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RADA MINISTRÓW.

War s z a w a. 25 bm. odbyło się pod
przewodnictwem p. wicepremjera Bartla
posiedzenie Rady Ministrów. W połowje ;)0

siedzenia przybył do gmachu prezydjum
p. Prezydent Rzeczypospolitej. Między in
nemi uchwalono: Projekt rozporządzenia w
JPrawle zmian ustawy o adwokaturze g6r

Abonament miesięcmy: pnez pocatę
11184 gr.. w Administracji 11' 80 tr.
I: doręczeniem do domu przez pocił,.

Redaktor naczelny: Edward Rumun.

P. D. ministrowie lqleski i Kwiotkowski

PARLAMENTARZYŚCI POLSCY ,
WE fRANCJI.
V c r d II n. Parlamentarzyścj polscy za,

trzymali się w Metw. gdzie byli powitani
na dworcu przcz delegacje miejscowe. W
poludnie wycieczka przybyła do Verdun
Po zwiedzeniu cytadeli, goście polscy Ul
(r.) Przyjazd PP. ministrów Zalcskie- O odzinie S-tej po południu w $(111a dali si<; na śniadanie do gubernatora woj;
J.!'O i KWiatkowskiego do Katowic w nie- chu Wojcwództwa P. minister Zaleski w skowc o. Po śniadaniu parlamentarzyśd

na Sląsku.

śląskiej części sądu okręgowego apela
cyjnego w Katowicach. Wniosek Ministra
Rreform Rolnych w sprawir.: wynagrodze
nia za nieruchomości przejęte na rzecz pań

dzielę 27 lutego b. r. nastąpił z cztcro- obccności p. ministra Kwiatkowskicgo
R'odzinnem opóźnieniem wskutek kata- i p. Wojewody dr. Grażyriskiego przyjął
strofy kolejowcj. jaka zaszła na stacji lIa dłuższej konfcrencji dcle ację Volks
Rozprza pod Piotrkowcm. gdzie rozbi- bundu w sldadzie : poseł Ulitz i hrabia

przerachowania składek oszczędnościowych
,Iłożonych w walutach pelnC\wartościowych
wP. K. O. za pośrednictwem jnstytucji pań

ciągów towarowych - uległo 18 wa- nych mu przez delegację życzeri doty

Związku Inwalidów wojennych

Strzemieszyce na salonkę oczekiwał uistrowi po ląd na k\\'cstJG szkolnictwa rada ortowa ma z trud",aó .'" swoich In
specjalnie
wysłany na
przez
Dvr.
Kolei mniejszo
ciowe!.':o
na ląsku, metod
ja- 1 t)plczydenta
tucJach '"rady
połowie
robohllk6w
ki b
Kraków. przyczem
stacji
węzłowcJ
Drozdowski.
która przedstawiła
p. 1I1iportu,
n zasadziepol
którCJ
Paristw. w Katowicach parowóz z je- kim! poshlJ.!'uje się a itacja niemiccka \\' DccyzJa ta ma być wprowadzona w ZYCiO

polscy Iwiedzili katedrę i cmeutarz wo

s1\O'\ . ;-:dzie złożyli wieniec na grobie
i\iC7P;,,:, o Żołnierza. Następnie udali siQ
na Z\\'JI:u. cllie pola bitwy. fortów, okopóW
stwa. Projekt rozporządzenia w sprawie ciu - z powodu zdcrzenia się dwu ))0- Donnersmark i wysłuchał przedłożo oral. il,lIych pamiątek z czasów wojny. .

gonów. czących spraw mniejszości na Iąsku.

Ponieważ tory zatarasowanc zostały Następnie przv1;\ł p. minister dclcR'a- RADA PO T?'Y G A SKA. ZĄ TRUDl\n

5twowych polskich. Wniosek p. Ministra szczątkami rozbitych wagonów. salonka cję Z. O. K. Z. w składzie: prezes dr. R?BO f,NIKÓW I OLSKICtl. .
Pracy w sprawie powołania kontroli pa(l wioząca PP. ministrów skierowana zo- .Jarczvk. wiceprezcs dr. Nowak. byly SI d a 1\ s . -4 bm. za,;adła ?ecyzJa wy
nowej dla przeprowadzenia rewilii linan stała na linję kolei Warszawa-Dęblin- minister inż. KamilIski, dr. tIager i p. sokIego kOllllsarza. potwH.:rdza):jca. decyzj
aowej I gospodarczej zarzqdu gł6wnego
DEPESZ DO PREM.JERA MARSZ.
PILSUDSKIEOO.

W.a 1'S z a W Ił. .00 'Pana Matlgnłka J.
f'ilslldsklego nadeszły następujące depesze:
Orupa powstańców śląskIch wOrzeszu
przesyła P. Marszałkowi podziękowanie za
\ego nieugięte stanowisko w sprawie roko

dnym wozem ba!.':ażowym, cI<\żnościach do rozrostu tych szkół. jak wkrótce.

-rak ze...ta.wi0':lW p(\ci 1t. pr: ywiózł, lU'. .również zł0iyła 1>. ministr.owi.mc o!jał- -NIEPRlf.:.Jł:DNI\NV GDA SK.

fi W południe. Przy wjcidzie pociągu 'na rąsku. mapy statystyczne I wykresv d6w van liamel zaproponował Polsce ł
minIstrów
do Katowic
o godz.
12 min:c!otycz<\ce
, brosznrę w
sprawachwvniku
szkolnictwa
na GGdańskowi,
d a ń s k. Wysoki
komisarz
Ud Naro
peron
IV orkiestra
policyjna
odcg-rała
ostatniego
\\'yhorów
aby w razie
ujawnienia
się
hymn narodowy, a honorowa kompania komnnalnych I stanu szkolnictwa oraz lllicy pogl;'\dów na intcrprl.'tacje postano
wojewódzklcj sprezcntowała szcreg innych matcriałów i dowodów wiel'l celnych zdecydowalo orzcczenie wy.
wań handlowych z Niemcami. Zjazd dele({a policji
broń. odnoszących się tak do agitacji niemiec- sokic o k0ll1isar7a. Senat dański odrzucU

łów powstańców I wojaków okręgu bydgo
5klego zapewnia p. Marszałka o swojeJ go.

Po wyjściu z salonki PP. ministrowie kiei Ul szkolnictwem polskiem jak i do t!; pOjednawc7.[\ prOPOZYCJC.
zostali przez P. \Vojewodę dr. t,1I1icestwicnia szlwlnictwa polskiego na NAJ8UŻSZA K01tolff:Pl:NCJA MALE;)
woścl podporządkowanIa się wszelkim powitani
GrażyńskieR'o.
poczem wymienili u cisk Slasku opolskim.
ENTENT\'.
lozkazom dla dohra I ochrony granic Rze
dłoni
ze
zR'romadzonemi na peronie Po R'odz. 7 wieczorcm udali siG pp.
zypospolltej Polskiej. Zjazd delegatów I
P l' a R' a. ..Narodni Politika" dono
przedstawicielami
wszystkich
instytucyj
ministrowie
ze
SWCI11
otoczeniem
w
Dowstańców okręgu hydgoskiego I związek
paiJstwowych w Katowicach. z przed- towarzystwlc p. Wojewody GrażYll si. żc najhliższe' Snn1 k,lIlie ministrów

pomorski wyrah p. Marszałkowi gorące u
pra\\' zagTan'C7.lIr,h ,1\\ iłL'j Entcnty od-:
manie i sklada hołd za męskIe postawienie s awiciclcm miasta prczyd. dr. Oc'H'lII- skiego do Królewskiej Huty, dzic ,w ht:<.Izic i ' \\' Bratislawk dopiero w. ci .
kwestJI Pomorza wohec próh' 7[1111:1chll nn

klem i konsulem polskil11 z Bytomia p. rz<\d fahryki chorzowskiej wydał na

a następnie odJechali ich czcść w hotclu Polskim obiad.
legO całość i przynaletność do Rzeczypo Szczepariskim.
autami do Chorzowa i Wcłno\Vca. w Wśród obccnych byl,[ pp.: Marszałek
olitej Polskiej.

gn k wictnia br. . ..,
n O Ć RE7IWROTNVC".

której to wycieczce towarzvs7.ył pp. Walny, b. ministcr Kamieński, h. mlni
\Va r s z a W;}. ()'tatni t\'lll.il'11 "prawo
P. Wojcwoda dr. (JrażYllskl. stcr KledrOli. I udowski. Caspary. ini. 7d<1wc7.Y
7. rynku praL'y od Ij. --19 Illtego
fAŁSZYWf pom OSKI W SPRAWIE ministrom
Pp. Ministrom w Ich pobycie na Slą- Wojnar, gcneralny dyrektor Skarbofcr wyka7u.ie
212, 02 hcunhntnwh. kt6r%?,
P02VClKI DLA POLSKI.
sku towarzyszyli: radca p. Pech z Min. mu p. Knothe, gcn. dyr. Ciszewski, dyr. zarc.icstrowali
sk w P;1\', , (\\'owych urze
War s z a w a. Mlnistcr Skarbu od dla Handlu I Przemysłu i r!Hka p. Lipski Brzesk1. burmistrz w Wk \11ddl tIajdu dach pośrednictwa
pran'. \\' stosunku do
!lat prokuratorowi sprawę ścl anla o z Mln. Spraw Zag-ranlcznvch. kach Grzcsik, gcn. dyr. fabryki ch o poprzcdni !1:o b'I:"dllia Iil:tha bez robot.
W godzinach południowych P. Woje- rzowskleJ Podowski, inż. Orabi'a!\lQw nydl wzrosl;) o .1.io-t m.nlw.
przeJm;canie urzędowych wiadomości o
tokowaniach w sprawie pożyczki zagra woda dr. Oratyński podejmował pp. rnl- ski. b. minster NosoW'icz, starosta .dr.
nicznej dla Polski. oraz o fałszywe wIa nlstrów śnIadaniem. w czasie którego p. Poty,ka., prczyOc!\t Kr<'>l. Huty Spa!tclI CZY ZAMAC" SHNlJ W KOWNfI!?
domości w tcj sprawlc. przeciwko ..Oa minister Zaleski w odpowiedzi na prze- stei'l1.
B er!
I n. Dol1O /_" 7. ".wlla. 7.C k",
tccie WarszawsklcJ". Podobne donie mówienie P. Wojewody podkreślił. że O godz. 10.10 wieczorcm wyjechali t:1111
po lo ka (\ prznwtowaniach kontunt-:
sienie zostało wniesione przeciw ..Na stanowisko jeR'o, zajc;tc w sprawie ca- PP. MinIstrowie z Katowic. żc nanl na stów do nowego 7.:ll11achn. W tych dniacIł
Szemu PrzeR'lądowi". Do uZKodnlcnla łoścl R'ranłc zachodnich państwa jest dworcu przcz p. WojewodG Orażyilskic aresztowano 7 konlltr1is(,h,'. 11 których zn.
wleceń komisji rzeczoznawców prof. poglądem całeR'o rządu a specjalnie pre- go w otoczeniu naczelników wbdz i leziono w t.nc dokun\{'nt ..
Kemmerera z pOl!l<\dami rzqdu polskiego ze sa Rady Ministrów p. Marszałka PIł- urzędów oraz przcq5tawid'Cli wielklogo
stalI wyłącznie uoowatnlenl p. Krzy sudsklego. , ;. " ",ILu8llIliJD.-£,\: przcmysłu. . AMBASADORZ\' NIEMIECCY
wanowskJ I Młynarski.

potYCZKA W BANKU GOSP. KRAJOW.

War s z a w a. Rada ministrów 25 bm.

Poset,........."7
U . nlTRESEMANNA.
Rausc ' her W Berll
- e. B c r I i n. W zwiqzku z wiadomości"

o wyjezdzle niem, ambasadora w Pary
DOSTAL N OWE INSTRUKCJE OD RZADU NI
R CschlIu"
Ir IEOO.dowiaduje
żu von Hoscha
Nkei.rÓwnie!
..TiiglicheStres3
Ruu 4
... ':...MI&'sil;.do:£1.'
B e r I i n. WedłuK Informacji ..Berll- na rozwtl\zanlu kwestJl wydaleń i to Jest manII bawił dnia. .!S ll\(c () w Nieci t
ner Tageblattu" 26. bm. rozpoczęły się punktem głównym, a w tej sprawie PoJ- prawdopodobnie w zwi zl\ll z teru l1as
narady między posłem Rauscherem a ska doty hczas nie uezy"lł, kdnero u- piło spotkanie ml dz ' obu m tami stan!ą

uchwalila projekt rozporząd enla UPOWIł
tniający Ministra Skarbu do zaclągnlęcla
ootyczck w kwocie do 60 mIljonów zł. VI
tłocle. w obligacjach Banku Oosp. Krajowe.
kO. Wysl?kość oprocentowania oblllacJl,
urs emiSYJny oraz inne warunki po yczkl nlsterstw. W obecnej chwi\l nie motna rze konkretnej propozycji'., Cel podró- v n Borgen, po POb jł u 5tre6eman
sjeszcze
efaml przewidzieć.
resortów zainteresowanych
MInie postawIła
tej mleor nielni db
ckiIprlY
waty
.stali Minister Skarbu.
jaki Wynik dadzl\
te ,stępstwa,
ty p. Rausch&ra
streslCzatadneJ
81 w w
d nlu
w SanAmbasa
Remo. po\\,r(ldł
zymu.
R =

MIESlJ<Af(!
narady
temSIbardziej,
poseł
Rauscher
do znalezienia
..modus
,vivendi'"
moWy
ohll a1nb!\
ador;mj
CY SOPOT
ZA.aZNII
NIEM nietemołe
przedstawić
iadnych
konkret- 'Kola
miarodajne
zapewniają,
te do-Strtst'małlłllł
miałY charakterz ('zysto
Informacyjny:
l.
JASKINI ORY. Dych propozy }'J. RZl\d polski, pisze da- tychczasowe stanowisko Polskl'w tej

n d a ń s k .Ollcltdaj odbyłO się w 801'0- lej "Berllner Talteblatt" okaiał się bar- sl>rawle bynajmniej nie uprawia do t y- , ;
Clk wielkie zgromadzenie publiczne prze- dzo wstrzemlętllwy I bynajmniej nie u- wlenla uzasadnionej nadzleJl, te będzie RESTAURACJA I ,,'''..0.

o trzymaniu kasyna gry w Sopotach. sposobIony nIeprzyJatnie, Jednakie nIe. motn. doprowadzić do wznowIenia ro- W ,...

Jd ńak e uchwaliło przędłotyć sąmo\'łł dał do poznania, czy zamIerza poczynić kował\. Powrót posła Rauschera do "..... onon allda .
cwi s tcmu nowe petycje, tl\dajl\ce nie- jakieś ustopstwa. Jedyny punkt Co do Warszawy nIe fest, oczekiwany przed a1.PIe1IIn SZlRLPJ ...ł"""'"

.. .... ą __ . I _ ...ł' 

fOt
zamknIęcIa
kasyna gry
w 50. którego
Jasno sI,
to pro- wtorkłem.
Przypuszczać nalety,
te p.-..KoIICII.
ki Nr. as .' -, ,..
ncO,znego
l. pozycja
1IOI,0IIIłI1
rokowad
o prawo
o- wypowIedział
Rauscher otrzyma
od du nl8mJeQkI&.
0"'1'"

al"'lallla alę, rokowaniami losPGCI.... go nowe Instytucje, ' . .. W_IłtłIlJ. toD r

Strona 4.
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rOL KA ZACHODNIA

Nr.4'ł
NIEMCV MIf;DZV MŁOTEM

SOfIJleI,
a polllvka naradofIJośclOCIJD.
Rżąd sowiecki oddawna chełpi się z te

go, i! potraf! w ramach ustroju komuni

stycznego rozwiązać problem mniejszości
parodowych.
W istocie wiele pozorów zdaje się prze

mawiać za słusznością tych twierdze").

Oto w granicach l1:tństwa lIcz cell.o 14M
miJjona ludności, przynależnej do kilku
dzjesięcin szczepów i kultur różnorodnych,
potrafiono stworzyć kilka republik naro
dowych oraz kilkanaście terenilw autono
micznych. d"jqc im teoretycznie w art. 4
konstytucji z\Vjqzkowej nawet prawo cał
kowitego oderwania się i \\'.\'st"plenia ze
Zwj<\zł( 1 Sll':,flli tycllI\'ch Reput'l!k Rad.
Kto wi\)c nic zna głęhi dzisiejszc () życia
sowicckicg'o, kto nie wjdzi jego wir6w, "
sąd opicra !1.'dYlJic lIa trdd pisalle o sło
wa. lub Cli gorsza. na pn'parow,lnych 1I:.t

HindonbUfU chce uduwodnić ,.niewinność" Niomioc

I A KOWADLFM.

I W i e d e ń. Donoszą z Berlina, e nie

CO DO WVWOLANIA WOJNY. ' llIicckic kola miarodajne śledzą nic bez tra.

. . . . :>ki rozwój konfliktu midzy Aam;\j,\ a Rosją

B e r I i n. Biuro Wolfa ogłasza komun:- t ier ził gO owość Niemiec do stawlema Obawj ą się tam, że MQskwa wyśk ost;a'
kat prezydenta liindenburga, co do pubU. SIO przed kazdym bezstronn m t!ybullałem odpowlet:lź na notę all ieh.ka i rząd londn\.
kacU dokumen ó v. d(')lyczących wybuchu lila zbada ll sprawy odpowiedzIalności .z ski rozwój ?nf1jktu mh:dzy Anp;lją a Rosj .
wojny światowe). ..Dokumenty ogłoszone wYb ch \\ I'JJny. Po gruntownym przestudJ? darczy Ros.n, przyezel11 Niemcy maglYhy
przez Niemcy są otwartą spowiedzią w.obt'c amu ogłoszolly:h d.okumentów każdy a- być wciągnięte w ten konflikt. Rząd nic.
ś iata.. OczekuJ
IDY.od
i\wfata
rówllle oprzekonam".
ż (.}m
będzie się
uin,;ymać
stano\"I.
twarteJ
sppwiedzl.
Mmlster
Streseman
po-I bierze
razie celowo
wojnyze
nłeNiemcy
wywołali.
..)mieeki
sko neutralne
i niestarał
wcźmie
udziału
w boi.

OrUIOOCQce nDPiQtn wDnie pruskich metod.
.,REPUBLIKAŃSKIE" NIEMCY NA LADU.JA DA WN. MARGRAfÓW.

kocie gospodarczym Rosji. Z drugiej strony
odmowa Niemicc mogłaby być uważana W
Anglji za akt nieżyczll\Vo ci \V!-ględem ni

EGZEKUCJE W MEJ(SYKU.

B e r li n. "Times" donosi z Noweg(,
skiego
wystąpił
o- mem
prześladowaniu
Niemców
Pol Jorku, że mcksyka(Jska rada wojen,]a
B e rposeł
I i n. Baczewski
Na posiedzeniu
sejmuzpruI prawicę.
Hr. StoIzbergmówił ow
rzeko
skarże'II"ml Pl'zec!wko praktykom adm!- sce, wskutek z,1rz,\d,e:i polskiej komis.ii skazala na śmierć -t przywóuców ruchu

--

ulstracJi prusldej, która celowo dąży do likwidacyjnej. Półoficjalna "TaglicJte powstallczeg-o. m. in. Salvadora \' a!dero.
wykluczenia obywateli narodowości pol- RUlldsehal1" pisze: Charakter wvstąpir na. \:Vyrok wykonano.
klei od udziału w kolonizacji na wscho- nia posła Baczewskie o. arog-ailcja z ja
dnlch obszarach Rzeszy. M6wca wska- k,\ wyrażał sit; o niemieckiej kolonizacji

zał jako na fukt nicz\\'ylde znamienJlY, 1.e wschodni':j wy\\'oła!a zasłużone prote
Róine wiadomoścI.
użytek ,,:wgr<1nicy" artyl(Lllach i odc7.wadl. rz,\d Rzeszv i rząd pruski przystCDuia sty, Trzeba b '10 ealej cierpliwości wta
Minister KomunikacJi ill . Romoeki Pc.
ten łatwo ukga złudzeniu eo tlo łat\\'ośd obecule dQ kolonizacji pOl{ranlcza ws;;ho- ściwcj tylko pruskiemu pl'zcdstawicicl
rozwh\Zania problemu. który w eZa ach dntel!:o, którego ludność YI przeważaJa- stwu ludowemu (!) aby móc słuchać jak kilkodniowej chorohie \\' Jnill d7isiejszYl1ł
:lbCCIl '.:Il lIil-m,'i z 1:.aJ.,lnn uniom nabiera ceJ części .iest pochodzenia słowia,iskie- kil obywatel llie\1liCl'ki st\\'ierdzal. że z ('bjął nrzcdow[mie.
coraz \\'ięks7.l'!l:tI znac7.l nin i z którym lila
Poseł niemiecki Rauscher wyjechał na
do czynieIIi., cal ' Sl. reg palls!w curopej
Przemówienie zaalarmowalo całą niż z Polakami w Niemczech."
kilka dni do Bcrlina. VV czasie jego nie.

go. Niemcami obchodzą się w Polsce lepiej,

skieJ!.

obecności zastępuje go p. Pannwitz.

