziewane f" oceniana przez kleT miejscowy i je f

wi e C d 'Vf aj e słę l1 cy "temat Kościoła kleru i dzynarodowa wystawa sanłtarno-by. płk. Sokolewłcz posiada Jnt znaczny programu sanacji, fest barozo życzliwie:

Irtosunku Kościoła do Panstwa. .' jest uczestnic.tw.o .,przeszło 40 państw, apara orgamzacYJny. .' f wladze zwierzchnie.
Nie byłoby ",ie uego w tej an t Cle, osób zaś około 2.000, Delegaci na kon- odb d sr:ó :ol ::::
z Skąd też więc ten niepohamowdl1\

dyby utrzyrmma. b la catkoW1 ":: gres, przewatnie wojskow! lekarze, Pierwszy Zjazd Polaków z z3flranlcy, rozpęd kryiyki ks. dr. B. R. przec.iw ca.
stylu poważnym I obJe tywnym, \ przybędą. w umundt rOwanlU, ':0 d ",6wczas prócz cudzoziemców \\Tarsza- lej pras'ic sanacyjnej i! obozowi sanacji'
nadto ze stosownym nl1a'I'cm. po ". \Varszaw.łe o raz p crwszy .mozno c wa powita jeszcze w swych murach Ks. dr. Br. R. może sobi<: partyj11i'
dającym watnoścł. I p?wadze sa cJ zapoznama Się n oczl11e z naJrozmalt- przedstawicieli rodaków przebywają- być, czcm sit: mu żywnie podoba. Po.
sprawy. StwierdZić muSimY otwa:rcle, szeml munduramI armjl obcych. cych poza granicą ojczyzny. Podobno wi11i-en jOOmik baczyĆ na ro. te jako ka

że tym

g łosów. a- Prócz wspomnianego wyżej kongre- na zjazd Polaków 7. z:lgranicy prócz prano wypowiad iący si'ę n-a tamach

wanych w tej ankIecie me. OO?Or;a r a, su medyków wojskowych .odbcdzie się delegatów w liczbie przeszlo 100 maj,\ prasy. winien być szcze ólnie "umjcnn_
M'ama tych glos ów mógt słuszme wy wlańsldcłl a takte międzynarodowy gości. NajltczrueJszy napływ Polaków kryterium nie jest dość przekonywujące

wołać s i vy. a n w?t o trą kry ty- kongres hipplkł _ t. I. konnej Jazdy - zagranicznych spodziewanv.jest z Ame- <I1a ks. Br. R., to Pm't1aJmniej niech
kc.
Nieprasowe
d'Z'lWl naswarszawskie.
tez. ze. mektóre 0:wo.skoweJ, .ryki.
wetmic pod
l1owit'dzcn!L
gany
a ostatnIO
- lacfńskic
o !lwa
tem,ę mądre
te "verba
voła"t

.równie:! śląskie. zab.rały sic do kryWki sc.ripta manent" (słowa ulatują, lecz p;'

= f I :'fl
;d;i£!*SWOJe
Automatvczna
centraladtrjący
teler. słę
CI)wKatowlcacb
1J 7 t nie
;: :
dnym
zamachem
partyjne I{aszta,,Polon}!" nie:::przynosi
ny. Atak kTytyczny
mianowicie.
nietruje
Katowice.
słychać,wrząd
rozpa- I Zrealrzowa'l1i'e
iłoby
. w stety,woli
Ut'Szczytu
dobre:
ogranicza
się do omawianej
a".ldeły
projektJak
urządzenfa
Katowicach
ciągu dwóch lat.projektu
Projekh!Je
się rówmeż
atttor.a.,objcktywnQści.
ubran w S7.atv łkaptaó

J złośliwy sposób próbuje ugodzić w obszarze przemyslowym Górnego Ią- czeń kablowych Warszawa-KatoWt!Ce- S tego faktu przycho:lZ1

C3ły
obóz, rep-rezenhtjący hasło majo- ska j rozbudowę sieci telefonicznej. Ko- W eń-BerUn. nam a Iką przykrością. nienmie.
"Głosu Prawdy". lC(:z w niesumienny automatycznej centrali telefoniczne; na I przeprowadzenie telefonIcznych P<?'ą- skle.

wego przełomu. Na szc7,ególnie jas- sztorys rządu oprewa na 7 mi1jonów zł. wyrt'11łga tego od nas t9ZaC1Wtek dla
krawy
wyskok pod tym wZR'lędem po- prawdy, a poIJa<tlu szaoonek <Da spraw
Y:I
JlIżei podpisany
k kte V6: dz
jC dt z Dzialalnośt
fi) lutvm. bard1Jo
:ti or::nł.!
'=
Jąey,
inicjarami:
Ks. dr. . ..ruchomej
wpadł wbiblioteki
ferWor partyjny.
Nie mamy nic przeciwko temu. że tcki D. K. P. w 'Katowicach wrócity z ilość książek do 6000 dziet, oraz usku- go.

n. dr.R.
Br.Katowice,
R. obral sf)bic
..Polonj<t
na picrwszego
micsit;)cznego
objazdu dnia
tecznia oprawę 'książek
tórych
poprzezChcemy
wfeTzyć,
te na t
Br,
Wagony
Ruchomej
BfbIJO1 mej b'ihljote4ti
w KatoWTCaclt
azupełnra
Ikujący
Ił kaptam
katollckłe.
swój org-an. musi nas jcdnak niemilc 22 bm. W lutym wypO'Życzono 1479.0' dnio nioe zdol !lo oprawl1Ć w trware o- nie bę<tttemy Jnt potrzebowali

:1otykać.
ks. dr. zdohyć
131'. R. jakosiG
sobom
93 dzieł. Dyr
K. P. \V c1ą-1 kladki.
mhraĆ ks.wozów
Br. R. tej gon;tdej
prawdy.
kapłand1acze(;o
nie umiar
w3 wywogukcja10-dmowego
postoJu
rnch<r
f. R

uach swych na ton objcldvwny. a zwła
szcza zal1vtać nl11simv. dlaczcgo ks. dr.
NARUSZENIE ORANICY f'RANCUSK,
Br. R. pozwala sohie pl'ZV spo nlJl1ośd
Pary:!. PunkcjoItarjusze tajnej policji
walki z ..Głosem Prawdv" na złośliwc
I(atowlce, Pan 'Vojcwoda ŚhlSki dr. oelno" ieuniegn pomie -zc7.;(,,11i-a powyż nicmiockiej wkroczyli nieprawnje na te
kryiykujące 11()1 .ńln iellia pod adresl'm Orażytiski zabicga usNnie w \Varsz3wie s7vch urzędów. które jest dZlisiai 7Alpcł'
rytorjum
francuskie i aresztowali pew
.:alego obozu san ac ii lIIorall1ci. Jako
l1e o Aizaiczyka, oskarżonego o 7..111/';
dowód niech sll1 o) l1aQcpn;"cc \\' .,i;1Iki o rozpoczęcic Jeszczc w bid<\cY11l roku nie niewystarczające.
hudowy Sądu J\pc)<lcY.iTlC O ; Oilm: ,(Jwc- Dvrr.kc.ia Cel w 'V1."stowkach pr(\ stwo.
z artvk111n h. dr. Rr. f<.: "Tpk iak ..sa o,
oraz gmachu dla w rŻSZl'go Ul'Z\;U\1 jekt1l.ie w'bi.cŹtICYl11 roku btldowQ dal ł
ALBANJA KRÓl.ESTWEM.
nacja l11or:11na" st:1ła ';ie s\"nf"1lli!l1cl11 o;;6rnj.czci;() \V Kato",:cach. Staral1ia te sz c:h urzQdciw C('111\'cll oraŁ trzech pla
B e I g rad. Donoszą z Tirany o przy'
ir\valtl1. uci"kn. 1'\1\ .(')W pa1 ł ..iI1\"cl1 i h,'z

nowe budowiE rzqdowE w Hołowicach,

prawia. tak też i or al1 te o odIanIl! 110(I1YIl1
IIlnjq l1a ccl,u
<:bok
dm.lia pracy
bczro:\\I :ld
c{)\ve
ln:y-ch . na .g" arrłcv Czcchosto' ) otowaniach wojennych w Albanii. Powo.
takze
l zapobIeżenIe
ma'blwl
iC) I.cNICtnIcc1\le.1.
łano pod broń kilka roczników, Achmed
"Gros Prawdy" !tc l ."

-LIL

'A na korku artvknt!1 i.aki !1stQP:
,:rak
jakw
kobiety
Polki
z POl11orza,
.fjf...................e..U!
słojąc
obronie
swc.i
c7,d. zaPTzysir;gly.
_ . - .,,*.
&\

za
bez?zes;:cz
11i,c. KU'l"jerka"
czci ko iece.
a. .a ..,.
sobIc
łx>jkot "Czerwo!1cg-o
. Rok J, JOK
I a K-.. ..H1L
T cle f o n Ił
O
wszvstklC Polki s\Vwdomc tej sol1dar- . . \ . J N <) 10!.\ .

logu zwołał na zjazd naczelników plemiClI1
na kt6rym rozpatry-,vano sprawe proklam,t.
'-.Ii \\. Albanii kr6lestwa.

OSTRY TON ANOL,O WODEC SOWlł:
TOW.

L o n d y n. Przedstawiciel Sowietó'"

11 ości w tej szlacltrtl1cj walcc zr;łosiły I\.atowlce, IIlca św. ,ana r. l ..

Rosenhol1. wr('czyt note l.awlerah\c z;1ża

'P r a s a, powinle-n al1ąć męż ie w mity - Materiały na "

dJl'ncję u Chamhcrlalna, It'cz odpowiedziano
mu, te- Chnmberlaln iest zai('ty. W końC11
doręczono mu notę :mglclskĄ. zredn:-;owan:j

. wą solidarność. tak ooecnie cały or;<il Ci NAJSTARSZY NA MIEJSCU SKŁAD MANUFAKTURY . lenia rosyi kłe. Roscnholz poprosi! o au

: J n a l .\;d ;

obronie swych zttć ł zasa rellr:irovc , p o li c i e I i h I c \I z.n ę UrzQdmkom ponsfwowym chustki do odkrvw1\niu

w o5trze,łszYT11 tonie.

darny b o j k o t t e; . z g a nr: r e n o - udzielamy no bardzo dogodnych worunkoch kredytu!
yw.a
zepsucie,
jakie
s a 'n R.
a c yumial
j n aiWdna,
. Barchany. zlo
plot.., ze- .I
wien
p'olski;
wid7-ąc
;k cy,
\ .n sicie
dkatolicki
sięjedwabie.
zd byćaksa............................

KONCENTRACJA WOJSK SOWIECK.

dając jej należytą od wę p-rzcz soh

Londyn. \V Tokio otrzymatlo ti1nt
wiadomość o kon entradi w"jsk sybe



rVJskich na ranicy .MandturjL
na tego rod7..aju wystcp pod adresem
INTERWENCJA ANm.LSKA
całej ,.sanacyjnej prasy" I .,z angrooo- dzie ks. Br. R na łamach "Polski Za- niema wspólnego z sanacji' moralną.
W NIKARAGUI.
",anej sanacji", mnsi pozwolić na odpo- chodniej" pozytywne dowody tutszego Powinno h)'ć, ró\\'nicż ks. Br. 1 . wia
wJC{!t z nasze.! strony. szacuuku wobec Kośoiora katolickicgo do 111\1. że J)1?eciw napaści o\\'cr-n ..Czer
Nowy Jork, \Vidkie. wraż nic 7.robit.1
Z górY Jedl1ak zapcwnimy. że - i k1cru. 01'az pcłne 7Jfozulnicnie tlla wOllcgo Kur.kra" l1a kohiet\' .-. Polki z tu wieść. iż !}oset an\:j\'hld w Mał1ai I!;)
.::hoć :h"jeccy tylko lud.zie Jestesmy - spraw religjl i poirzeb Kościola. 5k;\u- Pomorza. zwróci! siG rówIlici. ostro \\'r(,'czyll)Oslowi SI.Ił1r1\\' Z,iedn. not . w
Jecz przcsfrzcg-ając etyki katolicldej, w że wiGc tc knywdzllce uo óJlIicnia pou orgal1 sal1ac ljllY w TOl-tl11il1. "Pr;;cg"I.1d ktÓre.i zi1'Powiada. iż J\ngHa wobec braku
myśl pr;r.ykazania: "nie m6w falszywe- adresem cale; pmsy sanacyjnc.i'? .Jeśli Zachodni". .kśli Wil)C ks. nr. I . \V .ka g-warancv.i ochrony iycia i mkniO) s\\'ycJl
go świadcctwa przeciwko b1iźniemu narn ks. Br. R. odpowie na to. że "Glos w.le (akie rażacc hr:łld or,lcnt;1C\'jlll' \V ohv\\.atell. zamierza wysIać okr(,' t y \\fl
swemu". rozprawimy się z Zi\r ltami Prawdy" to przecld rówTtid organ sa- ist'Otnylt1 Lltaraktl'1'ze pra<,y sanac\'.hll .I. jCli!lC ua zachodni\' wybrlcże Nic'ar.1 tli
,ks. dr. Br. R. przeciw sanacji, w sposób lIacyjny, to bynajmniej nic zdola h'm to dlaczego zabiera sit; dp pi al1ia (1 lem. : l'\V{'ntnnlnit' przeprow,hizić w"S,ldzen:c

