l' / ,l',

i ;'.' ;

3rJJ1at J J .)
-)

-/

50.

Rok III. 3 . 7 g 7 Katowice, niedziela 1 stycznia 1928. 15 ' Nr. 1
.' Naletrt04f DQCZtOwa ulszaona "aattem.
(ena 'pO. o egzemp arza . ""gro .

.... te .troll'

D"' Cfotf..tefë robntntczy.

nzl dodatek rolniczy.

DzU dodatek "Oustlik".

Z odn!ch.
h
d owrmi SDO
DI!enn
· Ik'POIwi
t ean,m neK resach ac
-=con, sprawom 'naro
TelE'tori 1&-98.
Redakcja
Administracia:
Katowice,
Jagiellonska
5.w
Abonamenl
mlesh:czny: przez
Telefon
rec'à
'cjl
4-2'.
orazprzez
AdmlnlstracJi
Konto
P. K.
O.1nocnej
303
51
:-: poczh:
doui.domu
poczt<:,
:-'

.J/ll Çt. Rec1at toJ naczelny: E d w a r dRu m un..

., 50 gr. z dor<:czenlem

.Inanle Polski . rok'il 1927/28.
Wywiad -z P. Min. Gabrrelem Czechowiaem do noworoczriego numeru "Polski Zachodniej'''
. Co m6wiél: wiceprezes Banku Poiskiego P. Feliks Mtrnarski i prezes Rady Nadzorczej

Pa stwowego Bankù Rolnego P. Seweryn Ludkiewia.
cI"gnl ie ostatnleJ pozyczkl za ranlcz- st pnie usta\Vowa stabilizacja walutv. szaJllce. nie stwarzaja Jeszcze taklcb
Rok 1927 uwazaé nalezy za nader net 1 umotllwlta przcprowadzcnle rcfor- r:rzvczvnié siG mllsia'v do wzrostu zau warunltôw. jakich wyma a J;onieczno
Warszawa. 1 stycznla.

pomyslnv pod wzgl dem finansowvm. my ustrolu, pienl znego oparteJ na moc- f"nia i do odbudowy instynktu oszczç lybkicl:(o roz\\'ojll naszeg-o zyeia gospo
darcze o.
[<ok ten przeszed' pod znaklem rradwy .
Wyzvsk:lI1ie naszvch moz1iwosci gO
Odv na dziefJ 31. maja roku 1926 za- PrzvtoczG kilka cvfr 0 \Varto ci wkla
spodarcz\'ch w 'ma a przedcwszyst.
: ,. ' zek
osi1\gnic:tych
w ka?
dymbudZetowvch.
bez wyj tku miesillcu.
Globalna
su pas zlota. \Valut i dcwiz w Bankll Pol- dôw w instvtucjach kredvtowych:
biem
tanie o a dostcpnCI:O kred .tu.
o,a tych nadwyzek za 11 miesiecy. to Idm stal10wil zaledwie rowno\Varto:é Stan na 1. 1. 1926 roku:
W z\\'i zkll z tcm do z2 adnicli 1'011
kst od 1. stycznla do 30, listopada wy 2:; mi\jon6w dol.: to na dzieii 20. grudnia Bank Gospodarst\va Kraj. 77.2 mil. zr.
roku 1927 zapas ten wzr6s1 do cyfry Pa(Istwo\Vy Bank I olnY 4.9 mil. zl. tyld krcdyto ...eJ przywiqzuj decydu}q
niosfa ZM mil. zl.
o ile w r wchodzi rok budietowv, 1.415 mil. zr. wg. nowego parytdu, co PocztO\V3 Kasa OSlczçdn. 65 mil. zl. c znaczenie.
tr jest okres od 1. kwietnia roku 1927. stanowl r6wnowartosé 158 mlljon6w dol. [,anki akcyjnc 332,8 mil. zl. \V roku 192ï ,1\1inistcrstwo Skarbu po
.\\'içcilo spccjalnq lI\\'a ç spra\\'ie upo
stwicrdzié moJ:tc:. ze osill ni te za 8 mie (blor pozycje \Valut i dewiz. zaliczo- Stan na 1. 12. 1927 roku:
siçcy (do 30 listop, 1927) Wp'YWY skar nych jak i niezaliczonvch do po!ervcia). Bank Gos(Jodarstwa Kraj. 414.2 mil. zl. l'z dkowania bankowosci tak prywatnej.
POWYZSZY stan zawdziçczamv zale- l'mistwo\Vv Bank Rolnv 33.4 mil. zl. jak i pafJstwowcj.
bowe wynoszll 1.714 mil. zr., czvli prze
dwle w pofowle wplvwom. z mtatniej Poczto\Va Kasa Oszczçdn. 168.9 mil. zr. Przeprowadzona zostala \\' ranicach
ci tnie po 210 mil. zr. mieslc:cznie.
Biorllc pod.l1walt . ze-p "t,àlV do l'ozyczld 7.agranlcznel....kt6rc wynio,sryStan nal!.}.Q.)9;2r):oku;., '. ,. . nrzez Sejm\ wvznaczonych!sanaeja ban
kOl1ca okresu budietowe o !étzcze 4 do. elektywnlc GU) miljonQw dot. - 'anki 'ak'èYJFrè" ". " .'". ' ""TOb);n:at."1t . ;, 'tH'Y'vntnvd1 i ntw - dJa .
bre pod wzglçdem wpf:vw6w miesi4ce.
R6wnowaga budzetowa z jednej stro- OSiqf{niçte \V ciqt;\! d\Vuch ostiltnich przv-M!oistl"Tstwic Sk:!rhu specjalnv
c!ochodzQ do wniosku. ie po stronit: do TlY, z druf{lej za stronv faktyczna, a na "'-t rczultatv, aczkol\Viek S1\ nadcr pocie Komisarjat Bankowv. kt()rc :o dzialal
r.nsé inspckcv.ina wntywa coraz skutc
chodôw preliminarz bud;i;ctowy lia roh

lIych podstawacil. d!ioscio\Veg-o.

1927-28. opiewaJ<lcy na kwote 1.1)90 mil.

2'1 zostanlc wylmnany z nadwytkq, wy
',.oszljcq okofo 30 proc.
Jest rzeczll znamicnn<t. ie w toku dy
skusii bud;i;etowej tak w Sejmie. ;ak 1 w

cznle} na podnie!'ienie pozio,"u banlcowo

C Relie Wowyl

cl polsldeJ: opraco\\'an\' zostal pro.ickt
r.o\\'ej usta \\'y banko\\'cj. zaakccptowa
ny prlCZ Radç finanso\\'<\.

Pomvslnv stan finansow\, dal moi

posé zwiek zenia Iwpitrtlu zakladowego
lJanlm Roll1cl:o z 13 m!I.!. do 75 mil}. 1

, Senacie szereg mowc6w. ktrSr"'.:h 01) . in J 'a

;1 (la gruncie parlamentarnvm l!d:::-Jlila Z!'l
Pl rajbardzlej autorvtatvwl11\. podnosifa za

Canku Gospodar twa l(rajowcgo z 35

rzut. le budiet jest rozdçtv 1 ze doeh,}
Cly w wielu pozycjach zaprujektowa'1c

1.111. do 120 mil. zl.

, DzialalllO é bank6w paÙst\\'o\\,\,ch
rnzwiJa si\; obccnic bardzicl planowo.

SI! nierealnie.

ulz W ollrc!'lc poprzednim.

la nalbardzleJ pomyslny obJaw u

Przvgotowanv zostar rnnt dIa IIpla
nowania \ist()W zasta\\'nn'h zal:(ranlcét
1 kW $tjc kred}'tu dlugoterminowcgo
uwaiaé moicm ' za rozwiazana w zoa.

waiam wzrost wpfyw6w z tytuln podat
kll dochodowego oraz z monopolôw pan
Sfwowych.

Podatek dochodowv zosta' JU7; zrea
lizowany na dzicli 20 ;{r"dnla 1927 r. W
Jewoclc IZ5.5 mil. zt.. czyli przyniôs' jui
o 5.5 mil. zt. wlcceJ. nli przewiduje calo
roezny preliminarz blJdzetowv.
Monopol Tvroniowv przvniôs' za ten
ie okrcs to lest od 1. 4. do 20. 12. 1927 r.
259 mil. zt., Monopol Spirvtusowy za 
237 mil. 7.1.; wpfywv kazdego z tych mo
nopolôw dadzll w stosllnku rocznym 0
ko:o 350 mil. zr., a to blorllc pod uwaJ:tç.

cznvm !'toon1u.

Nic mozcmv jednak zan1\'kaé oczu na
to. 7C o[Ii',,<iow Ilreli"t'l w cafel c'nl
\\'vmag-a dalszyeh svstcmat\'cZl1\'ch wy
slik w oraz w 'tc7ond " oknowcl prac)'.
Nie mog-c pomÎn<\é m:lczcnicn1 naihar

dzici aldl1alnci na lamaeh prasv kwesUj
obciaicnia f)odatko\\'c' o \\' Pplscc.
Podnic é nrzctlc\\'sz\'stldcm musze.
te krvt\'ka istnid<lccl:'o S\'stCIltIl p0dal
ko\\'c\!o nie liez\' sic wenlc z tCI11. ze u
I)rawnicnia l z<ldl1 w zakrcsic l1odatko
\\'ym sa m;nimall1l'. Usta\\'a howiel11 0
pclnomocn1ctwic nie upnwaznia I zadu

ie Monopol Splrytusowv w okresie zl
mowvm przynosi przeciçtnle po 35 mil.
zl. miesh;cznle.

Nadwyika w dzlale monopol6w pd
stwowych w porownanlu z prelitnlna

do spro\vadzania no",vch podatkôw 1

rzem na rok 1927-28 doslCKnle cyfry 120
mil. zl.

podwvzszanla istnici<lcvch.
N'e fe5tcm bvnalmnleJ zwolennlklem
w rsoklch st!twek rodatkow,'ch. odwrot

Zatrzymalem si specjalnlc na tych

pozycjach. lalm naJbardzlel podawanych
w wqtplhvog .
R6wnowa a budietowa. poh\czona ze
znacznemi nadwvikaml budietowemi w
c;t\gu 2 ostatnlch lat. u'atwlla Poisce za

Uwagal Uwagal
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Jetell chcesz posladaé wykwlntne 1 taille .......
IIIYb... prosze; odwledzlé mol w Katowlcach

pra,cownle; przy ullcy .........111.. ...

Tadeusz Wilczkiewicz
2076

Otomany. letonkl, materace IIp.

r6wnlet na dlugle spl.ty.
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nie - zdaniem moiem - n:czcf umlar

kowane stawld ("IJ8 lep ze w rnllii flk
S2'"e. a 0 dochodach nalist\\':1\\'vch de
cvduJa w wlrks7.cf mlcf?" k",.;.."I,t. 1

A kiedy przyldzlcsz ty, rolm nowy,

W osledla naszc, w proli tych chat 
Wlta clç bçdzlem szcze;'cml slowy,

Szczcrszeml mote, lait dawnych lat,
Co wlerzym wszyscy: mlodzll starzy
(1 ktMby lcszcze mta' wlltpl , ktM?!)

l"ii l i" lll i'"'L""i]

te z twoJlm przYJ c1cm B6g nas obdarzy
Szczç lIwsZtt doltt. u m:echem wrz;
te z twoJlm przyl ciem do odbudowy
Swych gnlazd slç wctm:e nasz c:!'11 lud,

te nam poszczç cisz,

5 kuplde po n3jtaliszvch cenach takte ::
:: na rat)' \V MagllZ)'ilie Mebll SlllSk i

! SZELENC 1 SPAtEK

roku nowy 

W zamlarach nnszych, w spelnlenlu 5nôwt...
1<1.

1_ Tel.
16)327 - 'Bardzo dut)' wyb6r - Tel. 27
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NAJSTARSZY NA f1IEJSCU SKtAD f1ANUFAKTURY
We'na. jedwable. aksa

mit y - Materjaly na

po clell blellznll

Unednikom uandWoWJID

jedyna najukochansza dziecina' Karola i Ameli ze Zg6rskich
zasn-:la w Panu' dnia 3D-go grudnia 1927 r. w Katowicach,

przeiywszy lat 7.' .. ' .

Pogrzeb na cmentarz katolicki przy ulicy Francuskiej odb dzie
81t: dnia logo stycznla r. b. 0 godz. 3 1 /. popol. z ul. Wojew6dzkiej 35,
o czem zawiadamiajll pozostali w nieutulonyÏn alu ,

.....ice.

Zatarg zarobkowy w g6rnictwie Zaglebia Délbr.
Sosnowiec. 1. 1. (Tet. wl.) Dnla 15 côw nie prz:vjmuje do wiadomœcl 1 wy
v.rudnla Rada Ziazdu Przem:vs'owc6w sun ' kontr-postulat:v. a mianowicie:'
G6rniczych w D"browie w:vpo\viedzia'a przc trze5l:ania przez przemy low.
place z dnia 1 stycznia Zwiazkowi Gôr céw ustawy 0 urlopach. przywrôcenla
r.ik6w.
ustawowe'!o czasu pracy w kOP3lnlach
Doia 30 bm. odby'v sie wsp61ne uk'a oraz podnleflenia nfae poza dn:ôwha nor

dy, na kMrych orzemys'owcy z8tadall marna: - tpm. Rdzle bvfo ao procent 
obnlzenla l'lac dia robotnll[6w dnlôwko. do 40 proçent: t:>m. Rdzlc bvlo 15 procent

w:vch 0 Il orocent: dia robotnik6w akor - do 30 Drocent.
ospodarcza i sprawno 6 aparatu skar DraCy bad odrodzenlem Rospodarczem dowvch 0 5 procenL
Na tem ukfadv ukonczono. Przedsta
bowe o. nit wysokos6 stawek podatko PolskL
Okre ow:v sekretarz Blelnik odpo wiciele obu stron rozeszl: sie z tcm. iZ

wyeh.
Nie moina atoll wvobrazl6 sobie ta
kleJ reformy po!fatko\veJ. ktôra b:vlabv
Marta w:vlaczDle na obnlienlu stawek.
zdeprec,ionowan:vch zreszt:t znaczn' e w
chwili obecnej w zwiazkll z obniieniern
1)3rv:ctu walutv polskie!. Nic nale v za
1I0minaé. ie budiet nasz iest wyjatkowo

.

Wice-prezes Banku Polskiego p. Fe
Uks Mfynarskl oswiadcza:
- Rok 1927 by' dia Bankn Polskle1!o
niezrnlernle wazny. W roku tym bowiem

wicdzlal. it tei prapozycji przem:vs'ow zwr6c'1 sl do sw:vch mocodawc6w.