Zasadniczy tosunek partji komuni
styczncj do zagadnienia narodowe o Jest
z natury rzcczy ncgatywny. Doktryna so

WDI emDrDS DlnDUD sią ..DDSU nOllfrnłnBUU"

cjalistyczna nWilża istniejące rMnice naro

MIĘDZY LITWA A POLSKA,
dowościowe za nieistotne i dąży do ich
G d a ń s k. Prasa tutejsza uZl1pcfnia w t 'm kierunku. Zasadą rządu lItew
zniwelowania. oraz podpo!7.iłdkowania
deklaracji Waldemarasa. O' ski ego jest nieszl1kanie ścis1ego oparcia
wSp'<'stkich narodowości i narodów jednej szczegóły
śWiadczył on między innemi, że rZ.ld o' żadnego ze swoich większych sąsia
Idei, którą jest twor7.enic jednolitego spo

łeczeństwa sowieckie o. Poniewar, jednak
"tworzenie takiej spo!ceZllości na/raBa na
rozmaitego rodzaju trudności, więc wysu
wa siG wtedy prawo do swobodnego ko

rzystania ze swego języka i ku1tury. by

pod ich pozorem uprJwi,lĆ prop(lt';alld<; i
urabiać jednolity typ społcczny. Z chwi1ą
lednak kiedy obdarzone tym prawem na

rody chca \\' pelni korzystać z przyzna
Dych im swobód. wtedy partia komuni
styczna potrólfi w porę powstrzymać te
tapędy, motywując presję tem, że Są one
przejawem ideologjj burżua7.yjneJ lub anty
sowieckiej.

Komisja dla sprowadzenia zwłok
gen. Bema zadecydowała ostatecznie
wybór miejsca pod mauzoleum w któ

rem mają spocząć zwIoki enerała.
M.iejscem wyboru jest park strzelecki
\V Tarnowie. Dr. Szyszko-Bohusz z

Krakowa podjąI się opracowania po
litewski dąży do międzynarodowego dów.
mnika pod względem arcl1itekton.icz..
zagwarantowania nalJtralności :JtWY. Wskazując na rzekome tendencje nym.

T. ZI1. strefa wojenna od strony Polski przyIączenia Li1wy do Polski- wzamian
P.. Wójtowicz. który pełnił dotyc1l1
powinna być oddana pod peWIIC O ro- za odda,nie przez Polskę korytarza po' czas funkcje dyrektora monopolu tyto.
dzaju mIędzynarodową administrację i morskiego - premier Waldcmaras 0 nioweg-o objął stanowisko dyrektora de.
w ten sposób do pewnego stopnia zncu- świadczył. że Utwa jest stanCJ'\Vczo
akcyz i monopoli.
trallzowaną będzie przy zachowaniu przeciwna wszelkim szacherkom kory partamenhl
Omal nie wielka katastrofa. W Sta:
strategicznych interesów Polski' na ob- tarzem pols.kim. Pozatem zam,iarorn ta nisławowie wybuchł g'1'()źny pożaił" 'W.
szarze WHcłlskim. Wykonanie 1akiego kim Rosja nic mog-łaby się :,poko]nie ra finer.ii s'ph'ytusu AdleJ'berg-a położo
programu wymag-ałDby naturalnie dłuz- przypatrywać. Litwa widzia;ab ' br. nej niedaleko wielkich sl{ładów pań
szego czasu. Litwa jednak nie !Jędzle dzo chętnie wspólpracę z Łotwą ,i Esto s(.,,'o'\\'1'<:-h spirytusu. Pożar udalo się
nnikać rokowań z Prlską zm erzających nją.
zlokalizować.

Ruch osobowv na linii' Kalety Pndzamcze.

Olbrz)'mla defraudacja w Gdańsku. W
gdańskieJ kasie oszcz dn(')ści wykryto ol.
brzymie nadużycia, jakich dopuszczał sie

ch
d u1116\\
narl"dowcgo
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jej trcścli\.
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Krowa wykr 'la morderstwo. V.,7a
lerJan M iqslwwsl,i 7.C karszcwa (Po

Oto przyklad. Niedawno odbył się w

od lat urzędnik pracujący tani od lat 20. Su
MiIisku X-ty z,inzd komunistycznei Partjj
K a t o w i c e. Dyrekcja Kolei Pail- 32/33 Ostrów Wkp. odjazd 5.50, pod ma zdefraudowana sięga kilkuset tysiecy
Białorusi. Na zjeździe tym wYPowiedzia
no wiele dziQkczynnych słów pod adre stwowych komunIkuje: Z dniem l mar- zamcze odjazd 7.22, Herby Nowe odjazd guldenów.
sem Moskwy za przyłączenie do Białorusi ca br. otwiera się tymczasowy ruch 9.35, Kalety odjazd 10,10, Tarnowskie
16 rabusiów wpadJo w ręce pollcP lód!
dwóch powiatów gubernji Iiomelsklej. osobowy na linji Kalety-Podzamcze. Górv przyjazd 10,28.
klej. Szajka ta ma na sumieniu kilka krwa,
dzięki czemu terytorjum republiki Biało Zarazem uruchomioną zostanie jedna Poci<\Q; osobowy nr. 34131 Tarnowskie wych napadów rabunkowYch w różuyclt
. nlskit'.i uległo poważnemu zwiększeniu para pocią ów osobowych na szlaku Góry odJazd 16.55, Kaldv odjazd 17,19, kollcach PolskI.
kosztem tercn(,w R. S. F. S. R. W ustach Tarnowskic G6ry-Ostrów Wkp, przez Herhv Nowe od jazd 17.fi5. Podzamcze
Rzekome skarby zlota znalezione w
m6,,'cc1w z tych dwuch powial6w mialo to Kalety-Podzamcze wedle nasi<;pująf:C- 1 przyjazd 20.21, Ostrów Wkp, 21.46.
być o/.lIal\a oc.ialne! o zaillkrcs()wania sic g-o rozkladu jazdy: Poci;l osohowy nr. Pocip,g-i te prowadz'1 l, /1. III i IV klas<;. g'l11achu sztabu I/:cneralnego w 'Varszawie.
s;\ stopem miedzi z innymi mclalami i przed
Clynnik6w cl'ntralnych dla r07.\\'ojl1 Biało
stawiają jedynie normalną wartość tych
rusi oraz wybitnej ich życzliwości dl" ,u- wej konfercncJi party.inej i polcmizować z WCIELENIE REKHUTÓW W R. 1927. metali.

coraz hard/,iej zanikające poc7.lIcie proic- zwa'? Opisawszy na wsh;ple w kr6tkich eac I \\' sprawic lIasi',cj łlot<itki 11. t. ..\Vio ItIUI'Ze) \\' sierpniu )1)21 ruku z:\mordo-,
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711-Jccie urndzln tWtirc ' harcerstwa. W
postcJ)()\\'ania czynników rZ<ldz"cych, a Wojsko wystcpujc \\ roli zdol!ywcy, znl)- t(iw rocznika 1904 i !l)()S odh 'di'ic si«; z <łoiu 22 bm. ohdlodzil pull\. aq idski Ba.
larazcltI obawa przcd nlmotllwością roz- ca sic nad ludnością. n"zywajqc Ulual6ców początkiem lt1r1rca hr.
den-powcl1. twórca ruchu sl,nu!oWCgo, 70
woju hOl'.d narodowych jeszcze silnic u- bandytami. Ucisk pallUJC wsz 'dl.ic. lact.y
k,'\(' :o,wych urodzin. Ruch 7.apo,-/.atkowaIW
w:vpukla i() na pl'i:ykladzic 7.aczcrpni()tym naillc od ludzi prywatnych do Ko{,cioła SPRA WI\ RI.rORM" ROI.Nf-:.J.
p;III,. B,hlen-Po\\ ella p(Hkf.a \\'ojl' '
Z życia r,ydów w T ()sji SowieckieJ. WIQc wh\Cznle, choclai w pismach 1!Iuwi iQ W;I r:. /., a w il. Ih.i odhyla i ' pod pr/.c pr/l'/
hocr ldc.1 \\' Poludnio\\'l'i Atrycl'. O\ arn:\;
Z olhrzymim nakładc1!l sił, pieniędzy i e- inaczej. Łapówl\a i gwałt panuje w lcdzic wflclnictwcłIl p. wkl'prl'lIl\l:ra Bartla kank ,Iziś c.ah' wiat.
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flcznYIII... ukrail'l,kim w ubcrnliłch Krym- Odezwa koliczy !<ię cał:vm szercJo(icm WZNOWmME KOMlJNJkAC,1I I.OrNKl.
sklej, Chcrsot"lskieJ. posuwając poszczegól- postulat6w, których wyliczymy tylko War s z a w a. Od I IU(t:j.(o hl'. wznowio .ka. Od kilku dni trwa nklw\\ ;łł ' mn\
::a Pilyłlul11lCnllt przez nczuc!a naro ow , . ru ,. 1111 Ilkrall ' l kic lY O 0 .1 chwili Z . niszczcnia

ner" ł t ł o r dz I rcnc)n przeds((t\vicicli <.ImlHlc!o":o rolnictwa.

ne kolonie 1.ydowskil! aż pod Kijów I Char- klik", a wlcc: I) zwolnić z wh,1zleli uhlahi- no (JOC7(O\\,.j "ollłllni!,.lC! ' lotnicza 11,1 \)1'/'\'. dosk));;ł I:\CY in stopni Cel;;.
ków. Sa w tern kroku dwie sprzccZIIc skich narodowych działaczy, 2) znic l: 0- trzcni W,lr /a\\',I. Pr.! ;1 Wicdl'li I II
Turniej !\7.achowy l"<'l.pocl.,lI il.' \\- No.
tendencJc: J\:dna zmlerzn do umacniania sobilltą cwldcnc.ic \V O. P. U. i 1>0WS!l'lY- <.Ial)C /,t .BHtlO,L:l'tid BIII"'!'!';;I.1 ,1(oll I;ln. W 111 .łnrku l udziałem l.l'sdu 1];1i wictl1ic.i'
z'ych
11Ii lrlÓ\\". T10tydJuas 11:1 clck idzie
narodowych H plraCY.1 1ydowsklch przcz mać przdladow:ł'lia. 3) ze w ;yst"ich pn- tYllnpollllrzymywnll,\ IHI.C:ł; mk'dzrnarll lo
osadzcnic Ich na roli J lIa ściśle olHeśło- sad na Ukruillic IISIlI1l\Ć 50 proc. ż /<.Ibw I wc towurtystwo żl Rlllgi powiet1'i',nc).
C pablallca. \JO nim Niemcowic/.. Nidmaf,

nm terenie, drllga d"h' do osłabienia moskali I wY1.naczyć na te posady lJkra
czynnika ukral(lsklelto przez kurczenie Je- lńc6w, 4) w składzie członków W. U. C. NOWV RZAD tOTEWSKI.

tO stanu pasindania. I. K. I w narkomatach mus' znaletć się T a I l In. Tecmant. prezes Rudy Mlnl
Ohłudna dwulicowa polityka sowiecka choć kilku Ukraińców, którzy rzeczywiście stl'6w b. gnblndu, otrzymał mb.!c utworze
została ostatniemi czasy nadzwyczaj sil- walczyli o wyzwolenie narodu, 5) J)c.J. lIia nowcjto rządu, Teemnnl zils!rr.el/:ł sobie
nic napiętnowana w szeroko kolportowa- wstrzymać zwalnianie z posad Ukrnl(lc6w, dec:\'zJc do pon!edziałl(u.
Dej odezwie "Ukral{lsklelto Komitetu .Na- 6) zarządzić przesiedlenie ydów na Sybir, ANT.Y.ANOIELSl(IE DEMONSTRAC,łE

A\jechin, 51>Ielm:llll1 I [\\:1 rsdla 11.
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Mimo Jej charakteru anonimowego wywo. własnej sk6rze doAwladczaJI\ ,.dobrodzleJ. skwy, te ollłoszenle ostatniej noty an

'a...lee 8. SI. ul. Zielona 14 Tel. t011

konawczego Komitetu Rad w Charkowie, Tak oto brzmI Ilos tych, kt6rzy na B e r I ł n. "Le Matłn" donosi z Mo

lał, oaa tak sllao zanlepokołenle w słe. stw," ukrainizacji przez Sowiety. Czyi ldelsktej do Rosji spowodowało w szere
nok rz-łłowych. Ił prezes ukral4sklego jest jakikolwiek powód do chełpienia sto !tU miast na terenie unjl sowłecklej wlel
waarkomu (gablnctu mlulstrów) Czubar z rozw1ą,zania problemu mnlejstoŚClowello kle manifestacje t pochody demonstra
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(J)9padek kolelofl19 p d Biels201l1lclml.

z Mfnlsterstwa Skarbu, ałe f z b1yclt
Ministerstw.

(r) W nocy z soboty na nkdzielę 27 rany, JM'ZY Buczek lżejsze, a Skocz wy- Do szkoły teJ kt'6reJ kurs trwa naj,
CD strzegq nas vth granic. lutego br. na szlaku kolejowym MlI.ko s ,ed1 z wwadku z lekkiemi zadraŚt1łę- tnn.Iej 4 miesiące.' z kał.dego okręgu (Dyw'
szowy-Blelszowfce, pociąg towarowy
n.
Na miejsce wypadku zj hałY wladze wyżsI, Jak ł nl!sł funkcjonariusze, kt6-i
nr. 2845 najechał na przejeMzi,e na ror
'Zadanla I obowiązki Straty Celnel. manJ<ę, w której. znajdowali się Rudolf kolejowe z lekaTZe111 dr. Soś'l1ł'erzem. rzy po przejściu kursu ł zdaniu egza
Ale niedośĆ było powołać do szeregu Ru,rek, Jerzy Rurek i Skocz, wszyscy
Cieżko ranne'R'o Rudolfa Buczka od- minów otrzymują świadectwa zozna"
wieziono do lecznicy brackiej w Biel- czeniem na nich, z ja,khn wynikiem .d.
Straży wysłużonych żołnierzy i. mice zamieszkali w Blelszowicach.
Na skutek zderzenia się pociągu z fur szowlcach. ny absolwent ukończył kurs prześ,zkol
'ów, uzbroić ich, umundurować i posta
Jenia.
".,ić na gra.nicy.
manką RudoTf BuTek odniósł poważne
Trzeba Ich było wyszkolić w tych
Na1Jka w Centram-e, 'Szko1e - ty1I(
jakby uniwersyte.::e Straty Celnej -(
eadaniach, jakie im w przyszłości mi'a
nie
na'leży do łatwych. Program jej o,
,y byĆ poruczone. A zadania te nie

clami. rekcji Cel) wysyłani są partJaml

aeJa fi) ślqskim przemJśle we2lofl19m.

Oyły i nie są łatwe. StraŻ11ik celny
bowiem nie jest tym zwykłym wart
'ącsie strzeżenia granic i admilI1lstTa
trzecim
tygodniu lutcna
o sytuacja
O'I1Ów dzicnnie.
mimo zapotrzebowania.
to przecię1n1e nie Lelnej,
prócz dziedziny
czystoi fachowej
wnlkiem wojskowym, który będąc po wrzemyśle
obejmuje jeszcze
działy ze skw 3
węj:!'1owym
Górnymł dostarczano
13,8 proc.
stawionym na wedecie, ma zadanie
ska przedstawiała się następująco: Podkreślić wypada, że ubie.g-ły t y bowej ustawy karnej, służby śledczej, Uf
obserwować, czy ku pozycjom ochran,ja

ąly węgla powiększyły ię z 743.61\3 dzień wykazuje zmniejszenie się zapo
nego przez nilego oddzjału nie skrada ton w dniu 13 luteJ!o. na 781,699 ton w trzebowania rynku krajoweR'o przeszło ści WOJskowych, ogólnej usławy karne
!lOju
władz
państwowych,
wia
<J.
i;o7.atem
S1.ereg
przedmiotów ogól
się wróg, a gdy tak jegot, alarmowani-e dniu 21 lutego br. Dalej zapotrzebowa- o 13 proc.
kształcących.
placówki celem uniemożliwienia na'Padu, nie wag-onów osfabło o przeszło 500 wa
względnie zaś, o ile wchodzą w grę po
(Dokończenie '"ast
fedyńcze osoby przytrzymanie ich i
r
Skarbu
otworzyło
\V
roku
1921
szkołę
5)
słuiba
pomocnicza
przy
urzędach
oddanie warcie polowej. To są zada
nia czysto wojskowej natury i praJkty celnych raniC'Znych i wewnętrznyd1; Straży Celnej \V Cieszynie. której !lob
kowane. w okresie zmaog-ań wojennych.
6) służba wartownicza i konwojowa solwcnci po odbyciu następnie prakty z
PONJł!DZlAUK 28 UITł!OO RB.
nej służby w Poznallskicm z chwilą pf7.e
w czasach zaś pokojowych ochrona na posterunka,ch celnych.
G. Śląska obsadzi1i grani-cę nic
granicy polega na tern. aDy przez linję
WarsZ<lwa, godz. 15.00 -- Komunikat
7) nadzór ruchu towarowego i pasa jęcia
miecką i pozostałą część granky czes
graniczną poza specjalnic na tcn cel żerskiego na kolejach;
darczy.
kiej (dawna granica austrjacko-niem:'e
wyznaczonymi punktami. którymi są u
Warszawa. rodz. 18.00 - Mnzyka
8) wywiad na całym obszarze pow:a cka).
rzedy celne, nie wwożono, lub wywo tów granicznych w zakresie wykrywa
Warszawa, godr.. 19.30 - Komunlkat rob:JJl
Z powyższeg-o wynika. żc Mi.J1H t(;,J
tono żadnych towarów, jak równid. a nia przemytnictwa i przeprowadzania re
CZY.
by Unji tej nie pnekraczały w tym lub \\'izyj domowych. - pozatem cały sze stwo Skarbu kladzie specjalny nacisk
\\'ar-zawa, godl.. 19.45 - odGltyt . cykIt
odwrotnym kienmku osoby z tej i tam reg innych obowiązków, wynikających 'la to. ażeby micć nalcżvcie wvszkolony
..His-toriB srtukl".
i intcligcntilY org-an wykonawczy. To'
teJ strony.
z warunków służhy ranicznej w stó też profesor Kcmmercr w sprawozdan 1 u
War zawa. godz 20.30 - Mu <JIIJeI'<naf
Ponadto do obowiązków Straży Cel snnku do innych władz i urzędów.
z/ożoncm I z:tdow: po I1'kol1Czeuiu swej
CleJ należy:
Widzimy zatem, że obowiązki Straż v pracy w Polsce zaznacza na stronicy 44
Koncerty zlaranlczne przedpołudniowe:
t) nadzorowanie graniczneR'o ruchu Celnej nie są łatwe i wymagają specjal ..Polska ma dobrzc zorganizowany i do
,towarowego poza. urzędami graniczne ne o fachowc o wyszkolenia. a pozatcm brze zaopatrzony Korpus Straży Celne i". i godz. 12.15. Londyn. godz. 13.-, recytale
służbowego doświadczenia. które naby'
łnI;
Pochwała z ust teRo uczonego i do ganowe,
Królewiec
11.30,
Praga - gO
Lipsk -- godz.
godl.. IZ.
Hamburg,
świadczonego w sprawach pa6stwo 12.00. Wiedeń - godz. 11
2) śledzeni-e i ujawr.i?nie przemytni wa się Jatami, oraz sprytu.
dwa i innych przekroczeń przepisów
Szkoły Straży Cełne!. wych cudzoziemca jest chyba nanep
elnych, walutowych i przepisów o o
Koncert)' 71grOnJclnc popołudlowet
Pierwsza szkoła dla przygotowania szym dowodem tcgo. że Straż Celt!a
brocie tówarowym z zag-ranicą. oraz sto :.ndrów
Celnej powstała w lO- kst na wysokości swojcRo zadania.
Praga - gooz. 20.00 (13elhovm-Dwo
50wanie środków prawnych, zmierzają kIl 1920 Straży
\V Poznańskiem, w mieścic Wie- Uzupc!niC'lIia gÓfllo h\sl)icj Stra7\' Rn.1It - gOdl.. 21.00 pidni wloskie, Wjedeń
ch do wdrożcnia przepisanc!;o ustawą ltlniu. Prowadzenie kursów poru':zrJno Celncj szkolonc były w specjalnie \\'
16.15 (Oclibe... LooncavaUo). 19.00 (5
Postępowania karnego i do zabezpiecze wytrawnym fachowcom służby cclno- tym ccIu otwartej szkole w Rvlmi1ku. odz.
I!SS, Lo\'e, Zichrer), BerUn - g.1'7.00 (Scln
Ola kary;
ranicznej, byłym urzędnikom granicz- Ponicważ z biegiem czasu \\,icle :st mann. BerIiM. Chopin. Ctaikowł-ki) 1tQdz.. 2Q.