SJ>o}mJny j rzeczowy. usprawiedliwić gencra\izuj!\ce o ataku. na czel11 k nic rozumic i dlacT.e1ro po

wojsk ang"il'1sJdch,

Nojpierw malutkie zapvtallie: Dla- Wszak tą sarną uprO'Szczm1ą mctod:\ suwa si do poh;o.pinjących oskarż!'''1 pod W'El.KA KATAST OI'A l\.Ol.ł.'.IOWA.
eugo to ks. Br. R.. atakując "Glos rozumowania mor;lIbyśl11Y stworzyć ta- adres nt cn/eJ pruS 1 sanacyjl1l',i. ktlSrc)
M c k S I k. Wczon\j nastąpiła na lin,11
,Prawdy" potępia równoczeiinie caltl ką pseud.ologicznl\ formułkę: "skoro ks. nnjwidocwil',i nic zna i nie czyta. Ks, KOlllpilw-. Montt':rrey wielka katnslrofa ko
,,"as sanacyjną... nawet nie waba sic Br. R. jest niesumle1111Y w swej krytyce. dr. rk R. POWi't1110 hvć rówl1iri wlado lejowa. Z llkwyja !tiony('h dot tchl';:a

wz:vwać do bojkotu an<lclf? to kaidy !lIlty piszący kshldz jest tald mcnl. że R 711 li Marsl.:ll1w Pils11(lsld(' n. pnrc I.yn wykoleił sl(' ekspres. Jest ol(()10
.H) zahitych 170 rannych.

f qłska Zachodtlla"
na ląsk1t.
"Przesam".nic
J zH(ł
sanacJi
tnorallll'j
. wn I'VPITzclltn.ie
s(nsl1l1li.tlpcłl1
dn
gl""PIłrIUłnY"
w Pozl1aniu. ..Przegląd
Tak jednak
rozumować
możcmy,
1«) c.I{)ta
kato1ickil'}
Zacbodni" w Tormliu, "D7,i'C11I1ik Lwow- bo hyłhy to oczywisty 110nscns. CZCIUŻC ;iyczliwość. Nic wladoltlo lIa11\" nic o
Poseł 8merykall!;kl Stetsol1 pO\Vl"l cił
ski" we LwowIe, oraz tvs.t'odnik "Prze- wobec teR'o jest a'tak ks. Br. R.. oparty tcm. hv t11i 'tizy l zt\lkt11. a wladr.:ul1i
10m". tówn}' Ofl{an "Zwii\.zktl Napra- na wykuzancJ, nf dO'Pus7..czalncJ log-Icz- knśdetl1cmi i tniały ,ial,ks rozdż\\'idd. do 'Varszawy i ohJął uJ'z<.'dowanie.
Zmarł profesor chemII 1111 PQHtechnl
wy Rzec ypaspol1te'f', to E\ wszystko uJe, podstawie? natomiast zna,ne nam są objawy wybit cr lwowskiej
i byty rektor śp.. Wiktor
m1\'ftnv 8ftJlad. A czy ks. Br. R. potra- A jeśtł b. Br. R, W ataku sWym na neJ hannonJlrnlędzy whldzaml Państwa
SVłlrcwski.

.6I1tV tt6r'JnuŚ z wymienlonvch brp- pr sanacYfn" f;ytuJe nawet takle'f<> a zw1er7.cltnośclą Kościoła. Jeśli zatT7.Y . W Q lersc)' poslowle.so Jall cI Kro.
06'łA\ W nn.1{Ó1nośeł "Polsce Zacho- "Czerwone!(o KurJerka." to Jak n.a7.Wać mamy IQ na chwilę na stosunkach ,, tą złotcnlcm mandatu. albowiem obec
'dnieJ" wYkazaĆ wrogie stanowJslro wo- lego autorską obJC'ktvw11OŚĆ? Komu skleII. to wIadomo nam tet. te d1.lałal

Ko cloła czy kleru? Nie potraft te- lak komu, ale publicyście powłmo być notć p, Wojewody dr. Oratyń '1cI ('\.
ao.b..Dl..Il..uaz.vwt,
. .wJadoun.1.e. .uSc Jedoam b. orzedsta.wJde11

na sy>tuac.la parlame-ntarna unłemotltwla

Jakakolwiek, dzlila.1no$ć 01l0Z3lCY.łna.
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glonych. Pręciki, w liczbie pięciu, przytwierdzone są do korony.
Słupek Jeden o prostej szyjce nad zawiązkiem owocowym. czvlJ
zalążnią.

Ody zawiązek dojrzeje, staje się rodzajem 1I1; ll'l'" I':hlc
(ec7,ka horebki) pełnego ziarnek
Kluczyki używane są także w lecznictwie.

Rozrywki umysłowe.
Szarada.
:k lk sC d:: I

""od. Cut"nlk ,Polski Z.chodnl e/'

z.

iły zmienić sWlwol w pllcae

Kupon Nr. 1

I arobić lud.1 dobrymi.

Ą tem byl grotoy, surowy,
"owleclzą RÓry, plrowy.

(w,... I _d.la. Wf.. . ronrł lIIlem).

NII"ty ułołyć litery lak. Iby ulwto
rzyły:
lewel, ł2.kuokres
prlweJ'owOc,
z gó"
nI dół:od
I. opłl
CI88U, 3.1111'\
te6skle, ł. potrzeboe do 'oajlola cz 6c1
teluoych, Ił, IOlClel dowód.

Kwadrat m.gIeID,.
I. 2. 3, 4.
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KatowIce - Luty

Miody Czytelnik
Polski Zachodniej

Dodatek tygodniowy

Pieśń kowala
Stuka" dzwoni
Młot w mej dłoni.

Gdy telazo w kuźni kuję;

Rąk też ni,gdy nie żałuję.
Bo pr6tniactwo zdrowiu szkodzi.
Pilna praca szczęście rodzi.
Kocham ja sw6j stan.
Bo w nim jestem panI
Hej ludzi s !taJ

Ogień błyska.
Do kowadle kują młotg:
Będą radła" brony. gt"otg,

l podkowy dła konik

I pług_piękny dla \"olnlkaa

. Kocham ja sw6i, tan.

NIgrcd, II dobre rolWl,nal. obu 11.1.16.0 I Nr,' Mlod... '"Ib.
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Bo w nin' !estem panł
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Jak Polska przyjęła chrześcijaństwo,
Mówiłem wam kochane dziatki w Jak cudowny spilsńl' (){17v.

'ki' wzrok syn Zlcmlomysla Mieszko' czyli Mieczysław. OtÓi
tell Mleczyslaw po śmierci ojca swego zasladl na tronlc pr1 !dm.
Byl on poganinem, nie zna' ani wIary święteJ. nie chodził do kn.
ścloła, bo Ich nawet w6wczas w Polsce .leszcze nIe hyło. a lIa \I" d
,"ial, Jak powiadają, sledm ton. Martwił slQ jednal\ Mieezysłctw.
bo ole mial nna, któremu mógłby tron zostawiĆ. A przycho' I 11
Ju! wtedy do Polski pustl'lnlcy, ludzie. kt6rzy wyznawali \\'I'"ę
'wJętl\ l przyszli. aby Iti między poganami sZ<'rzyć. Jeden z 11' :1
"oradz/' MlcczY5ławowl. aby wyhral tylko jedną żonę. przyjął "
rę chrze c\janską, li 86" mu poblogosławl I da syna. Mleczy,' \'
nalTlyśhł się, nIc wreszcie przyszedł do przckonanla. e rada. ł
dobrr" wysłał do s,volch sl\sladów Czechów. którzy jui byli clil"lc.
'cIJanam! i pro il króla czeskl o, aby mu dał córkę swoją DlIhnhv
kę za tonę. Król có!.c!>ki włedy powiedzlaI : "Dohrze. dam ci 1no'",

córki; za t.onę, bo jeste dzielny I rządzisz wielkim krajem, ak .I'

pierw przyjmij \VI!\rę hrześcljańską, a bt;dzlesz szczQśllwy". ,"1 ';

IZko z odtll sit; na to I ochrzcił w Onietnie a nastcpnlc o cnij :-,ię
I [)ąbr6w 1< 1\. Jolko d()hry pan I dbajl\cy o sw6j nnród. niedośĆ. Ż O

lobl' łbawlenlc duny zapeWflłł, ale jeszcze chciał. teby w en lej
Pol s,;:.' zaprowadzon& była wiara chr7.ckljar'lska. Kuzał przeto
rozmalt bałwany po ar'18k t', które W6WCZ8 czczono JItI(O bogów

paUć , w rzekach topiĆ, l.Jdzie wte<ly obawiali się, te znicwa enl

bogowie będą &111 mścić na Mieszku, ale ten Ich przekonal, te IIIc

mu sle nie stało, a nawet dobrze powodzI. Wtedy poddanI MIl"

łzka poznall, te bOR'oW'le Ich nie maja tadneJ slłv. poczę)\ sIę ,..o
nich odwracać I p'. ' :rj)l1ować wiarę chrzcścljańskq, bo dopiero
W!t..dy przekonali !C, lt: tylkO' ona Jest prawdziwą. Mieszko na
mIejscu zburzonych b;'lwat16w kazał stawiać krzy te I Mękę Pań
.h. w czem Dl\brówka, Jako poczcIwa tona dzielnic mu pomagała.
nawracając ludzi swoją pobotnoścll\. dobroclf"l I bogobojnym przy.

kładem. ByU td I kslęb. którzy Mieczysławowi I '01(0 tonie \,0"

magaII. mJanowicle arc:vJmkUilł Jordan, co opowiadali Ewangelję r
utwierdzali w wJor1e,

A powiem wam Jeszcze. moje droglf! d!lecl, te dotychczas
Polska nie stanowiła Jtd.nej ca'oAcl, by lo wicie częŚci, które mlnły
Iwoich panów I dopiero, idy nieprzyjaciel napndał. łqczono swoje
wojaka, Nie 'It,ło to dobre. bo wleci', te Im kraj z więcej czt; cJ

tJ, ,kłada, tlm I.t sla_II,. Trudniej mu oprzeć się wrogowi, o

t64 Mllclysław I idy prz"ft' \Y1ftrę chrzcAclJm'lskl\, połączył cliły
kraj pod swoje P1l1l0Wlłllle. WSJlolllnłałcm wanl kiedyś, te wt uy
kraj te" nazY\' ano PolanatrM, a ohecnle l.aczę!o go nazywać Polsl(ą.

= SłitWIW
hardzo
dobrze
zrobł , te
połl\c:lJył
wszystkie
bo
WCZU
cł",le musiała
&tacza.4
clętk."
wAlk, &częŚcł,
okrutaa,mł

N. tt!4 ftłflt

'dMv drzemał przy kołvsce.., OtM wyskoczylon przez okno na
oj,(r<\J, Rdzic matka pella buraki I póty ją szarpał za spódnicę I
\\ ,;I"oal. a df\RnQI do chaty. a matka zadziwiona poszła za n1m 

I dopiero wbanyla, co sil; stało... Led\vie docucila się \,:tedY
dlj l:ka! Od tego zdarleni Pok H;hal ';lIlv trska jeszcze więceJ.
Marny te z IIlcJ.!o nIejedną uciechę: jeśli wyjśĆ z domu bea
:zapki. a powiedzieć pSU: Łysek I przynieś 1111 czapkc! - to, wnet
bicg-nie do domu i póty szuka, aż wyna,ldzlc cZ31))kę I p zYlUesle...
AliJo ZII()W lubi chodziĆ z ojcem na polowanie. szcze 6htlcj na łąkO

na kaczki: wlazl do wody, ploszy po trzcinie I kępach stare ka.
czkl, a młode łapie I często tywccm ojcu przynosi.
Wiem, te są psy takie, co umieją na dwóch lapl(a h słuty6,
ta(Iczyć. sltuki rÓżne pokazywać; nasz Łysek IC O nie potrafi.
jest to proslY kundel domowy, Ale jabym o za tadnc o lI negO
psa nic oddał. bo to prawdziwy nasz prlyjaclc1, rozumny { Wierny'
stró n/lszej chudobV,
To tc . klcdy zeszleJ.!o lata Rryzl się on z psem wścleklym.
który zjawll siC; W naszej wsi I wicie psów pokaleczyl, byliśmy
bardzo zasmuceni. Wymyliśmy zaraz Łyska dobrze szarem my.
dlem, ranki wypaliliśmy rozpaloncm telizem I wzlc;liśmy !lO na
lalicuch. Na sr.czl;ścle przesIlo kilka tygodni, a nnsz Łysek wciął
bvt Jednakowo wesÓl, jadł I pil dobrze - nie tak. jak Inne psy.
co się powściekaly... Przekonawszy się. te pies. zdrów zupełnie.
puściliśmy go na wolnośĆ, Tego dnia taka byla radośĆ w naszej
cl1aclc, jakbyśmy najlepszego przyjaciela odzyska1H

J.
Ze świata wierz t, ptaków f roślin.
PierwlQsnek,

Zbllb sle włosna , w n{edluglm czasie ł"kl pokrYł" sft
kwiatami. Nie br.k Icb bed le tałttu I w lesie. Trzeba więc. ko
chane dziateczki, ,byście pOlnaly wczesne kwiatki wiosenne,
Otót bardzo wcze ną wiosIłą na łąknch I mhxlzach wld le6
motna blado-Mlte wlatkl plorwlosnka, nazywane nieraz - kluczy.
karni, Jestto najplerwny kwiatek. wyrastajl\cy z pod śniegu,

Llśclo Sił odzJomkowe , kosmate. doŚĆ irube I pomarszczone.

Kwiat, ni ał"blkach umlollClono, zebrane \V arona. a w$ZY'"
.łJe
zwrÓcone są w Jedną stronę. ,

I KaMY kwiatek ma jasno-tółty kielich, zrośnIęty, o plocł, ..".

&Bcbe. łb'g jest 1oł 1Vł.ł... tW)'ot1ł-. z p1 c1u 6\v' ..
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".dzie dzień 20 marca
6-ł-a
rocznica
plebiscytu n{k
.o:; całą
:Slzi=ićic
r:.:.z ' I;
h ·sit
się
na gwiazdy,
znać
Polskc

1)
Komitet abc odowy rozpoczął działalność. óJ1z t'f icl icln: JI h
.., z fnicfatywy związku Powstańców poszczególne sekcje, ja.k obchodowa, kszycb miast. jak Warszawy, Poznania, mądroścL Nauczycłei musi być dalej l

ta i.IQskiego. torów.