Jald eel przv wleeal mordercom
Mlrbaeba?
Wledeti, 1. 1. PA T, ..N. Fr, Pres!'e"

oro\Vadzi politvke lojalnoscl w Pradze.
l'c-dczas. gdv na Iqsku on i jCgo zwo
knnicv Sa najostrzejszvmi nrzeciwnika
mi paristwa czcchoslo\\'ackie o. Takie

zostala przeprowadzona referma walu
towa na Rruncte prZY20towanym prz z donosi z Moskwy: Z ogloszonei C7erwo nostc:powanie - jak twicrdzj pi mo 
wlasnc na8ze wysllkl i doplyw pozyczld ne.i ksil1' ki czerczwvczaiki w rnika. ;"e ;<.'5t nicz odne z zyczcniaml Potal,6w na
szczup'v i nie zapewnia zaspokojenia btablllzac)'Jne).
zastrzelenie pos'a nicm'eddel!o w Mo Sl q skll, ktôrzy ZYCZq sobie spokniu.
wszystkich potrzeb panstwowych.
sI.wie hr. M;rbacha w dniu 6 !ipca 1918
Zaufanie do z'otc o umocnito sic 1 na r. dokonane zosta'o przez g-ruoe czlon Potentat Unansowy Ameryld przybç
Opinja pub1iczna najbardzle; zwraca rok przyszty otwicra dobre perspeItty
dzie do Poiski.
sie przeciwko oodatkowi ma.1atkl)wemll wy pod wzgl dem wzrostu m:z zc:dno'kl k6w czerezwvczaiki. GnlOa ta chcia'a
w obecnej je o formic. oraz podatkowi 1 wog le Itapitalizacji wewm:trznej. AI przez zat"'ordowanie oos'a nicmiec1der:o
KrakOw.
1. 1. PAT. W wywladzie fi
oo"'orszvé
stosunki
n:etl1iecko-ros"'sk'e
i
(Id obrotu.
wczora,i ..Il. Kur.ierowi Co
t:.owicrn pcwnosé wallltowa Jcst naj1cp
7a,,:,arnrlé w swoje rece l!dzielonym
dzicnncrnu"
o.
Dcvcv zaznaczvl, i u
Minis!erstwo karbu ooracow:l'o pro szym propagntorem osaCZçdn03ci. Jak r6wnocze:;nie
wladze sow'eck . Armat:v hylv iu' skie
iekt stàleŒo oodatku maYlitkowef!o. c  dalece zosta!a ona ugruntowana, wldzie rowane na I<reml 1 tvlko d'deki ene(n'iI bernator Fcdcral Reserve Bank P.
Stron'Z
zamierza
na zaproszenie o. De
lem z:l tapienia obecnle obow'a.zuJa.ce o. Ii my podczas I[ryzysu w kwestillitew ôwczesnen'o klernwI,ika czere wvcz iki
rrojekt ten. zaakccptowany jui. przez Ra sliieJ. KiedvindzicJ te o rodzaju kryzvs Dzier :vnskie,,:o udalo sie sttumié pow ve:va .iako s\\'e,,:,o osob'sten'o nrzviac'cln.
przv.icchaé z ko:icem wiosnv l11h z ko-i
de Finanso\\'a. przcwiduie uml:1rl(ow me bvlbv znakomit<\ sposobno:ida dIa stanie i opanowaé s:vtuacje.
('('111 lata orzvso:fc,,:o roku do Pol"ki. P.
5tawlti (od 3 do 4 od tvsiaca), kt6re. nie wszclkicgo rodzaju spckulacji waluto
bedac uciaiiiwemi 1:1 ivelll 20500,13r \l'cj. Obecnie, po poivczce stabilizacvj Jak sl kapitali cl wz jemnie popieral . Devcv dod:.1!. ii b. c:eszv sie. i7. b('d'7ie
m6'!1 na mie!,icu nokazaé Stro'l"'owi iak
cze20. zanewnllvby SI(arbow' stllh' do é pc j, dolarem nild sic: nie Interesowal, po
Lond:vn. 1. 1. PA T. Na konfcrcncij Pol ka pracu.le 1 jak stal postepuje na
znAczny dochAd w wysokosci 01(010 100 niewaz sUa Banku Po1slde:1o Jest zb:vt
ndhvtei
wczorai
w
Cardiffie.
wlascicie
mil!. zr. rocznle.
\l'Ienta. Rpzumie sl zas samo przcz siç,
przQd.
kOl'ahî w poludnio'veJ Wa1ii t'lostano
Podatek od obrotll stanowl n'ezawod ze mait\c sfabi1izacj zlote?:o, znakomicic le
Za kopalniami wevh - fropalnie mdy
\Viii
ooodatkowaé
sie
w
w"soko
ci
3
l'
runtowan<\.
ma
Bank
Polski
wiçksz
4
nie jedna z I!aibardzlei wadllwvch rom.
eynkowcJ.
ruchu w swojcj politvcc kredy pcns6w od tonv wvdl)bvte'To we!!la na
opodatkowanla. Podatck ten jcst obia swobodç
l'zec?. fund"szu samot'lnmocv dIa tvch
tnweJ.
S
Jma
przyznanych
kredvt6w
Katowice, 1. 1. (A W.) Po dokonaneJ
wem powo,lennym i zosta' worowadzony (Ivskontowvch wzra£ta Etnlc, a onrocz konatli. kt6rvm wvsokic koszta nroduJ<
sprzcùaiv
1<o')al1l
wçgta hr. tIenckcl v.
we wsz:vstkich nicmal oaTÎstwach euro tc o Bank Poiski uruchomil nowe formy cH nie nozwala i l1 na nnviecie cC!1n;ka
pejsldch. pr7.ezvwaj<jc:v:h trudnogci fi rlzlafalnoscl Im,dytowej, przy;;tosowanc krôlc\\'sI.;ci 1<O'1,isH wc!!lowci. Z fUl1du 1 )onncrsmarcka - tOCZq sic: ob cnic ro-,
I-o\vania 0 sprzedai kopalt't rudy cvnko
nanso\\'e, Ciczar tcc:'O podatku wlnlen do potrzeb chwili.
szu w ten son!'ob l1tworzoncn'o. kO'1alnie wci, walcowni i prazalni cynl\ll. Ponic
b:v6 stopnlowo la2odzony w mlar 1IZY
rrowadznne dcficvtown, b da mO"t'lv no waz \\'vdobvcie rudv cvnkowej w kopal
skania niezhedn:vch rodk6w budzeto
lïrvé nicdobOr. przewi<Hany w wynikl1 Iliach hr. Doncrsmarcl<a 5est stoS!lIIko\\'o Â
w:vch dro 11 datszc!!o 1Isorawniania mo
Prezes Radv NadzorczeJ Pa stwo
Il:ewiclkie. sprzedaz tvch objcI.t6w mo- \!j
noooli paristwo\\':vch. oraz zwiekszenia \Vcgo Banku Rolnc!to p. Seweryn Lud nrz:viecia nowe!to cennika.
nast piç tvlko taldcj grupic intercscn
wplv\Vow z Inych tr6del dochodowych. Idewlcz m6wi:
Poscl dr. Wolf atakowany pr1.ez nae)o i.r
tôw, kt6ra ,posiatla wlasnv surowicc w
nallstyezll pras ezeskq.
Aktualn:t jest rownlei. sprawa refor
- Co ucz:vnil Bank Roln:v w r. 1927?
dùstatcczncj iloki i 1110dabv calkowide
m:v Opod2t!tOwanla 2runtowe 0 1 odno  Odoow:edt na o p:vlanle daiq cvfr:v. Np.
Pralta, 1. 1. (Pat.) ..Narodnl' Listv" \\'vzvskaé zdolnosé przcr6bcz1t 7.akla
DY proJekt lest w opracowanlu.
na nierwsze o g-rudnia bvlo otwart:vch zamicszcza w dwuch ostatnich nllmc tltiw Doncrsmarcka. Grupa tInrrimann
Ol6wna przeszkoda do przeprowa 490.œ8 knnt. w tem not:vc7.ck dlu'!o cr' rr.ch obszcrnc artvkulv nod tvtulc:n: Oicschc nic wchadzi narazic w rach"be
dzenla zasadnlczc' rerormv pod tt(OwcJ millo\Vych \Vvplacono sztuk 8196. nrzv "PodwÔjna twarz" i ..W Pradze ' na R'ra 7.(' wz IGdll na bGd:}ca w jef nrzedsiebior
stanowl problem flnansôw samorzpdo ZII:lIIO 15.342, z fundusz6w ad'ninisrra I1Jcach". Oba artvkll'V zwracaj& sic: w stwach w talm 1110dzrnizac' i rac;ona1i
bnrdzo ostrci formie nrzeciwko noslowi 7.ac5e wlasnych zaldadow. Môwiq 0 pro
wych. nie da./?c:vch sie ddlnlt:vwnle ure cv.inych wvolncono pozyczek 134.576.
Rulowa6 na f1mtek braku samorzado. 811ma bllanmwa wYno 1 4'0.936 6'?6.' C: "olskiernu do parlamentu czechoslo\\'ac wadzonych pcrtral,tacjach ze hskjcm/
"'vch ustaw ustro'owych.
a w!cC obrôt kolosalnv. Cyfra m6wl zr. kie!to drowi Wolfowi i zarzucaiQ 11111. ie I;opalniami i cvnlwwniami w Lipjnach,
Koûcz1tc ninic.iszy w:vwlad, prze sicb!e.
Co uczynimv w r. 1928? - BcJzlcm '.
fitrzec musze przed nlebczpleczc!istwcm
zbyt daleko posunleteS!o ontvrnlzmu.  walczyé z blurokracJa, kt6ra zar6wno
Spolcczenstwo nasze sldonne jest do Bankowl. Jak 1 ie o kl'Jcntom utrudnla
przesady przv occn:anlU zjawisk zyclo :vclc. Pierw!;zym aktem teJ walki b:.'dzi
Wo e[ !fD ilila[ii IlnlegO - [ID!' InnW O!l[l! latl
wych. t.atwo zwykle wpadamy w de "odwyzka nozyczek: min ;malna oo' vcz
presJe w obliczu chwilow:vch nawet ob ka wvnoslé bedzle 2000 zl. wvdanic bo.
fawow niepom:vslnvch, Jak tci ndwrotnfe w:crn takic,Î oo' yczkl oociqQ'a za sohrt ta

.

. Wlelad. oszczednolclowe

wobcc sukccs6w sldonni jcste my do kie formalno cI, !al< orz:v po' :vc?kach mi

(pocz wszy j\lt od t.- zl)
Ilouer lum wleksuch 1 mnle/slYch prlY/mu/em, od rani 8'/2-11 od 5- 1 / 2 7 pop.

zapomlna;:tc 0 tem, ze osla'Znleclc po, do bcia wydzlal enthrracyJny. kt ry u
myslno ell[ospodarcz J w:vnta:xa stalych cltronl cmhzrantQw od wyzvslm przy
1 wytrwab'ch wysllkôw. obllczonycb na snrzedazy zleml, a orzv tcl okazji umo
iliwi nam komasacjc grunt6w.
dluzsza Meteo
- Co Pan Prezes slldzl 0 k\vestJl L1
KraJ taki iak Poiska. zdewastowanv
fi czasie wojn:v wiatowci. zubo' alv na rnchol11fcnia l<rcdvtow na cele mc\lora.

na korzyslnych warnnkach
.. -..oklelll
o..rocentow.nleill.

zb:vt wczesner:o spoczvwan'a na laurach. Jionowvch, cz:v t:vslecznvch. Powolamy

stcpnie na sl<utel< inflacjj oicnlcineJ. kraJ. cjl .roln:vch w zwil1zku z moz1iwo:-c:aml,

kt6r:v zrcsztn 1 przetl woin'1. hedac bo stworzonerni przez poz:vczk amcrykali..
sratv potencjalnie. nie dvsponowa' do ska?
statecznemi kapltalami. moze dol!i6 do
- Wobec tego, ie zarowno pozyez
dObrobytu ledynle dro a dlu20letDlel. kodawcy, iak i advlser. pra!tnçlihv. abv
plnnowel. z20dncl praey wszystkleb sU (\sDodarczy fllndusz pozyczkowy zostal
tw rczyeh narodu.
zllzytkowanv na meljoracje fundu$ze na
Rzad obecny aln!clowal 1 prowadzl ten cet znaJdzlemy. tel11bartizieJ. ze ze
konsekwentnle wspôlpraee z cz:vnnlkaml zlt'oszonych prasb na 80 milJ., uwzglçd
KosPodarczeml 1 spo'eczneml, unll(8'ac lIill my zalcdwic miljonow 12.
W wykonanlu tych plan6w wypu cI
starannle nleprzemyslanyeh ekspery
mentôw w dzledzlnle 1[0spodarczeJ. Tcn my obll acjc mc\Joracyjno - inwcstyeyjr
staly kontakt z belem daJe nalpewn'eJ. lie w roku 1928.
Wasz,
lA rekolm1e eluloêel IYst matYczDiI

Udzle'lm, pOQuek ni dOlodn,ch wlrunklch ni termln, dlutsze 1 kr6tsze ni

HiDOtek. 1 weksl.
.orlz ni replracJ dom6w,

Zalntwlamy redyskont weksll Inndtowvch. Inl(8 o 111. - J(1t1v k\lplec, przemyslowlec

lub rzemldlnlk wlnlnlen mleé nc:tl Mlo!sldel KI., Oszczt:dn Sd. - Polecamy
na ze skarbonkl metalowc. kt6re wypotyczamy d a r m o.

Mlelska
Kasa Os.c_ednolcl
w ..aowlc.ch. ul. .....I.W. IIr."
Telefony przez Magislrat nr. '9. Dyrekcja 44

Instytueja puptlamej pewno cI - zalotona w roku 1877

Il pewnoU powlerzon,ch klJ)ltl16w Mlllsldel Kiste OSlcndllOSd odpowlldl

CI" maJ.tek 1 aI'l poditkowi lIm1ny mllslll Kltowle. 2253

Na podslawle uchwaly Kuratorjum Mle/sklej Kasy Oszczlldno cli maglstrat\l mlasta Ka!owlc.
rostaly przcdwojenne wklady oszezt:dno dowe na 25 % zwaloryzowane.

..

POLSKA ZACHODNI

5tr.3

lu jasoèj przyszlo ci.
Tra1ycyJnYIII zwyczafem te!mamv
6taI'Y Rok. po raz plerwszy - od 9 lat
aasze o niepodle!tlelro bytll - nie obar
ezafac o clezarem zarzut6w. W naszef
mlodej panstwowo cI jest to fedyny rok.
ktôremu z calem przekonanlem i goto

Najwyzsze odznaczenie f dyptomy uznania
wiadczll 0 nadzwyczajnym gatunku

wotcla udzlelamy absolutorjum. - NI

tak bywalo za lat poprzednlch. - Smut
na. czestokro bardzo smutna byla chwl
'a Nowe o Roku. budzila bowlem gwia
jlomogé. te znowu tyle czasu uplynelo,

lA nie zrobilo sie nie, lub bardzo mewiele,

Ji co orsza popelnilo sie bledy. robilo
!!e zle. Z westchnienlem ul i te nalo sie
,<ok Stal'Y. wohlc czesto zaml1cze 
/,,:szystkie bolllczki. jakle nas podczas 1
pie o trapUy. Jak od zle o koszmaru od
racalismy sie od mlnionych czasow. a
'edynym naszym ratunkicm byla udzle
lana sobie w dzien noworoczny nadziefa.
te moie jutro. w ..Nowym Roku" bedzie
JeoieJ. Tem ..moie lepiej bedzie" karml
'ismy sie przez przeszlo 7 lat. Niespelnio

n nadzieje sprawlaly. te slowa pokrze

p:enia 1 otuchy. wYf)owiadane sobie na
I\\-zajem. staly sie zdawkowym komuna

lem i utartym frazescm. Wypowiadalo

sie J1;0 tak przec:e ..trzeba". tak ..wypa
Î:ta". choé w lebl serca nieraz cleiko by
'0 wlerzyé w wlasne stowa, Od Stare o
I(oku odwracalismy sie co predzeJ. leka
iac sie zarazem spojrzeé w Rok Nowy.
Stad w calem spoleczenstwie wyrodzi
'a sie dzlwna njewlar . brak zapz'u 1 en
;tuzjazmu. a nawet apatja 1 pesymlzm,
Moiemy to sobie powiedzieé dzl 0
twarcie bo wszystko to Jui za nami 1 nl 

dy chyba sie nie powt6rzy. - Dzis sto

Ib)'wa
iyczen. slowa otuchy
1 nadzieil.
nie
da obowiazkowym
frazesem.
Wyply
na z lebi serca. beda szczere 1 napraw
de przynlosa nadzleje 1 wiare. Radosna i
ufna twarza patrzymy w przyszlosé. U

prawnia nas do te o dorobek orzeszlo
cl. dorobek minioneg-o roku, Rok 1927
,byl roklem ug-runtowywania sie w na
szem spoleczciistwlc zdrowych zasad
iycia panstwowego, jakie wprowadzit
przcwr6t majowy. ..Przelom" roim 1926
wywiôdl nas z bezsity i zwatpien;a. rok
1927 wykazat pozvtywne rezultaty m.>
ralnej dyktatury Marszalka Pilsudskie

-' - .