Proqram radiowy.

8)" ścjga.n1 . w: .pasie gTanic-znym czy nym 'n,lemrecklm, - naturaln -e Polakr)m.: nlejncych. ustaw l ptzep,js{)w ułe ł() 1rnt (I3crllc7. Kaun, Glazunow) - Hamburg 
o'ów karygodnych, przewidzianych w u mającym za sobą doświadczenie. naby- dyn<1lne,i zmianie. pozatcm powstały 1 17.00 - kW:lrtL't smycr.koWy (M rł. Beetb

wach'9 podat.kach SPOŻywczych i tt; przez dziesiątki lat spędzone w sIu' racji z<J.\\'<1rt\,ch traktatów haTldJo\\'v h
vxmopolach państwowych.

żbie niemicckiej. nowc warunki sprawowania czynności

NaiStępnie otwarto szkolę w Zam- służbowych. Ministcrstwo Skarbu. pra
4) sprawowanie kontroli paszporto
:wej na przejściach granicznych w za browie, pod Warszawą. Absolwcnc 1 nąc lnicć naJcżycic pod bżl!ym \\'zgk
stępstwie fUnkcjonarjuszów Policji na za tych szkół objeM w spad.ku po wojslm dem wyszkolony KorPlIs Straży Celnei
aa'CIzie wzajcmnego porozumlcnia się Mi (baony celne) granicę niemiecl,ą, czcską utworzyło w rokn 1 fl25 Ccntraln:t S7. o
nisterstwa Spraw WeW11ętrznych z Mi I rumuńską. Licząc się z b1is\ctJm prze- Ię Straży Cclncj w Górzc Kalwarji poo
jęciem Górnego Śląska. Mlnistcrswo Warszawą. w kt6rej wylda{lowcami S=l
nisterstwem Skarbu;

STEFAN ZEMBRZUSKI.

O piastowska ziemie.

-o

Pow1{1Ś współczesna.

to) (CląJ.t dalszy.)

vcu), gOO7.. 20.00 (\I Iwo,>' organowe Haendla

Wrocl:!w - g. 16..30 wlec7.ór raspodyJ (Us
POf)pcr. Urb311). l\'od7_ ZO.10 wl'soły wf
god7. :?"2.30 n'u7.yka łanccma.

llót dotek no fundusz Wrzesińslli.

dostał się I'od sąd wojenny. Ocaliło o - At. co tam, proszę ojca! - przcr- Jak to. Fred. - zapytała. - II
wstaw.iennlctwo jednego z najbardziej wał mu Fred. - Bczwarunkowo ojczy- skądże ty to wszystko miałeś? Cz.1i
znanych gencrałów: znę naSZf\ spotkafo wielkie nieszcz ście. kupilcś ze swych oS1.czc:dnoścl?
- Włnlen mu jestem więcej niż ży- - ale I ja również przcz to zostakm - Ach. jaka żeś ty naiwna! Kto na

ole... Bo przeciei żvwym byłaby mnie zrujnowany L. wojnie kUfnrje I... Przy ofenzywie m
ta hol<>ta nie wzięła... Przcz wdzię- - Jalk to, za'Pytała matka. - Cót ci ina brać. ile chcąc, jak się wejdzie dd
cznośĆ musiałem potem iść z R'cncrnłem się stało? jakie o miasta. a zwłaszcza do tak bo
I poma aĆ mu w robocie... J1yła to ro- - Slrndfel11 wszystko co miałem... atych, jakio są wc francji rnelR'ji.

Wsiadłszy w Katowicach do pocł-ągu bota konspiracyjna, wsJ)Ollt1 lJ1ać o tern przedsta,,'lało to dośĆ poważny mają- - Nie rozumlcm... Więc ty rabo
tdącego do Bytomia, Henry,k doznał dzl lIśmy w Prusach Wschodnich... Teraz Zacirkawlenl rodzice spojrzeli po - Pe, któt .łak się odzywa? prze.

na t przed wamll1'Je mam prawa. By- tek... wnłeś?1...

""ncR'o uczuda. Dawniej cieszył się dostałem polecenie pracowania tu na sobie. Fred ch\g'm,f dalej: cfeż nie byłem bandytą. - To są trof
ławsze. iackroć po dłuższcj nłeobecno-
ki wracał do domu. Dziś telto uczucia rodzinnym ślą 1rlim terenie, który bar- Przez tc parę lat wojny zcbratu się wojenne.._
radości nie dowawał, bo czuł, że w osta

d7.o Jest zaRToWny. trochę rÓŻnych rlCCZY to to, to owo.... Nie odpowiedziała-nIe-na to, lecz d

!rtóre kiedyś Wiązały go z domem ro-

I zapytał z niepokojem: złoto. choć hyfo tcż I trochę wartośclo- Fred, chcąc rozmowe skierować na

tnlch czasach zcrwało się wiele ma.

Tu profesor przerwał swe młkzonłe Przcwainlc zhlerałem kosztownoścI I wnle się Jej smutno zrobiło. .

_ Co, co? Ja'k to roromlen? wych przedmiotów sztuki... ZwyczaJ- Inne tory, odezwa' się po chwili mil.
C nie Jak na wojnie... Jeszcze we wrze- clenia:
ROZDZIAŁ- VI.
- heą o nam odebraĆ... Francja śnlu przewidziałem, t.e u nas motllwa - Zaprosiłem tu s łto1egę 1 se...
wil<ta B07.ego Narodzenia zapowia l obawy, aby nasz przemysł wojenny jest kata trofa... Starannie więc to deczl1e o przyjaciela... Von Sturtn. bo.

vLnnym.

dały sic; w tym roku hardzo smutnie w nie rozwijał się, chce oddaĆ Górny Iąs'k wszystko popakowałem i wodnq dro- gaty wl clciel zlemslct z Meklenburgu.
domu pallstwa PittHków.

Polsce. ą chciałem wysłać do dom!\... Nałatlo- On tet na Sląsku będzie mlat.łrochę dd

- Polsce? zawołał profesor - ale wałem nawet na !:Otatki. czynienia, poprosiłem I{O więc, aby III
Jedcn syn był nieobecny, o drogim
się zdobyĆ na przytoczenie
ja temu
Przyszłal,
rewolucja.
rlU- razie zamieszkał
młodszym iaworycic matki od dłuisze nie
klem6R'ł
oś arltUmentu
przeciw
skło- _:tołnlerze
Alei owszem,
moje udnas.
- I ' eck n -

i ł d I j h d ił k ł clli się do do 111 (h\'. jedna banda napadła c. ..........

IW czasu nie było w+adoolOścl. Profe
lor po całych diliach nioe opuszcza swe t;;r y g owę a e c o 1. nao o o na statki stojqcc w porcie I wszystko łem se,rcem przyjmę twego' przyjacIela

Ro abllJ1etu. szukając w ulubionych

sWoich kslqżkach za.pomnlen1a o trapią.

fvch go troskach, żona jego płakała po

ątach.

Tak, Polsce! Ha, ha. ha I SłY5za- zrabowała!... \V j dn j chwili zostałem -" odpowiedziała profesorowa.
ne_ to
rzeczy I _ wołał rred. zrujnowany I .Tako tet nMQjtttn przec!"pol1Idnlen

Zapanowała przez chwilę olsza, któ- - Zal mi olę scrdec7.nie, mok dzlec- herlińsklm ku1'jerem hal VOll
rą przerwał głos profesorowej. ko, - po\\'ieu7.lala matka całujl\c go w 5tulm. J.red spotkał sro na'r-dworca I

W przeddzień wlR'iUi spo.ł<ała icb
_ Tak czy Inaczej b"dzle, to jost je- głowę. - Ale to Sl\ rzeczy do nabycia przyprow:Ul.łł do donłu rodzicÓw, gdzie
tado ć nieoczekiwana.
dnak dla mnIe naJwatnleJszc, te ciebie w9Ee\Jdo 006tatkl, - Idó\\tD8 rzec,z" :H lIm!eścM gO vr swoim pokoju. Po s
Powr6cłł Fred.
tut widzę, ty jut między nami Jesteś. powrÓolłeś zdr6w. t clu naprędce .łnladania obatmłOOł-l...
r udość matki nie da się wprOfit opl Pred co chwilę wracał do opowiadania - Gd le tam, mamo, do "abycł8... dII1e wyszli do mIasta.

a,ć. lo śllllała się. to płakała na prze. o swoich prt:ejśclacb w czasach pore- Takich rzeczy jUi nic nabędę... Wleka- W domu profesora został ddhowa.

tt'1J <t 11, cnJu.hlc swcgo fa worvta.

Profewr
ucieszony
chodził
naokoło
· Iołu.
w pokoju
}a,dalnym,
słuchając
u.
rYWanych opowiadań syna o jelto przy.
fouach w cll\JtU ostatnich mle9lęcy.
PQ rewo1tlc . f)OlIlewd nie chciał !tę
daćl1etnu
IIQWCII1I1
ula'łllI 10wl,
nr.zoz re
!olmenv.
omaJ.'ustano
te Dle

wolucyjnych,
opisywał
stra
.ny I'm- chciał
mi
trzebn
na się
taką
oluizJe
I .tego,
MtejICO"",,
urządzania
Wb! .l
kład
jukiarmJI.
w jednej
chwili
za.panowal
w Profesor
zamyślił
nad
00
'ftOnIJ
{;ojea.ono
się tet
wIeiklej
syn
powlodzlał,
cośczekać
powiedzieĆ
o tern.
\ho &
tewld\łJneJ.
choĆz czaJ
jeden
z. sytlÓW
__ Tak, tak - mówił profesor, - stronIe ety<:znej, machnął Jednak tylko dzJe obecny.

OD.. 1mlta. . ft'o t..IiI.....

ICwałtowny to był przewrót 8połoc£ny... ręką l spacorował daleł. WloclOrem sebrala się IIQdzłna

A myŚmy byli wyczerpani tak długą Jedna tylko Fryda nie mogła tylko miłym sllonlku " oczeJdwan1afha wł..
woJną, organizm nasz społeczny był przeJŚć do porządku nad o})owładanlem. , q.

.. ,
Ilebezpleczeńsłmo

"filie) fali".
Niezbyt pilnie przez czytelników euro

ł kich studJowane depes?e z Dalekiego

Wschodu - donoszi\ codzicnule o faktach
oderwanych l na pozór drobnycb, z któ
f7Ch jednak tworzy się zwolna rzecz wiel
u: .AzJa budzi się do salllodziclnegoo żYda.
&nuca jarzmo P.u ropy I 7.ajmuje ohok niej
lIIIeJsce równorzędne, w przysz 'n cl Z!lŚ
1I10te niedalekiej. zajmie st:1nowlsko prze
wagi.

(;wlerć wieku minela od ..karnej ekspe
.ycii" mocarstw enropeJsklch. wysłanej na.
DOskromienie buntu chil'Iskich ..bokserów".
Cblny, mocarstwo rozporzadznji\ce najwię

P"trC'

iTU"t.1'ft'Tl\

sp6łdziałanie Volksbundu
,.Verein. Verblnde helmattreuer Oberschlesler"
unkl treść niniejszego artykułu nie przy- OberscheJesilJr nie wiele pomaga.
, Dia nic
włajQmniczonych
I znających
sto- I tekcja
Vereln1gtezapewne
helmattrcuer
jesle
niespodziewanego,
zaciekawi
Je- P.Volksbundu
Adolf O. z, taglewnik
do
nak tych, co nlo zdają sobie Jesz ze dol(la- dziś daremnie puka do. drzwi nlemjeckicb
Ile sprawy z charakteru niemleckicgo w poszukiwaniu pracy.
" oJksbundu" w Województwie $Iąsklem. Lecz nie o p. Adolfa O. tu nam chodzi, z
Ow "Volksbund" przy kaMej sposobności którego zresztq niedolą szczerze współczu
podkreśla swój "lojalny" stosunek do pań- jemy. Nie wiemy tet, czy ostatnie przykre
stwa polskiego I wyrzeka się oficjalnie doświadczcnie z niemieckimi ..opiekunami"
wszelkich zwląz.ków z antYPlJlskleml orga- pouczy p. Adolfa G.. że sprzedawnie siebie
nlzacjaml zagranicznemi. Cóż więc oznacza i swych dzIecł na rzecz niemczyzny jest ha
podkreśone w tytule spółka "Volksbundu" niebne. a może być też pod wzgl dem ma
z tak polakożerczą organlzacią, jak ,,\'er- terJalnem ryzykowne. Czy p. Adolf O. z
enigte Verbilttde helmattreuer Oberschle- ŁagIewnik zastanawIa się nad tern. nic wie
sler"? Rąbek tajemnicy uchyla nam treść my, bo nie od nIego mamy wjadomość o ca

-

. "Nr. 4r

Dld Okręgowy Sfow. NnuclVciDIi
i Przvjorl8ł Ookszfołcojqcycb SzkM

lowodowycl
Dnia 26 bm. odbył się w Katowicach
\V Domu Związkowym przy kOŚciele N
M. P. zjazd okregowy delegatów i człon:
Stow. Naucz. I Przyjaci6l' DokształcaJą_
cych Szkól Zaw. w obecności przedsta_
wiciela W. O. P. p. wizytatora Kwlecl6
skiego, przedstawiciela Kurjl Biskupiej

ks. prof. Blclika i wizyt. szkól gOspodar..
czych P. Sadowskiej.

Zagaił zjazd prezes Stowarzysze

p. Rękosiewlcz, witając zebranych ser..
decznie, a jednocześnie ubolewając nad

stosunkowo malą liczbą obecnych

kszą liczbą obywateH w wlecle, wówczas
Przewodniczący zaznaczyl. że obja
.g1 ły się przed nl('wielkim korpnsem curo my co następuJe'" 'n Adolf O. (pełne- NIemniej aUlentyczność przytoczonego ten nIe jest bynajmniej pocieszający, te
zego "BeS
ng'" gdzie
czy powyżej
ta- łej oplsanl'j
sprawie.
tcJsklm. Wielomilionowe mas r Chińczyków ponlż
'O nazwiska
nie ienlamy
- przyp.
dokumentu,
stwlerdza!ą """"" ł",..... spodziewał się większego zainteresowa
tle posladaly or anlzacjl, odpowlednle o Polski Zachodniej) aus Hohenlinde (Łagle- ność mlQl;!zy. ,.V.t\lksbundem" a .,Verelnlgte
\Wojska, nowocze ncj brl'ni i dlatego musia wnlki) bescheini en wir hiermit, dass er, Verhilnde. heitl1attnuer Oberschlesler" nie nia zjazdem. bo chyba każdy przyzna.
praca Stowarzyszeń jest podstawą
ry ukorzyć się przed miiitarną przewagą wie uns doI-deutsche Vołksbund mUłelIt, ule a w1\tpliwiiscT:'Ookumenty też mamy do że
dobrobytu Państwa Polskle o, jak slu
..białych djablów".
sclRe Arbeit in PoTn1'sch-Oberschl. vt':tlorl'n dYSPOZycji miarouaJn rch czynników. _ sznie ongiś powiedzial Wicepremjer
Od te o czasu zmieniło się wiele. Bunt hat, well er slch Im Interes e des Deu!sch- Stwierdza on w STJO ób nlewątn1\wy I nle Bartej, bo kształci i wychowuje średu!
bOkserów zoslał stłumiony niby jakieś dro tums daselbst betatlltt hat. Wir bitten. dem zbity. że lojalny ..Volksbund" 7. WoJewódz stan obywatelski.
one powst"J1:_ w kolonhlch. Dziś Chiny s Adolf G. wenn mo 1\ch elne Arbeit auf den twa Śląskle o komunlkul słc I w 1'Jółdziała
Następnie przewodniczący Zjazdu od
:nocarstwell'. \' Pn\Wd7.lc szarpanem przez dortigen Anla en anzuwelsen. Seine Cln- z organizac)ą-z.uranlczną. składaJącą słę z
porządek dzienny, zaznaczając,
wojno domow!I, ale maj"ccm widoki rych stcttung wird von uns befiłrwortet. - ł3el1- najbardzieJ zaJadłych hakatystyczno-rener czytał
że referat p. t. "Alkoholizm a mlodziet"
lej konsoliJacji. Z cl1\vil'l nasiania tej kOIl then O. S. 13. Januar 19Z7. gacldch clemrn(()w, których tre clą ducho nie zostanie wygłoszony z powodu cho.
solidacjl panowanie Europy n:td A jf\ mlnic
VerelniJ1:te Verband heitt1:ffFcu&,.- wą Jest śmiertelna nienawiść do Połskll pol roby prelegenta. Po przyjęciu protokółu
ugle J bezpowrotnie.
Ob hlc..'e " \ skoścł, a celem dzlatanla odwetowa zemsta.
ersc .,1 r . . .,,_ \ ..Lojalny" Volksbund nie wahn się z tego zas1. sekretarza p. Nowak. przewod
Ongiś imronujące masy ludów wschod
(pieczęć)
(podpis)
-. rodzaju antypo1ska org-anizacją utrzymv czący
nich urzadzaly zbrojnc najazdy na Ellrol' .
z poprzedniego
zebrania,
który bard
OdC a
P. Rękosiewicz
wygłosil
U7.brojony w to p) \';la<1czenle był p. wać stosunki i to jak widać bardzo za2;yle, ciekawy referat p. t. ..Program D
której pr7CZ pewien czas groził zalew ..żół
tej fali". Pala fa jednak 0l1plynęła, pozosta i\.uoif O., pe I1Y. ie ..nhm.lecl\i'n ',iu", skoro pismo ..Volksbundu" je t mia.r.Qdalr.!\ kształcających Szkół Przemysłowych .1
MWSZY w Ro H ..liman" cll(;hna,ey I nie 0'1 . 7asłużony bO.I".\ nIk ,'vy n!c:I.iec- wska7ÓW'Q dla postępowania ..VereinlF;te Po rcferacie wywiązała się iywa d
zdrowy. Póiniei FurOPIl, dzięki swym zdo klej" (po niemiecku Iah,) m6wi - przyri5. VerJ-iiw' hcimatlrcuer Ohcrschh'$ier". Te skusja. Or anizacja szkolnictwa zaw
yczom technicznYIT1 f sn bkiclT111 rozwojo Polski Zachodniej). zna.ldzie zajęcIe. Wszel- w,mjC!'H1e znamienne stosuneczki nie byly dowego w Polscc znajduje się obecnie
wf kultury zdoInIn zapanownć nad Azj". Id(' starania jednak h:vły clfll cmnc. Wybo- (11(1 nas tajemnica. 'Varto jednak od czasu w stadjum początkowego rozwoju. .
Dziś zaczyna sj odwrót. Ow ..liman" pozo. ry l\OrTlunalne przecle minęly. do nowych do CZ:1S11 shl rć on!l1ji pl1bllcznej dokumen temsamem nic jest na wyiynie swegg
stawiony przrz M0"j,O\ów w Rosji. wy wyborów dosyć daleko, prze lo dula ..111ę- talnf\ informacją. która winna uczyć, ostrze zadania.
dał plemię osobliwe'. pół Azjatów, pół Eu czenników" ..[)cul chtull1u" nie przcjl1111j:\ gać i pohudzać do coraz to większe! 7. na
Z wszystkich istniejących szkól
ropejczyków, w któn'ch 1116z ach 7rodziła się tam teraz zbytnio. i nawet wspólna pro- szcj strony cznln05ci.
wodowych na Szczcgólną uWa ę zaslu,
Ię Idea pokonania Europy zapomoca. Azji.
g-uJe szkola w Bydgoszczy, która p

wS7.elklr
Ich
próby
Nzedarcl1żefrontu
" na
i7 ku.
ady
bolszewicy
doszli
do rrzekonnnia,
Stan b lAeurozrobocl
- a Slą

aeJsklcł;() - dzięki g}6wnle Polsce - sper

Iły na nlczem. postnnowi1l wyzyskać tę 01

stosowany do potrzeb szkolnictwa z

wodowego.
tu, na Iąsku,
zacho .
siada
wlasnyI budynek,
mniejwięcej

K a t o w i c e. Stan hczronotnvch ,," Z o'tólnej liczbv hczrohotnych przv
utworzenia takiej szkoly.
brzvmlą snę materjalna. drzemiącą w ml województwie' 1n kicl1t zwiek'izył sir: ')ada 11a Cieszyn 17S(). Bielsko 2269, Ka potrzeba
Przy zmianie obecnego program,
łjobacb Azjlltów.
w ostatnIm hQ'odl1ill t. I. od dn!fi Hi do towlce l11i:Jstn 4224. Katowice powiat szkół zawodowych wsknzanemby byłO;!
'Jakie przedstawlaJi\ sic siły liczebne? Z 2."ł lutcQ:o hr. o .,, .'j os()b' i wynosi 4().9).1 1.?.'I 0. Kr61ewską trutę 2817. wł to abv kierownicy tych szkół mogli
JeClneJ strony 585 miljon;,w 'l3uropejczykOw 7. cze("o na g-órnlctwo przypada 1 :t::!,c; ch/owiec .r;.';72. Tarnowskie Górv 1532. po\\'iedzieć swoje uwagi co do projelDi
I Amerykanów. "Z dnll,:iej 600 miljonów bu os6b. na hutnictwo 4959. na przemysI LlIh1!niec 10112. Pszczynę 44.30. Rvbnlk towanvch zmian.
Wjzytator Kwiecl(lski oświadczył"
dalstów-bramanów, ? !) milionów mahome metalowy 3.,.18. na przemysł hudowlanv 10.Ral. Za<;i!kl dla bezrobotnych pobiera
imicniu W. O. P.. że obecny prograUl
28.941 osób.
tan I - jako na dalszą metę 170 murzynów 2Hi4. na przemvsl drzcwny 438.
obowirtzuje na całym obszarze Rzeczy
.v_
I czerwonoskórych. ()1!1r7.ylT1a ta masa. rz".
pospolitej Polskiej. ale. iak sama nazwa
dzona dotychczao; wytszokl a kultury rasy
wskazuje, jest tymczasowy. Rewizja
białej, obecnie zaczyna zrzucać jarzmo i
dątyć do samodzielności.
Niech ludl.ie dohrej woli, tworzący tzw.
Ligę Narodów z:1shno\\'iił ';Ię nad tem ze
atawieniem IIC7110w('lI1:

J) 70 mIljonów .Jano(II;I. 'ków, lIc7.ebnlc

wciąż wuas!(Ij"cy':h I uławnlających po
t tn" ekspan7.ję ('konot11lc7na I terytorjal
n", wPro t dusz<,\cych ic na swym niewiel
kim archipelrll u I C'l.ck;Jl a cych sposobne!
chwili, ah1' zdohyć nowe tereny osiedk'nla.
2) 4(\(J ml1.ion6w Chińczyków, płodnych I
(Jtłcowltych.