\5Iukłch zebrali się w paątek WfeClO- porząd'kowa, komuni'kacyjna, prasowa Toruniia. Krakowa, Lwowa., WBna ltd. dobrym śpiewakiem, muzykiem, artyst

rem w sałi hotelu Savoy pu.edstawi- f t. p. Tymczasowa siedziba komitełtu wy- teatrainym i reżyserem urządzającym

c:ele organizacyj &POłecznych, zawod.o- Istnieje zantiar za,proszenia na ten konawczegQ mieści się w' biurze ZwląZr przed.sta:wiema, na które raczą czasem
wyeb I pOlitycznych celem utworzenia obchód przedstawicieli rządu centralne- ku Powstańców ląskich w Katowicach łaskawie zjawić się różne wielkości":
Komitetu obchodu VI rocznicy pleblscy- go, Sejmu i Senatu oraz delegatów wlę. ul. Plebiscytowa nr_ 1, IV .P_ tel. 766. poblażliwie skrytykować stępy 3111<1'

Z raJn;ema Województwa wziął w Ilu to mamy poza sferami na'\1cz\"Cid

ramielIta
D\"rE:kcii
KolejlPrzyb}.la.
p. radca Wój.
.... którzy
dzięki
swojej
wymowi-e
(np.l\ich,
prał
zebraniu
udział
p.
redaktor
zPo!jRoda
y icy),
t . sklemi
ludzi
na r6tnych
stanowi
d,k,
z
rar,I'eni8
Gl6W'I1ej
Komendy
w
swoim
gruntownym
i
facho\\"ym
cf,! p" nal1komisarz Jeziorski. ,. Dorocznym zwyczajem przy,łccpujemy do urzqdzcnia wladomościoon w pewnych dziedzinach

Zebran'e zagaił prezes zarząda Qłń- \v'iedzy (RP. tniynie-rowre górniczy, le.
t<orrke w&kazując na znaczenie narooc,- I!iej o rÓŻnych kwcstjach przema \\"i3.
sJ: posta owiono
w rocznice
ani'żcliczy
t'nrooa.
iIido
plebIscytową
tj. w urządzić
niedziele dnra
:lO_gOprzedstawieniach,
wiadczona nauc/':yciełka
naucz\'.:::iel
wnego Zwhzku Powstańców ląsk;ch . od 17 lutego do ó m C4 br. kaTze), mogljby nieraz lepiej i skutccz

we I politycz.ae
tego :-.
obchodu.
Po dyskuD...Knych
' l książkach,
. odoDlludu
zebraniąch.
ma'Ca
rb. narodową
w KalowkaCk
ożo.
manlUO
nin rony
rosow
D
którylIacl1-:
Im"i
ni".,
dl",oodC?Vla.;h.
"",bo"b\
w \J
n".
festacJe
pochodem
i przerk!opeujach.

mówieniami na rynku, podobnie laj( ". Idó b 4. I pra,,:-o\\":'(' : '\Tg.rnsić .iakrś'porządny od

'alacb ubleglych. W ma1l1iestacJi tej ma- ry ma y przeg ądem pracy naszej na ziemiach zachodnich c?yt z przeźroczami, do którvch hraK
i4 wzjąć udziar dclcgacj ludnoś z ca. oraz ma się przyczynić do zebrania nowych sił i 'rodk6w do zazwyczaj vorządnj-c przygo1owalm.:h

t ,o
Województwa: 14Sk:ego. d I - d . referatów. Od 20 przeszro lat pracuje
Do komitetu o 6Inc!.u postanmVi(\110 a ,ze, pracy naro oweJ. sr;nlccmic i o \\'iatowo. wyglos:rel1l .fzie
'dy organizacyj spolecz.'yrh, zawodo- nlebezpleczeńswa, na jakle narażona jest chodzi z ubog;ch środowisk robotrli- Jc:szcze widzieć ani sryszeć, ż.eby np.

,W}'ch
politycznych
na ra1JSprawa
narodowa
na naszych
ziemiach
czych,
śpieszy
z pomocą materJalną,
za- wyjechal
gx!Z!ieś na
wieś
z la<tarni,\
uprosićI wszystkie
wCstoją..ycn
1 ;cwI'-Ji.kie
zaWłN omu
z Was bodaj,
nie są
obce I mu,
które
w przewa'żającej
mierze wvi:jtki odc/,y.Mw.
a nic
71!.brzyl0
tłl:ma
sic

cie państwowym i narodr:wym. Orlat::- zachodnich. Jesteście codzinnie nie- opatruje w książki' sz.kolne, odzid a giczną i wykladem jakiś 11111Y referent.
zacje te mają wydelegować d.} komitetu maro świadkami walki jaka toczy się wreszcie, dbając o cielesne l,drowie te- jak tylko nauczycicl szkoly powszech.

00 jednym przedstawicielu. przedewszystkiem na Iąsku o duszę go dziecka, organrzu;e dlań kolonie let- ne.! lub profesor. Jeszcze po miasl.h.:h

Wybrano komitet \\'1 kona\O'cŁ1, ktć- dziecka polskiego, po którą sięga chy- nie po wsiach i dworach polskich. Ty- zdarz<łją się wypadki, że wvglosi dz:e
ry, ma za za.daJlle przePluwad!.ell c dal- tra i zaciekła organizacja niemczrzny. siącc dzieci, tak z ziem zad]{)dnich, .iak jaki wyklad np. lekarz \joo iłlżyn: r,
.szej organizacji tej uro.:l;i,.st{). ::i ogólno- - Co krok natykacie się na zanik po- z:em pod zaborem, skorzystaly z tych ale o innych nie sl y szal cm.
narodowej. Komitet skrada h.' 1)0 jednym czucia narodowego. brak świadomości kolonij, W7.macniając nietylko swe zdro- P(x!obnie ma się r?ecz z przed s ta.
dełegacie następuhc, zwi.ł2k(;'\\': ZW:c\- obywate!s'klej, obojętność: dla spraw wie. lecz również rozwijając swą świa- wieniarni. Jak to trudno pozyskać d
czek Powstańców Iąsk., Związek Strte- "współbraci j państwa - co wyzYSikllje :.Jorr.ość r milość dla wspólrodaków. kórka teatralnego i namówić d.o obj<;'('ja
lecld. Związek Hallerczyków, Sokół, Zw. zręcznie wroga agitacja, by kruszyć Związek Obrony Kresów Zachodnkh roli jaki{'go j gomO'Ścia z dyplomem 1.1.
Z.. Z_w1 zek.
Uchodtców
Iąskich,
Klasoskleh zlemia
h spuści'wy
piasrow
ludność.
marżonkę.
\V ..swojem"
'łlarcerskl.
Związek
Inwatdów.
Z. O.
K. I podstawy
naszej
PUlistwowo
ei nakil:j.
pol-miejscowościach
ł<jClY \V Kora wpatrjntycw.\
'najmniejszych
nawet
niwl'rsyteckim
albo .ietowarzystw'je.
o czci\(od.!u\
,we ZWlązlu P, P. S., Kartel Związków Na horyzoncIe Europy u!rr.ymllją siG i ktÓra sIanowi kadry siły narodowei na g-d7;Jeś w jakicmś ..kasynic", to POkaI.U"
Zjednoczenia zawod. polsk. Ce:ntrala rosną coraz bardziej d1lllllry 110\\ reh hrcsach i w pÓłpracuje tu z innc1IIi pol- .1,1 swoje , dolności aktorsll.i(\ ak"II.) sc6
Chrześcijańskich Związków zawod., .Ze- burz politycznych, kt6re nietyJko gTOźne skicmi org-anizacjal11i. rozwija dzlalal- nic. pUl'd 'P\!b1iczłlO. ci<ł, w rÓJ kl,' rei
.,pół Zrzeszeń Urzędniczych, Delegatka są dla pokoJu europejskiego, lecz IliOg-ą ftOŚĆ oświatową I propagandową, sze- przew:lh,i,\ drohni ku))Cy. szew..:y, SIO:
Zwią7)ków kobiecych, Delegat Syndy- okazać się groźnemi dla nasze o Pa'''I" rzy świado1llość lIarodową. UCJ:Y oho- Jarze i proścj robbtllicy, to kt\'iź w:J..ia'
katu Dziennikarzy PoISlk h. dele at Wo- stwa i Narodu - jeśli na czas nic prze- wi,\z.ków ohywacIskich, wspiera d'zia- sic ..f)Ostpollować". to przeciei nic wy_

wództwa
I delegat
D ekcji Kolej!.
przyszlym
wypadkom.
I.dllnść paristwową
i bttd7.i
do niej
zu- z
nada.
do kg-odcs('''k
jCSZC"lC
na scenk'.kuli
sklej
Komitet
wykonawczy
ma ciwstawitny
prawo dal-się
budząc
z uśpienia
obojętnych
dla spraw
nfanie.
c0n('j
rM:nvch
i marnvch
szej kooptacji. Związki' powyżej wym!e- narodowych, szerząc zaufanie i uczucie D.liQki sWyltl SZCZ\'UIVI11 c l,om ! a\w. naśladnJ,,\'vch katr. .
olone mają wyznaczyć swych przedsta- przywiqzania do odzyskanej państwo- swej usilncj działalności stal się zwrą. A ty, nauczycicJl1 rJj, rób Z"C siebi.t
wlcieH do wydzialu wykonawczego do wości, łącząc w najmniejszych nawet zek brony Kresów Zachodnich lIięzbę- L? sto hrawa. śmie,\ się i rozś11I'Ics:,a,\ in.
czwartku przyszlego tygodnia., w ktÓ- zakątka'Ch dzielnic naszych świadomych dny m czynnikiem tycia narodowOlIto Da nych, tobi'c ws?vstko "wYP<l{\.l'" be

rym to dniu odbędzie się zebranie Iromi- obywatel celem bronienia interesaw kresach. to twój Ol Jwh\l.ek. I nre na to się skar

tetu wykonawczego celem ukonstytuo- Narodu i Państwa. To znaczenie ceiów ł dziaradno ki żymy. bo f:i 1.y'-'?:.nk f\ow;nngl11v to u

wanta się , podzielenia pracy między Związek Obrony Kresów Zachodnich Zwią ku Obrony Kresów lachol!fI:c'l wdać zA naS"? ooowlale-k: wobec tc o

Praca sp łeczna
11 nauczvclelSlbJO I urzednJev.:
Z powodu odezwy p. wojewody dr.
Oraiyńskiego do nauczycielstwa w spra
wie udziału w pracy sporecznej, ktÓrą
to odezwę zamieściła "Polska Zacho
dnia" w grudniu ub. r" cieszyński "Mie

przyjąwSZY sobie za zadanie strzeżenie IIznać musi ka dy nleuorzedzony Polak. zaś, że nie ' Y8CY nliuczyclele J,;O 7fl).
i'J'IteresÓw narodowych na ziemiach ?a- Stwarza ono tet obowiązek popieranra 7.1Imie-lI, d1'a,teg-o potl'!. bna wklać hyra
chodnich, rozwija od lat usilną i owocną u?iałalności Zwią; ku na kMAlvm kwh odezwa P3n,.1 Woj<>wo<h r . Dobw pra

Z 7 il-m i Wy)11alt3 jl n.lłk. bv obowi,v.ck

dzlalalność w tvm kierunku. moralnie i mater;alnie. . W r i J'lr7.y'Sz.fość na s 7.ej dn)!ti('ł ilskieJ

e szczególną pieczołowito clą ;!3J- Tydzień Obrony KresÓw Zachodnich t('n Dokli wszyscV. k!6r ')n p:uistwo PO
mufe sle dzlecklcm i szkolą polską na ma w'aśni" za zadanie zdobyć dla pracy wicrzyło tutnj la.kid stanowisko i. po_
kresach, Organizuje pomoc I poparcie narodowej i potr?eh narodowych na krc. wiedzmy: 1'0 otw'arok', hoinie' k'h 7.a to
społeczne dla szkolnictwa : u/.iś. '!uy sach zaj'"terC's wanie. i perną f)0I110C mo. oj)łaca.' b:v Wsz ,r poidt. ił;;t ohowią.
zkolnJ.ctwo to ? tylu stron jest ?.C1g'ro- raln:j ,ws7;y tk''Ch Ś\\ I<I(jomY.ch Pob.'kÓ ' :wk pracv 1'j)o1ecino"n:1T<x!lIwd musł
ione, walcz r nleltstl;'p1hvic o 111'ZC'C7.V- ma rm lIJe7. u.zyska\.: mater,laln środki. być llO" s7.('('IIIIY.

wistnienic zasady: d1a polsldego dzie.c- hez ktorych r.a\lna szersu dZlałalnoś '

slęczni'k Pedagogiczny" w zeszyoi'c sty ka - polska szkoła. Dziecku pols'kic- nie .kst do pomyślenia.

<:znlowym przynosi artylmr jednego z
nauczycieli śląskich pt. ..Na marginesie

RODACY!

KomunIkat
Komisji Odznaaen.

<:zyciclstwa" w którym czytamy m. i. chodnich nie moie nikogo z Was bra- szcio kaidy w zakresie swych 1noill

wody:
pracowników
dł..W.
spfnwy
narodo- . .
Nr. 11wych
"Dziennika
Urzędowego
.

'następujące, interesujące i :>rusznc wy- knąć, czy to jeśli chodzi o zyskallie no" waści. spełnić tell narodowy obpwi:tzck.
odezwy wojewody śląskiego do nau- W tym tygodniu Ohron r Kre.sów Za " I ",ej. czy o datek na celc prawy. Spi{'

. P." przynosi między ilnnemi odezw<: Zarząd Okrętu SląslCleało Z. O. K. Z.
rana Wojewody Dra Graiyński'cgo do Dr, H, Jarcz)'k, pre7.(: . Dr, I. Nowak wiceprezes.
nauczycielstwa w sprawie pracy poza.