.,6ENIV/Z

":di

J1;O, Praca nowe o rzadu w 'musila uzna

nie i postuch nawet u orzeclwnik6w. 
zml'sita do milezenia wro'!6w 1 zjednara

sobie poparcle olbrzvmieJ wiekszo ei

spoteczenstwa. Stalo sie to nie tylko ..Ia lucil pokoJowej w Genewle. wybitny partyjnych, Ukrôccnie intcresu oarU!.
entymentu. nie dIa ..zlotvch" - jak on wzrost nasze o prestiiu wùhec Li t\'J \'. \vystlniccie intercsu pa,'lstwa. to dru a
is - obietnic ale dia reaIn ch. w:docz kt6ra zmuszona zostata w Genewie u dodatnia pozycja w b:lansic ubieg-te!to
nych dia kaideJ!:o fakt6w iycia politycz znaé stan wojny z Polskq za IÙlstn:ejq rok11,
W slad za poprawq po!ityczn<\ poszla
1 . r.e,,:o i ospodarcze o. W obu tych dzie cy. R6wnoczesn:e ze w;:rostel:l znaczc poprawa
!tospodarcza. Rok 1927 wyka
dzinach - polltycznej 1 g-ospodarczeJ  nia pallstwa na zewn<\trz. (},)I\o:1alo sic
mamy w roku ubieq-lym do zanotowania wewnqtrz pailstwa wzmocnienic auto. zat picrwszy budzet aktywny 0 prze
znaczne sulœesy. W lJolityce za ranlcz rytetu wladz 1 usprawnienie administra wyzec dochodôw nad wydatltami. Nastll
nei panstwa - wzro t znaczenla mie cji. Stalo sie to dziekl ukr6ccn;u manji pilo \VzlT1o cnic sie prodllkcji i oiywic
dzynarodowclZo stanowlska Polskl. Z dcma o lczne o seJmo\Vtadztwa. wpro rie ruehu w przcdsiebiorstwach przcmy
rzedu malych pa11stewek. traktowanvch. wadzajace o w prace ospodarczq. soo s:owveh. eze!::'o \Vyrazcl11 znaczny
tak. jak sie obecnle traktu,ie Litwe. wc reczna. adminlstracyjna. a nawct kultu ",uost dochodôw paÎlstwowych, ptyn<\
szlismy do rzedu panstw ktôrych sic nie raina - moment y natury partvinc,i. wv cyeh z podatk6w,
wystuchuJe. ale stucha. kiedy 11:105 zabie kluczaJl\ce clW!lo3é 1 intcnzywno:ié robo

raja. Z plerwszorzednych moment6w. ty. Dzis nie tylko rzqd. jako tald. ale kai
wiadczacych 0 naszel powadze 1 Istot dy obywatel. uczciw;e postCJnlj<1CY \VO
nem znaczcnlu na forum Et1ropy - pod bec panstwa - moze sJ)olwjnie praco'
nle nale'Ï-Y: t!zyskan!e w:c1kle,i potycz wqé - bez obawy - wtar n:ecia w ,ic;.(o
kl zaq-ranicznei. przyfecle potskleJ rezo czynno cI urzedowe kllk czy kllczelt

Og-6ltla popra\Va sytuacji par'lstwo\Vcj

bilans bczwzgh:dnie dodatnl, Oto jego
:mjwaznicjszc poz\,cje:

w dziedzlnle gospodarczej: zmnieJ
szenie bczrobocia. wzrost produkcii. 0
;:,vwienic rud11l w przcdsiçhiorstwach
przcmyslowyeh: na polu stosunli6w po
lityczn 'ch: kOllsolid<1cja uR'rilpo\\'ai1 pol

,;kich i zetli'li<;l'ic siç ze sobq rô7.nych

kierunliôw na platformic pozvtvwnl'f
pracy; na polu spo!ecznem: \Vzrost zy
cia spolcczllc o. ruch ore:anizac\'jn\' w

!loszcze'!ôlll\'ch to\"arzvst\\'ach i wzmo

cllic sie tetlla pracy; jezeli zas chodzl
o opieli\; spoteczn<\ - budowa szcrc

wph':1c/a zarazel1l pomys!nie na popra domow rùbotnicz\'ch - w okolicy Kato.
'\'1; stosltnkÔw polityezn\,ch i ckonomicz wie, Mvs/owic i I vbllika.
Donios/e zmianv i wvbitnv zwrot ku
flvch w POSzczc!!olnyeh czç ciadl Rze
ezypospolitej. - Jak dia calcgo pailstwa, lepszcmu zaznacz\'l sie na G. Slqsku w
tak i dia SI<lslta ubicgty rok wykazuic 7. 'ciu oswiato\\'cm. na palu szkolnictwa.

Krynlc8I imiechu broczynn ' ten uczony R'tosi. It kaide- I francuskie o mistrza komcdiowc o w (Wonny), p. OIderowicz (CzyscicO. P. P.
f{0 zdoludzi
od samedo
o dziech'Istwa
winnoI1rancuskicj
znakomitYI11
przckladz:e
laurerata
AI\a- Pawlowsld,
\\'ojdan,
I:r\\'all
- dDbrze u
w Teatrze Polsklm. sie namawla
smlechu.
mozllwlc demii
- Roya
lcle"lskie.
f) 7.upelniali
zcsp61
ostatniej
!trotesko\\'eJ
wlelkleJ porcjl sl11iechu eodz:ennie, Czto- za s\VÎctne przeldr.dy pol skie mllo ich ceny "prol11ocji doktorskicj". P. Ciccier
.Cbol'Y z uroJenla" Moller"a, w przekla- wlek powinlen sm:a sie od same o ra- dziel literatury francusliiei. sl,lemu zyczvmy, abv nabral wieceJ
dzle Boya-ZcledtiklclEo. lia. szcze 6lnle za po kola eU 1 przed u- Widownia na one!tdaiszeJ premlcrzo' pcwnosci siebie lia sccnic.

Nle m:ertelny komedJoplsarz 1 satyryk danlcm sie na spoczynek. A przytem hn doslown:c "ryczala od snÙchu'" Niech Jcdvllvm mankamentettl byta ob sada
francuski Moliere. naleiar do tych lu- slIlIie kto sie mieej. tem zdrowieJ dia wlce niltt nic pomillie tei sposobnosci. roli Alitosi. Po roli tvtu/owèi, rola ta
dzl. co wola' otwieraé okno powletrzu. n:e!oto. upewnla ten nmervImtlsl(1 prof. aby sie zdrowo uSl11ia . j::st lIajwainicjsz<\ w calei komedji. An
a zamykaé drzwi przed lel(arzcm. a Hamour. kt6ry naplsat lIawet kslait(c Pt. I(omcùjc wystawiono na og61 bardzo tt)sia to chochlik, l\torv inspiruje i or!::,a
zwtaszcza przed tym ..novus doctor" na ..Fizfolo!otJa 1 psychologJa mlcchu". ..MI- c;obrze pod rezyserj<\ p. dyr. Nowakow- I1lzujc kawa'v: rota tcj ..subretki" kome

te czasy. co to ..krcw ouszczand:s" l "le. 'y po mlechu wypoczynek znu7.ollcgo sklego. Oprûcz nle o \V roli prezcsa djowej wymal!a i znal\OmiteJ dykcJ, r
watywe dawandls". Musleli mu wldocz- wcsoto clQ czlowlel(a tworzy dUI\ÎrJ'(\ ..kole Jum profcsorskic o" widzielismv wyborneJ akcji. Antosi: . to fl larnY
nie eskulapl porzqdnie doplec. skoro Wy- wlasclwy proces zdrowotny, proee:. od. trch samych swlctnych wykonawcow trzpiot z doskonat<\ modlllacj<t glosu i a
cial na n:ch takq rotcsltOWQ satyre:. Ja. nawlania sie" - to konkluzja tyeh n:1U- rûl, kt6rzy grali je tu przed trzcma laty chytremi minkami.

kq lest ..Chory z uroJenla". Strasznlc Ich kowych wywod6w. a dyrcliejl p. Nowaltowskie o, n wlc:c Pon:çwaz obecna tasama obsadn tel

dmieszyt. to tez podobno. !tdy n:edtug-o Kt6tby w to n;c uwierzyl. wl<;:dz IC 0 znaltomitc o plaskiego ltomlka p. Zone- wH z przcd trzech lat nie wykazala po
ro cm zachorowal. iaden z lekarzy "le tem z wfasnc o do wladczcnla, e n:1j- ra w roll ty.tutowcJ, p. Wr. .ruehalsklc- stepu, nalety j<\, zdaniem naszem. zmle
chcial sie nhn zaJaé 1 umarl przez nich leplcf czul sie po tym mlechu. 1(16rv j!O go, jako sWletnego "typka Ble unkl nié, albo przynaimnieJ spr6bowaé ..du

CiDUSzczony. "ai morzy'''. ..Smlech naturaInlc trzcba tlilodego, p, M. Jastrzebsklego. Jako po- blu" odpowicdnieJszcj artvstkl. kt6rveh

I oz!trzeszafll !to obccnle ci lekarze. wywofaé. a lm bardzleJ wybucho\vv. tl!111 clesznc/to rcjenta Wiary. .,. obecnym zespoJe komediowvm nie

kllÎrzy zalccaJa m:ech jako lekarstwo. lepszy. bo mlesnie przepony brzll!izncJ Bardzo dohreml w rolach koblecych l'Irak. Zyska na tem widowisko. a powo
\\'Insnle oble!ota teraz prase europejskQ wprawlane SQ W silny rueh" - tal" radzi byly p. Rozwadowska 1 p. liaJdamowlcz, l'zenlc' je o bedzlc jeszczc wlc:ksze, cze

"'Iadomos . ie prof. Mac liamour z unl- liamour. poprawnl\ bezltnlenna amatorka w roll o Teatrowl naszcmu szczerze tyczymy.

wcrsytetu w Ohio twlerdzl, ie clerplQclt 0 takl êmlech posta raI sie na CZ8& kar- Ludwlsl. Z gl6wnleJszych r61 m sklch a wznowlenla roteskoweJ sztukl Mo
h:dzko motua uzdrowl za pomoca nawalowy Teatr Polskl w Katowicach odznaczall sie p. Wlsnlcwskl (B!es:cunka liera - Klerownlctwu KomedJl z serde
nlctodyczneJto stosowanla 4mlechu. 00- przez wystawlenle "ChoreJto z uroJcnla" starszy), P. Mazanck (Kleant). p. Oskard czncm uznanlem gratuluJemy. Relleks.

t
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POL S KAZ A C n 0 0 N I.A

Sprawa sikolnlctwà mnlelszo4cl zo..
stala rozstrzYJmleta w Oenewle na ko.
,zyg stront pollkle.. przez postawienle

Odpr... nluodziweJ nepaicl lermenizator6w

. n. lek.rza-Polau_

kllSôw na t. zw. korvtarz 1 nlemleek:cJ
cksDansJi tlosnodarezej na Pomorzu 
szczegôlnle wvte one! - Niemev bedé\

za wszclka cenc starall sIe zasili s\Vo.ié\
r.oz:vcJe gfosaml Doiskiemi. Przy ca'et
bczstronnoscl. n:e bez oowafnvcli obaw
r.atrz:vmy na zamlar tworzenla tam oso
by rzucl clen na lekarzy-Polakôw.
bnej Iist:v l,aszubskieJ. ktôra - cho nic
Satysfakcji za podstepnlc 'mpntowa w<}tpliwie w uczclwVl'h Intenc;ach upw
ne mi przez ..Oberschl. KUrh ra" za ,mtv sta'a - orzeclet iednak w rezu1tacl \"I
poszukam na stosowneJ drodze. tyrllcza ko Jeszcze wh;ceJ rozdrobni si/v [)o1skie 1
sem za uwaiafem za obowi: zcl, powia stan(e sie poiadanét pomoCt\ dia N:em
domi opinle publicznq 0 Jedn, m z prz\' cow.

zasadv e zamln6w. skutkJem czego
. One dal toczyla sie w Kr61. "ucle perf'dneJ nandel oa male. pr7.el,recnlac
ly polsklel. - Uwlet\czeniem polskleJ rozprawa. sndowa. w wynlku ktôreJ sad tendencYlnle przeblelr rozprawy 1 _or
l'racv o wl.toweJ na O. $h'lsku bylo uwolnll mleJscowelto lekarza P. Dra Sla muJae trcs sprawozdanla w ten sposôb.
5.000 dzleel weszlo z powrotcm do szko

nowsklello od zarzutu obraienla clcle
zwyclestwo przv wr>lsach szkolnych.
1 w tyelu kolturalnem zaznaczvl sie sneg-o. 0 co oskaria'a wvmientonego do
postep 1 rozmach. wvrataj cy sie prze ktora nieJaka panl Fitzek,
dewszvstkiem w stworzenlu w el u le
..Obcrsehl. Kurler" z dn. 30 R'rudnia
dne o roku radJostaçji katowlcklej. NaJ wyzyskal przebielt wspomniancj rozpra
silnlejsza ta radJostacJa w P.olsce. docie wy. cho ta wyzyskafa bezpodstawnos
raJl\ca nletvlko do odleltlvch za k litk6w oskarzcnla. do perfidne! naR'onki na P, k'adôw nle odzlwej propa andy anty
Europv. Ie nawet do Innveh cze ci dr. Sianowsklego 1 reszte ..nao':v\Vo rolskiej. uprawlanej przez germaniza
wlata - zyskuJe soble z I\aidvm dnlem wyeh" lekarzy polskleh. Ta l1ieéna 'kam torska prase tute!szl\."
CLraz wlçksze uznanle 1 wyrazy podzle panln Ilermanizatorsk;e o or anu zaj
Z deboklm s-.;acul1kicrn
kowania od swoleb 1 obcych.
mlem:v sie blttej w dnlach najb1i 5z:vch.
Dr. AndrzeJ Slanowski.
Szczeg-ôI ten - moie drobny w ea tvmczasem zaA odda!cmy dos P. Dr. Sia
*
lokszta'cie wypadk6w - Jest donlos'em nowsklemu. kt6ry plsze nam co nastç
Jak wspomniell my na w t JJie. do
gwiadcctwcm. te pracuJe sie realole 1 puJe:
te] DoWrôcimy jeszcze i podajq('
konsekwentnle, e od slôw przeszllsmv
..Szanowny Panle Redaktorze 1 Do sprawy
prawdziwy przcbie:{ \Vylmzemy row
do czvnôw.
cze o dochodzl rozwydrzenie tuleJszcj jcj
nocze
nle
propa andowy lad g-cnna'li
Rcik ..IJrzemiany" w naszcm ivclll  hakatystyzneJ prasy, najlepszym dowo
byl zarazem - co naJwaznicjsze - ro dem Jest tre sprawozdanla sqdowe o zacyjny wYl1urzany orzy kaidej sDosolJ
kicm przemlany ducho\Vci calclto spolc zamleszczone o w ..Obersehl. Kuricr" z no ci przcz ..lojalnn" prase.
ezeÎlstwa. Podnlesienie sie 0!t61ne na rozpraw:v. wytoczonej ml przez 1.onc
strojl1 w ca'ym narodzie, jest tak wvrat
o 0 .rzekomc
ne 1 wybitne. ie nl potrzeba J::'O specJal funkcjonarjusza
pobic;e. Przewtd kolejowe
5 dowy wykazaf
dobl RESTA URA'CJ A RA TUSZO W A
Ilie dokumentowaé. Spoleczeristwo tnle
bezpodEtawnoA 1 tcndencyJnosC 1)
Wlaâclclel Wladyslaw Wle zorek
wyrwa'o sie z marazmu. apa!J1 1 pcsy sl,arzenla. wvtoczone o chyba PO to. i,:v

mizmu. Wsparte 0 jasnt\ przesz'os . zdvskredvtowa lekarzs-Polaka w 0

-0

Nr.I.