Utajona wielka. armja sowiecka teg-o pro ramu jest potrzebna i do

współpracy nad zmi:1ną proR'ramn będą
PI ZY POMOCY AZJI MA RUNAĆ NA EUROPI.;.
7.aTlros7.enl kierownicy szkół zawodo.
W i e d e fI. "Neues Wicner Journal" za- 19:?G kierowali tcchniczn':ll1 wrkszlałce wych.
mleszcza Informacjc korespondcnla, który l1iel11 td arn1.1i oficerowie nlcmleccy, równo
NastGpnic na wniosek p. Kłapy zebra-,
bawIł w Ro JI. Donosi on, że na SyberH I w c7.cśnic 20.0no podoilcer(lw slJwlecklch ćwl
uchwalili rczolucję. protestującą prze
Turkesłonle trzyma sil: w pogotowiu woJen- ez)'lo wojslca kantoriskle. Przy pomocy Azl1 111
ciw
wizvtacli szkół zawodowych prze,
nem wielką armlQ C7.erwol1ą. skladajacą s! Sowiety zamierzają podbl ruropę. Tajne nie-fnch(')wc6w.
z 4 korpusów dywizji l1Ii d7-Yl1arodowych prawo7c1anic znalczione na wiosnę 19.?6 r.
Po wyczcrpanlu dyskusJi wybrano ko.
rohotnikc',w w sile BO.on!) żolnierzy I 51)0 W St.angllaJn zapowiadano na rok 1927 l11isję-l11n
Ikę. UstQpujący zarząd zdał
armat. W czasie mancwr6w leInIch w roku' wielkie powstanie w Indiach.
snrawozdanie z c:\łoroczncj działalnośct
OkrQg liczy około 200 czlonków, zebrad

zarządu odbyło się S, na których oma
4) 300 ml1j()ntiw In(!lIs()w. ostry zaprnteslowall prz ciw europcjskl ! w tym procesie hud7.enla sic Azji. Dzl Ro wiano
sprav.'V organizacyjne oraz upo
4) 5 mlljont)w Afl\'OIkzyk6w. l1eJ;:cm"njj. Przedstawiciel Indusów oświad- sja Sf)wirc!(a Jest jnk powiedziano wytej, snżcnlowe.
Do kasy wpłynQło 269 zł..
15) 1() mlllon6",' Persów I 10 mllJunów czyI, 'Że jego naród bezwzalednlc zrzuci Ja- hudzl<.ielk:\ I plel gnlarkq nncjonallzmów II

gr., ",,,elano 66 zł. 40 gr.. pozostaje W
Turków. rznll' anJtlelskle. choć nilrazłe pozbawiony z.lalyckkli. CZy Jedllnk Chlflaycy. czy Inne !)kasie
202 zł. 69 gr. Ustcpujl\cemu za
6) IZ mllionńw MaMw. Je$t bronI. ludy Azji. pozhywszy 'il przy pomocy Ro

rządowi !HI wnloscl{ komisji reziwzyJ
7) 40 miliol1ńw ludno cI tzw. ..Indji ho- Realizacja tych zamierze:'1 oznaczałaby sii suprcl113c.1ł państw europejskich. pow nej
udzielono ahsolutorjum. \1,,7 skład
\enderskich" (archlpt:lal\' Sund,,). up łne wyeliminowanie ur<,py z Azji. talJo.\ wierne J os.il. iako swej"protektorce"'( nO\\'('l);o r.arządu weszli: p. RQkoslewlc:z
Zesumowanie powył,szych IIczh daje Czy całej Europy? Nic. Jcdynl\ pot R!\. któ- Byłoby lo chyba wĆ1wczns tylko motllwl'. .-- prezcs. P. Jonik - 7.ast. prezesa, Po
przes-z!o s.. () milionów. Suma. nad kt6rl\ się raby siC) utrzymala w Azji byłaby Rosln gdrby Rosja wyzbrć się mogła swych pl;1
trzeba 7.astanowl . Stany Zjcdnoczone u- Sowlec1ca, uczenlca i wychowanica cesar- nów il11pcrjalist 'cznych na wschodzie. na
tworzyły zwln7.ek panamerYkańskI. f.uropa stwa rnongolsklego z XIII. wIeku, a obecnie co siQ bynail"''1lej nie zanosi, $tqd też nlt'
"tworzyła Ligc Narodńw - a ohecnle. Inl'itruktorka I plelt:llOtlarka wielkiej wszech- :i.na z dn'Ż:\ s 'lIs7.l1(I ch\ przy.i!\ć równic'.: ta.
pod egidą Rosji owlecklcj - zaczyna sil) azJatycko-bolszewickieJ. republikI. Chc o. kl\ 1110żliwo ć, ;!c Ro\ia. dzlslcjsza opiclom
tworzy zwlazek wszechnzlatyckl, IIczeb. na wyzwolić rasę Młt , aby 11\ rzucić nil ka az.ia!ycldch nacJonalizmów sama sIanie

,:z. Nowak - sekretarz i P. Patka .-'

skarbnik.

W wolnvch glosach wizyt. p. Sado

:--1,<1 poruszyła sprawę organizacji szkół

.,awodowych dla dzicwcząt. Szkoły ta

ale dominu;l\cy. EuropC). Propaganda bolszewlclta w Ar,1I czy wcześniej czy !)ó1.nic.1 w obllc: u Of('t1lY kie 8[1 również bard7.o potrzebne. bo da
dzą s1:erokim
masom
fachowc
wYksz
2namiehne 81\ uchwały pierwszego pap- prowadzona Jest z olbn:ymhn nakładem wy ru y MII('j na obecny stan posiadania cenie
i uchronl(l
d7.lewcz
ta od
szer

nJatyckh.'go kongreSJI z r. 1926 (w sierpniu ŚrodkÓw. Sowdepja doprowadziła do tegi\ Rosił w 1\:>:11.
cei sip demoralizacji.
w NagasakI). Wymienić naldY z nich tl\da- te jednym z potętnych czynników wojny I łtIo .e w .tworlYć sl taki slan rzeczy, Na OórnvTn lą1;ku istnieje jedna tyt
nie wskrzeszeni;) I uwolnienia wszystkich domowej w Chinach Jest armia tzw. kan. c RM.:r\ d7.lsieisza Ins!ruldorkll I prot('ktor ko szkoła zawodowa ień ka - w KróL
aarod6w azjatyckich, zna!dlljl\cych się po to6ska. AleltacJa bolszewicka dotarła na ka rasy tMtC'j b d7.ll" musiała w dalszym filicie.

Gbcą władzą (punkt tcn nIe podobał się Ja- wyspy sundajskie, gdzie obccrtle wre rewo- clrtgn rozwoJn wypadkÓw wytr7.Yl11aĆ ofen
ponJl, ujarzmiającej Korcę) znIesienie wszy- lucja pr7.eclw liolcndrom. Opanowala na- 7.YWl1y t1apńr Mtej fali. WÓwczas tet Ro
,tklch traktat6w nl('sprawledllwych I Jedno- wet "tajemnIczy kraj'ł Tybet, stwarzając sJa ode!1:rać mo e role: peWI1CJI,O rodzaju

lI nych, - wzniesienie uniwersytetu rotne memento dla ImporJum anglolndyJ- pl7.cdnl1lr7.11 P.uropy pr:r.ed pochodem ra!i

wszechazlatyaklego; zbudowanIe sieci kolei sklego. azJntycldch.

Iransaz!atycklch; zatarcie antallonlzlt1u Zaczyna się przygotowywać nowa era Jest to ple ń nlewl\tpllwl.:: dnlszel przy

-..... ...... ... ... .... ...... ......

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

Bibułki "Herbewo"
Tutki "Morwit4n.... i

Tutki "Bon Ton"

cbl sko-Ja"ońsklello; dopus1.czenle robotnl- Tamerlana. "Zółte niebezpieczeństwo'. z szło c1 dopiero.
k6w chlńsldch do JaponII etc. Tokio ma 1.0. kt6re&'0 dotychczas pokpiwano, przyoblekli D7.I Rosja przy pomocy rozbudzonej ra. we w..y.tklch .klepach tytonlowydl
Iła. słedzl Url Plnaz)utyokleJ a nastepne się w COraz realniejsze kształty. KapItulneJa y Młt J znłatwlll !Iwe JlornC'hunkl z kapltn:1
do nabycia.
,ellłed!eme LIgi ma .1, odb,4 'fi p.kinle..' połęłneJ AnłUI przed chińskim nacJonallz- styczną I kontrrewoluc 'Jnl\ furopI\ ł nie la.

r. 1037, niem, JeRt etapem IIlt,,,owlnll P.UtOI'Y stAnawl. II, nad tein, te kiedy. stanie wo Herbewo Sp. AlCe. KralC6"
NIedawno w Brwell odbył sł kongre!! przed AzJą, chronIenIa sI. pokonanego zdo. hec rasy MlteJ IlIt nie Jako wobec pllpllo,
fabryka tutek I bibułek
6w ncldnloft7<''''', na kMr1'm delegacI bywCJ ped da W", n..!lot". . IIGz zalrzeĆ b dzle mIlsIała w oczy 5w,1O
_.11adJI :ł..o staqopy' '. Wr6 m, aa\d1włl.O.Jealae. ..-pU RosjI .W«QI8r

...' -. ______- L"

POI;SR'A ZAC If ODNI A'

Nr . łfI

Co słychać w Woinikach.'

Z chwili.
NlepopraWDY kI!. dr. B. R. z "Foloajl".

Ks. dr. B. R. z .,Poton u jest. ja'k
sic okazuje. partyJnvkniem daleko baT
dziej zaciętym, adlt1te11!byśmy to przy
puszczać moglI. We wczoraJszej ..Po

Ionl'" odpowiada on ..Polsce Zacho.
dniej". i w odpowiedzi swej popełnia
a'lszy gruby nleta-kt. pisząc; ..Chęć
joIbrony obozu sanacyjnego ze strony
Polski Zachodnl'ej" jest dość trudna,
jdeti sle zważy, że nacze.lny organ
Istołeczny obozu sanacyjnego ..Głos
Prawdy", tut pod bokiem władz na.

na na krańcach Woj. $Iąsklego, ulezwY- lic. Y r6wnlet około 40 młodych ludzi, od
kłym urokiem oddzialywuJe na przech(.dzą- daJ c 'ch się z zapałem ćwlczenlClm. W o
Mała
mieścina
pOłoto- kJe
1 czełt:a
odbywają sięurządzono
regularni"zco
niedzielę
cego
tędyI cicba
przybysza.
NIeW.J:tnihi,
nhl tu wrzaskUlc świątecznym
Inlcjatvwy
wego zglelku Jaki zwykle ol>serwujemy w wlE'jscowego nauczycielstw.1 kilka przed
centrach prz mysłowych. To też zd;Jwalo- stawicI'! gwIazdkowych dl,l dzieci szknl
by się. te mieszkańcy w dziwnym jakimś nyell I dorosłych. Maiątek I11la ta J1Jzedsta.
pogrążeni sq letargu. A Jednak tal<' nic iest1 wla się dobrze, uwzględniDjąc, że w po
Pod martwą ciszą kryje się życie, widoczne siadaniu Jego znaJduje się okole fi!!:! ha.
tylko dla :klślejszych obserwatorów. pierwszorzędnego lasu, z k órego plynq do
Korzystając z uprzejmości p. hur:nistrza krisy miejskiej stałe dochody To też istnieje
i<'a'vaJca zapytuję o bliższe szcze 6ły do- plan" yszutrowania w blei<\cym rokIJ. dro
tyczące tak miasta, jak i : ycla or a1\iza- gt wlod<lceJ z miasta aż do lasów miejskich
cyjnego. Liczba mieszkańc6w wynosi 250f) długości okolo 2 km., oraz urzl\dzeni wo
z czego tylko 2 tyd6w i I IJrotestant. Wy- doci gów przcr. naturalne wyzyskame ob
bory komunalne wypadły na 0. 6ł fata:nle, fitych źródel polożonych n:1 wzgórzach 0

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

;;:on",'.
Wyoraae Loterii Palistw_l
tS dzłed d...ł.. 5-eJ 1daI czteraMIII .....
Plldlłwow" . dnia 25 lateco Im ....
WYORANE PO 400 ZL I WYtEJ:

Nr. 531 (400 zl.). 852 (500). 1181 ( ). UlI
(500), 1481 (500), 2566 (400). (<<M). !1007
(400), 3649 (400), 3921 (400). 8940 (40(). "'li
(500). 5903 (500). 7350 (400), 10345 (<<>O), 10871

(400). 10819 (3000). 10929 (400), 11478 (1000).
1243!1 (2000). 12775 (400). 12857 (500), .138
(400), 13856 (400), 14948 (5(10), 15!S08'1400).I

17632 (400). 18176 (600), 18315 (400). 20098
(400), 21332 (400). 21546 (400). 216. (IlOO).
22111 (500), 23201 (600), 2J4B9 (1000), ;llS4)
(10011). 27562 (400), 2e996 (600). tIJo9Z 4(0);
31136 ( ). 32776 (5000), 36S3Z (400). S68I5I
(400). 37110 (500), 37289 (000). 37412 (2000).

czelnych i centralnych teg-o obozu, o
trzymał aprobaty (?) na umi.eszczenie
tak niesmacznych J nierzeczowych a jednak istnieje przewaga radnych po'o; ich. JmlaJących miasto. Jut od trzech lat zaj'1'll1 38<\55 (2000). 39618 (2000), 39688 (11100), «1078
( OO), 40091 (500). 411\20 (2000), 48278 (500
tak6w na KoŚciół I kler katolicki".
których jest siedmiu na 5 r,dnych Niem- j(\ ię wybitniejsi obywatele - z p. l)tJrmj 43300 (1000). 45373 (1000). 46080 ( ), 4616&

Zestawmy teraz ten zarzut ks. B. c6w: Ludność t. zw. niemiecka. o;kładając:ł strzEm na czele .- sprawą postawienia na

(rJ(JO), 47326 (2000), 474()7 (400), 48815 (400).'

R. z oficjalnym komunikatem Rady Mi. sl(' wyłącznie z IIleuśwladomionych obywa- IYIlku pomnika Józefa Lompy, !edne!:'o T 504 5 (500). 50795 (500). 52541 (400), !i34!t (500)
nistrów, który "Polonia" zamieszcza w teli, względem władz zachowuje się loi::llliie, naJzasłuieńszych pi!)arzy ,udowych Oór 55149 (600), 55682 (400). 511394 (400). 57808
tym samym numerze komuni,kat ten tak. że n. p. w b! t<\cym roku 5zl{ol!1ym nie rego I<\ska, którego szczątki sPo ' YW'lIją (SM). 58711 (400). 591M (500), 6020S
br:mnF: ot Wobec licznych zapytań róż. przedIożono ani jednego WlliMku do szkoły na iniejscowym cmentarzu. Nic!':tctv 0011 C279S (400). 63506 (500). 6 4 (400). ...

ych stron do przedstawicieli rządu ni
łdej5zem podajemy do wiadomości, że
dzlałałność "Głosu Prawdy" nie jest w
ładnej mierze wyrazem poglądu sfer
rządowych I że rząd żadnel odpowle
d:dalnoścl za enuncjacje "Głosu Praw

mniejszoścI. :2;ycie towan:yskie w o>t;;tnich tet dotychczas zdoi a' zebrać r.aledwle CJ'JO (filO), C924 I (600), 71584 (400), 71688 UOOo
cidsac,h znacznie się popr,1wih 7.reorrani- ł. Akcją t'l zaiąć by >Ię powinna ,1'ł';Za pra 7:!OZ8 (500), 72107 (4 ), 7Z386 (500). T3GI
zowano miejscową g-rupę Z i. P()w tańcńw sa, co przyjęłoby całe spoleczelistwo (600). 73614 (500), 75830 (400). 76027 (5OO

I, IIczącq obecnie ponad 40 członków. wdzIęcznością I z uznanj 01. (h)
P iYS enle wojskowe kt6reRo ćwl

Jest kopalń w«;,gla w Polsce?

dy" nie ponosi." Jakżeż wobec te

oświadczenie Rządu wygląda wmówie
ple, Ja-koby dzi ła'lność ,.Głosu Praw

y" miała ..aprobaty" władz naczeJ'

iDych. Od siebie zaś w dalszym ciągu
usjmyPrawdy"
poinformować
dr. B. R.,ort
ic
..Głos
ni-e jestks.
naczelnY:1l
ganem obzu sanacj wobec czego idy.
rektyw ze stron obozu sanacyjllc w nie

7(;343 (4(10), 76821 (500). 7817!1 (ol»). 'ItrIfIIi
(1000). 78927 (1000), 79350 (400).