G6ruosh\ska I\.OIlI:S,;a L)dW-łCl.en
wzywa wszysthii.'h dcl\tJTOwallwh OM
nośh\ską Wst\;g<\ Wnl('czn{) ci i Z:!sluR'ł

do oddania posiaJanvch d l)I()II\(h.., do

Zarz(\J6w g-1"!lJ> mi('jscowvch Zwi:wlm
Powst<uicÓw S; h.\ s l<i dl w. terminu.' do
tf) ll1a,ia hr. de11l przl""1tnwa<!zC'lIia
t\lch. ktcJre dOIJatrywaly się w n.i.cj pe. Kwiatkowski. Dyr. AnIoni Kamicliski. Spaltl'l1stein. S dzi.a {odolak, Prof. J. weryfikacji i rewi1"ii lIad,IIIC!i.{) 0l17.:1a.

szkolnej. odczw\; powtórzoną zrcsztą Członkowie Zut'Ządll:

Wnego rodzaju upomnlcnIa, czy nawet Ks. «ojzar, Pawcl Kozvra. J, Plotrow- Syska. Sosna Józcf.
c1.cnia (Jórnośl<\skid W$1$g.i Wale
p!'zez
sz.czc!o!6lniezata.ski
Dr.
Oond7.ik,
Dl'.
Ha cr. Posol
M. l ny Andrzej. Poscl r.. Rvbarz, Burmistr? cznO'Ści i Zasłud zatw; rd7.onc. o -ł\.'tzy: '
tJn
anykilka
pod cZ<lsopisln.
adrescm nauczycielstwa.
adwokat,
red.
Przybyła
Jan. Pysz

pracę.
Zna;'łc
Parw \Vojewodę
. Z. O. K. Z.
Jc
o dotychczasową
niezadawalając:j
D y rekc j a O"'tręjcito
'"" u S n..
. I A ...
s lLoR
l e'""o
POCzynania. przypuszczamy, te nic to M. Drozdowski, Klcrownil( 01m l2:lI. .I. i1\\ kld, Zast llca kicrownJiJka Okr.
tr.lar na celu. a jedynie przypml1nlcnle . H, ,_

rjówknauczycic1s-kf.ch
6lowl nauczyoidstwa
je!-":'o oho wląz- _ "n:""!. '.
W pra,cy społe- cZllltJ, Innc ka l 1cgorjc urzl:ullikÓw pati- i WYŻ:iZCIII. ludz.i, kltirzy I>owiwlihy

ża.

Niccz.lo\\kow-ie OGWIJą wllir lh-n1o"\

my do Zurząuliw F:I'UP l1Iicjscowycłi

Związku Powst:łlic{1\v Sh\sh,:ch \V miej.,
scu l:ami(' z'k:1'I1ia. \Yscyscy Zanrk1'5Z

kali poza oht'dJem Wo,ic\\'l)dztwa !,,
C t ZIJC! I oświ'atowcj, w której. przyznaĆ stwowych są zupelnie inaczej traktowa- równtci hyć "urzęd.awo", że się ta wy sklego. naddlą dYJ)lomy do K()lni jł od.
O trzeba, nie wszyscy biorą od'powie- ne; zalety to od Ich dobrej WOłU i c.h ęci , rażę, 'Pocl "'nJę<:l do pracy ośwIatowej znaczeń przy Zwią7..łm' Pow tat\có\V $11\

dltl udział. Ja:ko td pouczenIe tesco bo fch wladze pr;:elotollc rzadko 1\.1e<ły i 8Poleczn , na rÓwni z nauczyc el. S'ldoh wProst. Oórnog l Komlsja ()a
nauczycIelstwa o 8'Posobach 11I1ctoduch wywieraja nacfsk w tym kil'l'lIlllw. A slwcltl. Je clł chodzi o rcprczcn znaczeli zaznaCZłI, lI.' nic oddane
pracy w Jej przcrótnvch dztarach, przeclct 'Poza nauczyciclsi \\'cm IizkÓI locfę, o stanowisko w zarządzie gml do Wy.tc}'wspomninncJ:;o terminu dvplo.

SJ>Ołeczcństwo cafe przyzwycza60 powszechnych I średnich są w rÓżnych ny, mtasta, czy w f8lklemś towarzystwie my zostaną Wltewa!n1otle. a tem sarnem
po;zbawla sic pot; i\l<ła zv prawa nosze.
:o\V('e d o tego, te nauczyciela uWita slO z urzodach skarbowych, na pocztach, ko- to zazwyczaj nauczyc!ela sl)ycha sle W nla nadanego mu odznaczenia. , . Qóruo-,
ołanla za tll'klero. kt6reiO obowt"z. Idach. sądach. w urzędach g6rnlczych dór. jako nltszeJ kategoriL l11tel'tienta a

.....w ,.k\U. ...ł.:. I, ._k ...CWlłPR!. M
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POJ;S1(A ZĄCMon"'IĄ

w KAtowicach.
i mDii b.. · Ze \ sqdu KOMUNALNYCH.
'

"z crrea 'PRZVOOO'". - Nll!WDZI CZ NY LOKATOR. - I!CUA WYBORÓW

REPERTUA.R
TBA 'fRU KA TOWICKIEO().

Sobota. 26 bm. "TrtLviUa".

ł.dy Sari).

Wtorek, l marca .,Królowa Montmar

twe" (premjera).

Sroda, 2 marca "Damy i Huzary":

Czwartek, 3 marca po pot, "Kopciu

wek" dla młodzieży szkolIłej.
Czwartek. 3 marca wieczorem "Kr610.
Wił Montmartre" operetka.

TEA TR KATOWICKI NA
PROWINCJI,
Sobota. 26 bm. "Damy i łh.UAUY" 
Pszczyna.
NIedziela. 27 lute"o "Damy i Huzary"

w Katowicach rozpatrywano sprawę Mak- ub. roku będąc lokatorem II niejakiej wdo
symlljana Lesza z Katowic, oskartonego o wy Zofji Galertowej skradł jej 170 złotych.
Dnia 2S
lutego
br. wMianowicie
sądzie powiatowym
I dzid.taMianowicie
oskarżony
w czerwcu
kradzlet
1500
złotych.
Maksy- które
miała ukryte
w sienniku.
Sąd po
mlljan Lesz, UC%t'ii kucharski z Katowic, ra- naradzie uznał Morawiaka winnym kra
zem ze swym kolegą Janem Bednorzem po- dzlefy i skazał gG na 20 dni więzienia z za
stanowili porzucić Katowice i szukać przy- .mianą tla 200 złotych grzywny,
g6d za morzem, Do tego potrzebna Im by- Rozpatrywano r6wnież sprawę niejakie
ła gotówka. w'kt6r" się wkr6tce zaopatrzy- o Oswalda Żołny z Dębu. oskarionego o
li. Mianowicie skradli 1500 złotych nieja- ciężki wybryk I uszkodzenie rzeczy, Oskar
kiemu Stefanowi Ulflkow!, lokatorowi mat- żony mial 15 listopada ub, roku - będąc Vi
ki Maksymlljana Lesza. Na rozprawie są- stanic pOdchmielor..vm - wyprawiać awan
dowej oskarżony do winy się przyznał, o. tury w I<amlenicy, w której zamieszkuje,
kazując wielką skntchę. Sąd po naradzie u- przyczem niektórym lokatorom poro7.hijał
znał go winnym krad'lieży, lecz uwzgled- drzwi i krzyczał, że pOło7.ytrupem każdego
niając zaC'hodzące okoliczności łagodzt\ce - kto głosował na polskie listy wyborcze.

popołudniu w Bytomiu. Tegoż dnia wieczo skazał go na, miesiąc więzienia. Sąd po naradzie uznal go winnym i skazał
Dalej lozpafrywano sprawę Bronisława go na 2 ty odnle aresztu i !'it) złotyc.ll gr;r,y
.-cm w Bytomiu ,.Rewia baletowa".
Poniedziałek, 28 lutego ..Dam r i Huza Morawiaka z Za!cża, oskarżonego o km. wny.
ry" Tarnow!'kie OMy.

Sroda, '2 marca "Sprzedana narzeczo
08" - CIeszyn.
Piątek, 4 marca .,Polska Krew" - Ruda.
PIątek. 4 marca "Damy i Huzary"

ybnlk.

Skandale CI) ar.kratvczD9m pro esie.
KSIAŻĘT A I łlRABlOWIE A W ANTURUJA SU; w SADZIE.

Nr..
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Wyk.... nJe się wuellde prac. w..kres malarilwa
\IIOboda
ce. _ Ceny umian........

posyłanie dzieci do szkbły dla mniejszości,
że powodem tego jest następująca okolicz

ność. Zeznaj"cemu w roku ub. zachoro
Wl1!Y uzieci. LeczyŁ ;c \\'ła lI:e \V 'lI1ier.i()

09' coktór, który niewą ),h\ ie w ce a h a
gitacyjnych, miał oświadczyć zeznające
mu robotnikowi Janowi Buczlwwi, zc dzie
ci zachorowały od nadmiaru nauki Vi szko

łach po!skich, dlatcl.\"o clzieci chce posłać te

raz do szkoły mniejszości, aby utrzymać
Je przy życiu. Jeżeli tak było - to dr. Al.
fons Brehmer, znany zresztą ze swej ro
boty niemieckiej - nie powinien ani chwl.
!i pozostawać w SIemianowicach.

z :f'1I7'ł=tCN:li'oll'kli'eeo
( ) "Opolol1ka" w Sw'ętochłowlcach. Sta.

(f) Przed kiłku dniami' w Wiedniu dne o z obrońców Irl'zywną. Pa<J.a.tv raniem placówki Związku Hallerczyków w

(K) Ostatni wystGP Ady Sari. Dziś, w

rozpoczął si<; bardzo charakterystyczny wciąż nowe obeki j oskarżenia. Lonyay Swiętochlowicach odbędzie się w nicdz.ielę 27

proces o obrazf; czci. Wytoczył go '1-\\ inil żon Lic,chtcnstci:na, 7, pocho lulego br. przedstawienie teatralne. Popularne
IWbotę 26 lutego rb. ostatni i poże611ahlY
wystep znanej śpicwac1.ki koloraturowej slynny manja'k, hr. Vlojciech Sternbcrp: d: enia Słow:rczkQ. o pisanie)istÓw allG kólko teatralne ..Opoi anka" 7. Katowic. JJOd

księciu Janowi Liechtensteinowi. ','!łlOwy.:h po węgicrsku i slowacku.
dy Sari, która \\'vst""i w opcrze Vcrdi'ego Stt.'ruberg,
ZJl<w r Z drażliwości i z nie- \Vyw{)fa!o to ZłlĆJW wielki hałas. Hrabia
7,liczonych
'. pi.ocesów na tle obrazy ho- Sternber ., podrażniony uwagą jednego
(K) "Kr610wa .\\ontmar(rc" - operet!,a w !Joru, zosta,!.
nawet swego cza'su wvda- z scdzicjw. pocz, 1 wrzeszczeć: "P.w
3 aktach Danna'a SprcllJdera w przekładzie lony z 'Wiednia.
nmic chce obrazić? Obrażają mnie cią
W. Rapackiego z muzyk,! Vada Ennem'"

...Traviata".

będzie najbliższą nowością operet \Jwą na
szego teatru. \\.i::tf1a ta opl:rctka i)trzYIr.a
doskonałą obsad:; i no W" wystawco Reżys{'
ruje kierownik operetki p. M. Domosławski.
Stronę muzyczna przygotowuJe p. K. BoCt
cza- Tomaszcw-;ki. Prcmjcra we wtorek dr..

Przebieg procesu był jednym stekiem g-Ic ze wszystkich stron, nawct w są

wielkic.h awantur. Arystokratyczni dzie!" Przewodniczący wreszcie zmu

kierownictwem p. Piechuli odegra sztukę

..Zemsta Cyganki" w 5 akt. Początek przed
stawienia o godz. l8-ei w sali p. Pojcjka. Nad
mieniamy. iż wyżej wymienionc kólko sztukę
tą odegralo Ju-t w innych miejsco\\"() l'iach z
bardzo wic.lkim oowOOzeniem.

swiatLkowie, jak hr. Lonyay, ks. Salm i sZOIlY był przerwać rozprawę. Hrable Z !J'uG:zvósftłego
inni wyrażali się w sposób, który wy- g"(1 Lonyay odprowadzono do aresztu,
(P.) Ianowanła. Zosłalt zamIanowani dekre
wolywał wybuchy wściekłości ze stro- f dzic po ki1ku godzinach objawi skrn
!lY innych świadków oraz 1 stron protc- c!lę i zażądaw zy widzcnia z przewo' tem P. Wolewod}' ll\SIciego: Kumor fran
owych. Przcwoonicz'lcy był wprost dn;>'.;zącYIJI trybunału, przcprosił go za ciszek. nacl gminy Mtzerów. rastępcą naczd.
IJl'zsHny wobec tych llstawiCl..llych in. swc c,kscesy. wobec ('lcgo został wy nika Urzędu OkTęgowego Mizerów. Klimosz
franc. ktlpiec w PawIowicach. zas nacs.
cydentów. Nie pomogło ukaTamie hr. puszczony.