Wyborne wOdkl 1 IIklery,

Pleswszorz dna kuchnla Poiska.

Na Slasku ztoiono z oo réd ws wst

Idch g-!osôw waznych 100 t:vsic,:cv na 1i t
niemieckn. tJ. 28 1 pô' proe. o.:rMu los6w

wazn:vch. Najsilnieisz:v udzial dosô\v
p;emieckich wvpadl w miastach Kalowi
cach (prawie 65 l'roc.) oraz Krûlcwskiej
tlucie (63 1 oô, proc.). l1alej ida Iwleino
Katowice \Vies. Bielsko. wietochlo\Vice.
Tarnowskie G6r:v. Lubl:niec i I?ybn.k.
gdzie procent glosôw niemieckich w;;.ha
si w granicach od 31 f nô' do 1;' proc lIt.
Mandatôw uz:vskali N!emc:v na tcreni
le o wo:ewodztwa nieé na ogÔinil c\'ir
171 to no dwa w okrcg-ach hrÔll'wsko
huckim (Krôl. tluta). Lubliniec. Sv'ic,: och
'owice. (Tarnowskie G6r:v) i kato\vickim

(Katowice miasto i wies. Ruda) (\faz je

den w okre u c:eszvliskim (Cieszvl1.
Bielsko. m:asto i wies. Pszczvna. Rv

Z<.silone jei dorobkiem. idzle z wiart\ 1 0 czach ludzt mafo uswiadomlonych. Po
bnik). Trzcba lednak zaznacz\'é. 7.::: o.
tueh1l wielkleml. mlalcmi krol,aml ku
kre cieszvr1ski iest bard 7 0 n;cbezT):ec;>:
jasnej przyszlo cl NowcR'o Roltu. R. mlmo wvro u. IIwaln'l"acesro m'tle od 1 1 Hafuw ' I[8[h PoUlola l T n ) n fon 191 tly: tvlko k'lkaset los6\V brakowah) tam

LiaebnoAtNiemc6w
w Poisce a wybory,

wlnv. dopuscil sie ..Oberschl. Kur;cr" , . Ii Ii

do oslal!niecla drut!icl!o mandat!!.
N:e potrzebuJemv chvba oodkrcs1i .
ie
dowa zbvt r6iowych horoskopôw na ze wszvstkich tcrenow zachodn'ch. te
ren Iaski naiwiccei wvma'!'a uwa(!'Î na
JZO
1 jac1e 1z mno
1 1 chepw:vbor:v.
ktôre
nas czekaja
na wiosneraz.ro
o-c ronne Iw
prz:vsz'e(!o.
Nie zaiJominaim:v:
ie szc.1 nrzv orzvsz'vch wvborach. OPI('

; hJnYCh 1 SUb9 J Niemcv dowodnie duio ollniei i sumienej
l c}'klu wykfad6w radlowych Pabryka
Z. O.materJal
K. Z.:r spclnhill
swe obowiazkl wyborcze. ani
Ostatnio
podal
Z.
o.
K.
Z.
w
Pozna.
U
d'
wlo'
niemiecki
przvstcpuje
dozas.
dosowa
nlu za posrednlctwcm r ad!a OOZlIal'ü er
nia
przcciwieîlstwle
do
polskic,o
Wil h elm . . u'
.. J.\
M Il
zcliwludno:'é
polskr;, powt6re
ze 7.\'.
skie
o
dalszv
cicka\\'y
komulliI<at
w
....I.
.a..nv
a..slQ
zwartv
i
jednolit:v.
czcm
latwo
do
pcwne
sprawie stanowiska nicmieckicl.!'o wobec o s(opnia moze sobie powctowa6 ub"tek

w ..bor6w z po-.rl;Jdern lia obcclH'I silç Ii. = e::vfrowy. Nic chcielibv m:v zate'n. Doda
czcbna Nicmc6w w Polscc. PonI c! po- Zloty parvt jac to zesta\\'icnie w ;iadcn sposoh Drzv
daieTIlV
ciekawv
kOlIlt!nil,at.
Medal
1927
czvnié sici zachecié
do \\'zlmdzenia
nastro'6w bc7.
. M6wi;Jc
dwatcn
tVl:'odnie
temu
0 rozstroskich
do zlel(cc\\'a"clI'a
mieszczenil1 Niemc6w w Polscc. zako:'I- czynn'ka lIicm:cckicgo w nrzyszl:vch wy
ezyUsrny komuJ1:kat nasz uwal!a. ze w'a. borach. Modob:v to nas duzo l\Oszto\\ aé

sciwa sile zywlolu nlcmlcckiC'To w part- i Drawi nicJedna przykra nies1Jodzian

stwie naszcm pOzna moina dopfcro po kc

uwzg-icdnicnill ic' o sily f1olitvcznc.i 1 sztYII. zubtn., W:vrz:vsk.. 0dolan6w. Le- . Na Pomorzl1 uzyskali Niemcv w roku
J:"ospodarczcj. P:crwszorzcdnvrn micr- SZ.I.]{ . Czar J \()\\:. Oborrllkl. 13Y ' O Z 1922 bez mala 51 t,'sh cv g'OSÔ\v. co w
nikicm i snrawdziancrn silv politvCZ!1ci ml.lsto, Mlçdz ch6d. Ker)f] . ha\\ ICZ. stosulll\U do og61u dos6w \\'a' nvch. ùd

s7.alo ê \Vvborcza i nicszczesl1e. ro,,-ùrob
r.ienie partvine wesDul z ood.,,;nowal1i r.1 LtJ

frontu f)ol l:ic""o vrzcz Iliemlccki terror e
konomic7l1\'. tvlc nam luz tu fatahlv:1t
przvnioslv wvnlk<iw. re wspomnim\'
t\'lko 0 ostatl1ich wvborarlI kO'11una ft ''','h

- 7e tylko chvba za'lcl)ie;' cv Il1h Il'dzie
Ûei wolL mo"'a pOT)a é w stare h!"dv 1
r::I'7cchv. To tc . wic:cci Il:. f'dz:cl,n1\\'i<'k
h:dzic.i. spoICCZC(Ist\\'O nol k;e na Iasku

II!I'si sic zastanowié hardzo now]'.,,;\)
nad svtuac'a. w iakie i ie stawia ohowÎ;'J

7.ek Polal,a na za"To"onc.i zc wszech
miar olacôwce. C:cszvmv sie. ze zrozn
n;;enie konicc7nosci wSl)'llnc'm i icdnoli

fC'TO \\'vsta T )icl1ia ivwio l 'l f)f)I"I,:c"o na

Iasku 7.Ilalaz'f) iuz s\\'6i wvraë w u-'
clIwa!ach szcrc''''u stronl1ictw f)oJ:!VC7.

ktcjrc zrl'. \..rnowa!v z \\'c:a!!aaia
jest udzlal. jakl dana ntpa spo!cczna Wql rowlec 1 Mo itno. ,k'lI cvfty te danvcII na tvm tcrcnic. \\'vnosi pra\\"ie 15 l'vch.
'CrC!1'1 tl'no W O....Ô!I1V nro,ram s\\"ci :lk::iI

lub odlam ludnofci 7do!ala sobie wvwal- rOZTJ ltrzvmv ,-,ad katem !ch 02ml.c<;z- i 06" procent. NaJs;ln:elszv od etc1, glo lJr7ec1w\'borczei. To te \!rl1l1 t n'e sie 1\1
czv przv wvborach do cialustawodaw- ?zclI:a I!cof!raflcz e o. ta st:v ;rd7.I'nv. 6w n:cmicck!ch \VVIŒZldc 110wiat S f10 nownli nrzeko'Tanic. c wS7c'!dc Înnc .1d
czvch. DJalc'!o te7. 110swiecimv dzisici- ze sto. u ;kO\\-:.(} ,n::'te1J ZC vvn.iI\I \VYb. r-l\c(ISkL laczacv sic Z wSl)omnianil Itl do {rnd 1 'Qwc a'llbic'c nart,,'ne l,t6rchv ;('cI
szv komun. oft16wienill wVlli!w ostatn:ch cze OSle .111'11 z\ \\ 101 IC'1;leckl w PO\\- Ia- linq nadno:ccka _ tlltaj wynosll on ho wsn61nc.,.0 frontn ool k;e'To IIznaé Il'e A
w 'bor6w do Scjmu 1 SCllatu z r. 1922. a tac!l p61110cnvch .w.o.,e;vodztwa. t. j. :v wicm przeszlo 50 proccnt. W ranicach ('heialv. musialobv soo'CCZC(lstWO 00\- tf
w szczc 6\no{-ci roznatrzvmv role. j,,1\a Oll1l1C nadnotcck.lel. 1 .r7;Yno'11hlil'ny. 7C ocl:30 do 15 [)rocenl waha sIc I,dëla' h) sk'c slal'o\\'czo nanietnowaé iako d"ia1al
ode' ral zvwioln:cmiccki \V tvcll \Vvbo- Icst t obc7;ar aldawn.c's7Vch za on w 6w n:cmieckich ko!cjno od siln!ei<;zvch no'6 !!od"aca w narvwotn'e.isze il1tcr';: y
rach. Bedzie to cic],awem uZllnclnic- nr.uskl.cI! 1 naJ.st rszcJ 1(,olonlzacJ\ Ie- POCZl1WSZY w nastCPIIJflcych pow:afach. pa''ist\\'a 1 narodll polsldl";o.
nlcm obrazu, jaki ùalo nam przcdstaw:c- IJucckJcJ. WVIII I w pO.Wl3t c!.1 rat1lcz- ))zla!dowo. Grudziadz \Vies. $wie Poza ziemiallli zachodn:cllli. Nicmcv 11
nie stanu liczcbncgo NicmcÔw \v Poisce. n ch sn zro2Unllale. adll\Vla.l" nato- cie. Chcrmno. Pl!ck.'Tc7.ew. \Vabrzczno
'cszcze 5 mandat ô\\' \\. b. Kùn' re
a zarazctll takic ccnna wslwz6wl(q. 0 l!lias.t rczll1taty \yvborow w trzech D.O- Urudziadz miasto, Cho.inice. Torllli wic z\'skali
s6\\-ce i to w o <rCI"ach w!oc1awskitn.
czcm nnlcz.v pamlctaé prz:v zbliiajacych ' ,lOwvch 1),O I.at ch:.. odo al:o,:skll l i Kosc!erzvna. Na osobna wzmianl,r, za L6d' m;asto. L6d' \\'id Konin i tlll'1(.
sic nowvch \Vvborach, (.'..?;<) g (}S \\ n: 111l CkICh. ( trzc fF ) ( r - s'ltgl1'e no viat dzialdowskl, dzl .fal, w .Jcst ta w lJor6wIlaniu do wyhnrh\' z r.
Jak w:adomo. stanelv OInlc'szo cl sl\llll (15/") 1 kCP1I1 I\lm (przcszlo l, - .) poludnlowvch nowlatach Poznansk:c'ro. 1920. gdzic przcszlo tvlko d\\'l1\:h o.)sIÔw
narodowc ùo wvboruw r. 1922 zjcdno- telllbardzIcJ, ie le.za one \':' Silsled t\\'le mamv Illdno é nolska \Vvznania cwalH c nlcl11:ecklch.
sukccs hardzo oo\\'a;'I1\'.
clOnc \\' !cdcn blok t. ZW. sl'csnastld: ,?o\vlu!u stf'(!ws .e: o, :d .ll'. udzial, do- lickle.go. 1 tutaj usilowali Nicmcv wv"-v
Jem chodzi 0 \\'vborv do Scnatll. te)
blok tCII ;)bjal. jdli chodz! 0 NielllcÔw. s6\,:, Ol mlCcl\ich lest naJll.ZSZV w culcm sl(aé w agitac.ii wyborczci moment y wv
orawil' wszvstkich wvborc6w - nic- wo;cwodztwle., Szuka.fq. yr z v c z,,:11 Ici znan'owc. ail' bez [)owodzl'n:a. WVI1;ka l11usirnv prz\'nomnicé. ie na PO'llOrm
znaczne wyjatkl sa cvfro\\'o lak niklc, udcrzaJucc.' r ' nlcv. I11USllnv dob dl) to nicdwllznacznie z por6wnanla 7. wv !'\iclllcv n:c midi wlasllei Iistv. uniew<l: 
ie nlc odcgralv tadncJ rolL \V okr(,'gu nrzckonmlla. lC Nle111cv wvzvskali .tl1ta.! nildetll pjerwszych w:vbor6w do Scjmu niollo .11'1 bow:clll dia bledÔw fonnaln\'ch.
w:vborczvm Poznan-m. Nlemcv n'e spo- w a({ltacH wvborc.ze! w sz rokicJ ':1. erze \\. rokll 1920 - wuwczas bowIcm Nlem W \Voit'w('!dztwie Po.maliskicm na 7 0
waiqc sic nowazniciszvch rC lIltaIÔ\V, lI omcn!v wyznalllowe., d:r',jc ,do z1Cdna cv uzyskali bez mala 75 [)rocent glosow. g6lcrn,. zdobvli tvll\O icdcn mandat.
Natomiast w Wo.iewÔdzt\\'ie Iaskiem
zrez:vg-nowali z wvstawlenia wlnsnei 11- n:a soblC tal 7e. polslde IlIdno>cI w:vzna. oddnn:vclI w tym powiec'l' w roku 1922
sty 1 rzttcili swl' dosY pr,.ewatnie na 11- l1Ia cwangellcklc o. O 'Idlci w t:vch po- lIatomiast tvlko 28 procen!. co mn:cÏ\\f;e odnicm Nicmcv sukces iedna Ir/.c(';<\
Nte Polsklc.1 Part1l oc'allstyczneJ. Na wlatach. . cei odnowiada odsetkowi 111dnosci nie. \,'los{1w. uzvskaiac no!owe m<lmlatc'1w,
Pomorzu unicwa'ln!ollo blokoW4 IIstç se- Naz wlU\trz doicnil' to ulawmlo .slc llIiecldc.i. zamieszl,alei w Ihia!dowskiem. Na 4 og-()!cm otrzvmali dwa. W;m' p()nosi
nacka zc wzgled6w formalnvch. wobcc stawicn.cm pastora na CZO'OW"111 mIe!. \/Varlo rôwnicl zwr6c1 uwagc. 7e 111e tu stanowczo rozdrobn:enie partv,inc Po
czeg-o glosv nlcmlcckic 70staly tam od. seu nlcmleck1cJ Est:v WVborC7CJ w tVIl1 nÙc!,a a({itacJa wvborcza _ szczl"H>I lakÔw.

dane na scnack q liste N. P. r . olm n1l, Wldzlmv. 7e ta HO'ftac!a wv- nic wvtciOlHj al,cjç rozwinela w nowia

\V Inn\'ch dziclnicach 7.dobvll N'cTncv

tlO tc'ro bJoku f;nansowall. mandat:v nlem!cckl na 30 ol!6/em l,t0 zvlywnc' o w:vn:l\ll: m ndatu w tvm 0