WYGRAN PO 300 Zł... PADLY NA Na4
wyloMwane w dniu poprzednim
45821. 45949,462(18, 47181. 49261. lIOf368, SIJ7'fI
50988, 51(1)7, 51495, 51901. 52231. 5228'7. S330II
53370, 53499, 540j3, 54672. 54861, 55918. SMiIII
56412, 57167, 57866, 51\!179. 59420. 59781. !8sOiI

w 'nosi razem 96, wtem 4 kopalnie wę la Kujawach i w rejonie poznaI"lsko-pomor
br patnego. res tn - kamiennego. Zagł - skiem obecnie nie są czynIle. Poza kopal
czynnychposiada
kopalń węgla
w Polsce
brnnatnego
wschodniej.
nil 60051. 614(14. 62938. (\,3'369, 64007. 6476
bie, ość
górnośląskie
49 kopalń
węglaIniami
węgla w
naMalopolsce
Górnym Śląsku
Jest 9 kok
kamiennego zagłębie D<\browskie 34 (w siarni. \Vreszcie posiadamy :; brykieciarni 66123. (\7161. 673 0, 67431. 67573. mn. 8T9!OI
(,11497. 68714. 69461. 69753. 69833. '10208. 1OIW14

tern 19 gl('bokich I 15 płYlkich). zagłębi,} (4 na ląsk!1 i J \V Z glębiu f?ąbro\\'skiem).
krakowskie 9 kopah'1. Wszystkie 4 czynne które wyrabiają brykIety z 111Ia1u wc lowc 7064t 71154, 11486. 717 , 71952, 7212&.na;
72689. 7318!, 7!1186. 'n\142, '79278. 79761.
Iwpalnle
węgla brunatncgo znaidują się koło goo.
prawdy". kst odpowiedzialny on sam,
WYORANI! PO 300 Zł... PADLY NA ....

btrzymuje. Za to, co pisze "Głos

Zawiercla. Kopalnie odkrywkowe wegla
łikt h.ry.
Ks. dr. B. R. w swej notatce pole

.ł1lcznej twierdzi dalej, że ..odruchy tych
ub i'l1nych czynników sanacyjnych <;,\

wyrazem życzeń lub nakazQw wlauz

wylosowane w dntu 25-go lutego rb.

"OWIJ
" KreiS"1I1
Dobrodzień
i landrat
Uliczka
£:r 14418.
: ' fr:r=' :f'
, 10166.
1. 11965,
11976.
13974.
1

Z pozostałych
przy Niemcach
po pIcI miku
r.owego nowy
obwodu.
Posta..owil'lno
11\051.19M6.
15303.197
1 '\63.
1551<3.
iiZ9
ol wiek ? Wszak równie dowolnie mo biscycie
n sztek okręgu
Lublinieckle.
o m.
in. stworzyć
..amtsbl'7ir
" PII1-14
ml'. .14920.
1 2S. 18784,
1. 19900.
lJI2iIi
liśmy twierdzić, te odwety polemiczne stworzono na mocy pruskiej ustawy z 1ry z J;(mlnami Bziniec, P'::. r ;.\()t. J 10:;;'- 211731. 217:;''1, :}IS02. 21935, Z2096. 23653.
i s.
aCZelnYCh."
Gdzież
tu logika
jaka. ;; stvczlI:a 1927 - obwód Ol1ttentag czok i inne. -I: 7, 241 , 245!) , 24729. 25091. %S82Ś. l6ł4&
B. R. są wyrazem
życzeń
lub naka

a,k nie jest I mamy ponadto podstawy
o twierdzenia. że metOOa polemiczna
dr. B. R. nie może odpowiadać line
@ wwładzkościelnYCh.Awiemy.ż
encjom J tyczeniom tychże władz. Na

g-m:I1Y Myśłina, GwoździalIv. Ciasne :>U' ..dobrodziejem" okrę u Dobro. I)OM, 292M. 16. (i(jJ. 29789, 30094.
.fetowa, SIerak6w etc. Słynn" z cza- d l. II' " lalbo jak przełożono na niemie- M933. 32 3, !l:?741, 114419, S4l17O, 55320.

sów
plebiscytu.
renegat
..landrat'
rli- ,.we:
,.""i(rntag-").
.3 UJit7.k!l)
3. .35628.
36007,
36749.
96776.
,.,12&
(DobrodzieJU
do którego
i. posledr.enie
wesZ-łY T;1k
wiec
P. Uliczka
(raczej
26573. 271'028,
27724.
2775!'\.
27W9.
28z.t1,
otworzył
pierwsze
SCJ11",3,
3!1453.
;łQ7'.!S.
8!\544.
995M.
!l961J.
. .111.'
. ,11737,
4235(\.
42.'\f14.
443zn.
44."i85,
45317,
46M
m tedy własnym przykładzie zro czka
;zumle ks. B. R. najlepiej sprawę. Tak

47636. 47R..'i3. 4S468, 4S5SlI. 49007. 495ta G6G.

powiedzialność. Nie wykluczamy o
czywiście tego, że może znajdzie się
. ktoś, kto pouczy "Glos Prawdy", że
tle robi, jak też nic wyrze.kamy się na
dzleji, że ł 'ks. dr. B. R. ktoś ex offo

66651, f>6Gh7. 67143. 67tH:!. M39!1. 68794. 7001..
i(11!1:), 71429, 71849. 71010. 74f164. T4813. 766(15.
75701. 76010. 76645. 'T700:J. 77218. 78681.. .tvll\1.
i99ZS. 79979,

'ałk ..Głos Prawdy" wyprawia swoje psi.
4983.'. 499():ł. 50146. 51426. 52336. 51379.
kusy, i za nie ponosi sam oopowiedzial.
5250g. M295. 1\'\730, f'(i205. 1\62.1/1, 56981. G'1M&
Osłotnio IdlJ'JVCIO wlokrosie 'onich domowi
DOŚĆ. podobnie j' ks. dr. B. R. popisu1e
57r.?O. 1;9221, [W4/1S, 5\1 4, ti0076. 60618. 60761
Kwestia mieszkaniowa s!ahl)wl - .lak dem olepll\ wyk,łzują dumy telazobetnno 61794. 6H152. .)31, 62('>31. 63535. 691120. 6f591.
się swoją niewstrzemlę Hwą polemilką
.W ..Pol on n", za co też sam ponosi od wiadomo - Jedno z 11:\JwatnieJszych współ wc wyższość nad ceglanemi. Oczywiście 6!'iON. 65O!-ł6. ('{ 13, r. >457, 66141, 6616& 861101.
czesnych zagadnid! sPOłec7.nich. Chodzi (I takie, Id6re nic Sl\ zbudownne z samego ce
to, by jak najszerszYIn masom ułatwić bu nlentn I t.el,lza, gd}t ściany hudull\ się z
dowanie własnych tanh:h a mocnych dn,. 1: eis7.e o mi szaniny zwanej ,.IsoMone", .
"ł6w. NlewL\tplłwle nnj\epszt, okazały sIę które! cemnct Jest tylko nieT.nlleznym do
budowle tclazobctunowe trwal!\ze I silniej datkiem. Mieszanina ta jest zlym przewo
pouczy. że jeJ{o polemiczne w 'cicczkl w sze od domów ceglanych. Straszne cyklollY 1<0 systemu 51\ wreszcie tat\S1.e o 15-20%
..PolonW' są mocno ni'C na miejscu.
.a Florydzie (Stany ZI.) zniszczyły bard7.0 dnikiem ciepla. Domy zbudowane w dle te
Czy dobrej ra<ly posłucha "Głos znaczą 110 ć budowli cegh;nych, oszc7.ędza od ceR'lanych.
Prawdy" z jednej strony. a ks. dr. B. jąc domy telazobetollowe. Takte pod wz IQ

R. z dru ej - woaczyrny.

Ostrowidz.

Zwalczanie szkodników roślin.

W\'KAZ WYORANVCn STAWB
nhcjr eć maino darmo w naJwiokszCIII 1 ....
ICI(' lł\\. zt'1

Kolekturte !lonku Oórnlczo.nutu
S. A.. KatowIco. u" tw, Jana I"

1 oddzIale teKo! bonko w Króle"u'" .....
Wolnotel 26

R01: 1I m ' tut wnedat 1os6", do I

Znowu p. Wierzbicki t chorób ro'lIn znalazła swój wyraz w lednym z CI- siłę. Ciecz karbollneum naldy tylko ut.ywać w sy 15-1'1 loterII. Wobec olbrZYtJ1leao

Aktualna dzIslaI bardzo kwntja r.walczanla l wa, gdyi f'rzy długi m nleut.ywanlu trad ona IW1\
Jak O tern już plsaliśJI1Y. ..Polonia" Rtatnlch odczyt6w, wygłoszonych prnz dr. Slmmo porTe zlmowei, W pone Ictnl i mntna równie! bOWAnla losów na 7eJ naj. ę!lIwneJ kałefIII
tamieściła klika <lnl tcmu ..artykuł dys. 7.. ŚIl\sklel stacji nchrony ro lIn w Cienynle, ut)'wat' 1mbolIneum, nIc wt dy na 100 Iitr6w wn tury j I'I'lewtdr.iant'RCI braku ło.6". ł-dzIIaI

kusyjny" nleja,ldego p. \Vlcrzbickie!::,o .' dy nnlety ut.yć 0,2 karbolineum. Nic nalety lo P<1 !' Ć słe I kupnem. 187
Da temat "przysposobienia". Ody "Po' Specyllcznego charakteru nnblera la kwestIa dnallie pJ")'lklwać drzew w okres!e kwitnienia.
lon la" oznaczy la artykul p. \V. ja'ko dla powiatu katowickie o. w klórym 011010 500
..dyskusyjny", znaczy to. ie wzywała ha ziemi uprawiane lest przez robolnlków i urzę. Dnl lm rndkitm !Walcranla, Icst. ciecz kreo
Da Pomoc swych przyJaciół. by pomo- dlllk6w, posladalqcych ogr6dki dz!alllOwe I jciell linowa. \XI p6łroc7.u leinim utywa alę na 101'1 \I.
Itll p. Wierzbickiemu w sformułowa- się uwz lędQI. te choroby roślin występu1ą w ORtU. tr6w won. y 2 kg.. a w p6lrocT.1I zlmowem 5 do II
oiach, które nawet takiej "PolonII" wy. tnlch cZalacb bardzo silnie. Ma to swe uzasndnie. !t. her.I,")'. prT)'crem przYr7.l\dr.a alę tak, sanlO

dały się nieco podejrzane. nic w tem, te lut nd roku 1914 zaniechane zORlało ,nIl knrbo\lncunl.

Tymczasem jakoś panu W. I i'e po. Intenlywne zwalczanie chor6b I szkodników. Dla kupujących drzewa owocnwe potl\danem

GłdCIJna ClJ91rana

ZI600.000

Spieszył nikt z odsieczą, totct on. za. byloby, aby łlldnll nd swych dostawców unędo.
W refer.ate lWoim dr. Slmm uwzględnił w wych świndeclw, zktórycb wynika, te 04rodnl.

ol/.ólną sumo wnran}'ch podwyłsIOllO

pomnlawszy calkiem
po ostatnichstrony,
plerwnym rzędzie
IZkndy, lakle
cięgach
z naszej
Jczyka
wwyrzl\dzane
!te. k IIId ctwo
I doslo w cy wol n e j eat od mu y e y krwiste' , .
ble, stęka. jąka się I ględzi nada'l sam przez tak zwan.. mszycę rwlll... cn pown u e. te Świadectwo to pnwlnno b)'ć wałne na czas od 1

12,160,000 na 16,000.000. ceno 1os6w .....
nlona: cary los '- 40 zł.. pół JoS1I -010 lit

W"PolonW' O "przysposobl-en!u". ZYSk Z w' oltatnlch c&fuch zbhuy ow ców bardzo pod. pał.d7.iemlka do 1 maia. Knnlecznem jeat takie
Przy wotdżenla tego panka. marZl\cj;to upadły. Otót. zdaniem dr, SImma, najlkutecz.. _ leł.ell mam)' alę uchronić od I7.k6d lakle wy_

\\' pierw z3"Ch dniach c'unlenla 5oł!f ł-ł

wierć l tI - 10 &1.

f1adl ' u nM na.stęllull\cl' większe :

Oe tP.bOjówce
partyjnej.
jesttupet
na razie
ten,
nielny
czai dla
Iw.lczanl.
mazycy
'lfwlatel
to rtl\c17.0
mS7.yca
kn,'llta - abyotnymala
ziemia, prryn-i
Dnia 19 n. -. z.ł. \0000 11ft Nr. 776!0. ...
W. stracił
Jut mocno
i roz.
por.
zimnwa,
· powlnnn
.Iq dla
IWalcullla
tel-mnie
I nu jeden
metr głqboko'cI.
naw61.
Ile<!. Coś tam Je!lzcze bąka pod nosem, mazycy utywaó 'rodiI. awanello U. t I n, Jelt to naturalny tub tomas6wkę. kall lult wapno, d\,1 I 11. - zł. 10.(\00 111\ Nr. 7/1 I II!. dJda al ..._ .s
t z widzi sam, że prÓbuje hronlć spra. środek bardzo drolll. lednakłe ma tę zaletq - te drzewo odł)'wlanc dobrzo lelt z lasady odpor. 1.1. S.OOO na Nr. 5599.1, 16 II. - zł. 2-000 .....
Wy opacznej. dziwacznej, a 'Ponadto z dzlala na prucll\lI dlut'l.go era.u I przeto lepiej nlelue na waullde choroby. Dut, rolę od liry. 70817, dnła 22. n. tł. :?OOO na Nr. 761" dalii.

gruntu szkodliweJ. slq kalkuluje, anitelI Inne 'rodkl. Bardlo dodat_ wa takh I klimat, .Tabłonle posad.,)n. w ml.,.cu 19 II. - d. 1.000 na Nr. 438.

,akPlllp
Oj, P.z Wlerzł)lckl.
się pan"przynlo wpływa
IprYlklwanle
drzewtęowocowych
I wywytalonem
cierpi,1..I..I"t.
.nnlei .dIala
mllYCY
k0l1or)1 z wyrwał
tem swoJcm
et.CI"tallte
k.rbollnellm.
Cleea
..otu aobl. wolnelD
...... krwlll'l,
anlłtH Inbl..l.
I ,..

JtPosoblcnlem", Nlcchte pan namówi mu I'rlyra,dIIG, blor,e .wykły k.rb.lln'UlIl - Ildron" w lIo\lnlrlt,

łro oś l'I1nelto jeszcze do ..dyskusji" na przyczlm nalpllrw ro.pulaua II, 8 k , I&dy w 10 .
łamach "Polon11" bo nam tal It'n blĆ pa.. IItr.ch cieple' wody, Do tak praynl\dzoo.' eil

· " C)atroW.... .'..-ł

.! WIG ....

tak opuszczooego ł odosobntonero. el' dod.!I.y do kt. karbolIneulI. Klld, eleCI

Gzy jolli GlluiIBlII L -II. L., L

Jednajcie
..Polsce Zlcbodnlel'

. ,CałeIIIIk6rIt .

&

wr;

""'''. '''A ZACHOnN'1"I

liodomości biulocu.

Papieros uratowal 7 osób.

1Iftlłd I nprITIłęł.... pI-.ztło pi..... ......
nlka gminy Nowy Bytom p. K. MachOlIla ..ł...
slCl nie cIIa ws%yatkich mieukaiic6w N, BrtaGIa

(f) W kajucie statku. krąż<\ce o po dzif się ,gdy do asający papieros popa wYpadło po ich myśli. dowodem czeto lłIt ....'
RenIe zdarzyt\się wyoallck nrlsłepttjl\cy: rzył It1U palce. Z przerażeniem POCZllJ słany do nauej redakcji. w kt6rym aa_lDIko.'
!rePERTUAR
Jeden ze śpiących, szynkarz z Biebrich. duszącą woń gazu i os1atkiem sit wybił wf gminy c%y.,iony jest zarzu te iedllo s dzi-ł
. TEATRU KA TOWlCKIEOO.
poza granicami Rzeczypoapollt
trzymając zapalony papieros w szybę w oknie, powodując n:tplvw i  swychtokształci
je.t prawdIł, to fakt teo ol. bardzc lico..'
Wtorek, J marca ..Kr610wa Montmar zasnąt.
reku Tymczasem z nlczmnkniętego żego powietrza. Uratował tem zycIe Jdeli
wałby z %ajmowanem przez p. oacze1olka atano.J
'4 (preritjera).
kU'rk przewodu gazowego UdlOuzil az o ie i .sześciu pasażerom . dyż pięciu wiskiem.
$roda, 2 marca "Damy i Huzary".
Czwartek, 3 marca po pol. ..Kopciu który
odurzy
cate śniące
towarzystwo
złożone
z 13t osób.
Ów szynkarz
obul JUZ wyzIonęło ducha.
% !J'ssc-ęńtlft'ego
_kil dla młodzle!y szkoinej.

Czwartek, 3 marCA wieczorem "Kr6Io
wa Montmartre" operetka.

TEA TR I(A TOWICKI NA
PROWINCJI.
PónJedzlałek, ?8 lutego ,.Damy i tluza
('y" Tarnowskie G6ry.
$roda. 2 marca "Sprzedana nar.zeczo

ClJszechros¥Jska organizacja dziadowska.

wiński. Blitsze' szc1eilJly podamy w nu

IIle N. P R. Lewicy. Referaty wygłosili p.
Drzyzga Pawcr I Po Miś Karol. POruRODł.

wyzyskiwania biedneJ łudnośd połsk",
(I) Niedawno pisaHśmy
świetnie miast
I rubli.pro'ń
J1o,viedzieli
się oi tern
żebrac sprawę
wr"'anizowanym
syndykadeożebraków
'incjonalnych
potworzylI
przez niesllmlennych właścicieli wzclednJ.e

\V Hiszpanji. Obecnie ..Krasnaja Gaze- lwiązk; 101\:11ne, którc wreszcie zjedno
!a" przynosi wieść. że pod"hna organi- czyły : \\' oITTomny trl1st . wszechro
zacJa istnieje w Rosji sowieckiej i ob eJ- syj" i z siedzibą w .Moskwle. a on
." - Cieszyn.
mUje niemal catą Rosję. ..Trust" powstat swoJe kasy chorych l kasy ubczplecze
Piątek. 4 marca ..Polska Krew" - Ruda. w Moskwie i dzialal tak s'11rawnie, iż niowc ctc. i pilnuje, aby t. zw. ..stano
Piątek. .. marca ..Damy i tluzary"  ",ielu jego C710nków zloż 'lo sobie w wiska" dziadowski . c y!i miejsc:ł że
RYbnik.
.tankach pokaźne depozyty po 5--6 tys. brani były spravnedl1wle rozdzIelone.
0<) W)'stęp znsnep phtDłst, Jt\zell Ś
wfńsklego w Katowicach, Dnia 4 marca br.
o godzinie 8-ej wlecz. w sali Powstańców
wystąpi o clnnie znany pianista J6zef $Ii

(P). BIerud No 'y. W ubiegi, Dledzi le od
byro się w Bit'rumu Nowym mlesiecmo z bra

Znowu j,B uernschreck".

dzicrżawców okolicmych domen. Następnie ta

IiII się ebranl na niesprawiedliwy lIodz,iał
ziemniaków, węgla I smalClI przesDaczooycb
dla bezrobotnych.
(P) Zawada. OnegdaJ odbył się wieczór lO

d lcielski urządzony staraniem miejsc. crona
(WilCZYC. Referat wYgrOsU kierownik !Zkob'

p. Mclsner na temat wspórpracy domu ze mo

ł . Zostały odegrane trzy ;ednoaktówld. a
f<:/IJHL;COne produkcjamI tańca rytmłc.met'Oo
CI:ór d7iatwy szkolnej odśplewar szereg plettd.

(f) Przed 20 laty w Karyn!.ii OR'romną goo ..Bauernschreck'u", które o wszel PowY:l.<za uroczystość byra przawdd uał.

panikę wywolalo pojawienie sic jakiejś kie wyprawy myśliwskie nic zdolaly
tajemniczej i toty, która chlop.om pory- wytropić i upolować.
wala bydło. Ponieważ w okolicy tej Obecnie w Styrji pojawił się zn{)w 1
drapicżn,e z",icrzcta S<1 nieznane. wh;c z :akiś ..Raucrnschreck". W lesie znale
pozo5!awionych śladów uikt nie J11ó 1 zio o ośm sarn ro szarpanych i a.!) 1
od adl1ąć. o jaki rodzaj dra:);cżnik cho- :1ozrlrt,vch przez .t1lez!1ane o draPI. .z ll
dzi MÓwiono o niedźwiedziu. \\'ilku a ka. Sądząc ze sladow hvl to 'Vltk.

dla zebrane! Pllblicznoścl. Jak z powy!szego.

ważnie". Wcdlc relacii ..Polonii". p. n \ 'et - hjcl'!e (1). Pisma II1I111C1rv.;ty- \Vszys y lI1y liwi po "iat 1 .Gnatz .7: er

huczIIemi oklaskami. ZorganizoW1l1llem I rety..

PIerze następnym.

": . (K) "l(1ęska naszych władz.. Pod tII.