I marca. Zamówienia na hilety prz 'jl1luje
kasa teatnt od godz. 10 rano do godz. 2-cj
I od 2odz. S-ej do 8 wleczńr. Telefon Nr.
LOllvay 24-g-exJzirITIYJn aresztem, a jc.
U--48.
(K) "Ben Hur" w klnic Kamer. Dyrekcja

Urzędu Okręgowego Pawłowłce. Buczek fran
dszck. sekreta gmll1'y w Wyrach 7,t!StęJ)Cłl
lIacz. UJ"7c,'du Okrt;'R". WYO'. Sojkn Jan, sekre

tatowIekiego kina Kamer, która w sew- (lO Z łaini miejskieJ w Katowicach. W swego pi:;ma. - JaSJl'1 jL. t J'I.ecz; . że t.uz urzędu okręgowego w Piotrowieach. la
'D1e zlmow 'm wystawiła kiłka pot<:żnych łaźni miejskiej w Katowicach ustanawia si<: stało si to bcz zgody "Polski Zacho. stłWCą naczełn4ka Urzędu Okre&owe&o Piotro
Jbrazów fUm owych - iak np. "Kurier Car- czas kąpielowy począwszy od 1 marca . r. dnicj". \V razie stwicrdzcll:a adresu wice. Szuster Jan. Me%- pilny ŁazIsk!. Średnłe.
Śftr"1 ..Burlak z l1ad 'łloh;i" --- wyświetl.ł nast pllj<\co: W poniedziałki, wtorki i środy spra'\\.c6w IC O psikw;", j1nci gl1 icmy ich l.a tępq naczę!nika Urzędu Okręgowego Ła.
obecnie t: -tll aktowy potężny dramat "Ben od godziny 10 do godz, 18. w czwartki, uo odpu\\"icdzialno ci. Na wypadci, zhka rc.dnic. Malom}' Szczepan. JJOdmistrl
Hur", !lcenarjllsz ktńrcl!"o lIłoźorlY został ph,tkl i sohoty od god1.. 9 do 19. Plywalnia pOlno\Vnc o sl"wkretzclaia teg"n rodzaju c.ie iel ki z Imienna. zastępCą naczelnika Urz

według znant'j powfdci L. Wallace'a. Film Jest otwarta codliennie: dla kobict nadużycia prosimy C/ ytcln;'k6\V o \Via

ten, który spotkał się tak w prasie zagr,l' od godz, 10 do II i od godz. 14 do 16, a dla dCJIllUŚć z podanicIII irt')dl,l. dzic odll()..
IIk:znej, jak I polskiei z calkowitem uzna- mężczyzn we wszelkie inne gouziny.
śny nUlllcr Ilaszej gazety nabyli.
niem, wykO'l1MY został z wielkim nakladctn
energII i fundtl 1.ńw. a po zc7.e ('lne mOJllcn- (K) Publlc7.na pływl1lnla. Jak uc/chodzi\

dl1 Oh.rc;F:OWCr;O w Imielinie. (a.)

(p) Spra\V komunalne [>szczyny. \V rokl!
19:!b l-aci:u ni\1 MaJ:istrat !lSZczyńsk( dwie wiel

(K.) nialv tYdzień w nil'hywall'lII I.l"11I \1 'lic f/Ohczkt, a młanowk',ie: 50000 zł. \V Ban

ty wyśwletlane o obrazu s<\ napra d(' im. nas łuchy. tvlngistrat katowicki zamierza rZl\UZa w Kalowkach i Kn11. Ih'cie - 1)0111 I,u O<"I>Odarstwa KrajoWOjtO w Katowicach t

ponujące. Specirllnle zaś ':ilnic oddzbływu. wyhrdoW:16 w roku bje; ,tcYIl1 publiczl1:\ towaro\\" ' p. f. Bobl t'I.. Hlii.>zc SZCI.I' l',h' z ao (100 71. w Kasic Skarbowt.i \\ Po;oz('t '1\il'. Na

te na widza chwila wyśwletl.tnla wyścl ó\v pływ.duję 1. plaż,l. RowatJ'ywana jc t obc. \'lI acYinl'lIIi <.:lll;11I11 111.,a;;,\ i ' w nll)hlii.szycli
rzym klch kW'ldry . w których zwyci<,ź;-t cnle kwest ja czy pły\\ alllia ma być wy Joj,lch.
k f ' l j budowana w blJ:i; 7.er1ł. czv Id dnls7.cl11 ou
(K) Dckluntcja opla! pod.l/kll do dlOdo
Ben
Tak dla
Iiw ry IIJ10WC
iak I Hur.
"r7.cdęll\('
Tomilośni
i dla niecod?icllnyd!
hy daleniu od IIliasta. Trzcba P ()dI\re I"'" że wego, J1l'ldaracJa opla! p\1datkll dochodo
walców kill, wy wiclbnie ,.Ben Hura" .iest zamiar ten jest odny szybkiej realizacji, Wl'go za IIbie ły rok II1I1 i byt:. do I lI1arCIl
nJelacla uczt:\ dl1chown,. ki.cli się uwzględni, ze w I)obliżu Katowic "r. uoręczona w Urzł;dzic SkarhowYl1l w
(K) Konfl!il<ata "Obcrschle,lsebe ZtJ(." nie posiadamy I\dllej stałej, czy też hicżq r ybl1iku. Odpowiednie fOlIIIllIarze lI10żna
Wczoraj na poleccnie wlac1:! dokonano kon- cej wody, w kt6rejby - w ol,resle letnich ()trzYlI1a w J( a ';ach Skarbowych. IJIJinc do
Rskaty bvtom.,kie o orgnllu ;::entrowców upał6w - obywatel miasta Il!ó!d 7.nalc c rGc2cnic dddaracyj POcill U za SOIHI nic
mają tego tlehit na Ślf\sk Po!sld "Ohcrschle- ochlodę,
przyjemllości i kary. (a)

pagancłowYIn
filmie, 'dfJre oafabuła
znana Urzędzie
poeztowvm
wprowadzon"
zostala
Z .'ftotoll"c:'Ue..ł.o
lest naszyn, czytelnikom.
7utytułowanego
hardzo
potyteczna
IlIowacJ;l,
bowiem
urz,,- Mi

I slsche
Ztg." za skaudallc;ł:ny
artykuł kiosk,
o pro- (K)
InowacJtł
na poczcie,
W miejscowym
'.DIe-br.ewłetHl8.
C". UZOIIO
w ktrirym
można
IWD!Ć
bit\żld (K) Zabawa KOlii, Pomoc ' II:. l ./,w:i.nc.i
(K) Dalsze odrzucenie protestów. Wnle- gazety, tytonie. weksle, zliac7.ld stemplowe, młodzieży w Katow. "ald1.ic, ,taran\cm

lJł zCJlr<J\\,au:l.cn;c ważnych prac blldo\\'lanYc!1

otrzymało min to w lOku 19:)() POŻyc. c; w
\I"\"o;OI,,, l'i :?O noo 1.1. Olr7\'1It,:uie ,Ial,;,c o kre
,,\ "III \I' \\'ysoko!.e! n,o O()O j('st PCW11l'. Z.IIl-ąd
lilki>!.l pl o\\'alI7.:. II m 0\'0' o otrzyma lIic 70 tlIli)

1101\ h (a).

i.l. n:: IIrl, dzrl'ic nowego taT owiska. Ihxhody
lIlias!" w tym mkll WYII0S7.1\ okri\glo . OO 000

IP). Ouczyt. Narodowa Ol a.llil.al'.ja Kobiet
w J> lC'lYł1.iC poda!c do whdnmoścl. że drugI

l1dcz.vt dr. Sł, Rosuka s Katowic ,,0 choro
hach zaknfnvch I Ich zwalczaniu" oJhc,'dzlc 61e

w szkolę I

odT.. 4 p, p. Wstc,'P wolllY dł.

w'lystkich.

(P) Dla ubogIch. WydzIał PowIatowy \V
done po wyborach komunalnych w powie- pocztow\;' itp. Jest to doprawdy pomysł nic- Komitetu P,)rr!on r ni('zatnn:i.:1t .i m\nd;kh'
tle katowickim ])Iotc ty z mniejszości Ma- lada. który nawetlt1o e służyĆ za w7.ór dh1 szkolneJ. pou Idcrownidwcl11 p. ini. .'II>./.YI'I P zc7.ynk otrz IlI1al z Urzcdu Wojewódz
Idl'){o
kwotę w w ' okoki 4000 zł. na po.
eJejkowlc. Halemba. Mała D"brówka I .1\\1- zat:"ranlc ', Pomin'1wszy już wlelk" wygode ,I;lel:o odhyła się w Katowickiej I.tuluzie'
bałkowlc zo taly odrlul'olle. W fTlIinm:h ula publlcznl'lści, dopatrujemy się wtem hurdzo miła a pożyteczna zahawa o III"OZ 1II0e u'a uhogich, (a)
(P) Z Magistratu w Pszczynlc, Magistrat
łych w najbliższych dniach odbędzie się u- znacznie glębszego celu. bowiem szerzcnb malcon III pJ'ol r:lInie. na ktMy zlożyło się
konstytuowanIe nowych rad. ,lak równIc! polskiego słowa, polskIej ksla ld, polskie,i przeds(a\\"il'uj': :lIlIatorslde. tmke ludowe, pszczyl'tski IIpol11i!1:1 tych wszystkich, kt6
odbędq sic w 'borv uowych l:1wnik6w. f!.azcty, co ze w7.Kled6w nańsłwowych .fest J1lcw ltd. Uzysl,allY docMd 11Ił\(1j,liwla u rzy jeszcze 111 u; c!1i zapłaty 7.a 7Utyty gaz
niC7111iernll' wskazane, Wład;,om poczlo- tl'z '11Ianic bicdnc!\o chlopca przcz rok alho świl'tJny. I\b" nle7.wlocznie wyniwllnll Złł.
(K) Słuszne zarzfldzcnlc. 'vV orjtanlc re. wym naldy się za to uznanie. a Towal'zy- j wlccej w zaldadzie naulw\\'ym. luie,jato legł oŚC'I w /{Mwllej kasie midsklej. Zwłok.
legata Kusto a ..OIos ()t'1rnego Iąska" w :i/wu, które zorganizowało tę plękllll pla- wrn te.t hIlPI'('7.y jak też tym \Vszystldm, w wyrównaniu zaległości hędzle karana.
C ę cl nlemleckki zamieszczona ?Ostn'a fI- c6wke, iyczymy jak najlepszego rozWO)II, którzy poparli zal1lierl.cnla KOl11ltetu. nak
$tatnlo notatka. w kl.fJrc.i KII tos broni wła- oraz hy na naszym polskim ll\sl\l1 uruc!lI)- iy si:; sel'd( c7.11c pod7.iękowanle.
,% n1tlfitn'G:ft'elłO

łcll;lcll 1<llku lokali re$taltrncyjnych w Ka. milo je , :c7.e Jdtl,a poaohnych plac6wl'k, Ct- Obywatel.

nlczyły odzlny otwarcIa. O lic nam wio. Dl' W"7. 'Htkldl Sto-"!Ił!'zY1l7,cli Pol

6DwlcQch, który iti władze policyjne Olrrn.- I()\\'o ć kl6ryC'h wyra?nle m6wl za "khlc,

(R.) Oporul ro lce w Chwatow'cach, Dzło.
ki n itacti urz(,'dnlka kopalnI Bliicl1M"a-Ulricbl'

'domo, zarzłldzcnie to :.;powodowane zosta- (K) Sprawa warta zainteresowanIa ze skleił w M 'słowleachl Zwil,zck Z 'SPO"" I\Il\rv namawlat rod7,icllw mówillcych w dom
to awanturamI. Htldch terCI1' m byłY' te loka. !itrony władz. Ze s£cr amatorów ra-dlo- Towan;v:.,tw Polskich w iV""'stowicach PO Polsku Ih) '1.aplsywania dzk-.:i do s1J\(oh'
fe. O lic zarznuzcnlc o ov,rankr.enlll Kodzln fOG1,1 'donoszą nam. ŻC rńi nc III()WOPO- ?\Vrac:I"'si do \\'s7. tkkh pols.k. ZwiQz nlltlcjszn cI, II. ktM)' w}'pelnłnł tm wni,)sld po

otwRrrln tych lol(all wydane zostało na ",'"Stale kluby na Oórny;m lqSl1<u, a mi - ków. Towarzystw, Cechów itd. z proś nlcmledm. zostało 29 rodllłe6w ",ktu:nnych n.
podstawie POWY'ZS7cJ. to naleiy ,le t1zna d7.Y tcmi j.11kH Idub w Chropaczowl:c 0- IH'; o wl, j c:cle .i<\Ik lIajliiC7,lIic.ls7c"ro IIdzia 14-1 zl. kJl,r}' za nktxlSylll.nle dzicd do szkoly.
JA zOTZqd"cnle celow.e, w Interesie ładu I JrmszaJą s..WO)e zC'l anla przez radIo lu ,.: zc szt,1I1aaTll1ni w ,po rzcbi,c fiw, p. Jednak w1tJoczn't rodzJce my lą. te tu farty,

-,ou,-dku w mleAcle. ' Bres1au'01elw£tz, Dobrze hędzi'e. dv 11s. pt1()h .Ern{'!)ta Br.esJera; kiMy się od

bn !lIszCtC ntc znPI'QwadrJlI dzlooł do szkoł)'.

łK) LTczba czasopisIII IIA SłQsku pol!\klm, odnośne włud,zc za'lntcrc "ujq sI<; hllie.1 hc,'dzic w s.ohoh; o ou.7.i,"ic Q,Y! milo. Pry,ypu>zcza,'(\. t.c Htrlch lI1n .włe1(SEI\ \Vtn
'ak' ".ynłko z Zl";I.I\ ';':1', :la;;Ii1';!<n polskim tym TlO1TIY1\fr'l11 i JelfO aułora1111. r.hl(lrku f)ltn1khH\llnlc o !ot(x!:r.inłe 9-d ' IU nU WO,łl'Wl')Ur.two I te potrnIl on opornych ()o

w)'chodzl okolo 11)3 nl1/rMllodnlej z i'h ([() Nadubcle, Jedcn t czytcllli'1<6w ryulm,

hmnlć prl,ell kurII. .Icst nW<.:Zlł ciOkaWl\. te ,.

rzltloplsln, tak w ję/' 'k 1 p:h.,I,il1' Jalc I lik. n:.Iszych Z Król. Huty donosi I1nm, ip w (1\) l SlemhUltlwlc, .1'\\ II<tS ill!l)ful.lJ,\. Tllubllcr - Inspcktor kl)<)Jlllnl Blilchcr .- utll>""
nluJllc II .3oIcl-łe Ulrłcl1n, agitatora !IIcJl\ceiO .
mllclllnl. Jednakt-e lIo ' pl m nic tol w ?a. Hr. 40 "Pol!;kl ZachodnieJ" zna:lui'J dołll. przl'clwkQ doktorowi Al\oll {Jwl B.I'chl11cro r1.cwk ołądl\1 11!l'n:l\V'I cI. mh:d1.Y Pnlnkftml ł
")Im r.tosunku tło ja o r.1 T ,t o ho.'dzo (:muy jakł opl-s rod:f.iny carlOldej z 1Q14 \\1 z icmlallowł..; tocz:, M<,' :1(' "10 I. .uh.
NlcmclllN u:\;c dl'wód. te kopanie,. są ,..
-ł. liczba - tak tY":Jl!t.lków lak I rl8m 1'oku, wydrUikowany __prz "Breslancr Miano .. wicie ied 1I z obywntellllioml n wlc.