ùo Sena lu. J easul11t:iac zatcm. pos;a<.!aU

Podkre lI naletv tutal. ie fTt6wnvml zna,nlowa nrzynlosfa Nlemcom we,ll tach kaszubsldch: nllck'm 1 weihcrow tvlko Jcdcn. zamtast senatorsl". 1 to w
fnle.'atoraml 1 orn:anizatoraml bloku byll obfltv plon, chociai mandatu nie }lzvslw. f-kim. uzyskujqc tam proeent P.'losow WoJc\\'6dztwic Lôd?k:clll.
(\bok ivd6w. wla nic Niemcv. Onl to no. W rez ltn.c!e w calcm wo.ew6dz- w:viszv od procenlllludnosci niemiccl<il'j. Z Ils Iv natlstwowej wvnadlv dIa !\Iic'11
td przcdewszystl<lcm prace 1 dzlatal- twle poznans!cem nrzl'szfv tylko ùwa cliocla w rczuJ;r,cic Iwi'1cowvl11 bez po côw icszczc 4 mandatv do c'mll i 'cl l cn
Przl'chodz<Jc do om6wlenla w\'nilm w ol(re u byù!.('osl\lm. do l<t6ren:o na c. krcgll n'e przcprowadzono. Przcszcdlna
w:vbor6w r, 1922 zacznicm:v. !ak ostat- ia noza obu p wiotaml bydO'osklrnl 0 1 0- calym Pomorzl1 jcdcn nosel niel11lccki (na
nlm razcm, zno\Vu od trzcc:l 73chm1nlch wlaty Inowroc.nw. Strzclno. S7.uh.n. 14 oP-'6!em) i to w okrçgll w:vbor 7.vm
\\'oJew6dztw. 1 tak uzyskall Nl.emcv w W:vr :vsk ( inin oraz w ol<re 1I sZalno- R"rt:dz!<Jdzkim. do kt6rego poza obll po
Pozna"skiem bez mala 113 t:vslec:v It'Io- t\11sk.m. do .ktMe'T o zallcza sie pOZO \\'iataml r-rttdzlqdzl,iml naleia Chojnlcc.
s6w. CI) stanowl praw!e 14 proeent 0 6- Szamotut ml Chod le:'-. Czarn1,6w. Îlro- Scp6lno. $wlec:c 1 Tuchola.
lu sdos6w watn:vch oddanvch w tem dzlsl<. Mledzych6d. Now:vtomysl. Sml

wojew6dztwlc. Na!sllnll'jszy odsetek glel 1 WolRztyn, Co wyie! powil'dziano 0 czekaJ<!cvch

srlosôw nlemtecklch wvkazaly tuta! po- Podajemv tcrnz por6wnnnic wvnlku IIHS wybornch. ma i dIa POlUorza znacze
wlaty chodzleskl 1 Tlowotom:vsl<l, bo 45 w:vbon'!w roku 1922 ze stanem ludnosci nie.
wzJt, 37 1 12 procent: hardzo znaczl1V ocl. nlcm:ecldcl z roku 1921 1 obecnym. SzcztJg-6Inll'. Jak Jui sie rzcklo. trzcba
setek wnha!1\cy sic, mledzv 30 a 15 IJrop Uprzcdzamy !ednak. e na cvfrnch zwrûcié uwag-c na tcrl'n powint6w ka
centaml koleJno od I1l1nleJs:7.ych do slab. tych. na p:erW8ZY rzut oka na 0 61 bar- szubsklch, 1 tym razem - mo c uawct
stlych 1>Owlaty: Bvdsroszcz wle . Wol- dzo dia nas korzystnych. nie moina bu- ze zdwoJI1Q. en nda wobcc znanvch za"

Niclllcv w Sejmie naSZym 1 Î poslôw i 5
scna for6w.

Widz;l1Iv zatem. 7e z wVlliku wvbo
rôw w rolw 1922 N:cmcv W zUDe'no'c!
mO'.di bv zadowoleni. Po\Vod el1!c tu
w \Vieks' c.i czet.ci orzvnisa nale v .u
tworzcnil1 wesn<'>t z inneTni rnn'e'szoscI3

mi wspôlnc'!o blolw wvborczcn:o.

Zloi niezwlocznie daninç
na fundusz olimpijski.

POt.SfC' ZACIIODNIA

Nr. t.

.
... t_.

"

!;tr. !II

'anfaron.. ..Deutschnationaler

Wiatoloi[i bilta[I.'

Handlungsgehllfen-Verbandu" .

RII1t 1938 ocI f\iarodzenla Chry,tuaa lest:

7437 wedlug ery konstantY1lollOlsklel (bl

Przed nledawnym czasem odb:v'y sie n1eh irzeeh lataeb Polaey zaWIM pne 56118tyftskle)).
wedlua: ery tydowskieL
w
admlnlstracjl
Zakfad6w hr. Ballestre- prowadzall Jednego kandydata. co takte 4272 'od potoPIJ blblllneao.
Nledzlela
ma w Rudzle wvborv do rad v urz dnl- w tym roku uczynill. Na liste p01skll od 2704 od L Olimplady. albo 3-dm 676-eJ On...
Oz'" Nowy Rot
(zaczyna sic w IIDCU).
czej. Na liste polsk oddano 28 R'tos6w. da no tym razem nawei dz!esleé glos6w 2681 plady
Jutro: Makarego
od zalotenla Rzvmu.
a na IIst nlemleck 72 gtOSY. 8posob- wleccJ, nit w ubleglym roku. Wlda za 2675 wedlug
ery babiloftsldel.
Wsc:h. st. 7.42
nosé te wvkorzvstat zwillzek nicmlec- cm. te chodzi tylko 0 wvwolvwanie ta , 1895 od m:erel Chrystusa.
Zac:h. .1. 15.38
'1856 ad zburzenia Jerozollm,..
kich
pomocnik6w
handlowvch
(Deutschnich
efekt6w.
0
zwyciçstwle
mo!!:faby
Strcznla
wedlug ery mabometaftsk1e1 (HecUr,-).
nationaler tlandlungsgehllfen-Verband), byé tylko wtedv mowa, gdvby skupiono 1346
83Z od I-el wolny krzyzoweL
b" zapomoCIl prasy, wychodzqcej na $1. lia liste niemieckll takte pol skie gfoSY.
488 od wynalazku druku.
niemleckim, obwlescié cafemu wlatu 0 Przeciwnle. podzlwlaé trzeba wvtrwa
436 od odkrycia Amerykl.
TEA TR POLSKI.
346 od wprowadzenia kalendarza gregor!dR
wielkiem zwyci stwie Niemc6w w Pol- tosé Polak6w. kt6rzy z ..Deutschnatio
skiego,
Wlelka rewla baletowL
!tce. Okrzykany ..deut$cher Sleg" nie "ale" staczaé musZIl w zakladach prze
50 od wynalezlenia telefona.
W nledziele. dnia 1 slycznla. 1. 1. 9' Nowy przedstawia sie weale tak wspaniale. je- ruysfowych hr. Ballestrema ci ikie wal
az ocI wy nalezienia radjografJl.
Rr.k 0 godz, 3.30 PO pol. wykona zespôl baletow:v zell si wezmie pod rozwagr:. te w ostt\t- l:i.
14 od wybuehu woln,. europelsldel.
wielkq rewle balelowa w urozmaicollym proJ(ni.

1

9 od kollea woiny europeiskieL
8 ad poko)u wersalsk:ego.

mie miedzy inncml "Tat\ce egipskie". frag

l'lent Wsehodni" oraz "Tance wspôlczesne". lak
.fjarcelona" i "V/aleneJa". Ceny mieJsc znizone

W niedz!eJe, 1 styez"ia 19Z8 wlecz. opera

rola W. w 789 r.).
962 od chrnu Poiski.

Sallila AII.I..8 1I1I..lter.8nn

lIarodowa w 4 aktaeh SI. Moniuszkl "Maik a". W
l.'artJi tytulowel wystl\pi lI:o e'nnie Marja Chorq.

zyna.Wedryehôwna. Jontka plewa pan Miehal
Tarnawskl. Pozatem w g;l6wnvch partJaeh wy
stepu/q: M, Martini. . Narôtn:v. W. Str6tyt\ska

137 od KonstytueJi 3-11:0 Mat-,

Od ewnl. tel.za 1 bronzu, budoWI maszyn 1 .rmatur

Tel. Il 1 677 ..Iowl.. 111. RIClbollu 8

1 Knpeiuszewski.

DyryguJe kapelmlstrz K, Bot\eza-Tomaszew
ski.
..Chory z urolenla:'
Areywesola komedJa w 3 aktaeh M 011 era
..Chnry z urolen:a" odegranq bedzie po raz druII:1
we wtorek. dnla 3 st:veznia w premJerowel ob
,!.dzie.

Adres telegr.: SAM Katowtce.

Clp,tkle annatury Wlzelklth fonn 1 wlelko!cl Z oryglnalneRO bronzu

fosforowego Dr, KOnzla. nlklofoslorowego. bronzu foslorowcgo.

odpornego na dzl31anla !<W3SU 1 z la spltu, Matcrjal kuty z bronzn

WystawloM' ze wspallialym przepychem ko
st1umowym i de'{oraeYlnym przepi"kna opera

al c!t g3 0 bb nzo s::?; elr;; t

tlcmy puhl'ezno ei 'do teatru. cdegranq zostanié
". rode. dn!a 4 styeznia 1928 r.
..I usalka."
Najbliiszq nowo ei1\ operowq Teatru PoJskie.

1: laneJ stall do wysoklch clsnlell. do przegrz3neJ p:uy. Odwa.
dnlaeze. hydranty. «atalogl bezplatnle. fachowa reperaej. maszyn

:r y. r ; j

:

towy, Szlaby kute z plcrwszej jalwscl m!edzi eIektro1it)'cznej.
la szlagtut, la tyna do lulowanla.

J Verdi'e o ..Nda". kt6ra eia a kazdorazowo

Odlewy dIa parowych, wodnych 1 !:azowych przewod6w na telaza
alho Z met3lu. w szezegôlnosel Z3WOry. zasuwy 1 kurkl. Zawory

gc. w Katowieach bedz'e opera znakomitego kom
pC'zytora Anton!ego Dworzaka p. t. "Rusl\lka",

g6rnfczych. pomp 1 komrresor6w etc. Odlewy te1iwne wszelklego

rOdz eS\;rb o n r :

lIie grana lesz:ze na zadlle] z polsk:ch sc'n ope
rc.wyeh. Premjera ..Rusalki" przewidywana Jesl
w p,erwszeJ polowie styeznia 1928 r.

fa e;oe: z

; o : : SZy

..Tom cio Palu ch."

llereZ Sa:vey

Przepiekna bajka Henryka Zbierzehow!kle o
urozma'co a p:ewaml i taticami ..Tomeio Pa stem na'drozszem w Polsee (100). pot cm Ida ko- ==
!t!eh" wystawlona bcdz:e przez Teatr Polskl w leino: I(rôl. Huta (97.9). Boryslaw (97,9). Kato. =
wlce (9\\). B'elslw (94.0. Î:.éd2 (93.4). \Vil no ==
\!;erwszej polowie styeznia.
(r.. 4). Nowy SI\CZ (933), Lwow (92.7), Pozna1Î =
Telelon 414 f 415 N-uG =
('12). Byd!(oszcz (91.4). Toru1Î (90.8). KrakÔw =
(9G 6), Sosnowiec (90.4). Grudzlrdz (900). Po- = Przy b telD restaurncia i wioiaroia _
Re ertuar teatru kfltowlckle o.
Niedziela. dnia 1 stycznia 1928 . 0 p;odz, 3.3r' wY7!;Ze m'3sta. ktôre m"j:j przewaZnie eharakter -
wi!;kszyeh eentr6w przemyslowyeh lub hand!o. wl 1eclJlcw'cJife"'4D.
"t pol. .Wielka rewja baletowa".
N'edz'el'. dnia i stveznia 11)28 ,', 0 Itod . 7,3P I.Ia m:rdzy "r,.tyzn:j \\'arszawy a reszta tveh
( ) Potar plwnlczny wybl1ehl w ub. rcde
w'eez. ..Halka" (wystep p. Chorl\Ïyny-Wedry. m:ast wynoSZI\ tylkn ID prf'cen!. Do miast re
pol. w pÎ\vll:ey przv ul. \\'01no ei Z9 \V
çhOwnen.
dr,'o drog'ch z indeksem pd 80-90. t. J. kt',rych przed
wietoehlow'cach. Zppany sic w n:ewY5Iedzo
Wtorek. dnia 3 styeznia ..Chory z urolenla". drozywa w stosnnku do \Varszawy iest 0 20-10 1."
sposôb materJaly drzewne i wclna drzcwna,
prce.
n:zsza.
ndeiy
c
la
reszta
wickszyeh
m'as!
roda. dnia 4 stycznia ..Aida".
Pezar zauwazyli drm')wn'ey a zawezwana sirat
\\ Mal'lPolsee. w b, KrÔlestwie. IV Wiclkopolsce.
u!(as:la 11:0 po pM<:C'dz'nneJ akcH. Roz
Naog61 strefv na:hardz'ej unrzemvslowione S1\ pciarna
mia ry SZkLd narazie nieustatone.

Kafewice

w}'eh. nrlda do naJdrdszyeh w Polsee. Waha- 'Y IIIJ

Teatr Po1sk1 na prowtncl1.'

Poniedzialck. dn:a 2 styeznia ..Chory z uro
lerI'a" - Bielslw,

132 od III. rozbloru Polski.
98 od powstanla listopadowep.
65 od powstanla styeznlowelto.
10 od zlednoczenla Pat\stwa Polslden.
7 od uchwalenia Konstytucli 17. marca.
7 od plcbiseytu na $Iasku,
6 00 przelecia Slqska przez wladze polsklll,
3 00 wyboru Prezydenta RZCCZYl105politel
Mokickiego.

..Alda."

t;

1139 od plerwszel notatkl 0 Polsee (woJna lCae

..,SAM'"

..fhlka:'

rownoczeSn:e strelam! nalwipkszej drozvzny: za.

; ;

I : :.agrN

! \"k;e ntr r , r

Pszczynsldcge.

nalniiszyeh kosztôw iywno ci. (P) ..GIVlazdka" dia dzlecl S7ko!nych w
roda. dnia " styeznia "Milo 6 ezuwa"  strele
(-) 1(11 uw::dze kliJentcll P. K. O. Termin P zczvnle. 23 grudnia 1921 r. cdhyla s'e w Ho

Cieszyn.

waillc eI dawnle;szych 10rll1ularzy ezek6w P. K. telu PSzczy sk'm ..Gwiazdka" dIa dz:ecl szkoJ
0.. Jako tez ':ch cwelltll<1lnel w 'nfallY na tortnu- n 'eh. Dz eei ohu s7kÙI katol:ck'ch. szkoly
lIowego typu. kt6ry uplywal z drI'cm 31-go ewall<:el ek:ej i ...kolo SO dzicei z Ochronki wzie:
(-) Wydawnlctwo ..Pot ',1 Zac"od Iuze
udnia br.. %Ostal precdlllzony do dn:a 28 lutc>:o 1.,. ndz:al w tej UrcczY5to:'ei. Dz:cci szkoly 1.
ntel" zasvfa Czyteln:lwm. Cz:vlelnicz K
1928 r. Wc wl-sllym intcresie winni Icdnak pod k:erunk'cm n uc7.vc;ela Kumali C'dsp'ewaly
k0m 1 Przy;ac!o!om pisma zyczenia kliJenei P. 1<. O. J£k nalwezc n:eJ zaopatrzy sie: S7ereg kolend. poczem ks. kan. Blekk przem6
szczeWwe'!o Nowc""o Ro!nl. Obysm:v w ..' no\Ve formularzc czck6w P. J<. O.. aby ulI'kll<lé w:1 serdccznic do dzieei. z cheea' e Je do pracy

Rzymianie mZPOCZYDan mir dn" 1. stycznla.