V kim to alamującym t1'tułem omawia

D,ledzielna "Polonia" spraw wydalenia
p. Schttltz3. dyr. hr. Hencldów i twier
d7i. jakobv w sprawie tej nasze ",radze
Qz.iałalv ..nerwowo, pan'" "7,0 i nierO'Z

'polonii". 6

Sch1,JJ.tr aL wę. w Sądzie Roz

wynika, nallC'zycielstwo polskie gorUwle praca

Jt' nictvlko w szkole ale l poza szkoł
(P.) Z KornowaeQ. W niedzieli: mlę8op\1sł2!\

IITz"dzono w h,tcj$'tej wiosce przedstawlenł.o

teatralne, na które złożyły się "Ojoowłma" .
..Za nic żydowskie swa1y". PubRczność zalMll,

nila sale szczelnie I darzyła wyluJlIa'M:6",
ser!<l tcgO przedstawienia zajmował sie Jd&.'

zercgtygodni.
a i PO\\'<'ŻIlC
lI1a cale
.wyrnszyh
na wlClk;e
łowyI z rOWllik tutejszej szkoły p. SlarkOW\'lId. kt6rema
Jem<:zym. kierowanym przez P. Kacken czne
mialy
\\,{m'czas
żcr n!cladap!przcz
I camltrachu
bl.lf\ceml
w 1?\Vleckl
) Jl1')C)1
do pomocy stan 1I pracownicy Z. O. K. Z. I Z"';
becka: P0siaTI'my sIę w n:db1!ższym s/'pa1ty zapelnialv opisem cn'uu\\' o\\'e- '!a ()nką.
Powst. SI.

czasi-e
o 1':'011krctne
dan . prm
ł · Ik
ł Z !i'-ł.,r.nł«:fdefło
prawimy !>ię
d'flkladniei 7. defetyzmem
N. - e C1.em
boszcz y l(rozW y dra.
wie.lOS.
(K) l P rzem ysł" na ŚI sku. Donosz:, I i , . t t t . t . (P) Rud!et Powiatowego Z""ązlm 1(0..

.t .. (f) \V frankiurcie nau Menem Ió\\'na swe c a (1 I\1S \' 1\ O\\'I ana 0I111C7.I1C1l1 1 w mUllalnego w Rybniku. Uchwałą Wydziahl
m. że panowie radca ómiczv.j)rc- wygrana lotcrH C7.erwo1Jci!o Krzyż;}. Marlmrg1\, . Niedawllo achorowol l .'1- Powiatowe o w Ryhniku ustałono. te ba

tcher i dyrekt<łr dr. Werner I1stapilT z WY110sząca 40.000 marck. pad la na los. :nal'l w S7.plt: h!. Krc""TJ I : 7.ahJ:awsz ' łC dżet Powiatowe o Związku Komunalnego
earządu Spółki Akc"}nej h\skle Kopal- którego nieznan\' właścicic1 IHlez SlC- ' o IIbo<;<1 .odzlez. znal ; h w kH'SZC ' l\ 0\\ \\' Rybniku na C7.as od 1 stycznIa 19Z7 do
t1fe i CynkOW1lie w Liplnactl. re.cr tygodni nie zdasz:'!.! się celcm pod- !')s. t1 ,I: ()n' pacHa v!nwn<\ wyr;rml:'.,O- koilca marea 1927 wynosić będzie w docho
00 l S'Vndykatu hutniczego. Dziś. !.i. jęcia tci sporej sum\'. \VrC'szcic wd\ 'y- CZ:-"WISCle przypadnie ona spadkohlOr- dach i wydatkach 1'15.834.50 zł: (8)

,poniędzlałek 28 001.. 04ł?ędzi ,sję .zebra. to, że by) to uh{) i dOl11okrar-cą. Idol'Y com. ".'( ).Nnc7'efnłcy" młn l'Ow!ała Rybnlo1rleo.

ide Syndykatu polskich. hut żelaznych, cierpial taką Md7.... iż 7a życia przcdał ftI:-iNa :'prrn.ąał Oihrilckl dJit' gmin wleJsklcb

na kt6rem I!stalony będzie' sklad deleg-a- __ __ zostali zatwIerdzeni następujący naczelnlC7

cJi wyjeżdżającej na pO!liedzenie mię- bleskiego 2, codziennie od 9-10. kier. dr. Her- WQysl1dch Iych pralnik6w, I"órzy l ia1dego. 1!1in: Jastrzębie Górne - Ucherek MikołaJ
(tzynarodO'we kartelu tal{)'WcR'o w m.n; w Szopienicnc l \ w s."itn!u minn'!m, Irnrdn k,..lwiekbqdt powodu dolychcras "ie uiścili przy- Oroszto zo",ice - Folwarczny J6zef. lor
DiJsse1dorffe na dzień 4 m-arca ur. roda od 11.-12, kier. [1,. O "n: w Wielkich Haj- pnd i3,ce w rol,u 1927 raly podalku maiąl!lOwe o, ski -- kupic(1 Teodor, MS7.anna - .o I"
WieczórI te
karnawałowy
Rewir.
olr7vl1\Qprf
Mhzl\ oblnic7r
", by
zlo -knacy.
M rklowice
- Nogły
ków(K)
telefonu
ł e"' ra'u w arzędniK ato,,'idllkach
c ach IIII.
K 'Szpitalnn
' I 7" . loc
- . n 'bi.dy
, " . ..crwarlek
n I ' o cod
i!'\\'dh'
, r rs'f,'
, d n Kas yO SI'alhowe
l ' i In
roi,"ieOdra
Kramarclyk
Filip.Dolne
Przys7.o

.. 12-1. kier. dr. "'\lerzow,I;;: w Ru)',;c, u n..Cle - " n,'. T p' r k' B' k II

odbył się W sobotę. dnia 26 hm. w zna- na w s7pilalu micjsl':II1. b7.da {'ro[ln od 12 --l, noirlalci do doi I . W prc.ciwnym ra7ie lc l\, ce - ''-'i!czok . ano IC r7. OWIC f6 kS'u
oej sałi ..loży" PTZV uL Teatra'nej 4. kier. dr. Derd,; w :iwi<:lco.ch10wiccch w St .rn- podnlek maiqll\owy pobicr!c się w drod7c e -c- Karol. T oi'(ó\V -- "'łlsioł Adolf j .0 j . a ;;
""śród
obecnych zauw'aź:\'!iśmv
pp. 'Pre- slwie
1'0\:61 36 cC'cri.ro;r
'inei 7 poliC7.cnicm
ustawowych
kar 7:lTO
lwlo-1:1
I\ aicharc(\'
zesa KuntzeCTo
.naczelnl!<ów
odd7.iału
k I I )'ę,...-1a 1"-w I1!'1,
nn I,in
" cd,.hBes_
W y1wc
".dkach
, rarllntnw
nc 70.ta"l\
l. a ) k AI1 łlst. Twonow ce - lUp

... sek: w R,'bniku w budyn':u st8rci 87. o V we w or '" (1;». C7erwlonka. On('Rdał odbył słe włM

Dr, Nowaka I Klosowskietro a z poŚr6d ki! pi'llld od 6-7, Idc,. d-. Knehlc ;w n:e!.ku ul. nrrcdmioł)' r.bi tr rnd lkiem m"iąłk"wym. w, I _ 7\\,o!al1\, pr7e7 sekTetarJat powIAtu ryh",i łO
troŚci - Pana pułkownika Zl1hrz) ck Ic- Blichowa 6':!, kaina ?rod" "d 5--(" '{jer. dr. Ih"m; dr;, 11 ",1"cicHi nirnJchop,of.ci 70sl"n;" U8ImtC- Z",I:171<1I n11'on" WIC'rzyt. I Prawa W'asn. w
go. majora S:tl:lfranowski o. mec Ka- w CI. T."nie w mi"nvm 1I".d,ie 7drnwi" kord" clniony wp:s do Icsię i Wi,cl)'sle: i:'ko hl polek o J\\,.'1nwk':1l'h. IId1\"all1ł rezolucję doO'C7.CIł

mińsklcgo i wieiII innych. Przy dź\\'lę- pląl.,\, od 4-6. Ider. d,. Kor.11. tahC7l'iccraiqca. I'm.tom 1T 'Id SI"rbow," 7wrn- arl\'I\1I111 Q!) kOl1st. 1 7.CClYpml'f101!td Po'skłej.
kach doskonałej kap 1i Po!fcv'neJ rOl- Bnplalnn ppradnl. e" eniC7nn Czerwone .o en UWD ". i.' w l11y, 1 art. 5(, t1 low," o podntku ora7 ,1ł\mar::\inc sil' od mlarodaln " CI
POC7.ęto Poion I.,'m, .1\ lapO;T1lnajac je- Krzyt.a dIn wrnerycz"ic chorych otwarł" w K"ln- I11l1j:\t',o'""m, nnwel rwen!. na r7CCZ inn)'ch wic- kt \\' bk lIa'rychle'<7(, PT!eW1lrto clow':lni.
dnak O waku, polce obl'rk11 i Kot\'ljonie. wicacI, l,licn Andrrein 9. !<nid)' ponlrrl,jnlclt , r7.,'ri 1i ?Olonlno"",," ruchomo'e; "Ic n 1"'t\li ',(\- na ;I;\ "II PMT\<tnłnh marck niemIeckich 1'!'7Ccł.
no mlt7.UT:1 sta:1ęJo I<.qkad7.lt'si ł jln". A- czw.rtek nd od7.iny 6 .7 wicc7. K;..[nwn:1, dr cie, in'.o, tr pOd1! '\ ",.iotkow" l,or7)'.18 z ",tn. wnk'1'\\'c-h i f"Iwojel1m'ch.

trakl'.!!: stano,,"" w"stcp doskn'wlet::'o ar med. .J. H1ond. w"wr o n:erw<..ń"lwa rn'p,.!tn;,'n;a r c"łc,'p mll_ m). P:"fJtc<t IIr7ł:'clw 1tfl l!odarce 'nnet.

.sty p. Karasilisk:e c ornz ;':l1at1N O 7 - j-oIk.. rurl'r)m'l!n pl"lnlko ,..nrd W>7y<l!ci ....1 prr". ..Powstntkv tlrnlll' Krzv?kowłce.. n:l lehranł1l

S7.c7.\'tnic chórtl ..P.ChD". kt6rv bardzo.,. . 's.t- tO IlJ'ItIi' ń(JI w;ld"''1i ; ,,""Ini n:"nl, Tork S"1I1n pr-" "ipotee,. w lIniI! '() 111ll'gn rrt,tr>tllj P!7eciw kr'\-w

01;rzc od pi \\'..ł kiika na<;7\'ch cud- ... ,,,....,, E,I; ",'"h r l'r7f1irrHnlnc" prctolck n.c'o"'''wy w d7 C-l"1111 lIo[,.,lal('\\,1 kartofli r smft!C1I w tute..

nych f]!oscnc-k. K ml'e!. W kt6rc o (K) Jak wYlIląda ptl'oa l\1te!' f!ncll w Jallowl mv(! nrt. 7 \1 'ow,. n I'O"al\((I mnintl",IY"'" kn- 71'1 1:1I11111t'. 1'omliaj c-emu 7. e'lt6 110"
skład wchodzili --- ohck NaczelnIka t '- Od CT.y'elnik6w nnsn'ch 7 .T n"wn "Irryn1nl!{my r7.y.tn 7 IIsln",owr 1) I'lcrw 7,'ń lwa 7n'nolw'rnio w<I;\I\c'\"" lak rtlwnld fntrvR'Qm fl'CW'I1 " I)<
rz('cu I ,ieQ;o za t';pc:" -- przewa"'t fe !I\- list, w którym r.lllq się. ci pewne o.ohy 7 m:ci. 7r"le n mnjql\", "Irrllrhome o dl,,>,,;)," pmlnłko- «'h. co do tutl'i'7l'l:o klrrown'ka S"7.l<oIy. en..
te,fsi urzędnlcv \vvw:t\1al sl z zadania .cowoj Intellltencii prown,!zq prace ;c,t\'n:r w to. II'r"o rr"cd wS7y<t1:i.mi prl,'wariomi i ohciqrr- It" o \..11 o j(' ""t I'Ow tańcem.

hardzo oobrzc. Dosl<ol1a!eo 11\ I, znOr .. warzystwach chadeckich, n pomiilli 1:1< zndu;.n- nh',,; "' nlrc7ncmi. (R). l h'ellI ItAlte7ycle' twa W Rnftłn. 

uZ,onv .!,"fe1 pod zaru dl'm : !';tauracjl ne organlzaole lak Ziednocr.nle Zowrorlowr P,,!- (S) :!:yole 5{1Ołeorne " Srnrle1u, vdr Mro"n- OltC'gdai 0<11",1" si W mld.oowej !!dro ze.

. .resla . Ak'e. TowanYAtwn Polek prT.V N. P. R.. Zwiqzel, wr. I Or ""h"cyin.. w S-orlrju prrrc1"awi"'o ..1,.. I'ranl,' It"wo?n1oj"neRn 7.w. Pol. Nane7.YC- SrJr.
(K) Zarazv hydfęce, UrZI\<I wole- Pow.tańo6w Ślł1 klch ild" choo'ot. łyer' nirm p. niedown" rmlltnv ohm7. Od rllrln;n frn s' n ne- Pnw. ..n)!;11I..1(n" w nrzt'7111. które 7.8lraU prenI

w6dzki komunikuje. te nil tere'llfe woje- WoJewody - akłernwnnem pnedw!7." llde'" d", e'" 7p1lr"ił i nn lep l" I mntnn ml.f nrdririe, p. KIIt'11cr. lder s7kolr. Ol>"-erny refC'l1lł
w6dztwa !;!wlcrdz0110 W p1eTWSOZeJ PO- naucz,-clelstwa - było. aby nnuclyrtclstwo. n te S7prlrj 7.'C7 le nr odown( innym mH,cowo. nlzae"iT1\', O c-r!:lch, 7 d:l"'ac-h I PT'01tramłe ttra
rowIe lute o hr. I wvpadek" wl rzhu przedewszystklem kierownicy ...HI hrnll udJinl w ci"m I dn in, :,r' Hr.I r nc1nri "," 'wnlel.ld 1 pr8. cy Z\ '1 7kll ""'t':Insl! P. nle!r"'W'!Ik.;., pnczent
kool. 9 wypadkÓw P ;S1-czyc:v. t wypa- praench kulturalnych ; o wln'owych townr7.yqll cy norodnw.;. Prnl'a 7. n. K. 7. lft7np.C7n It: nn nr7ern()wil p. I.Incn pr7edstawiaJ c w dooadny
dek cholcrv drobiu, 2 wypadki zarazY na ślnsku o charnl<lerz pobk'm, .Rbwnict.. ch c I,nt.dym krol'lI. Prr.cr kCOI"pctenłne czynnl1d mic;- Sl'n I',h illce. ktMa rI7 , włec-a st.'dc ZwIązkowi
! pomorl1 \Vjil "'rnz 4 wypadki w clck1!- r07hicla - co się 7.reAzt nie udale - nllelsro- FCOW\! zwr6oono sIr; do wiedz o u7.)'slwnłe mnchu w INo Pfn"" s7kolncJ I !f!!<)'oc.1.nel. prryt:1-ellt

my (Koszl:cifl): natomiast WV!1:asla ró- wr n 7,wlqzku PowAtn c6 lą kich t 7 1 r.;k lWO- dIn łmnnllum, In_h' lulu ,l1n !<Pl,." I stn-c(,w. om :::c1 \ e (.' 1t;) :',llc: : ;aW d :'
vca wlt'\ W Królewskiej Hucłe I wśclc- Icnnikbw Korrnntego I hn r.cli - mO.e y o rn- din MlefAcow.,i Czytelni Ludo..cf. Ur7qd,.ollO q "lalIIIIwe. Zwl:jzl'k bowiem ntema nic W'!Inół.

k;l7.oa W Li'!'ocic. doAć wlbudlać w mlełsoowych NIemencI,. C7.y- wspl.lnl\ knlendę mlejscnwych tow.rzy lw I or a- l1ego 1. lIarti:j lec7. jest OTR8Ill7aejll be-r1X\rtrin..
. (K) Przychodnie Przcfwllrullcz. Caerwonelło telnley lIul s d1.q, te po teł notatce slosunkl w nl7acil polskich. S'arolem Sehll Kul. ohviato- c7y tn 7a",odowl\. do kt6rt'1 n:\lrlll IItIUCZycle1l1

lny ta kt6re przesłuchaly kura doklZtałeaflłCY .tanowle ule ną lmłanl na lepsle, wef pn, kol mlei.cowem 1.. O. K. Z. uruchomlo- O rMnych pr7.eknnllnl8ch P8r 'II1 'ch. Cele'"

dla higienistek wywlad()wczyil pruclwlfruillczych, 0<:) D'eJsr.owlce. Protesty wybor e do RII- no be7platne kursa kulturnlno_o'wlntowc. 1.ałoto- Zw' zku Jrsl tro ka O tI(llJro l podni enle po
lorlla"lzowany przez Ministerstwo Pracy I Opl.kl dy Itrnłmlel w Rlels70wlcnch 1.oslały odrzuco- no MleioowlI Kasę Oszcr.ędno'ci I Potycr.kl, uro- 710mll s7.lwłr polskiej tudzld sprawa poprawY
!połec nej I Mlniltoutwo Spraw WewaętnllfCIh ne, wohec telto W dniu l mllr.:.a odbed1.le e chomlono Sr.kołę GoapodarczlI, znłotono 1ts!.!!lar- bytu s7.croktch mał! nauc7.yclehlktch. W Z1I"
po zdnnvm eltzamlnle powr6e1ł, na mlal.ce IWO- płerwsr.e posledr.tnłe nowel Rady .Rl1lł nne l. Pe- nlq pnlskll I 10rl!anlzo_e akclę przec\wtydow- końclICnlu 7.lIbrn' Itloo p. Orlol. kt6ry w ohl"&<"
te, pracy, podjęto I dniem 21 lutego we wnyllł. wnl część IIPolccr.eń tvl I'OlsklOlto wyrata .klł. Tak" w IIIIITClh dzIedzinach lak ople1cł nad 7.nwy SPOS"") pr1.cdstQwil !rCIIClę r01.wolu 'lW'
Ich przechodnl.ch prl7.clwgrutlnlczych pracq w wę, Ct y Rada odpowIe swemu lIdanhl dzleoklem, prop.itandy narodowel, uAwladomlonle powstal 011 w nnjc1 ł.s7.ych warunkach dIn n..,

"awole'lZych _Iuleh. Pnyolulllało dla puhU. """ WZK ed m na owym, oh,watelatwa ltd.. ro.wtla dllałalno'ć Z. O. K. Z., uczyclel&twa. bodąc Imuslooym 'W'IIlcl)'6 z wY'"

"0'01 III otwlrł.. W Katowicach ul Aadnef. 9, konyatllllo II wep&łpra., wnratklall .'włado. rafłnowan_ taktyk" b. rudli aastrtacjdclOo

oocI.'IIIftI. od 12-1. tdlfOWlllk dr. KonI.omYI w .z ..."od'Ilo....c.... mJcmyeh obyntell ml.I.eowyoł.. który kładl stole kłody pod nogi Z'MiĄ-oiwl ..
K,611W1Irl.I HUM ul Windy 68. eodaleanl. ( (K) Eoaaalk.t Un,. Skubo".. w Kr6t (S) I". ..,.,.,......,. ........ ptlhl..o pracy nad 'lIAwładomłpnlem ł oAwtecemm polO

I-SO. ... cI:'.. ..... w. .'r-". "II" ... ... .... U,... SkMIaowy w Kr6InIIdał lłaoIa war ...... ....' ..,., .,.... 'ł(pIo..... W ald88D IIIdII oJaIdGJQ.

.......

,, "r.



Rozmaitości.
GÓRY OWOCÓW W PODRÓŻY.
3.400.000 sztuk - taka Jest iloŚĆ PQma
tańcZY, zakUpionych przez jedną fał>rykę

onfitur i marmelady w Toronto. ekordo

',,'e to zamówicIIJe wykonane będzie w tli
f>zpanji, skąd cały ładunek drogą morska 
via Londyn - dostarczony zostanie do Ha
Jifal.su w Kanadzie, następnit: zaś kolcją do
,. orcnto w specjalnych wagonach, uależ-...

cic ogrzewanych. Podr6ż na P\'zest zeni
8.000 kilomc(rów odbedą pomarailcze w

iągu 1 dni - wiele z nich wr6ci do Pu

roP w słoikach i puszkach biasl.al1ych.
MAKSINiUM SŁUCHACZY.