O'... ... .

_ntllV. ......¥ ... """""" -.... .h......'

POI;SKA ZACHODNIA

.'.!fr. 46

!D"al ZaaadeA
.,flo.... %adCHIn.eJ"
SERJA J.

, S........

Masz ...........' . k.. ci. -.... :

tom.eh).

światy"'.

2) wieW pOI'łreł AdeaaF M.raalh Plłsud.
aklet:o.

a) bezpł..... kw....... .......- ..PolIIId

Z8cIIodnItI'".

SpIoez 1101 ok.... ru tylko w rokl
. Jdt tam, gdzie c..ołe pod%iwu warta.
Jak baśli teczowa ca.ruJe wzrok.
,AJ urok piękna. chloli zapach kwiecia,

Ka -utel-plerwa.ł Iderai -6i krok.
Zuim ci aID,tka p1er_ I tnecU,
Gr, jwl.tel zmlelli w pOIlUry mrok.

*

Słt:7

I) ......0 n. Slenklewłaa: I(rzyIllcJl (w 2 rja ł wpływ czyte\alctwa Ba rozw6j
ZJłoda. Wykłady:" l) o powataiD atycmiowem.
2) o Wawelu.
POIIIeIkWek 21. .......

Wygrane Loterii Państwóweft..

.. ddeli cIJllrnleal. 5 ki_F eden.st.. ....
p,dlltwower z U lateao 1m ,. "

WYORANE PO 400 Zł.. I WYtEJ1
....... lab.w. Ir.anaa..łowa Zw. Pował. SI.
Nr. lS8! (600 zł.), 1826 (500). 408ł (500), 46'lI
w lokalu p. Kowalski..
(400), 11671 (IlOO), li886 (-łOO), 8101 (400), 708ł
MIIroł6w. Walne zebnude Zw. Uch. 81. o 7,30 (400). 8657 (400). Ił 731 (500), 11928 (aooo)
g. w IobJa p. Pluty.
14382 (1000). 14942 (400). 16612 (JO.ooo). 16D

l ycin tOWOfns1w. Program radiOW'e
K.lead8nyk ..bru. Sobot. 2. latego.

Sobota :16, la. WU8ZłIWL Godz. 15 - Komunikat gOlpodarczy.

(600). 17533 (tIOO). .96116 (400), 19920 <m.!
ZS5 (400). :M06S (500), 34844 (SM), 269M (410)'

27196 (600). 283« (500). 28420 (600). 284118
(3000). 29237 (400). 29382 (600), 30m (500),'

31073 (600). 31298 (600). 816M (tiłIO). 82m (400):

311 (600). 34235 (400), 114646 (400). 3T

- -

(4110), 37704 (2000). 58295 (400), 1m951 (500).,
godz. 2 ID. 3(1 w lokalu p. Budnego. Goda. 17.15 - Koncert - w programie utwo 39793
(400), 41724 (500). 43706 (5Ott). 43903
Puuzcnńec. Wallle zebl'8llie Zw. Uch. SI. o ry Moniuazkł. Szymanowakiego, Liszła. Bize.

_B.-ę. !<_.K_ N

W nutępui"CYch młeiacowo4ciacb odbędą się Godz. 19 - Odczyt z daiału .,Literatura pol. 52910 (400). 59469 (4 ). 53490 (400). 546S8
zebraała:
. w" - red. DębickL

:filIJadrat lDaJł'CDlU:
AlA A A A
A _ ..!!.. B

O 2_

R

R R R TIT

Znaczeftle wyrazów, które jednako się czy
ta w Iclenmku J)02:łomym I p!ooowYm:
1) lItworzenIe,

2) utw6r sceniczny.
3) oakryde głov.y,
4) miejsce luzysk.
5) choroba.

Zafładlio Iir_t\isł.UROD1a:

Czenvloaka. Walae zebranie Zw. Uch. śl. o Godz. 16,45 - Odczyt "tycie mrówek".

(500). 44024 (-400). 445 (400). 45270 ( ).
godz. 6 w lokalu p, Beaiaza. obok huty "Sileaia", ta itd - wykollawcy: orkiestra. Galecka 46939 (500). 48950 (500). 48054 (4(10). 48ł56

Niedziel. 27. lutaCo. ( piew) - Roaenberg (fortep.).

(500). 490n (500). 49 16 (400), 501184 (1000).
(400)

Z..ł... Po-ł-6c6w Ał..kich: Godz. 19,45 - ..Radjokroałka".
55040 (400). 55395 (400). Bm (600). 56284
(500)
CIeaya. o 10 . u p. Oabilllkiego. Godz. 20.30 - Koncert Makuszyńskiego -.
Mledma O 5 g. LI p. F. SzafralllL ,,Przygoda Józefa Karuocha" w wykonaniu !)SOI (500). 118119 (2(X}0) , tl0426 (J5000), 61282
Mlęd&yrzccz. o 3 g. u p. Kołaczka. artystów Icell wanzawlkich.
(110000). 61772 (500). 62974 (0400). 63597 (600).

Kobl6r O 4 g. u p. Jelenia. Godz. 21,30 - Muzyka lekka.

6469.'i (400), 85Q (600), MM) (600). flfi746

LędziDy o 12 g. u p. Udnika. Koacerty ugranłczlI. przedpołudniowe:
Boi-Wf o 12 g. u po A. Piekarta. Paryż - Godz. 12,30 - (Bach, Mozart. Puc.

Nowy BJera' o 3 g. u p. Kusia. cin!).

(400)

66303 (000/. tJ6847 (1'jOO). MtiOI:'I (400). 709M

(400), 724-16 ( ). 74121 (<<\O). 75063 (400).

Wyry w lok.tu zebra2\. iak zwykle. Wlede6 - Godz. 11 - Hlllllburg - Godz. 75510 (800), 77116 (1000). moo (IlOO). 19I!!i
-(400)
GoIły' w lokalu zebrali, iak zwykle. 12,30.
79Ml ( ), (400). mM Roo).
ł.azIsk. G6rne u p. Mucby. Koncerty zagramczae popołudniowe:
Urbllllowite o 2 g. u p. Brauera. Rzym - Goda. 17.15 (Bethoveu. Verdi, Puc. WYGRANI! PO 300 n. PADl v NA NR.:
1:1..'9. 1354. 14tn. O]8. !l3B1. 4950. 61ft.
PaprKka Hata o 4 g. u p. lIacbuły. dni). Brno - Godz. 21 Jazz-band. Wlede6
Orzeue o 11 m. 30 u p. Otawy, Godz. 17.30 - wieczór sonat Beetbovcna. BorUn (>330, 1\478. !IJ(IS. 71 1201. 7MI. 7MO, 843f,

Wouczyce o 12 g. u p. Piechy. - Godz. 17 - muzyka kameralna. Wrocław

BzI. G6rne o 12 g. u p. Dziwoka. Godz. 16.30 - orkiestra mandolinistów. godz. zo

Sładzi.nlce o 3 g. w oherty. - wyjątki z operetek Kalmana: "Bajadera".
Krzyiowh:e o 4 g. u p. Polnika. "Księżniczka Czardaua". "Hrabina Marka".

119M, H' 4!. 10000, 10m. 1'0768. MTA 1!896.
13082, 13725, 14021\. 14M3. 14834. 15968. 16066.
18083. 16178. 16310, 16940. 177'93. J8. 96. 185ł9.

1 6Oi. 1977Z. 2059t, 10590. 80804. lI441. 2ZOI$

2!!81. m1t. lłlT8, n IIIQP. 2IM8. 23488.

PIotrowf.. o 4 Ił. u p. Krawczyka. Niedziela, 27 lutego 1927.

:m81. 'ł3PM. 2 tM. 21i::S :!M-m. " 4. 26161.
Koatucbna o 3 g. u p. Namysły. Warszawa - godz. 15,15 - Koncert symfoniczny ZM . 270J '9502. 291130. 19621. 2 110995.

ZawodzW o 2 godz. w Starej Strzelnicy. z udzialem orkiestry Filharmonii Wanzaw. 91022. :łI!, 99. 3 1. 83088. 34_ s. 3'"
Ruda śł.,b grupy V. o 2 g. u p. MaJssa. sklej. W progrnmie utwory Beethoven..

!IIIII, !Jb..Q49, 36118. 3850, 3911\. 8OIU1. -ł.
Katowice. Walne zebranie grup uchodiczych Godz. 17,30 - Koncert. W programie utwory .40!'i4f:,
on}, . J072, 41419, 4a.too. . 4..78n.'
pow. Gllwicko.tollzecldego o 10 g. w malei sali Meyerbcera, Gounoda. Liszta I Chopina.
43779. 44 J 7B. .}.JI 9, 4465f). 44812. 45058. ł51¥.

Slrzechy G6rniczej przy pl. Andrzeja. Godz. 19,30 - odczył prof. Mo6c1cld go p. t.
Poziomo: 8. potrawa, 5. oi'ród owocowy,

Król. Huta. Zebranie wydzialu połllczonych "Zygmunt Stary".

7. miasto w Finlandjl, 9. obrońca. 10. bnlę żeń grup na obwód Kr61. Huta o 14 g. w Domu Związ- Godz. 20,30 - Koncert. W programie utwory
lIde, 12. D8ł!Ół. 13. łDaczeI lód, l" dfOD kolI> kowym przy ul. Wolności (róg ulicy Chrobrego). Rosainiego. Boity. Rótyckiego. Moniuuki itd.

"*

16. laaczel przes2koda.

Pionowo: I. ptak, 2. 2'marZ'llłeta woda. ...

ek Iromlllllkacyjay, 6. IIIIczeJ .rach, 8. ro

.lwon, 11. a..ć oddety, 12. akorupł.k,
U. łDaczet lód. 1<4. przysł6wek, t5. okres czasu.

RozwIąmrI!a naloty nadsyłać do dnia 9-10
łll8l'ca wlllcznle. w kopertach lub na kartkacl1
poczt. zaopałrW1lych w adres "Polska lachod.
"a" Katowłce. Warszaw ka 58. Dział zaladek.
Do rozwłllz.anja wszystkich trzech zagadek na.,
lety załllcwć wycioty z tego ;amego numeru
kUPIHI nr, 1 (włotyć do listu. luh nalepić na
kartce f)OC7.t.). Bez kuponów rozwi:\7.anla nie
heda uW1.ltlędnlone. Jedcn czytelnik mo:ie na

deslać kilka kuponów przy Jednem rozwiąza
niu j w6wczas ma wiecej szans w losowanIu
lI&gr6d.

Zwflp:ka PodoHcer6w Rezenvy R. P.I Koncerty zal!ran1czn. przedpoludnlo_.
Bnezia,. Wala. zebranie o godz. 17 Q p. Budapeszt - gpdz. 11,45 (Mozart, TholDas. Mu_

Kremzera. rgski).



STEFAN ZEMBRZUSKI.

O pIastowska zIemie.
Powid współczesna.

:\r.C1.ę IIw'$r,(' I

Kolektorze Oenkn 06rlJlcto.natnk!qao I ,

,,

Ił-CIJIIL Walne zebranie o 13 g. u p. Puty. Wledell - godz. Ił (Schubert. Struli).

S. A ".towlce. al- hl'. Ja, I"

ROlP\.1\..1ęuśm ' jut FPf'Zcdat !o6ów do I Jda.

sy l5-ej Loterii. Wobec olbrwmiclro

Zwilplm Hallerczyków: Brno - godz. 10 (Haydn. Bach).

bO"'1IniĄ lo Ów n. zej naluc&OŚltwuet koI
tury : Pr7 Wh'1.I nl'lto hrah \oet\w. 'trecłziaD.

Kałowfce_Z.łęie. Walne zebranie o 10 g. u Rzym - godz. 10,30 - muzyk" religijna.

p. Brzeziny
Wiamacha.
I Wroclaw
- godz.
13,10
(Strausa,popołudnIowe.
Paderewsld).
o 16 g.
u p. Kremzera.
Koncerty
Ii&granlczne

p() płl' rr'\ iC' 7 KI1!):1C't11. '''18'I': ''

Tarnowvalde Góry o 10 g. u p. Groszki. Rzym _ godz. 2t __ wlecz6r muzyki wIoski,').

Związku Uchodiców ślllsklch: Brno - godz. 16 (Rosaini. Mozart),

Główna 19tfłDIII
Szplerczyka.
buny).
:tory o 3 g. up. Hnnzlik.. Godz. 21 - (Rymsky. Kamków. S("hubNł,
Ruda SI..k. filii Ruda i Kuźnica o 13 g. u p. Mediolan - godz. 16.15 (Danizctti. Tirinolclti, De.

Brzeziny o 3 g, u p, Dzlwokiel!o. Mo.scalli).

ZI6OU.OOO

Nowy Bytom. Zebranie Komitetu T. C. L. o Opery.

I 12.16lW(!(\ TUJ 111 000.000. elłUl Ioft(\" nłtttnl.

Dllbrówka W. o 5 g, u p. Sołtysika. Wiedeń - godz. t6
Rud. o 13 g. w lokalu "Piad". I Berlin - godz. 17 (Strauss, Bc.łboVCI\i.

o ,(llnl\ umt ' .£rnnyeh podwyt J(I!IO

Jako nagrody przeznaczamy do rozłosowa 15,45 g. w ochronce przy ul. lIallem. Kierownik Brno i I'rngn - god7., Iq - (Wagne,: Walldri..!.
TowllnY.tw.
Ludowych:
I Wroclaw
- lIod,.
16 (Berlin!,
Reger. Cl",lw,,,III).
szkoły p.
PogorzelsklCzytelnI
wygłosi referat
pt, "UiatoHamburg
- godr.
19,25 - (Puccini;
Turandotte).

lila:

WYKAZ WYGRANTCJI STAWEK'\":- f' .
ohe)rzeć m<t7.M darmo w nafwf 'kS'Zri. 1 mat-'

monn: nly I(\ - 40 d., pól lon - '" ....'
ł\\'ie r\' liN' - 10 d.