Chrzekijanie w na!dawnlelszych czasaeh 6. sly
cznia. poznle! w r6tnyeh kraiaeh rM:nie: 25. mar
ca. dzlet\ Zwlastowania N. M. P. (bliskl wiosen
r.ego zr6wnania dnla z noea). 25, gAldnla. dz'cA
"'arodzenia Chrystusa (bliskl przesilenla z;mo
wego). 21. wrze nia (Jesienne zr6wnMlIe dnla z
l'oca). Z4. czerwca (przes!lenie letnle). Dop;ero
w XVII. wieku zac 7 e1a sie ustalaé data 1. sty.
c;.nia Inko pocz:jtek roku.
Swleta rucllome rzymsko-katonelrle.
Po)}I lce Z2. lut ego. Wletkanoc 8, kwletnla.
Wnlebowstaplenle 17. mala. Zielone Swlatlrl Z7.
maia. Bote Clalo 1. ezerwca.

Kalendarzyk zebran.
Dnla t ItyczDla 1928 r.
KatowIce. Zebranie Zw. Powst. 1. r;T1IPY
'l<:'h. pow. bytomsklclI:o 0 II:OOz. 2 po pol. W 10

kalu ..Strzcehy G6rniczej".
I\tyslowlee. Zebran'e Zw. Powst. II:ropy ueh.
pow, zabrskicgo a gOOz. 4 po pol. w lokalu 110
Juranka.
Kr61. "uta. Walne zebranle Zwlulru Reeml
grant6w Polskich filia Il odbedzie sie 0 a:odz. Z
po pol. przy u\, J<'œcielnel 14. 0 liczny udzial
uprasza - Zarzl\d.

Dnla 2 stycznla 1"28 r.
Klltowlee. Zebranie Oddzialu MlOOzietv pr",
Zw. Powst. I. gruPY ueh. pow. II:liwieko.toszcc.
kle!(o odb-dz:e sie 0 !l:odz. 18. a Oddzialu !l'tar
s;;yeh 0 godz. 19 w lokalu St rzeehy 06rniezel.
Dnla 3 stvczDla 1928 r.

Kllto,,'lcka Halda-8rvnôw. Zcbran'e m!eisc.
kola Tow. Polek 0 godz. 3 po 001. w szkole w
Rn'nowle. Zp.branle' zarzlldu OObedzle 510
t.mte 0 godz. 2.45 po pol.
Lal'Iewnlkl. Zebranle mlelsc. kola Tow. Po
IEk odbedzie sie 0 lI:odz. 5 00 pol. w sali p. Ko
kota. przy ul. 5Ienk i ew!cza.

Katowice. Baczno!" Opolanle 1 Oletnlanlo!
zwloki IV Ich dostarezcn'u. moili- lia poiytck O'czyin;e i Bo!(u. Nast'pnie kiero
roku no\Vym. z r6wn:vm zapalcm - ia!, wel1tualnic
m'elsc. grupy Zw, Powst. SI. na ueh.
\\ el przy z)';105zcn:u zapnt:zcbowania w ostatnlel \\ n'k szkoly p. Hess wykazal slucha.:zoll1 do Zebranlc
Opolsko.Oleskl odbedzle sie W)',lntlrowo we
1 w t'blc,,:f:vm - pracowali wsp61nle nad ehwlli
przed upb'well1 terminu. Lrodzle!stwa narpdowc<:o wyehowan'a w \volneJ pow.
wtorek.
3
styeznia 1928 r. Iut 0 Itodz. 7 wlcez.
u""runtowanlcm pot!;'!! kraju i \Vzmo "e

(_) Ollely \Volnel Jazdy dIa emeryt6w, Mi- ojez 'zn:e. z<1ch caj e do jeJ milowania na sali .. trzech:v G6rnlezel" przy plneo Andrze
111c111 dobrob:v:u jcOTo ob:vwateli. Cel ten n.ster komunikacii pcdp'sal z rz dzett'e. przy. 1 prney. \Vsnst";e prawle dz'eei ohdarzone zo ja. W d,lszym cil\!(u 0 Itodz. 8 ocIbedzie siC
nlech nam prz:vsw:eca we wsz:vstkich znaiQee el11crytom i leh rrdzinnm ledc'! h:Jct s(aly lakoe:amI i struciami. a ckolo 300 bic..L. 'eh IIroezvsto 6 &wz1azdkowL 0 liczny udz:al
Vlolne) lazdy w reku. Zarz"dzcn'e to czyni ele- dz eeI ol'dau:ono uhrantami. hucikal11;. e'epla ezlonk6w wraz z tonBmi uprasza - Zarzall.
tJoczvnan'ach.
c:(Jwn zadoM i danin. 0 kt6re dawno lui \Val- bleliznl\ itp. Pompe spoleczcristwa. subwcneJa
(-) Z:!rz d Gl6wn:v RN I<obtet U ezy! P. Z. K.. gdvz przywraea emerytol11 w pe- m;asta w kwocle 400 zl.. a I!:IÔwnie pomoe wy

cbodtcwri SI. sklada najserdcczn:ejszc wncj mime dawnlej pos\adane upraw!1'cnla, "t e : JÔ\ C' ,Yd d O \ ' e r itV: I

Z zycia towarzystw.

i:V 7.en:a noworoczne wszystkim swoim
(-) WI d7.e nlemleckle wydal:v Madera. urz dzenie tel uroczysto ci ""or" za \\ dz:ceza
ZwlllZek Powstadc6w SIQSklch.
fi st. przr.d. pol:e i j fi' ader. ktôr'. w swolm eza- tl zeha ezlonkom ..I( omitetu Pomoe}' dIa dz cci"
Czlon]{ln'0111. Kn uzowa, pre eska,
ie zdezcrtowlli do N emlee. sprzedaJae kapi- z P. pulkowllIkown Bukowsllq na ezete. !(d 'i pa
Kr61. Huta. Zarud oraz czlonkowie arup,
(-) Od RedakcU. Nast l)ny numer tllnowl Ttiem'eck;enm J<rieblowi. ofecrowl ln. rie te nie szczedz:lv trndu 1 z bic!(tiw. ahy mleJse.
Zw. Powst. SI. zasylall\ tl\ drolla swenl'll
formacy]nemu Il dywizll Reichswehry. watnc I:winzdka katdemu dzlecku na dlugo pozostaln

,.Polski Zaehodn'cj" uka e sie w ponie

d"la!ck 2 st:vezn!a w odzinach zwy
\dych,

;'''ty mobilizaeylne zna'dujaee s;e w knlelowYI11 Vi pam:c:ci.
kOIl1;sar)ne;c policli panstwowel w Katowleneh.

baonowymu. tow. bronl lienrykowi Maletnemu.

pujserdecznielsze h'czenla w dnlu JCII:O urOOz;n.

KruL Huta. ZarZl\IJ pl1Côwki Zw, Powst. t.
zost"! przcz N:cmcolV wydany z powrotem \\Ia- (P) Mlesh:czne, targl na bYd O 1 towary kra
polsl('m Jako ..uc' tl'\1IY c\1dzoz!emlec". nr rsk!e odbcd sie w Pszez 'llIe w roku 19Z : na IIch. pow. opolsko-oleski w Kr61. liucie zasyla
(-) Baczno wyborcy-Polacy! Na. d7.0m
Madcra wywiad nien1'ecki chclal lIiy do pracy t:ma Il sty z11l,a. 8 lutego. 7 marca. 4 kwletma 11 drogl\ wszystk;m czfonkom lak 1 sympBt 'kom
rodowe Chrzcscijalisklc ZJednoczc!l:. r. ÎllnYI1J ode'nku. icdnak po niepowo zen'u wy-' bydlo. kWletll a kram,ars!\'.'o. 9 lI1a)a, 13 ez rw. plac6wkl ..Dos:elto NoweRo Roku". Za zau"
1 !(O wlallzom polsk:m. Maderowl grozl dwu- ca. Il 1 pca hydlo. IZ I.pca kramarstwo. 8 s crp plac6wki: (-) A Krawczyk. prezes.
J1racv przypomina wszystkim w"bor. oktnie
wl z'enie. It'n. 5 wrz l1in. 10 patdz'ern ka In'd'n. Il pat
com-Po!akom na $I sl\ll 0 obowl:tl.!\!1
Powstadcom 1 Kr6L Hut, 1 okollc,!
sf1rawdzenla, czy nazwls!m wyhor ' 1
(-), 0J1 1 dIa bezrobotnvcb. Mlnlstcrstwo ; ekt: r b J : \ P dkal / Ut t
Zarzlld Wydzlalu polllczonyeh Irup Zw. Po.
cz!on[,ôw Je o rodzlny, uprawnllln"ch a r.p ; ; .s I ;I c ie 1\
wstnt\c6w
$1. w Krt\1. "uele przes1'Ia ta drnll:l
\II U t pll\t k.
do f«oww:mi:J, zostalo zamleszczollc W
c7.lonkom Rrup: Bytomsklel. Chorzowa. Olt.

spl lc wylJorc'w.

al<cii
bezp!atnc
w!;Mln:sterstwo
ln bezrobot- czes'h'e-c
Sl q Sllta
IIrm dost
lia rczankl
z 1110.
kel!; te
przeka.
el! .

wicko.Toszcck:el. Klimzowca, mlelseowel Kr6L.

Mac'eJkowiee. Nc'.:.;yeb "alduk. Opolsk'eJ.
Tvlko \VYJ1.1len cnl w splsle wyborèo\\' za,lo ,magistra,tol11. ktÙrym przy na!o w porozu- (?<> 8ezprz 'llladno chmstwo czeskte. W Sta t:uta,
Slrzeleck'el 1 Zabrsklel oraz I<lubowl port.

bçu<l mlcll prawo fosowanla.
Ien.u z 111Ï1l'sterst\Vcm komulllk eJl laknaldalel r 11I Mie c:e z Jdo pol>kn szkole rO\\'$z ehlll\ na . Powstanicc" Klimzowlec:. oblcm Kolumnom 51
Il;:jee ul i przewozowc na koleJach. k\Vntery wo)skowe, Pom'lIIo zabicRow p-r.ez :;Itarnym w Krôl. Hucle. Jalr r6wnlet Sokeli Go
8plsy wybol'cze El! wylo one do Pli
(_ Z.lazd sanltarny. W styezn;u 19Z8 roku c lc tygodnie $ kole zaJmowalo volsko. bo szko
h\1czlle o przcr.:rjdtl od dnla 2. do 15. ::ty min:ster 'kli\dko\\ski prolcI<tule zwolanlc zJazdu 1: pol<k1 dl" { - ", t

I bi Pocztowyeh w Krill. Huele. w koftcu WS&yst

s1'mpatykom nnszego zwll\zku ..SzczdliwcgO
czula wh;cznlc w lolmlach wszvstldch I:aezeln kôw wydz'alu zdrowla ze wszystklch cie zdolano wypros!6 u wladz ezesk'ch. te usu k;m
Nowe8'O Rokul" - Za Wydzial: (-) A. Kra...
wolew6dzk'eh. Ziazd bedzle mlal na lIIeto wolsko 1:0 szkoly 1 starosla Irysztackl \\'y czY'k, prezes Wydzlalu.
o:nvodowyelt komisyJ wvborczych. 0 urzc:d,'w
cclu omôwlenie calclto szerc!':u sprnw. zwll\l:a- l1Iôgl na prasle polsl(cl, unTlcszczenle komun\ka

Siraty. '

gloszonych przez urzr:dy gl11lnne 1 magi "1'eh z przvszteml znmlerzenlaml lIanltarneml tu. ie sprawa oprotn.enla szkoly w 5tarcm
Og. Zwlqzek PocIoflcer6w Rez.
sk:ch. Jakiet Icdnak rozezarowan\e spotknlo
Wszystklm !zlonkom OK. Zw. PolIo'. Rea
(-) Zamlast tyczet\ noworocznyeh - zlo.
Pol: k6w. gdy po zamieszezeniu konlunlkatu w tyC&Y ..Doslego Rok.."
tyl dr. Ign ey Nowak z I(rôl. liuty kw. zl, 70 na
prasle spostrzcgll, te wolsko ezcsklé z po\Vro.
ZarZild OkrQ'owy 0.. Zw. PedoL Relo
çdc Z. 0, K. Z.
Icm wraca do szkoly w Starem MlcAcio a dr:icel
polskle w datszym cil\gu szkoty nie mal Il. Oto
(--) NaJdrobzo mlasta w Poisce. Jdell dro.
Dywany, Chodnlkl , Plrankl
l
ed8ktnl
odPtlWledzllln,' WIII.or Orlu w K..
stowno
6
czeska,
W
taklch
warunkach
mamy
h'znç art\oku!ow tywnokl w Warszawle przYI.
Unoleum, Koltosy 1 Maty.
r(1blé ElIode potsko.ezcskl\. Jest tG Dtzyltrid lowlclch. - Uruk O,uklfnll Stilb, II 1 l'cr.
micl1lY za 100, to otrzYl1lamy nastl;pull\C:Y (lbrnz

rZl\du. . Mie cle zo tala zalatwlona w my l tyeze pol

s. M.nc...

......... ..... 8-.. Il.'. '17

d..ozYtny' m:ast polsklch: Warszawa I st mla.

najpospolitszego chamstwa.

CK:P.. Katowice. ut. Batorelo IIr. J. Teleloa .... '

1
. .--J

,

r

.Ivele ,sltortowe
" 1 W1Icllowanle '1Izwc_ne.

Nr.l.

POLSKA Z'A CRODNI.(

Str. S

Z oton NoweRO Roka.

Kalendaruk dzlsleJszrch zawod6w pllkarsklch.

PolI.1 Komltet OI!mplJskl sklada eerdeczne
lrelenla calel prasie polskleJ. kt6ra tak owocnle StadJoll I(r6lew.lla n.ta:

Bytom.

wspôlpracuJe 1: Komltctcm w szerzcnàl !del oUm. IlS. N Katowice - Amatonkl KS. I(r61. nuta.

III)sk!cl w'n'd szcrok:ch warstw spaleezenstwa.

tyeZilc SzanowneJ Rcd,kcJ1 dalsze\to po. 5tr : "t: :g f:: ygah'ce za wody 9 ml.
plmy, te dalsza \\"Sp6Ipraca zapewni spartowl Roisko KS. 07 w Slemla.owlcaclL
1(5. 07 - PoaOJt K.towlce.
polskiemu stworzen:e siln'ych podstaw moral.
nyeh 1 ml1terJaln}'ch dia powodzenia nanel re.
my'lncgo rozwoJi1 Jcl pccntnesto plsma. nie wat

orezentacll na Inzyskach IX. OlimpJady. '

1'1 zyni6s1 nam rzecz epokowa - zorganizowana
p moc dIa spartu 1 wvchowania lizycznego z.
strony sfer rzadowych. a w lad za tym powsta
Pat\stwowego Urzcdu \Vychowania flzycl:
7ICI. ..Sportowe Bluro Prasnwe" 710. nie
nego, utworzen'e calej sicci wOjewtédzklch. po..
l',,rasza 0 telefonlczne zapodawanle wynlk6w w wl3towych 1 m;cJsk'ch Kom:tetôw Wychowani.
Pizycznego. bogate subsydja rzndowc na cele
czasle od 16 do I!odz. 21.
budownictwa sportowego. wydatna wspOlprace
rzqdu z przedstawicielstwem wlata spartowe
1(0. Je 1i kolo tego wielkie!:o laktn zogniskule
my samorzutny. a wc!af potetny rozrost orga
7.0()by na naJwytszy dzl mofllwy wysilek. n,zacJi sportowych, jeW zb!lansuJemy dorobek
gdyt stanie w rozlieznyeh konkurenc!ach do tysieey za\\'od.)w sportowych. wzmocnimy gO
wspolzawodnlctwa z szeregiem narodôw na are blaskiem zwyc:estw naszei hipplki, rekordu
\Ilszechg\viatowe.:o p. Konopackiej oraz szeregu
nie olimp:;sk:eJ.
RozpoczynaJl\c Icn nowy rok - redakcja illn 'ch pot znych sukcesôw na forum m:cdzy
..P":$;Ii Zaehodn:cj" rzuca pofegnanie odchodzl\ l':.rodowem - 10 rok ub:cgly przcdslawi nam sic
n;e Jalowym. szarym pasmem dni. a okresem
cemu J oku,
rwacego pcdu ku wyzynom tezyzny moralnel 1
Sportowl Cz 1

DIa.. Katowice - th_ 09.