Przed&tawienie tcatra'ne dla 100 mUlo
116w słuchaczyodbyło sie - oczywiście w
tanach ZjcJnoczonych. "Audithoriul1l Tt!a
itre" w Chicago wystawiło "fausta" - Oou
n' da dzieki zas 50-ciu mikfofonom urr.le
Iszczonyn{ na scenie i widownł śpiew i mu
'zyke wysluchaln hlO liIi1jJ,','.'łI radi, 'ab,,
nentów. Wobcc tego dyrekcja teatralna po
stanowija organizować nudobne alldycle C"

pOL

A 'L A c;.n OUl'Q1 A

ftueli sport.",,,.
Rada sportowa Województwa Śląskiego
PIĘTNUJE SlKODLIW A PRACĘ ..POLONJI".
Od dłuższego czasu dział sportowy "Po- rządu Z. Z. "ie chcieli wzląść odJJOwledzial
lcnji" opanowany przez jednostki, usunięte ności za rozbicie iedDolitego frontu w spor_
za szkodliwą dziaiałność z życja organiza- cie na Górnym Śląsku.
cyjnego, prowadzi obludną kampanJe prze- Zarząd Z. Z. Sp. zawiadomił Rade Spo!'
clwko nowopowstalej najwyższej Instancji tową Województwa $Iąsklego p!slnem z 23
sportowej Radzie Sportowej Wojew. Ślą- lutego, że nie uważa za niemożliwe pocz9
skleco. skład kt6rej tworzą najpotężnieJ ze nlenla dla Województwa Śląskiego pcw
organlzacie rzeczone w związkach sporto- Dych wyjątków od zasad prz 'jetych w 0
\Vycb oraz wszelkie polskie stowarzysze- gólnym regulaminie dla Wojew6dzkich Rad

ola sportowe. Sportowych, oczekuje jednakże przedłoźe
Alarmująca tendencyjna wiadomość nla argumentów i rozwiania wątpliwoścł,

, ,'!:tftt:'f'"...

t.

'if

Bn..ANS PRACY DUMASA )AKO ' ,
REKLAMA WYBORctA.

Oto bilans praą Aleksandra DUr

mMa. rozp]aka.towany przez ml6tn8'
na m1U"a.Ch Parria w roku 1841. gd
Dumas ubiegał sie o mand,at posel8IQ
w stolicy:
"PnłIOOWalem 20 lat. dziesięć A'OddO

d!dennie. Iłazem 73.000 R'odrln. W cza.
sie tym na:'P'isałem .100 t.omów i 5 dra,..

ków. . ·

m,81tów. 400 tomÓW' druiko:wany-cb, Wi

naklaJdzie po -4.000 em'J}lany. a

SlJ)lI"Zedawany-ch po 5 fran'ków. śtano;

\\-i". warl.ość 11 miI J 'onów . 853.600 fran!

Tomy te dałv zarobek zeICeroIn W.

,.Polonii" w nr. 51 z dnia 21 lutego b. r. po- Jakie przedstawić ma tutejszej Radzie Spor W)"so«o8ci 264.000 fr.. diZie,mi,karzom
dana tełefonem z Warszawy, że ZwiązcK lowej delegat zarządu ze Zw. Zw. Sp, p. inż. 25.00 fr.. papiernfkom 683.000 fr.,'
Związków Sportowych nie zatwierdził sta- Cbrlstelbauer ze Lwowa, któremu połeciło tnt1"o]lg-a,toIrom 120,000 fr., kOS1ęA'8in'»m
tutów Rady Sportowej Woj. $1. okazala sIę posiedzenie'zwołać konferencję z Radą'Sp 2 mi]jony 400.000 fr., pomocnikom
w .calej pelnl ialszywa. oraz na miejscu zbadać stosunki, przedsta księg-.a1"8kim 1.000.000, pośred.ni'kom'
Rzeczywisty stan sprawy przedstawIa wiane fałszywie przez odp. redaktora ..Po 1.600,000 fr. Licz . iako d2ienny zaro

sie następująco: lonU".

Mom. "

be-k k1wote 3 franków. wypada: mt

Zarząd Z. Z. Sp. na posiedzeniu 20 lutego Tak wygląda w rezultacie praca "Polo stwierdzić. Iż 'praca moja dała 1»"Z6I

nh:.dzicla dla mC:ol11anów za. Ó"" no p3óh:e br., rozpatrywał sprawę zatwierdzenia sta- njl" mająca popierać rozwój sportu polski.... lat dw.ad1..ieścLa uf.1ozYJnade 1.692' lUir

!,;unowej Alaski jak i p J 'zwrotniklJweg r , tutów Rady Sportowej Woj. $1" lecz u u- go na O. Śląsku, a istotnie oparta na ant
wagj na to. że nieobecna była dełegacja R. 1II0zjach osobistych. Podda.iemy te metody
DZI[LNI SfARC .
Sp.. zebranIe liważało za nIemożliwe w tak pod pręgierz opinii publicznej, aby narcsz SZAL KRZVZÓWEK PRZVNOSl.J{
RZV Ć POCZCIE. :-'
Doskonaiy rod kaźdyni wZĘ:ed '11 khlb ważnej sprawie organizacyjnej powziąć de- cie nastąpiło zdemaskowanie obłudnych
'OY w popularnego golfa w u, w,nd Bea.::h cvdującą uchwale, Obecni członkowie za- pscudo.mi!ośnil{ów sportu. Wk.
:ł\\eksyku.

(: lun'da - Stany Zj" skł J.1. sie z kru;'

.i..b stalc/lW. CZyl ' I1.1:t,1 :zt"nkn:'Ii brjwlCI11

są: "król naitowy", John Rocl{efelier - 87

j t, generał AdaliJcr( Ames - 91 lat. pa

!ótor John Woelf!dn - 83 łata etc. etc. Dru

yna ta bierze uclliał w zawodach i je!ót

rueb"zp!ccznym kenkurentem młodszych

raczy.

NOWY ELIKSIR MŁOOO CI.
Zachowanie wigoru młodzieńczego ats
nuwi p;'01:1crnat. nad którego rozwiązaniem
'pracują UCZCI1! całego świata. Francesco
ICavazzi, profesor uniwersytctu w Bolonii,

Z działalności powiatowej rady

W Glasgow (Szkocja) szał zaiPidel
krzyżykowych PTzJ'brał W ostatnicb'

cT.asach takie rozmiary, że pOCztt

wprost nie mogla nadąty.ć w rozsyłaniu
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO
mnogi-ch listów z rozwiązaniami.' \Vi
W BIELSKU.
ciąf.!'u tygodnia nadchod'Ziło około- 400
Powi,atowa Rad,a Wychowania Fi- nych naJw t mniej&ZY'ch mia.st wojewó tysięcy rozwiązali, i to przewatnIc 18

gów. . . .

zy zn.eg-o w Bielsku odbyła, w tych dzt"r,a, odpowiedni piu pod budowę AnrrJji. Suma Tl.l!1ród. wvmacanycb
dnIach br. pod przewodnictwem staro- tadjonu zakupi. Te oi)zelkuje od rozwiązującym zagadKI" wynosi ty o1

syt dr. Dudy swe doroczne zebranie, niej miejscowe &'J)oloozeilstwo polskie d.niowo 8 do 10 tysięcy funtów szterltnj
'w którym - po'za członkami Rady - w nadzie.ii, że o's'Zł.a. nabycia odpowie
".
..
wzięli udua.ł w chHł'a,j,terze g-ośei ak- dnieg-o gruntu nie będą, dla ooA'atej
że prezesi org-anizacji \V. F, i P. W. w miny ja,kE,L i st Bielsko, st.aJlowić cię

1I1esolIJ liqclłi.

wynaiazł nowy "eliksir młodości" składa powiocie bielskim oraz naczelnicy ża.ru.
się tak wyrazić - od' najróżnoroc!niejszych ją.. \Vydzi.ał \Vykonawezy Rady, który wały na wrenie p'o'Wiatu hielSikieg-o na
zwierząt - psów. koni. byków ltd. Prote pracą, nad wychowaniem fizrezlll'm i stępujE,Lee zwi:)JZ'ki I or ani'7..aJcje zajmu
- Wicsz m żu nasz przvsz,ły
wojo,lwwem kiero- jlJ.('o sil,' wycl1o'w,an:em {j,zycznem: To
sor Cavazzi zastrzykuje spręrJarowany przysposobieniem
to ie' d'O
jed" /ze.
przez sjchie płyn starcom z niezwykle po wał - zł()żył szczeg-ółowe sp.rawozda- warzyslwo gimn. "Sokół" w 6 m:icj wyraził
mych.
i.e jesię
te o
'l\\')'krcm
7. rem:'
,
myślnymi w rnikami. Profesor Woronow u nie ze swych czynności OriLl wYI1i}{ÓW seo l \\l(Jściacl1. oddziały zwiQz.lnl strze
Ha.
łaklal,!
Ja
m.u
10
ze
ooct
tej
pracy
w
roku
1926.
Jak
wynika.
ze
lec,kicg-o
w
3
miej
cowośc.iach
powiatu,
dale. się do 13oJouji, by naocznie przekonać
5-pl'aJwozdania Rad!l. W. F. i \Vydz!ał z\viQzek Strłlży Pożarnych w 27 nj gnę z I>OsaR'u...Zamłest 50 tyslecy tłO:
e o skuteczności tej metodyodmładzania. Wykonawczy głóWII1Y nacisk pojożyły naiCh pow La. tu. hufet1 szkolne w 4 za t h, dostani.e tylko.5 ty': ęcy. . .
.
SAMOLOT ZWYCIĘtA POCIĄO.
w swej pracy na zainteresowanie a:k- kładach rednich w Bicls-ku i Zwi ('k
Amerykańska kompanja lotnicza wyka cja. przY8"łQsobienla wojsImwegoo f,ze- POJwlStaJ'lców Ślnskic.h w Dz:icd.z.i.ca,c.h.
laS8dnlc2Y wanmek.
zała w sposób poglądoWY, ze żegluga po rokich sfer społec'zeńst\\'a w ieb ol{r('- Zrosztł.1, w kilku m:e,1111cowośclnch po
wietrzna jcst o wiełe tałiszym I wygodnieJ u. Wy,silki te odniosły SUkCC8 nictyl- wiatu J1'Ows-tały spl'cjalno hufce przy

. jąCY się z "ekstraktów" zapożyczonych, ;2:e A'min, w których org-runiz!1cie te pra,cu- W, roku sprawo7.d8Jwo("Z}'1l1 praco

szym środki"m kOlnunikacYJnym anizeli po ko moralny ale i materialny. 'Vszyst- 'po:5oJ>rioni.IL w()jskl{)\\'(' . 'Vsz stkie te

aróż koleją. 16 pasażerów udało sie samo.
lotem z New Jorku do Waszyngtonu, przy
czem cena przejazdu tam I z powrotem wy
lIiosla J3 dolalów i 88 centów od osoby. 0
tzczędność na każdym bilecie w porówna
niu z kolcJ':\ wyniosła 2 dol. I 40 cent. blo.
rąc za pod uwagI) olbrzymią różnicę szyb
kości, przewaga komunikacji lotniczej wy
tęP\ljc jcs;<;czc jaskrawil;j. Pomyślne te wy

Zemsta. ,

fryzjer.mó\vi:
pr;yjmuNc
no\
tykanta,
.., . .....

knłi. , :r

kle Rady gminne p()l\Yiatll bicJskiewo ol'gani a.l'ie lH"Owwhi1y w ]'()tku 1926
- A wi<;c byl ś przedtem:u rze
postallowHy - na skute'k t 'ch zahie- żyw:.!. i skutrernę. działalność. Po<w a ka? Dlaczego porzuciłeś tę' rm dę? ..'

- Bo nlc mo łem v.nieść..<wJd(ti

spo'&obiell i a wojil.\,OWCl!o. Nirkt11rc z ulrzymania :'\tałl'j ty(''Z.nf)';l'i 7. \1l'g-n,ni

- Ha. \V takim razie to ł u mYlte nti
nich poszły je. 'zew dall'.1 ofinł'owui:,u' l.H1'iami lH.aeu.i: l'yml nad wy{'howa.
KÓW
- opodat1{ować
s,ięOJ'g:mizncJi
na ccle prZYI towa
nada W.mF.post.anowiłA
i P. W. w dn7:e.niu
do motcs7- 7AlaJl. tć r.aj('cia I
do
użytku
mie.1sl'.owych
niem
fi7.YO?1H
w 9 mlei
place pod boiska slwl.towr. hr.,l1i te;;' I I'o\\'o eial'h 1)0,,"ia1u IItl"'OJ'ZV': w myśl
mund1lru.iI.1C c'7.łonklhv t "r.h or'g-Hnl7.a- m",t-atllh-go J'OzPDJ'7.: d':rl'.I1il1, Bady Mini
Słuszna duma.
eji - jakto uczyni/n g-llIin!\, C7.l dlO'\\'oi- h'(lW 1l1i('j ('()Wl\ ]{olJli'''.1t' :'\'porlowe,

.

NÓWOI}rlYic-fv praktykant frv
niki dccydu.I:\ o powstaniu w Stanach Zje co. Apel Po'wia.towl'j Hl1d r ",ldpl'owa- 'ld(JJ'Y'l'h 7.a(\tlllip\I! IH;,dr.łl' ]wntynuo-
dnoczonych zakreślonej na hardzo szeroką ny do ZakłalJÓw lJ1'?Pl11y",!o,,)-'rh o po- WI\(I ""IH'!\pl'IWl' 7. Po\\"intow)'1U I{mni wraca z pracy ilo dOlnu i z dumą ł.
p.lll'cie ma,t('.}'jalnn nie powRt.a.io t.a,kżn tl'lPIn '1V)'l'ho ' \\lIlnla r"i7.ycą..J1I . Na
,leci lotnicz(:.i,
hez echa i z tcg'O 1.1'Ó(lIrt wpływa iQ. n:c- lH'Ze\\'()lllli,ezl I' '('h Iyd\ J{omi'l.1i, któ
- Dziś """kona'em plrł-w!izy 'Mi1- 'sl\
'\ Z ANEOJJOT O MARKU TWAINIE.
7.na.c.zno wJwl\wd1.i" 111111111'\7-(' do J{1ł. Y, l'Z ' 7(\"ln 1 ill1ż llRtnnowhoni nnln;.o.no mod-/,klru, robot<,'. Pn'ttcyj)a' kazar mi
Pewnc;.;o dnia u Marka Twaina, !rlawl1e Gł(m11rm erlcm .in,ki (Jhi(\ HU1111 w olJ(l\\,j:'fl'l( dnldndiw i n "1101':1]'1 hy dIn o t'rlvd7. IY!il' o gościa!
10 pi a Il:, i hllnlOn'sl ' amcl'ylmńskicgo  w(>i J)l'aey W 'ł'klł(.'łl1 il''\( stworzonie w :t.I((.p \\ '('!i"\\'l1l1i,1I fi7. reJf'l1P!!O 7.d'Oll)\'
zjawił II; leporler jaldcgoś dziennika. a[)y Bielsku wie'klAOo stad.jonu sportowe_ ",n(: l"l\ 'nz to "'I'.l'l':" ' ogolił i 11\' akl in ta
ebriJc ual1e hiol1;raflczne,
go, I\fÓł'r. o JI1 ak ol'l!l1nizlll'jn 110!r-;kic do\'il'I'ulu 1'lk:;p'w"z('(I/.il' t.nm ! cI,zil' dr).
ODPOWIf.DZI REDA(Cn.

1'7.i ).1 c ro,hicom:, : .

- Pro ze "al1a. ClY pau jest j\.1uYl1akiel1l do1kliwll Ooll('Zl1\\'U.11.l .'hr o"il,lgl1:!'( ( 'I'hl'Z!'" ltnd nit' i"t.nh'j., lH d% !pż
CZy tc1\ po:-.iada pan hraci Inb slo:-.try - za. zamkl'zony l'cl. ?;wl'Órilll "j(1 Po\\,ill1\)- 1.1)ujduJ!' "i I jP-;7.l'lt' \\ 1I0k'zl,U\ll1'h.

pytał na wM.;pie reporter,

.- Nil. tcl\' nie 1110)1;1;' sohlo,) doldau"ie

"rl "polłlnicl: ..- odparł 'rwali!.

- A j;Jh to c/.y len oto portret na : clu'

,lic. \v kallJ.ll\ey tak wielkie' podo[)ielistwo

do parw. nic jesl prlypadl{icm portretcm
rai'l ki(' (1 111 ,-da?

wa Hudn. WyehowlIl1in Fi7.vcZn"IW d -ł rl'?I'\\'ollnirznJf'\'11Ii l\omi,1\j.i "norIo.
Bady "jp,h:ldPj w Hi!'],;ł\\! 7. l)1'ośhn () ',\ ,'.dl I'"...tllli pt.l'i',l....i pos'I.I','fl'II.(>!nyl'1,
zl1'k lI'plN li o z rllIHill ZI'I\\ mjp,;...I\iI'I, (J)'g:llliz:lt'ii Hilt1i Z(' i<\\'Pj dnlrd'l'z-il
od.powi('dnlcl-"o "ła,(' II , na l(łt'II' 'J11 ;'0" pi 1)J'a(' . lIa p\llu w - 'how1(\H'in fi
h ' m OIrł II lIt'zl_ld:ri.: orlpowindn- :lYCI7.tlC''-<O.
.11)('(\ 110W()('Z( 1';n 'll1 W\'111 0/1.'0111 'I, 1\ ł l'(' l d ' pOJ'lIut![\.ł,;\ powia tOWl'j

hoi ll\l1 .nOł'im\'l'. :\'alp.>y :,,1(,' Bad/h' 'I' ki 1'1'11"'. Kadra ln lł.t"ili.ł(1I:

..Krcslowlcc" PS1C1.ynD. T:.hck wyg;:UIY 1a
Państw. \.01\'1'_ 7.a111Ics7.C7 1I11" hIt I nadaj sta

k ę7Yllh' to h,'d7klll). Or,'rll' t':nisldcj wsp6l.:
pmc,' pr7.yin\lllclI1 ' do wladoll1oki.
WP, CI,loI' Alll., śwh;lo hlowk . W)'n la,U
I n Di jesl jc ze7.e wprowadzony w uiycic, t:dyi

ą namliI' prow dzon" pcrlraklaelc Q ,,,łożenie
low. a!icyjnq!o dla w\'rohu tak-dt P;""o\\', Gdy

- Ach t..},. 111:' pan ra\:jt;', terał s,)!!ie s\)Ollzipwn(o, Żl' 11'1":1 "il'i"\<'1 \Il:lia(' 1(;1 l'. \\. w nij'l kl1 {h)...tl\'I'e7. \iae 7.(' wyrÓh t ,t1 się rozpocznie, azc7(' 6Iy I'n.cclytl

"rZY!,(,:lIin,1I11 to .iest rlc.;/,ywłścle \Vlllam, /.I'or,un!il.nir (Ilu la,k ",a:;,1I"1 !lI u PIII'!- ...."pi ,t runy iłllitl'\lki,01'l'I\\. '1\1';1\'7.\"111',[\ SI., \' n 'Ił oJ:ło$tcniaeh.
bku\ł1.' I ;111. '[lI, 10;0 ?wykll nIY nazy\\ al'.
stwa :-'olwn\\y 1\' '('ho\\'l\lIia ri/yr;.:,nl"w, ('n wilI 1I,'z ' t1\)"ohi '1Ii('l11l ,,"oiFlkow(\m

- C?, ihy on nic żył jUż?'
p\'o 'W nit' olh'711d i ;d:.I1' lud"\Il in- kj.'I'('\\'llli.
-
- Zal'('\I'I1C .-- dll){l1a! Twain .-- alho _

"' '" ''''''--'''

rllOlC lo II 11 liC d()lyc y, Wi:\że sil: bowiem

z ',I 11r;,\\,.1 taililInka. Byliśmy blilnłalm UCZCIWY ZNAT.A7.r.A J NIEUC1.m. () lwnwllil' nnh'żQll'O i'i 1 mil ..7.I\nldM"
WY SKł,PIEC, tO ' ;, 'I 11Zys,I\l\ł "') \'(}Il;" p'1'7. ":r.:na,jl):c.y m\l
mi. to ZIWCf.r zllIarly BIli I ja, Pewnego.
Pow n ll!oI'07.lwl'Z W"'l':,;z(llw kl zna- :).OOO 7.<lot Y(',h "')'l1H.\O"()(il7. lli
p!()krw"o dnia (:I wla nle ukończyliśmy dru
II f\ dl.ll'(1 i.,'eia) nl:,,'II<11 zaniosła nas do ł«(\ lazł 1H';r.f'<I tdlkl1 <l11II1111i 11" Rirlhrn'hl ORJlf1łV TANIO DO NABYCIA.
pkli. .kdl li z lIa II(: II10J zaraz umarł, ale doroż1ki pOt'!frl. 7.ll'uhiollY IH'Z<'7. .ia1ld<,- l3yl ' ksiqż,' a hsl....\-Kobl1r -Uotha.
nIcsld" lIie \\'iclm'. ktliry z nas. .Jedni m . oś 1)31'1 n Ż('I'II , a 1.IIWil'I':lin('r P()1'I :'u- pmJrMuJIIG po Szwecji -. la t'ośr ul\i'
lc1i, że to Bill Inni oś twlenJzi1i, o to la. !nI,'! 25.000 (\ołol'(\'" i ;'111,000 zlotr1'11. Nir- ctWCI11 swych przyjllci{,1 zucz1\ł .prowa'
MI SZC Piłlll1 liowieui\ie , o znowu wystę ,lcd !I1 bvlbY oczyw:iśdl1 7..a a.t'l1ę.ł 1.(,' for. d;dć handel swojeml ord e ram'i, - Zna.
DUJC tli nowo tajemnica, klńra do dzl dnln htnę, (\Je dOl'07.ltOl'7. <'Iw. c7.łowlel{ wy- kilt sl a.matorzy, którzy praclli nm pO
nic Jest wyświetlona. Jeden z naS miał bar !Qtkow<>j \I 1.ciwtl ct eałę, 1.1JUę roero- 3300 IrorOłI szwedoz.klch za sztuke. 'Je.
dzo charnktcrystyczne znamię nn lewej rę nował w komhl8,r1aclo po1f.cjf. Wkrówe den", nabywców'tak wzląr sobie do ser
ce. To !tyłem ja _ a lo wł:ł nle dziecko u ,, łOMł lIiQ w}fI.śril'oel IIQI'UC]u ł odehl'fi,1 ca I)osia<lnni.e autentYCZII f' ,f o orderu, tl'