- ,--_. --

rzcnłach. Stał blisko !11(')wnicy. Iccz fa.
la ludzi odrzuci/a o bliżej ku drzwiom. P<> rat; pierwszy W'ł>działcm taki z\)ójC\'ki Ct.IICk: l)Y1'try, te nłe ł'" WJ'I'ł'()St Jft6

napad' wiĆ. Przy tom pobita 'rę a bolała 10'

Co za łolry! - wolal Karol - W uu y Henryka W łO ta a-,
Rył oszołomiony tern wszystklem. z
- Oma'l. żc n'te zabiH ciebie". Trze- \)ilrdzo. :
szeroko otwartemi oczami patrzył na
widziane po raz pierwszy obrazy ta ha zaraz z,Hwiadomić władze, żeby ich Naza..;utrl Oł1U!o7JC1.IIS' dom d lad'ka.\
kiej walki. Wtem poczul ole ropne go aresztowali, a !::"łównle te () zbója. co Poie n:mle r.c starymi b-Ilo ł-dro ser.J
rąco na plccach, p6tnlcj dotkliwy ból. sh ze1ał - powiedział, caly drżąc Hcn' deczne. '

28) (Ciąg da1szy.) który f{O zmusił do wydania mimowol
Stojący bliżej drzwi znaleźli się w IIcgO okrzyku. Domyślił się, że został
jednej chwili w sieni a na Ich miejscu uderzony, To przyprawiło go o taki\
POJarwfło się kilkunastu przybylych wścieklo ć. że jak ryś zraniony, rzucił
mężczyzn. Ubrani byli w bluzy woj- sle do gardła stojącego tuż draba I Z8
wlqzała
siędusić,
między
nimi zaryczał,
walka, wwy
rc
' las ko k w l. e. w rc:kach trzymali gumowe
czął go
Tamten
_ Raus. raus I _ wolall jUi w sali, zultacie której drab został powalony na
-Raus mit der verfluchtcn Schweln- ziemię.

Iprache I Za'R'rzal1Y t" watką Henryk rzucił 91ę
b Pierwszy zorjentował się w sytuacji na hm ego, z przerażeniem jedna'k zoba

ryk. - Powi,cd'z o.\cu. - mÓwił dzl

śrlie ten napad zor!::"RT1'i'.I()waly! Pewny zObaCBYĆ". ale jako iWMIO Z8III 1

- Wladzc?!
to one
wła- tlf,ka..,
- te bardzo.
f .Rmn
Jestem,
że oniAtuprr.eC'iłeŻ
prr-yjecha1i
wojskoJalkobardZO
mego syna,
tego_lO'!
ttdł
wym
:;amochodem.
uczllctaml.

- Alct to niemożliwe I Przecici u I 1. .;....

lIa'S w Niemczech mu i być ład I spra- Babka p a."ala, Mtłna3I\C _ S'ł a 

w4ediiwość, NaJ et y Icll poC'ił\gnl\ć do nie mogla sl z.do11t6 Da jedno .......'
odpowiedzhdnośct.
slowo.. Ł J......

niepotrzebne.
ł ty
przesze.
PrlClZ paro
.
_ Upewn.Iam
cleble,Ale
te to
jest
ZU. NIe11enryk.
IIm.jej WUUIOD
$ 'ł ·tr'! -.:
"Ystor. Przerywając swoje przemó- czył. że w saU fest coraz mniej osób: pcfnlc

i I. tmnJ
Doraz.tprzClz
ś? poty
ta. .0)!IltII DOIł..
ł . ba IU-:
"'Ienle zawołał; jedni z obecnych zostali wyrzuoeni d
-lUderzyli
plecy I ezYDa
w r ke tak sł)l)\e, t.e wła4zy w nloj nie bardzo wałłte ._ . ..
P' erwszy
CurZ05
sta,e
dzi. Wh,ce. wMoraJaa:r
.,.ole uw O8. -;:
"- J - Niewiasty I dzieci przepuścić bll- przemoc.. innf znÓw ulotniłJ się sa , e,- Teraz
więc wtesz,
CG Ot.
to jest
probo8&UfD)
'I e
mÓwnicy,
a mę!czy:fnl
niech Ich tu tym,
coraz w1ęc
PUszczają
t zagrabiło
co większe
trwaliniebezpIeczeństwo
w wałce.
prześladowanie mnleJszokf narodo- wtec lupełnłe IIOA 10 · ...
O jakiejś Jednak pianowej obronie Kaid. w,ldzi\c, że napastnikami kie.
Ittowy być nie modo, Wokoło katde- rowal talkM drwb przybrany w kostium
:r z przybyłych Niemców rozpoczęła sf.rzcJool&.l. rzucił słę na niego. Ten wY'
JeWo
ę walka.
zaczęli bić zebrani
na prawo
jął rewolwer
I dał
&trzattrafiła
Kldawprze
laskurniOn'
ICUmoweml,
zaśI szła
ponad Ilowł\
Karola'
szy
:nrall !llę je odebrać Im I tch sao1Ych bę. l1uk strzału ł brzęk nIda spowo
',/ryl pzuacz
l clćkobiet
z sali, Owar
walkiSe}'
powlękdowal
jeszcze
wlęłw. paotko,
WsZY.
I dzieci,
rzucili
sio
do ucleclk
smacanl
la.
triJ
był. tak azasłuchany,
te ole
skaml gumowemł..
Jednymi17\.
z ostatmch
. . ko.enryk
zorJent9.
.,. m gł..
y.da,:,...
,.uJ.e_¥ąm.,..:

wych w Niemczech, mi ludtm1, ktÓryoh p t\ . .

_ Wstyd I hanba ł - 1A1wołal Hen- pt'zed młealĄolID Jeucmt ---.

ryk. - Gdyby mi ktoj opowiadał o po. To ałmOll... '. '"

dobnym fakcie, nlidy nte uwterzylbym, działaJ... Dł, . .
- Mój drOKJ. ito był na zachodnb l za'lkaizone , . ."" iiI

froncde:.
ldział
l\.Ie
takle
Henrrt
wyj
ł--'.
- w katdym
ralłe
mnle
to rzeczy...
bom... którr
IOItIł
w Ił'
Nłe dziw II . bylem WJChowany w po- = ....1IJIłIł
a=a,
.I =: :k ltury, a tu '. :włII8

"Sir. 8
1'"

p-n ,: -J(-A. 7.. A C"

Nr.

n n N' A'

runt sZ!terliug. 43,6.

43.41 4,75-4.55. Lnpop 21.40-21-21.50. Ccglcl8k1 SI
34.91) -32.50. Modrzcj6w 6.60-6.5(h.6,70. Ostrowiec
19.75
wytłoki
suche
11.70-12.
wyt!oki
Soya
17-IR-17.8O. N[\rgblin 12t1--120.50. Parowozy
ł:UlJE W HUTNICTWIE O()RNOŚLA.
0,98-0.96. 0.97. Rohn 0.70. Rudzki 1.54-1.53
20.30. platki uemnlllczane 28.50-28.70.
KłEM I SPR W A KARTELU.
172.14 1.55, Poci5k .25. Starachowice 2.(;8-2.63-2.66.
FranI,
szwajcarskI
(za
1(0)
173.00
W naibliższ3(ch dniach oczekiwane jest
142.46 Ur>us 2.35- .30-2.25. Za\wercie 3.3-32--,34.
sfuzjowanie się Huty Pokoju z Hutą BaIdo frank belgijski (za. 100) 125.08
' 26 52 Zyrard6w 15.6 15.40 -15.55, Borkowski 2.00_
na. Według wszelkiego prawdopodobień Korona czes,ka (u 100) Z6.6.t

flJladomo!cl oSPDdllrcZ'.

. uch SDOrłOWY.

Z;\WODV BOKSl!RSICIE O MISTRZO.
STWO WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEQO.

Dnia Z ł 3 marca r". urZl\dz/\ ŚIl\ski Okręg

Polskiego lwll\Zl(u Bokserskiego na sali
powstańeńw w Katowicach zawody o mi.

frank francuski (za 1(0). 35,16

stwa nastąpią również inne fuzje. tak. t.e Szyling au!ltr. (za 1(0) 126.71>

strzostwo Województwa Śląskiego.
Narazle zgłosili zawodników: B. K. S.
Katowice. ok6ł n. Katowice, 06 Mysłowi
ce, 09 Mysłowice. &ksin Club Kr61. Huta,
K. S. R07:WÓj Katowice, K. S. NR.t)rz6d li
piny i K. S. Orzeł Welnowiec. Zgłoszono
ogółem 68 zaworlnik6w. Dalsze zgłoszenia

Lira (za 100) 39.17

hutlIlctwe górnośląskie stanowić będzie po

ważny blok. Pertraktacje w sprawie przy Guld'on holenderski (za 10U) 360.10
stąpienia Polski do Międzynarodowego
DE ZY WSCHODME.

126.09 2,05-2.00. Spirytus 3.10-3.25. SY11dykat Z.2\),
&".97 Habcrbu5c11 93-94. Lombal d 4.75. Zegluga 0.27
30R,30 -O,ZB.

QlEl.DA lBOtOW A.
P o z n a ń. Zyto 38,50-39,')0. pszenlća 47,50
-50.50, iCCZlllicli 30-;13, icclmień brow. 33,50
3(',50. ()wk, 2rl. l)h30-50, l11<\ka żytnia 70% 57.
T1I ka zytn'" nS% 5R.50. linka jJ'S7cnna 70.50
7fi,50. ospa r 7.C'I;'!1a 2b.7iJ. ospa żytnia 26.50.
27,50. groch polny 5/-56, groch WlktoTJa 78-88.
PAPIJ:RY PAIQ"STWOWE.
ziemniaki hhryc7.!Ie 7.40. wyka 3;)-37. serade
W GLOWY DABROWIEC.
K. S. Powst. 1. Klim7.owi c - K. S. Si(' KARTELItO.GÓRNOśL.SKI.
'V a r z a w a. 5% pożyczka konwers. 58.fO la 2-2 . pelus7.ka 31-33.
m'rl11owicc. Z:I'\" (vh' odnco'l się na hoisku
-59.50-59,00.
5%
pożyczka
dolarowa
4R,75--.!il
B e r I i n, Pszl'nit:a 259-..2(;2. tyt" 241-245.
Prawie wszystlde !i:Ollaln:ic z;lg-łl,'bia
w Klim7.owcn. O (I(I7.. 12.:m wateza n. dm.
Jt:'Czmień 21;;-241, J(czmfeń pastewny 192-205.
dl}browicr1ki!"1'lO i gÓr110śll).!'.I{iC'g'O z wy -4[1.75. IXJżyczl;a kolejowa 101.00-101,50.
t,ynv a o od7.. H O I. drużyny.

Kartelu Rur nie dały dotychczas jeszcze re
Be r] i. Wyplaty na Wars7awę 46.S8-47.1.?
zultat6w I odłoź<lne są na marzec. Dnia 4
marca br, odb dzie się w Duesseldorfie ze na Katowice 46,83-47.07. na Poznali 46.85 '.f
47.09%. na Bukareszt 2.52-2.5-1., l1a Kowno
p.as!ąpll\. Program zawodów podamy w branie Międz, Kartelu Stali oraz Międz. Kar 41.595-4180.';. zloty 46.78.5--1.7.21).5.
tclu Szyn. na którem zaproponowane będzie
berze ni1stepnym.
delegatom Polski przyst:\pienie do kartelu.
lA WODY NlEDlTELNE.

K. . Powst. Klhmowicc II. rnł. - K. s. iąlkiC'm l:opa!t.: "hl'. Rcnn:rd". "Flora"
AKCJE WARSZAWSKIE.
nr, Z:łłęże 11. ITI!. Zawody otlbcdn sk na i "Hedc'O" z 7.ng-l hin, <ł Q hro"y i cC'1d ego,
\\' a r s z a w a, Bank Dy k(\n'. f \ 1.1.10,
oraz "Hoym" z za,g-ł. órn0f,11;t."ld('g-o
hoiskn w ln'c7.tI.
11r2:vst!,\.pi1y do ktlrtrlu w Iow(!g'n. Bank Handlowy 5.0n- 1),50. Bank Pols.ki 101-

owei HłO-198. kukurydza 187-.11\9. mąka

rWC!1na 3-i.2. --36.75. m<\ka żrtnia 33.50-35.50.
ospa p n"Jlla 1!l.71't--1!).85, o % tytrUa 15.2:).

;,:roch Wiktorja 6(}'...fiti, roch drobny Jadalny

Termin .,mmośrl trwaaia umowy o.

103. Bank Zaehoclni 218S--2,Q5. Bank Sp. Zarohl(. 33-.16. gToch pa,otcwny 2Z-Z5. !)l'lus1.ka 21-22.
kreślono 11m0I1 zi"e do 1 marca hl'. Co do 11.75-11.85. Bank Zjedn. Ziem Pol<-k. ,00--:!.1O. wyka 2350-2.-1.50. Inhin niehir l<i 13,7'!)-IS,50.

- OOPOWłFI17ł RfOAKC.n.

luhln tólł\r 16.2 17,ZS. s adela 2&-28. kuchy
Jnt. 1(. S. w Krój. "ucle. Je!'t nam niami r d al !'oz" rh IMÓ'" 'konw<,nci, to coraz Kiicwski 0.28, Grodzisk 0,;:;3--0.;:;5. Spi ss mi. rzcpal(ow.c 111.2(1-16.50, kuchy lniane 20.70-21.
Wildt O.I!). Elektrycwaść ,80. Tow. Elclctryczne
nie !'r7ykro. 7e n:1(k lane.! korespondencji ni hUTdzici wido'c'Zncm Rd sf,a.ip.. iż istni£' O,28-{).29-0,25.
Elektrownia D'IIJrowa 77-7'!-.
ją,rc przeszkody nie d-adzl), s.iQ usunQć.

moiemy 7117ytJ; 'wnr. g-dyż onl lIje uroczy 'o t.