.

Sportowl aeif - zawodnlkom chwala.

OUlaa Mlnlsterstwa W"znali ReIlIU

Rok stary przepadl w bezmlarach wleczno
cl. N:e przepddly lednak "raca, wys:lek 1 trud.
aych 1 Og\Vlecenla pubncznego.
pon;es;oIlY przez tych wszystk:ch, ktôrzy uko
Mlnlsterstwo W. R. i O. P. w dnlu 13 Itrudnla chali Ictyzne lizyczna 1 wszystkle leJ przejawy.
19Z7 r, zwr6c:1o s'c do Kuratorj6w Okre!:ôw Organizacyjna praca lIaszych old boys 1 WYCZy
Szkolnych Iaskiego Urzcdu Wo!ewôdzkiel{o l'Y zawoon:kôw w sporclc. daly w ub;eglym ro
(\Vydz;al O wicccn:n Publ cwesto) oraz Lice""1 kit nietylko pcdwal.ny do dalslego rozwoju wy
Krzcmicn:c:ckiego z pismcm trdci nnstcpujqcej: c:,owaIÙ lizyezncgo, a rowniet i przyklad. te
MPolski Kom:tct l,;rzysk Ol:mp;jsk:ch zwrécil przy dobrel woli. wytrwalo cl 1 zgodneJ wsp61
Zawodnlkom Chwala!
a.e do spoleczeilstwa z apelcm do skladek na plaey mot.na zdziala bardzo du o.
W roku ubieglym zdzialano wiele. ale to
A na nowe dni mlOOziutkie o 1928 rokn, sl<la
rrccz udz'<:11I Pvlski w IX. Ol:mp!adzie ktôra
"wielc" Icst Jeszcze daleklem od ..dosy6".
da C:l.lemu sportowi polsk:em tyczenia i pozdro.
odb"dzie siC w r. 1928 w Amstcrdamie.
Ze WZ!1:It:du na nlczmiernil donioslog te) spra 1 lcgnajl\c te:! stary rok i stoll\c na pro>:u no wicnie haslem ollmp]sk:em:
"'''Y 1 na jej wicll,'e 7.n ezenie propa>:andowc. wego. tak n:cslychanie watne o dia Zyc;a spor
Predzell - SlInlel! - W,.teJ!
zecl'ea Kuretoria ZWTl\ci sie do nauczveielstwa t/Jwego, roku, w ktôrym sport polski mu si sie

podlegh'ch im szkM. t.v we7.\\'an'e 0 pomoe p'e
rietna, z h'kiem wym'cnionv Kom:tet w\'sh.pi do
orurriz.cyj naucz,'c:elsk'ell. znalazlo wgrôd n;ch
1.1£ naJtywszy oddiw,ek.

Adres P. K. 1. O. \\'arszawa. \viejska Il.

Konto P. K. O. Fund"HII Ol'rnp'sk'e..o 14.450,
(-) Dr. D:>hrueki. Minister."
po!ski Kom'tet Ol:mpi!ski. op'cralac s'e na

tr ci le;:o ck(,III,ka. Wyst so\\'al P'SIIIO z progba
u zontan'zow"n'e akcii nroDa-:alldowo-zbI6rko

we) na rzeez fundllszll Olrnpi'sk e"o do naste

tlvJllcych orstan;z:1cvi lIallayc'elsk'..h:
J. Towarzvstwo Nallcz\'cicli 7.kôl \Vytszych
1 redn'ch. \Varszawa. []racka 18.
2. Zwia1.ek Zawpdo\\'\' Nauczycielstwa Pol
&kkh zk6r rc"n'ch. \\'.Hszawa. Chm'clna 49.
3. Zwii\zck Polsk;e",o Naucz\'c'c!stwa Szk'\1
pc,wszech'1ych. \\'arszawa. M rsr.a!kowska 123,
4. lowarZ\'s7.en'c Chrr.. Narc{1. Nauez. Szkôl
Powsz.. Warszawa. Senatnrska 19.

.

Komunlkat Mlcl5kie !:O Komltetu WYCh,

fiz. 1 Przysp. Wo.! lmr-'clI:o na mlasto
Krôlewslu\ "utl: 1 Chorzôw.
\V dniu 23 I(rudn'a 1927 r. odhylo sie w Kr61.
Hucie w sali pos'cdze(1 Mas:istratll 0 >:c.dz. 18 pa

sledzenie nowozat\\'lc d7onc;:o Mic'sk;e.:o Ko
fT1:tctu \"\'ehowa nia flz\'cznc"o i Prz\'sposoble

ma \Voiskowc"o. fY'd przewodn:ctwem prez
miasta dr. paltcnst ,na.

Posicdlcn'c 111;;'10 chuakter orl!anlzacyjnv,

Organizaei.KoIII:tc.IJ.I PO I.!kpu tytu"waniu przed

stawia si n?stçpu;aca:

Prezes: Prc7.. m: sla dr paltenstein. zast.

/lrezesa ppu!k. dr. \Vl'Ikow:ek'. Dow6dca 75 p. p.

t Garnizonll w Krnl. fiue'c. sekretarz k pitan

Marmllrowicz \Vlad, Dow('dca Kadry Instnlktor
skie! KrÙI. Huta. Zorl!an'zowano tr7.y sekcle a

mlanowicie: 1. Zuz"d Towarz\'st\\'a Stadjonu
Sportowe!:o W. f 1 p, W.. 2. sekcla W\'cho\\'a
nia fiZ\'czne"o i Przysposob:en:a Wojskowe.:o.
J, propal(andowo-praso\\,a,
Sklad osobowv pos7.cze!:6Inyeh sekc!j lest na
6tcpuiae\' :

Sekcja 1: Zarz d Tow. Stadjonu Sportowe>:o
W. f. i P. W. Przcwr.da'ezncv dr. Zas:6rowski.
wicepr. kap!. Herzo>:. zastçrx:a. sekretarz kopt.
JIIlarrmHowlcz. 7.astrp.:a p, Kra\\'c7.yk. skarbmk

I\\orltz i Am terdam;e. One to sprawia!". te
polski gwiat kultury lizyeznej ma przed sob"
cd jasny i okreslonv. fe n:c n:c zdcla odwrôci

kgo uwagi od wytçionej pracy nad !:oonem wy
stapienicm w szrankach olimpijsk:eh.
Nowy rok zastale elite sPJrtowc6w polskich
w obozach wiczebn 'ch. prz, wyte:ionych tre
r.,nl(ach. pr6bnych zawod ch. zas naczelne wla

(.as od chwlli. kiedy awan::ardy polskich zao
woon:kôw w osobaeh narci rzy hockeistow 1

c,rmpijsk'e w St Moritz. tacza one bcd"

wstepne hoje 0 dobre imie Poiski. a h'msamem

!!.I6wne sily dalej szykowa s'e bed:\ do ..reneral

rel(o ataku na igrzyskach letmelt w Amslerda

rrlÏe.

roIIBW nfertOl1

\V ten sposôb cale picrws7.e pM roku zeldzle

n przyg:otowanl.ch do >:16wn\'ch I;:rzysk 1
d u!:ie szd m:esicey czcka hedz'e trzeba na
skutki wyt ionei rracy i \\ zmozOIn'ch staral\.
Leez sklltki te Il1I1:,za hvé dmlatn'e. Jesli ho

na sprzedaz wJasnej nieruchornosci, skJada l<tcej

si z dwupi trowego dornu 0 7 oknach frontu,
oficyny, rnagazynu i niezabudowanej przestrzeni,
znajduj<tcej si w Siemianowicach przy ut. Matejki

r.adzwyczai sol:dn\'m prz\'!:otownniu hezwarun
1>0\\'0 I!czbe zwveicstw powicks7.v. a W olim

nI'. 13. Obszar calosci 1310 O1tr 3 .

pl;skic) tabeii narooôw posllnie sic \,'ytcl. 

Przetarg na poctstawie zloionych, zapiecz 
towanych ofert odb dzie si w dniu 14. stycznia
1928 r. w lokolu Banku.
Termin nadsylania ofert do dnia 13. stycz
nia 1928 r. godziny 13-ej.
Bliiszych szczeg616w udzieli Bank Oospo
darstwa Krajowego, OddziaJ w Katowicach, co
dziennie za wyjéltkiem niedziel i 5wi<tt od godz.
l1-ej do godz. 13-ej. Bank zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru wsr6d ofert zlozonych. 2378

Patrzl11Y wlec m alo w rok olim;>ij,1;i. Itd 't

\"edlu;: wszclkie>:o prawdopodohicnst\\,:1 hc:dzie
C'1 rokiem wspania!ei Drac\' wielkicil amhici!. he

raicznel!o na!)eC:a sll oraz doniosle>:o sllkce D
nd wielkicj drodze do )auru olimpiiskie>:o,

Radie.
J:;A,
Program audycj1
NA NIEDlIEL 1 STYCl!'\IA 1928 R.
Prol:rarnv polsklc.
Katowice, lala 422. Godz. 10.15 - transmisla
l1abozer\stwa z Katcdr\' Poznar\skie!. )2,00 - sy
>:nal czasll. kom. IOlniezo.meteorologiczny. Il.10
_ . transn1's,ia konccrtl1 z l'iIIl. \Varsr.awsk;el.
15,00 - Noworocznc i.\'C7.cnia Kaplana hlskiegO
dia Ojc7.yzny - \\ VI!I. ks, f)Talat Kapiea z Ty
.:.Mw. 15.15 - transmisia koncertll z FiJh, \Var
s7.awskiel. IR.. O - kf1l1mn kat P. A. Tu 18.45 
rùzmaitosc'. 20..10 -, Iwnccrt \\spOln\' stacli \Var
szawskiel 1 Krakow:,kici. U.JO -- konccrt z kaw,

Szvmmiski.

'Sekeia 3: Propa>:alldnwo-prasowa. Przewo
dn:cz"cy dyr. Boryslawsk;. czlonkowie: por. 00

. Atlantic".

Warszawa, lala 1 t t 1. Godz. 10.15 - trans
misia z Katcdry Powatlsklci. 12.10 - koncert

'ci ski. prof. bln.:ki. prof. Sz\'mOliski.
Na zchrall,u przvicto ponrdto do w:adomo cl

z 1'1111. \\'arszawskid. ntwor\': Bacha. OOllnoda,
Nosko\\'skie;:o. N c\\'iadomsk'c"o. Debussie!:o i
in.. 15.15 - transll1's!a konccrtn z FiJh. pœwiO
cone!:o tw6rczok. C7.a!kowsk'eJ1:o. 20.30 - ko,,"
cert wspÔlny stacH \Vars7.a\\Sklel i Krakowskiel,
Krak6w. lala 566. Uod7.. 10.15 - transmisJ.

5pra\\-"07.dc'n:e z hlldo\\ v tad'onu 1 dalsze plan,'
t-udowy. kt6re oh zcfll:e zrefcrowa! p. mt. <::\\'1.

:tewicz. spra\\'ozehnie skarhn'ka p. P:ety 1 bud
ict Kadry In truktorsl,.ici. oraz uchwalono 5Z0
teg wniosk6w a mianow;cie:
a) utworzy.; pohki klilh sportowy POO nazwa
MStadion". do ktÔre.:o wybrano prezesem p. prez.

nabozetistwa z Katedrv P07.nat\skicl. Il,10 

(j) powodzi wszeffiir.b muda£..

transl1l'sJa konccrtu z \Varszaw)'. 15,10 - trans

mis;a koncertll z Warszawy. 10.30 - koncert.

prstvdzÙJ)J/f12

"BLASKOLIN"

22,30 - mll7.yka tancczna.
pozna". lala 344./1. Godz. 10,15 - transmisla
nabot.clÎstwa z katcdn'. 15.15 - koncert. 2(HIO
_ ooczyt p. t. ..0 turystyce z;imowcJ w Tatrach",
12,30 - koncer!.
Wllno. lai a 35. Oadz. 16.15 - transmls!a na
botcr\stwa. Il,00 transmish\ z Warszawy. 20,15

MYDtO BENZOLOWE

koncert poswlecOI1Y 11I117.}'Ce polskieJ, 22,30 

"biaf!lm Ifrulrlem"
i est

t::omitetu prowad7.0nv wytrawna reka prez.
Spaltensleina daj zupelna gwaranclc:, te praca
...eJdzlc lia wlakiwe tory.

bo 'pierz i r.zJlsci w.sz!J8!1fo!

Uasfo onmpllskle.

Wiel/fopof.sffa (JJy!wornia. O;ernia!2a

"B LASK/'Sp,AKG.
!Po%nari -a te je f18TCin/10lùSlfifJf}o5

Rok Ol!mpijskl.

CJ

wiem sport polski ezter\, lata temn. hiorac pierw

szy raz udzial w i.:rz\,skaeh he iadnych pra
wie przygoto\\'an - zdolal c.dn'e dwa zwy..
clestwa i na czterdziesci pie konkuruiaeych na
rodôw - zala dwudzieste p!crwsze mieisce 
te' po czteroletn'rn intenS\,\\,l!,'m rozwoiu. po

nranek, p. !I\:chalcnk. prof. Zdcehl:kiewlcz. prof.

Ohowiazklem rzeszy portowel lest, da

Itotowania Poiski do I.:rzysk IX. OlimiadY, w St.

bcsleil(h'lstôw wyrllsza na 11. Z'fT1{)we Igrz 'ska

rozpisuje niniejszem

Sekcja 1: W\'chowallia flzyczne o 1 Pny
sposoblcllia \Vo:s\o\\'cgo, Przewoon. int.. ta.
heeki, sekret1rz k,1Pt. Marmurow:ez. czlonko
\Ille: prol Markowshi. prof. Pcterowna. p. To

Icrzyska 1'(. Ollmpjady. bezkrwawe zmala
.Ia siC przedstawk:lcll t"iyzny lizycznel naro
d6w calego wlata. cdhrda sic: lut wroku 1928
w SI. Mor:tz 1 Amsterdamic.
Poiska na 1.awodach tyeh nie tylko mus\ by
otJccna Iccz 1 za!l\é m:elsce odpowladall\ce Jel
. anowlsku mocarstwowemu i odwleczneJ kul

finalcm tego splotu wydarzet\. a zarazem pa
letn" przy rywkl\ do nowelto okresu Sl\ przy

orl(an!zacyjnych. Zaledwie kllka tYJ1:OOni dz!eH

l' Pieta. zast. jnl. (;wilw,cz, refcrent sportowy

w mies'aeu maiu lia stad'on'e sportowym.
c> aby Kom:tct zhicral sie stale raz w mle
claeu w ostatlli pirtck rniesil\ca, oraz Inne 0 cha
tek terze wewn trzllym.
Kom'tet aczkolwlek w skladzie nledutym, bo
zaledwle 17 osoh. ro7.wija bardzo ener lc7.na
dzialalnog tem konlcez'!Ïc;S7.a. te praca W. P.
, P. W. na tercn'e Kr(,1. )'lIIlv i Chorzowa zaczy.
ni z tacza coraz szcrsze kreltl a sk!ad osobowy

flzyczneJ.

dze sportowe - przy gor czkowych pracach

I n D PO BrJIWB BiowegD 1 liBI w KBtOWi[BtlI

"ror. SZYll101'lsk'.