Panu J. Konddelnlokowl w Janko ic.cb, LIs'
t1ad łany u howaliśmy. l'roRim)' " I1arl ł'\PI.
n"1I1 listu uwzgldDiaicctto {aktyn",. 1"tl.ul)' co do

Np\ld:lrkl, a wtedy - w połl\Cl('niu 7. jut otrry
mDnym listem - będliQmy mt'gli I1\'Y'" ellio,,'

p, Ja ZI-łonka w R-łłaioalrowle. W sprł .
PaDa snię41iŚU1Y się bezpoir('dn;o 7. p. prcles_'

D. K, P. Mamy nadzi ję, t.. w dl\ u krótkielo'

Dl Ul... ' . :

okresu czasu będzlcrtn)' lIIogli dać I'III1U ink, Iton.

kretn, odpowiada, N. y.s,lło.' , t(ls!my POCI!i
Dlm w"Jetkl. IIcaell6ły OdaOlIłlCC 'się do "łuIłii

P.... p, T. w Mł IlllJlt '. , ..P tIWał '

d..łanl nim kortapoaducl. l1li pnYDOlł mir' .,
l11arlo. Ja więc nic Jestem Ja. pl'zynnjn1t1leJ z uh('. lW?,y<,U'm l.nnl(\'zr ' w pnn.inło- dostał t);r,I'ka, ZamknIęto o w wilamtł \\'ello. . pOrlllll nICI)' 01l6lnle i\l' mani 1
nic n\O l1a le!lo IIdnwO!hM. I myśhlle WI'!,'('?')" liŻ,.. 7.J01t'1 To ,. 7.C7.0 dlił ohli\I\i\lnych, d7.k , d7.icl1l1\" ""Aradu wiane nleJedookrotnle ni łamich na'lollo .1

- , ., -"""" '"

L._ Usłyszawszy lo- reporter porwnl knł'(I d3'Ot\ " wywo}.aJa. łllg,zne otbut'zonte dJo- je ze swotll1 orderem I wzywa ..pod a 011 ,korzystamy I bl,j. NItomi.., .......,k *

L - I łak :aJtZ2bo1oJ oddoJQ ol.

mtkum. k-ł.ólIi.łł.<h»wIlie .118 1IBh ...da tirJA"; Jaałd&' . .
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PoIsIdego NIacz. smól Pow. ..ocmsko" __
Wodzisrawł1l. które zagalr prezes kol. \Vłady_

Dfrlol"innin wśród NnmdoWBOo Zwiglku Powstańców.

.J ,ie 10wO fnsfw ·

daw LInea. -łreszczakc w swem przemówłe..

w Starei Kutni, pow. Pszczydskl 20 lu- całej masy agitatorów nastepuje wśród nłu dotychczasową dziaJal!lOŚĆ Ogniska Iexo
rOZWÓj, łudzi!!! zakres pracy ,na I185tępny m!e.
tego miejscowa grupa Nar. Związku Pow- mas powstańczych otrzeźwienie i powrót sI
. Po referacie kol. nlei:oW5kiego na te..
stadców z prezesem ńaUCz. Bllcharczykiem do pracy narodowej. reprezentowanej przez

Kalendarzvk zebnU1.
I naczelnikiem gminy P. Krachem przystąpi- Związek Powstadców $ląsklch: a zarzuce mat: "Jak lICZYłem płsania t czytania w kl. I",'
zawleratącym wlełe cennych wskazówek za
ł........Ie Zw. POWlt. ŚI. 0nIII8 Katowice  ła uchwałą zebranil, do Związku Powstad- nie wyzyskiwania w paniałeJ tradycji pow czerpnjętych z praktyki. stąplono do oma
IIDwIat Kozielski odbęd lc się 2 marca o godz.
wiania
czytJności poszczegÓ!n,,'Ch Sekcji za
Mimo więc szalonej agitacji "Polonii" wzgledów.
, 'WIieez. w Marej Dąbrówce w lokalu p. Joo
ubIegry miesiąc. która przedsta ;a J;ię nad
..,.... ul. M\Irolowska (naprzeciw s_du).
ZWYCzaj korzystnie. Prezes podniósr z uznaniem
p. Duty Piotr. zast. p. K millskl LudW1K; sekr. p. energię I fnJcjetywę tak przewodniczących jak
ZflJlazek OChOd1C6bJ SlaSklCh.
Dona; skarbnik p. Zigelheim; kom. p. Pawliński. j c:r,!onków Sekcji. a w zakończ emu swego
Olu. Onegdaj odbyło się zebranie uchodźczej a jako ławnicy pp. Nita Józel i Knop. Przed za przemówienia. zachęcAr wszystkid czronków
Zllazek PODJSłańclko SlaSlrICb. grupy
Zw. Powst. sI. powiatu raciborskiego. P. kończeniem zebrania uchwalono wysłać telegram do iak na.iI11Itenzywniejszej pracy oświatowej
. owice. GRlpa miejsc. Zw. Powst. Si. w Drewniok wygłosił relerat na temat: ..Przykaza bołdowniczy Marszałkowi Piłsudskiemu i Woj. dr. we
wszystkich pol. towarzY9twach. związkach
Itoclałowicacb urzlldziła onegdaj wsp6lnie z miejsc. ,ue czwarte a miłość Ojczyzny". Następnie od. Gratyńskiemu.
ł orgaarlzacjach. bez względu na ich charakter
MDc:aydełlłwem obch6d ku uczczeniu rocmlcy był się krótki odczyt o Polakacb w Ameryce I
parłyh\y. tak jak dotychczlI8 czynili. by nioo
r. 1863. Na program tej uroczystości IIczbacb statyatycznych naszego kraju.
SI\C wśród lud śląski zdrową. bezJ.nteres .

ców $Iqskich. stańczej na rzecz osobistych I partyjnych

lIoa.,t.,. .łf/: referat okolicznoścloW"f wygłQszony

Chwałowłce. Na ostatniem zebraniu Zw. POWlt.

ZflJlazek ObrOnv Kres6fIJ Zachodn.

pna lder, .zkoły p. Laszczoka, obrazy świetlne sI. uchodźcze; grupy powiatu raciborskiego w
Janów. Onegdaj odbyro się zebranIe miejsc.
:'t-Wolwai Krakowa I Częstocbowy, wyśwletle_ Chwałowicacb, referent powiatowy p. Drewniok kora Z. O. K. Z. ZebranJe zagair prezes kierow
:. fibD6w propagandowych Zw. Pow. Ś1. i sztuka
nik szkory p. Józef Madej. Po odczytaniu pro
wygłosił odczyt o powstaniu z roku 1863.
V/ StlrJUl dworze". Czysty zYlk przeznllczono
tokolu walnego zebrania p. prof. Sra ńsld wy
Rydułtowy. On gdaj odbyła się zabawa grupy
. cele oświatowe i zapomogi dla wdów i sier6t
głosił referat. wyjaśnia):\c cel I zadanie Z. O.
uchodtczej pow. raciborskiego w Rydultowach, K. Z. J Zw. Pow. l.
'" poległych powstańcach.

Chybie. W ubiegłll niedzielę odbyło się w

na której prezesowi powiatowemu p. Dolowi wrę

pelną poświęcerna pracę. lOOŻna byro przygo
tmvać. silny nieznIszczalny fundament pod ty...
cle ł rozwój Ila6zel nlepod!eglej RzeczypospoBo
tej.

Blertułtowy. Onegdaj odbył się w Bierłułto_
waeh jazd okręgu IX Zw. Sokołów Polskich.
Zjazd zagaił prezes p. Jan Skupień. Protok61

BrzeziDy. Onegdaj odbyło się walne zebrlll1ie prowadził zastępca eekretltlU. p. Wyciśnik. OeL

S

'

CZOJlO dyplom w dowód zaullll1la, gorlIcego przy
zebr8DIe Zw. Pow. śl Prezel zarzlldu o. wiązania oraz podziękowania za jego prace na ni Z. O. K. Z. w Brzezinach z p. dr. Kujawskim na czytany protokół przyjęto do wiadomości. NIW
czele.

kręgowego cieszyńskiego p, Bazelidas wygłosił wie narodowej. Wręczenie dyplomu odbyło się
n:eczowy relerat. Następnie uchwalono założyć przed frontem kompanji. Prezes p. Dola serde
Zw. Pow. śl. w Chybiu i przystllpiono do cznie podziękował za okazane mu przywillzanie i
",borów zanądu. Przeszlo 40 powstaflc6w za zachęcił członków do dalszej wsp6łpracy. Zebrani
;.ało .., na członk6w.
uczcili pamięć poległych współbraci.Powstańców.

stępnie skarbnik ()kręgowy p. Zarzecki i naezeL

"'okre. Onegdaj odb 'ło się walnc zebranie oik okr. p. Klosok dali sprawozdanie z całorocZl"

kora miejsc. Z. O. K Z. Ustępującemu zarz:jdo nej działalności. UstępujlIcemu Z3n"dowi udzie
wi udzielono absolll'łorjum. z za.strzeżenlem. że lono absolutorium. Następnie wybrano nowy z..:
skarbnik. lct6ry 1. powodu nferegularnego wPła rzlld z p. R6żańskim na czele. Do pre ,vdium

can.ia składek dotychczas nie złoiyr sprawo honorowego weszli: pp. R6tański. Wyciśnik ,;,#

. zdania, UCZyni to na następnem zebraniu.

, o.-. Dnia 20 bm. odbyło się mie.ięczne ze
tirame grupy miejsc. Zw. Pow. ś1. w OrzesZ\!. U

llaWl1oao wydać do Marsz. Piłsudskiego tele
,... !reści DIIstępującej: Grupa Powst. ś1. w O.

Kalety. W dniu 20 bm. kółko amatorskie Dl
Mysłowice. Onegdaj odbyło się walne zebranie p. Go.mlacz lem na czele. Termin. odbywa fa degrało przedstawienie teatralne. Na program

.,ZbJlazek
K ł Zo P
d Io.Ro R
P k 'łReZerbJV.
zebran
micslęcznych
uMalono
na
pierwszą me
wyrata Panu Marszałkowi podziękowanie mieJSC,
a w.
'. cz. . .. t6re
zagai dziclę
/>O 15-tj'm
każdego
miesIąca.
PodoficeróW
! Przepro
adzono
wybór
nowego zar u z
'ił ałeagięte stanowisko RZl\du w sprawie roko
.u h,,odlowych z Niemcami. Uchwalono zwr6
4! li, do Zarządu gminy z prośbą o subwencję
umundurowanie bezrobotnych powstańc6w,
WodIIIław. Zw, Powstallc6w śląskich grupa
odztsraw. na posiedzeniu 13 bm, uchwaliła rc

go przedstawienia złożyły się dwie sztuczłiil
..BQ1:ata wdowa" ł ..Generalna próba". Ama

prezes A. Pałka. dZiękując zebranym za dotych- Chechło Nowe. Walne zebranie ZOKZ. w

czasowe zaufanie i za wsp6łpracę, Następnie dał Chechle Nowym zaga..ił prezes Sroka i wyglosił role swe wykonali. doskonale. zwłaszcza Lipj6.;:
sprawozdanie . do ychczasowej. d iałalno ci za. referat o powstaniu stycznlowem. Po wysłucha ski Jeny. Michalik KaroL Mryche Anna i M I
rządu. Po udzIelemu absolutorJum ustępuJącen!u niu sprawo dania i referatu wybrano nowy za.. ruszczyk6wna Waleska. Po przedstawieniu od

zarządowi, wybrano nowy p. Palką na c ele . r lId.
była się zabawa. podczas którcj młodzież tut
RudL Onegdaj odbyło się zebranie konstytu
sza odtańczyła krakowiaka.
Z
Innvch
tObJarzvSfbJ.
cyjne
Zw.
Podoi,
Rez.
w
Rudzie.
Po
agajeniu
i
lOIucje. domagaf"ce ię utworzenia ochronek, roz
Wszystkim amatorom. oraz p. Sztrancowi
odczytaniu porządku dziennego przez sekretarza
Janów. Komitet miejscowy T. C. L. w Jano Lublińca za bezpłatne udzielanie lekcji Jań
dowy miejscowej fabryki cygar. rozszerzenia zarz"du gł6wneo p. Makosza. wyglosił tenże re

szkół doksztalcajllcycb w miastach woje ferat o znaczeniu i celach zwi"zku, Przystąpiono wie przystlIpił do ur ądzenia wykładów. urozmai. polskich. składam poddękowanie.
conych obrazami świetlnymi. Na wniosek Komi
Mo OtdłyAsld, pnewodnł C'J'.
P,r6dzkieh. utworzenia politechniki w Katowicach.

. w trolIcu poparcie konsolidacyjnej i szczerze następnie do wybor6w miejscowego larządu. w sji oświatowej ZOKZ. pierws y wykład odbył sic;
skład kt6rego weszli PP. Nawrat Wincenty. Wy on,egdaj ("Warszawa" i "Konrad Wallenrod").
p6ł Jan, Adamiec Edm., Binlecki Maks, Malajka
. ltade6. Onegdaj odbyło się walne zebranie Teofil, Kajutoch i SZClyt. Postanowiono przyst,, Następny wyklad odbędzie się w końcu tego mie_ Wydawca, "porsk. Zachodni." Spółka Wyda.
wnltza .. a o. po
siąca. Wstęp na salę 10 groszy na pokrycie ko
ppy miejsc. Zw. Pomt. śl. w Kamieniu. Po u pić do utworzenia kadry instruktor6w oraz wy szt6w T. C. L.
Redaktor
odpowiedzialny:
WIktor Dyłllg w Kaj
,iżle1eniu ustępującemu zarz"dowi absolutorjum, sIać telegram do P. Wojewody dr. Grażyńskiego.
Czarny Las. Oncgdaj odbyło się walne zebra towicach, - Druk ..Księgarnia I Drukllrnla łe.i
,,,,,brano nowy z p. Gareanem na czele, Następ Zebranie zakol'1czono okrzykiem na cze';ć Prezy
tolicka".
Katowice.
Warszawska
ss.
Ile przemówili do zcbr3J1. nowowYbrany pre denta Rz. P. Marszałka Piłsudskiego i Woj. dr, nic Zw. Inw. Woj. grupy C arny Las. Zebranie
zagaił p. Pielniok. Po udlicleniu absolutorium u
.... kier. szkoły p. Rogowski i p. Biela,
Grażyńskiego.
stępującemu zarzqdowi, wybrano nowy z p. J6
WlICZII G6rna. Dnia 23 bm. odbyło się zebra
Lagiewniki. Z inicjatywy zarllldu głÓwnego Zw
'fOI_iej polityki P. Wojewody Grażyllskiego.

,ł.e organizacyjne grupy Zw. Pow. Śl. Referat Podof. Rez. i kilku ruchliwych obywateli ulworzo
wYllłosił batalionowy p, Teofil Biela. O clziałalno no w Lagicwnikach dnia 20 bm. miejsc, kolo Zw.

oświatowej pr7y Zw, Pow. Śl. referował pre. Podoi. Relcrwy. e brak było powylszej organi
IlU Okręg. Kom, Ośw. p. Stnnisław Mazanek, zacji świadczy o tem pierwsze zebranie Ilonstytu_

zclem Dyrclq na cleJe. Nowoobrany prClCS wy
jaśnił w krótkiem przemówieniu lnaczcnie Zw. In
walid6w. Uchwalono stworzyć samod7.iclnll gru
pę w Clarnym Lesie, ponieważ grupa w Nowym

Dytomiu, do klórej naldala dotychclas grupa
kler. szkoły z C7uchowa, 1'.. ozywionci dyskusji cy;ne, na które stawiło się 67. osób.
Z ramienia larz, głównego przybyli pp. Ma. miejscowa, nic ujawnia inlensywnej dliałulno ci.
przyst"pili W lYSCY obecn, do grupy Zw. Pow s!.
. Grupa liczy 47 czlonk6w. Wybrano larzl\d z p. kosz i Walutek. Na pod lawie uchwały komisji- Zebranie Zw. Pol. Naucz. wWodzlsławlu.
"_la Da czele.
matki do 7.arzqdu koła miejsc. weszli: jako prezes OncR'daJ odbyło się mlcsięc.zne zebranie Zw,

,t. Józef Kajzerstein-Karżewski ur. 7 lutego 1862 r. w
Warszawie syn Maurycego i Felicji małż. Kajzerstcin
Kariewskich, Sędzia Pokoju X Okręgu.
.. Jan Jerzy Kajzcrstein,.Kariewski ur. 27 czerwca 1899
w Warszawie s. Józefa i Jadwigi małż. Kajzerstein
Karsztwskich, student pohtechniki
wnieśli prośbę o zmianę nazwiska na Kartewskich

Kalnfoch I Siła.

Sp. z 0Kr. por. 175

Zawodzie, ul. Krakowska 41
poleca hurtownie i detalicznie:

wina kraiowe i zaoraniczne
soki owocowe

ekspozytura II Komisarjatu Rządu na m. st. Warszawę podaje
powytszą prośbc; do po...sze hnel wiadomości z nadmlemeniem

koniaki, likiery
OJra. lI!uro6v tvlon'onte

te w myśł. art. 4 Ust. z dOla 24. X. 1919 r. (Dz. Ust. nr. 88
poz, 478) wolno przeciw jej uwzglt;dnieniu zglosić do Minis
terstwa Spraw Wewnc:trznych zarzuty. które podać nalety do
kspozytury II Komisarjatu RZlldu na m. sL Warszawę w prze

po cenach bardzo niskich
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ramowanio obrazów, skład szkła, obrazów
i luster,
WykonanIe solidne . . Ceny umIarkowane

watne przt'dsi blorałwo:
kamleniolom6w na kro

sach wlchodulcb. PO-;

sada do obj ci:t od I
marca 1027 r. OfertY
podafące warunki . o

plumi świ!ldectw i 1'8\

fercncjami naldy prz

8rocio !r ,n!Y Slqst

syłać pod adrl'slIn: Wf;
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puu d ni 90 od dnia niniejszeKo ogłoszenia. m
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W,.,elnlt I W,d,t I praea'et do Ura.dl! pocatowego

W,pe'nłt ł Wyd,t I prl..,.t do Umldl! pocato.ego
Niniejszem zamawiam przez P. T. Urząd

Wntelnlt I W,cI,t I prle.lat do Unedu pOClłO.ego

Niniejszem . zamawiam pl'lOZ P. T. Urzlłd
pcątowy. na mh.:siąc manie 1927 wychodzllCY

VI Katowicach dziennik .

. "Polska Zachodnia"

pocztowy. na miesiąc marzec 1927 wychodzący
.w Katowicach dziennik

"Polska Zachodnia"

"Polska Zachodnia"

I.I i nazwisko

Imi i nazwisk.o

AdR18

Adres

Imię i nazwisko

KWIT POCZTOWY

KWIT POCZTOWY

Nalctyto4ć 1 złoty i 84 groszy zapłacono.

Nalc1ytość l zloty I 84 groszy zaplacono.

Niniejszem zamawiam pnez P. T. Urząd

pocztowy. na miesiąc marzec 1927 wycłtodzllCY
w Katowleacl1 dziennik

'

Adres

KWIT POCZTOWY
Nalctytość 1 zloty i 84 groszy zaplacono.
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