74, BroV11 Broveri 2.25-2.35, Sila i ::;wiatlo 94-

która oc!hyłn s'ę przed 1;\lkuna 'u dniami. W

Kurs walut.

K a t o w ! c e. 25. ]uteg-n 1927.
sprzedaż:

\"t'P. Pako!7. Król. Hula. Wierszyk udatny.

wydrokuicmy po wygładzeniu pewnycb nie znacz
nych usterek formy.

Dolar amerykański 8.97

SALON
Obsług. sknra
I rzetelna!

...... ...... ...... ...... .... .... ...

...... ...... ...... ..... .....

Specjalne

Kob:ny Ulo Poń
Modne strzv
ienlaifryzury!

FRYZJERSKI

Ceov nT7.v te""t

I

100, Chodorów 114. Czer k 0.55. Częstocice 2.0'i Wydawcal "Pol!ke Zachodnia" Sp6łka Wyda.
wuicu .. I o. p.
-2.00--2,05. Goslawice 53. Warszaw. Cukier
4.35-4.27. firlej 50-49-52.50. lny 0,25--{).2G, Redaktor odpowiedzialny: Wiktor DylU w Ka.
towicach.
Druk
..Księgarnia I Drukarnia l(a.
kupn..,; Wysoka 5. Warszaw. Węgiel 88-87,500--88. No
8.% bel 3,25-3.20. Zgierz 1.95-1.90. Fitzner 4.50-
tollc a". KatowIce. Warszawska 5&

GlEW A PłENTf,1.'N A.

fJl"zY5zl(\ ci o:-t,Ętnfr k0r7 .513my z n,,'atki. o
f1e ie l.edzie nam zhyt póżno prze lar.:1

Cpn\' !'r7.v<1pone
....-... 'i1"
ftln; ;pftń\fiw dla Paft I Pan6fd

Bibułki "łlerbewo....
Tutki "Morwitan.... 2:
Tutki ...,Bon Ton....
we wszystkich sklepach tytoniowych
do oabyc:i6.

A

Po gruntownej renowacji lostanie

Salon frvzfersk! dla pań I panOoo
a
w-:':f. r' o laskawe .popar,;; Lekarz SlD

M. Rosner chorób kobiecych

(Plac MlarkH Kołowiec rośelus!k1 17 l wewoc;trmyda
-.,-" 1:' dr:}:. -"'- -\';:ł ' \t' ; , .-----:--;;:

J}' ,.-, 

lDWD lhi Kuzimien

MIECZYSŁAW SUSICKI Herbewo
Sp. Ale.:. Krale6w IwlQlok Obronv \ ęfł 8Inośd i. Pron łnSnDści Królewsko HałGej
fabryka tutek i bibułek M\sIOWlt8, ul. KloSIki 2n.
Król. Buta, ul, t\lolnoścl Zł (dawnIej
telefon
16-ł8 M d
;":
10 'w,:':'
I ':ul.
I 'P Dworcowo),
" dz:":
: " : k1 ""
dUi'. yia amvuzupBłniBnia
wyrobY
tllpicerskic
wlasnych
pracowni.
p o I e c n . - -. - -\
uL Olmnatjalna 12

Polecam przez przyiazd sil wyszkolonych i doświadczonl'ch w tym zaw(ldzi
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urzqdlenia i n.świetlenis. wszelkie mll5aże twarz}', glowy i cl,la. piel l!"no
wenie pl kności. elektryczne kąpiele twarzy i manicure. a Pedicure I wszelkie

)ftnsate cIała na miejs<:u i poza domem wykonane będ!\ przez sllee!allsł . 
Wynożyczam peruki na bale maskowe i I. p. WykolIuje się charakteryzacje
łtatralr.R. a p r a c e z w ł o 5 O w b dą a r t y s t Y c z n i e wykonane. 100

Zakłnd ołwarły iesł od go.

Salon dla
Pan6w
IC5t 1cCJ1ntortowounc,,
dt.fJo)' z najnCJWOCH5.

nłrjsleml wym"g n.

Ceny pnYflcpoe,

:I1

a

(1

oIC::ł

ęCID, (

Panów loterJI panshvowej klasowej. I walczcie z namI o UJOSZP. prawo

dzielę od godziny S.mej do
12o1el, i iest na Wojewódz

1i;

/

io tkol11rortowourru. Paweł Glomblca, SzarleJ - Telef. 2 ZJl:ło f.cnła prz"Jmują let. Oddziały Związku: ..--"-.. _... - .

i j:\'7n,'JI10Wnclcn. w. I

twie Śląskiem naiwl.tkslym I
personel czynuy w liczbie %0.

!, r ł'

Król. Hutll.ul. Woluo!,ci I 1S7 kIch innvrh Potvctek Prvwmno.PrJ n ch · LE O P O LO ·

WarszawskiKupllici
Skład Mebli
depozvłOIU
bankOVJ11ch,
WEBER
losybodt
H\ to'" hvpotek.
nulet.vłości
lU całej wnrł
fcl nomInalne',
::u : .A)
sS ,
lCatowlcft, ul. Mlvńska 5 pożvczek paósfwowvch.wekslowvch I WSZV!. ..

Salon dla W Szczęśli ej olek urze InkaUl

dzluy Somej do 7 o me;. cały
"zleń hez przerW'}', II w nIe.

'j ,I '..' ,,1,\;. i

no cenach najniiszych i na dogodn)ch warunkach Hu iudam1J sPłaty wSlplklcb nale!vtofcl .M;"{ I\ :; ,.(

rhniku. 111. Zorska 18 (Jerzy' Suchy). Procownlo wyrobow skA.

przYjmuje
wSlclkit
poo
Cen O 'rz ;t ::: Nnwnulwnrzonv skIuU
"" Olih W..!f!
U f"I , w Itnl<>!c7vk).
;kmian('wka{' . nI Barbn
' nt. 15 (J. rlonyeb
I cholewhrall

i),. . ,' 1111 ; huwic lIH;s Mc poc;:qwszy od zl !4.60 do 37,- w !'IoW,)j \hi. III. Smp, H1 -I (I.. Nowak). racje. - Ceny konku oc.'

D t Jó f " II damskie. z114,&O "2&,- \\. l ud7.h'. i\-. () M..;" lO (I. Opolany). lek6b Kore6

om OCiJarowv ze ,e ner i d;decillllc - - - - - -- w MUld;ach. ul. 1 \nkowa (I. 5tT..lachdc). Koto\\' :J
na I '
Bytomska
4.. lny
BytolDska
4 niTllch)
I ul.
Wo'no..
c.i \1].
62 obło.'
lip. kie1ro
([)worac7.ek).
Llp
Towar gWRI'Rnto"ł\uy
- Za ootówkę
I ua ratę!
w Król. Hucie.
20 (Pr. .I ....--.. ---\.
Wszelkie towary tekstylne. garderoba
d ms a, 1I1 ka i dzieci na, towary krótkie.

SteruWojewódzka
- Hatowlce w Brzemcc
Katowice,
ni. Kościelna
FISZE \'
.D.uhca
9 176 pow.
(Wo,lcirdl
Raj.,
i J.NI l Avt:k1).
nicr.y Antoni 11 rll'l.,i 11 ka).

blale I welnlanę, obuwie wszelk. rodzaju,

I RESTAURACJA I WYSZynK w ROld1.lc lin. n!. r l'jtana 6 (a 'stenł gór.

Specjalnie ofiarujemy ubranie
i małerjał do komunji świ tej.

KLEJ
III Korfa,.łcl:O
(Anit. 'I1III
OIagla),
ul. Plekarbka Nr. SI
.'3 A
T e l ew
f nI\nIl10\\';I'.
n Nr. 43 "0 WarSl,oWh'adl
I'ow. 1"s-7C'
(p. W

....



\\'I&;:r. O"on BUdo w Ośwlięclmlu II. ul. K

.. 

ObIady - KolacJe Wf,}).
'"

WOdki. likiery, rumy I konia":l plerwszon dnJob firm I
Tanie l.r6t1/0 1.II1,UPÓIV 1111 "MeJa I chrufrłJ I

Lekcle wyrobu dvwun6CrJ SvmforJan ZaDuPla"Skl, L1pnv

Po przyjatdzie z Persil prowadzę ostatnIe 1ł dnia :fAlad 'ollJar....., ftolon- "'"
we lekcle wyrobu dywanów perslrich, ręczne roboty : 'a'nuc" ..,in . ..,...delł :
Ul ramach. n. II:t6re zostanJe pr7.yje;ta zbiorowa .

cały
dLle6.
Caly kurs
10 z,. Wpi.y oraz Infor.
III
UoŚć
pań
panów.Dywan6w
Lekcje dWlliodzlnne
trwell\
macie w
mili Wyrobu
K. Lllwlnowlcz,
ac.no I Ił

Katowice, ulice Warszawska 44, I. p. 180 I
___
Kto PI agnlc
zakupie pulrzehy
ltuJlaltleJ niech
I lta)lc!Mz.vch
_ artykltłów
1)lerwszci
dla wia

lI! c I n o' t I & a c I n o. U sItego pr I. l' IIOIt IIJbi a uda sil; do ,kladll art \.kuhiw
e :łd {:I ::,"r:z :J: lw;" ::hrł
y m !:;Pn ywc/(} KI"Oni(\lnyeh w którym ;nn,idzie
blotl'ltIdtl III, Wlr.uwika oH otworzyłc", filie; naJspcclolnłeJszo mąki z p!crwIS1..or:tcdltydl
w Królewskiej ł1ucle '110 I 1J11)'l1ów. Po tadall1 Itll składzio w zcłkie KIł

I e Ił c ł e tllllkl w6dok, Uklor6w I spirytusu OlS",

. .,. o= = ':. S::' b r. " SlemlanOfIJlee. Tvrol AUlustVD
oruLekcl.
lII'OfIIIIIJe
" lilii CIIy
wyhr6mf
dywan6w'
.... -. JM
16w.
d"Pdllna.
dIW. WP'Y I ... 17.
W ...........ł
-ł.Ułllllwlłl,
IrtLtrw*
liII ... Ołmnujalnl
II PoI ,I

ł . \ '.: ...

:':':
lkI-:
.J: ;1
to..n,lrw
.,kon.'.

(A. nabtT), n,bllo 1...C.w.ł. \
ORUIIRRII KaTUtICO t 1 \
KATOWice

:": ; . \'

f w A R S ZA W S K A sa ,
I

Z dniem l. 2.. 2.7 r. udziel6my lnformecfł wazelIdego
rodzo'u członkom Zwlqzku Powsł. Iq.k. 1 Z. o. K. z.

bezpiaCnie ======
BiurO InformacvJne I o roftcv. prYCIJatne20
!Broda
.'no' 11 :RIoAre ",.

\ , . I' ' ,\

'-, ......... "I .

Rozpowszechniajcie
nasza Gazete I

I

! I

POLSKA ZACHOONTA

Nr. 4fł

Str.' ...

I [zBrnichiB Tow.! i e W ! Vbn Pi-l
9"lrmo sprsedoll1£-ł:

"FUL MEN"

fil

G6rnośląski Handel Węgla, Spółka z ogranicz. odpowiedzialnością
H Katowice, ul. Juljusza Ligonia 3, 5, 7. Tel f. 497, 498, 807, 2271, 2272 R
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8AR KRAKOWSKI,
WLAAaclEL KOWALSKI

W 6dkł kraJowe i zagraniczne

W dału 24-go 1ałego br. połegaar się a tym twlałem nu prezea 110norowy

Śp. 1Intonl Ruda

Co sobotę flaczki - Bufet
obficie zaopatrzony
".

były pterwsl}' nauelnl" Sokoła, członek Rady Ludowej, organizator wuystkicb trzech po
wstd w Mikutczycach, odznaesenf wieloma orderamI.
W Zmarlym tracimy jedlIego z najwybitnlljszych działaczy społecznych.

KATOWICE, ULICA POPRZECZNA NR, 19

Cześć .leIZa p8nli c' I

Zarzad Zwlazku Powstańców Śląskich Mlkulaanów
na pow. rYbnicki

Restauracja Amandy Winkler

Prezes; S k r z y P i e c Sakrr.tau: J a s k u I s k i
Zarząd Związku Powstańeów SllISkicb w Knurowi e wzywa wszystkich członł.ów
Zwll\Zku Powstańców. Sokol.. Cechy i inne or 8nimacje do stawienia sil) ze sztandarami
w niedziel II god,lnie 2.!:iej popoludniu w Knurowie przed kasynelD kopalnianem celem

ul. Wolności Janów, pow. Katowicki ul. Wolności

wzl cjll udzialu w oogrzebie śp. Antoniego Rudy. 191<
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Poleca Szan. Publiczności z Janowa i okolicy wszelkiego ro
dzaju potrawy i trunld naj przedniejszej jalwści, Codzienme zim
ne i cieple zakąski o każdej porze dnia po bardzo przy st. cenach.

Mieiska Kasa Oszczedności

Wielka sala taneczna.

. w Kr61ewskiej Hucie
wzywa wszystkich właścicieli książeczek oszczędnościowych opiewających

na złote polskie. aby zgłosili si w godzinach urzędowych w Miejskiej
Kasie Oszcz dności (ratusz, pokój 18) z książeczkami celem wymiany
tychże i dopisania odsetek za rok 1926 i to w.ciągu miesiąca lutego.
76

Z poważaniem
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.... ___ Śniadania - obiady - kolacje
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i .g cc
r t !!!Za.kąski
Lipinyzimne.
n):_ B\:!omska
41

Zarzad Miejskiej Kasy Oszczedności. ILipiny,
ulica
Bytomska
34.1
_ __
Gońka
193 R;; -;';:
l;k;;mUI:
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