I'altcnsteina.
b) wn:osek w sprawie roz.:rywek mlodzlety

roku. w palsklm wiecle kultury flzyeznel
wy by nie mpte. Bo oto rok ubiegly na ra

sracyeh weia! polach odrodzenla flzyeznell:G

nluzyka lanecznn.

Koneerly zuranlczne.
Wroclaw. laI. 3U.fI. Ood7., 9.30. !Z.OO. 16.00.
111.00. - Pr lI:8. lala 348,9. Godz. 8,45. Il,05, 12.00.



wldz:e . czcm w tyclu naszcm bedzle too nowy
okres C7.asu. Jegll w bilansle ubleglego roku nie
Izucl slO nam w oczy nie powatnlelszego: logl!
w planach na prz 'szlog nie uchwyclmy IlIk:elto
(\gnlska, sllUpla)ilcego nasze dilten:a i wys!lkl 
stanlcmy na prlelomic czasu w nlepokolu. a lasnn
f la tyc a zamrcczy sie eh,"ur" nlcpewno cl,
o tak'rn sta'l1le nlepewno cl, 0 dezorlenlacll,

O.Anle Stary Rok - zaczyna sie Rok Nowy.
wIl:ystko ze s:cble. ahy przez wzmotonl\ praco
1 po&wlc:cenie w"wa)ezy I:UZCzytnc mlelbce Na przelomle tych dw6ch lat my 1 nasza mlmo
woll zwraca s;e wsteez 1 dlu!lim spo)rtenlcm
bllrwom polsk:m.
Obowlukiem spoleczelistwa, W Im e wlelko ogarn!a l1I;n:one dwana c:c m:eslecy. Co przy.
kl Polskl lesl. usllowanla te moralnle 1 male Illosly one lIowcgo. czy powiekszyly dorobek
lat ubleglych? -- A nasII:pnle wzrok pclcn na
rlalnl1 poprzcf.
dzleJi zWlacamy w pu;yszly 1 staumy sie przc zachwlanlu sie woll przy narodzlnach 1928
Polskl Komltot OllmpUûL

Ib.3D. 20.00, 11.00 - I.ondvn. lala 361. . Godz:.

10,30, 15.30. 21.05. - Omo. lala HI.2. OodE.

f.45, 10,30, 18.00. 20.00. - langenbera. lai. 468.&
Oadz. 9.00, Il,15, 13.00. 16,30.
Opery 1 operetkl,

Wroclaw. lai. 322,6 Oodz. 18.00 - .. plewa

cv Norymberscy". opera Wagnera. - Kopen
hOgo. Inl. 337. Gpdz. 10.00 -- "Ksiein:czka
c 'rku", opera Kalmana. langenberg. lai. 468.8.
OOOz. 19.30 - "Zaczarowany flet". opera Mo
zarta. - 1I1onnchJum. IlIln 535.7, Oodz. 18.00 
.. piewacy NorYlllber5CY". opera Waf(nera. 
11II\'Or511nl. lala 1050. Godz. 19.50 - ..Most ml

lo ci". opera.

a

POLSICA ZACnODNIA

Sir .,

"

W..LOWY

"Roau."

Karol Haase
ul. Jaglellor\ska 7

liedo.lakladJ pram
Katowi e, Fraocusu 10

Te/don Nf. 113
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lniienie [en

Najwiçkszym koncemem bandlowym wçgla g6mœll,skiego jest
.ROBUR- Zwi'lzek Kopahi G6rnosl'lskiCh w Katowicach. Kiero
wnictwo Koncernu spoczywa w r«:kach wybitnego przemyslowca
p. Inlyniera Alfreda Faltera. Wydobycie kopaln do koncernu tego
oah,zëtcych stanowi ponad 1/3 cz<;sé og6lnej prado w la na G. SL
Do koncemu wRobur- nalet'l nast«:pujl}ce towarzystwa g6mlcze:
1. Rybnlckle Owarectwo W glowe w Katowicach z kopalnlaml:

Od 1 paidzlernlka cen
znltone Jak nastçpuJe:

Koszule
wierzchne
ylko prasowane '0 b
,rane 1 prasowane" g.
:mule Imkm :0 gr liit!

Anna, Emma, ROmer, koksownil} Emma i fabrykami brykiet6w
Emma i Rômer.

Kotnierze
JOJedyricze sztywne :laC l

2. Oodulla, Spôlka AkcyJna w Chebziu z kopalniaml: Gotthard,
Pawel i Litllandra.

.vyl./adane sztywne 25,

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

wyk/ad. ml ltld 5[

3. Wschodnlo - 06rno lê\skle Zaklady Przemyslowe Mlkolaja
hr, Ballestrema w Rudzie z kopalniami: Wawel, Wolfgang,

5 "Wiktor Struiyna :: Budowniczy
Kral. Huta, ul. Kopernika 8. Tel. 13-12 i

hr. Franciszek i koksowni:,! Wolfgang.

4. Dyrekcja Kopahi 1 Hut ks. Donnersmarcka w Swi tochlowi.
cach z kopalniami: SI:,!sk, Niemcy, Donnersmarck i BIOcher.

MEBLE I '
Pr.edslttltlors.wo ltudOwla.. 5 got6wk i na rat y poleea
wszelklego rodzaju za

Robot Y nad- j podziemne, Budowa gmachôw, 5

.

5. Huta PokojiJ, Sp61ka AkcyJna w Katowicach z kopalni
i koksowni:,! Pok6j.

Swlçtochlowlce
W.
Pogoda 1

fabryka wyrob6w eementowyeh, t. j. gult!<6w (syst. Uelgeral mletnlk6\V :
tel-helonowych. rur cemenlowych wszystkleh wymlar6w. Sporz4dzanle: Bytomska 15 - Tel. 505 !

6. Owarectwo Waterloo w Katowicach Z "opalnil, Eminencja.

2230 planow. proje t6w 1 kosztorys6w. :

7. Owarectwo W glowe Charlotte w Katowicach z kop. Charlotte.

Zaprzysl tony rzeczoznawca s4dowy dia S4d6w. S4du Okr. w KatowlCllch. E

Wszystkie wyzej wyliczone kopalnie nalet!\ wedtug klasyfikacji
G6rnosl,\skiej Konwencji Wt;glowej do klasy 1 a, a w«:giel przez
nie produkowany pobierany jest w kraju i zagraniCél przez wszyst
kie galçzie przemystu, przez gazownie, na opal domowy, i t. d.
Poza zbytem krajowvm eksportuje koncern ROBUR swoje pro
dukty do Austrji, Wf:gier. Chechos!owacji, Wtoch, do kraj6w
baltyckich i s'<andynawÙich, do Rosji i l d. Koncem ROBUR

Szacowanle dom6w. hypolek. spadk6w, spornego lokalornego 1 t. p. 5

.11. Il' "11'1 1'" 1 1 Il..11... Il .................1........ Il 'U" ......
........
. ........................ ............. ........0. ..

lia 5-10 ratl lia 5-10 ratl
..,SIATHIO\VKA IIII
Katowice. ul. Mlyflska 7 - Tel. 1778

:(tIJ, .'-o..I.,t;.. fi ;;.,,,.... -. ___'" . . ,

WJdaJe wsze'kle towal'Y. Jakoto: ubranla, obuwle. meble,

K oncern posiada r6wniei w Gdansku i Gdvni wlasne towarzyst\\'o

translJortowe pod firm ..1tO]'.X.' B'" Polsko-Skandynawskie

porcelanq, towal'Y tekstylne, futra, blellznQ, kordl'Y, d,wan"

masz,n, do sz,cla, Instrumenty muz'Clne 1 t. d. po cenach
got6wkowych na 5-10 rat mleslecznych.

Towarzystwo Transportowe, Sp. Akc., kt6re uskutecznia przeladunek w<:gla
wc wlasnym porcie przt:'ladunkowym. W ostatnim czasie koncern ROBUR

.. -- lia Iwieta wlna i likie....1 .... -
... .............. .......................................

nabyl kilka wi kszych statkow morskich i ma zamiar utrzymaé za pomoq
wlasnej flot Y handlowej, stale lin je okr towe mi dzy portami Gdynia
i Gdatisk, a gl6wnemi zamorski mi rynkami zbytu.

207.')

.

. . t '" 'f';

utrzymuie w kraju i z.agranicz:,! liczne zastf:pstwa.

Sp6tdzlelnla kred. tow. dia urzqdn. pat\stw.., cYwllnych 1 wo}skowyc

T erpentyn a, Po k ost, 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"

Kwasy tluszczone Wszelhie'Drub.i

Oleina i wszelkie
chemikalje dostarcza

d'a Urz dôw. Cr"anfzacfl.
'C()wnrr,vsfw 1 prywafnel
IIlIenlell d()s'arcza szybllo

Drullaruia Slqs'ka

Fo KASTALSKI
8Ielsko, DI. Sobieski ego 33. Tel. 2140

Sp6Ilea:. ogrCIDlcs.odpowledzfanNclq

Katowice,
lfWar" Dih 8aforego2
, rd. l£oje,_zId 15.

Gt6d - bieda - n dza!

!ma K ! !

czeka kaZdc<To kto nie uwzglçdnia wan ' où 15. 1. 1928. Zgloszenia do ..Poiski Zach."

Unle...n....

\V pi:r;szym rZf:dzie pod; PokÙi umeblowany. 2435

wyrob6w kra,jowych!
bo pomnata bicdl; w kraju 1

zgublon. kslateczkç woJslcow wystawlon. przez
P. K. U. Katowice na nazwlsko Ma k 5 Y mil j a "

06 r n 1 k. Pszczyna. 23,!t

111111111 J 1 J 1111 J Il J 1 J J 1 J Il Il J J Il Il III J J J J 1 J 111111 Jill J Jill J Il

1Ii 
"'1

,: G6rnoslaska Wytw6rnia Wagon6w i Masl,n
q
\ i'

Sp6tka Altcyjna w Katowlcach

... ................;;....................o.........................................................0.................

1, t Geneli:'al..e Przedstawlclelshro ... ..r..da. .nltkol.IOllller.v dl. .arowoz6w SysL H...ïioal..r........ ...
...II e Pols.a . Iolbre.
II,

, Il

l,

"lelaron .7:&
15;;3

l"

,........ .78

Zarzl\d Centralny w Katowicach, ul. Mfckiewic '\ 1
Fa b r y k i w Tarnowskfch Oôrach f Lasowicach.

,
Wasonv
lo.aro.. n......ln. 1 ...ko...... Clittlcl oka. ...on....... .....

konsll'lIlIcI. lel.an. 1 clac....e.

1

,J

Konto P. 1{. O. Katowice nr. 302640.

Konto bankowe: Banque Franco-Polonalse.Succursale, Katowice.

1'\t*:; J;: :. i?! :: : . : ";r. .:; f /: :;:4
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POI.SI(,{ 7.AC"ODN A

,Str. .,

Nr. f.

Wzg6rze WanjUry
roda wieczOr i czwartek

wlelille

. .qfeJr: . DfedmaleJr
2..go sfcycZDia 1928

.1Iilllcalticle
Dobrych przyjaci6t znawc6w zaprasZi

Gospodarz.

Su1zDI.e .. Plaszcze

Xos'ju.u'Y .. 8luz.i
XosljlaD'Y wl cz.owe
Pul wr'Y
£UDJ'berja'hs

Jedwabie

Malerjaly welDiaDe
iJ1IsaDJify .. Koroùi

".

f SI¥ki Handel Skor l
Katowice, allca Marjacka 33, Tel. 152% 5

:: dostarua w ka!dej lIokl ::

'.14 ".

_ Krupony. pof6wkl. karkl. btankt, _

fJiJ';'6

tI'
fJ. /.l'f!
()
: £"e

fahledry. rlndboxy. boxkalfy. gtem

zy. futrôwkl. . Kleje: Apopol.

Wrr6b cholewek 1 tenek
1480

_ I i Formol. Rozpuszczalnlk. Gumllez. ' 1

.
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BAZAR OKAZYJNY

eV e ';'

E, Twardzik

Bielsko - Strzelnicza 1.

Gramofony i plyty

fi. KëDigsberger

\vypoiycza sie w

Bazane Okazyjoym Bielsko . Strzeloicza Nr. L
Zar6wno zakup 1 slITzcdaz wszelkich nowycL
i zuiytych artykl1low. Jak instrumcnty muz 'czne
i p:erwszorzcdncj jakosci struny nnlzyczne stale

Tel. 21J63 Xa'owice al. Pocz'owa 2 Tel. 2.63

1 tanin na skladzic. 2421

. - t 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Q

Slowa. wYPowi,dziane do p, Dr. B. Malczyka
o Il. Dr. Golonka. iako niezg-odne l prawd" 00
v. oluie i la wyrz:jdzon" ohe!!:" p. Dr. Golonka

przcpraszam. 1, JcdrzcJczyk6wnL

Ra d io 0 1 · 1111111111111""""""111111111111""""111"111"1111111

Or gi nai 1a sSt
t Ten 1odhfdzle
k wsll;dnlu
s5?!
! o !Urzçdu
ranoCelAlfred
Fischgrund
ur erSe f
e un
w magazynlc
konll,kat
Wiedenska
Parowa Piekarnia
1ti tampko\\'
) . nego
Katowice, IIcytacyjn:\ sprzedat r6tnych to
, z .komplctncnJ ,urzadzenlem. 2 du- towar6w, pochodz cych z przemytnlctwa. Jak rOw- w Kamienic ad Blelsko

Kurs. IIroJu
lTycla. haftu. malowania. nalnowsza mctoda
Najwytszcj uczelni Katowice. ul. Slowackic&o IQ

tc rozglo nlkl. Jc t natychmwst do sprzcr!anla. nie? jcdncgo I1tywancIÇo 501mochodu. y
Ogl:jda motna od 16-22 codzicnnic. Nadajc Katowice. dnln 27 Rrudnla 1927 r. Telefan ne. 2022. 2423
si szczcg61nic dia szk61. lustytuey] itp. 2437 Naczelnlk Urz du Celnego: Specjalnos razowe buteczki dIa chorych.
RcstauracJa Jan Jcrella. Katowice-Li!:ota. 2360 Sdtenk' Il IIIIIrI 11111 III Il 111111111111"""111111111111 1111111111111

..Nluta". Z?PlsY codzienn\e. 2404

Porcelana Elektro.. T echniczna
jal< izolatory, bezpieczniki, rolld izolacyjne, rozetki etc.
q

Izolatory - Bezpieczniki

Porcelana Stolowa
jal<: kompletne nakrycia stolowe
rozmaitych gatunk6w, naczynia etc.

OIESCHE
fabryka porcelany S. A. dawn. Czuday
Katowlce-B....clee
Tel. or. 191

Tel. nr. 191

UWAga: Prosimy P. T. Publlczno 0 zwledzenienaszego pawllonu
na Wystawie Gospodarczo-Spoiywczcj Katowice Park Ko ciuszkJ

Str.'

P' 0 L S KAZ A C H 0 D NIA

NI'. 1.

Dodille.
b.odnlowv
.
Pola.1
zaclloclnlel",
........... SIIr.... rollot..aw. . ....ea ....
t1leszk8nle robotnlcze
. Wolew. Slélsklem.

Oplniowanie rojekt6w prawodawa,ch.

70 domow tak, ze og61em wzltOsi taaI
110 domow.

Katowice., 1 stycznia, wspomnianych projektach Komisia 0
W Janowie MieJskiat wreszcie zabu
Komisja Opinjodawcza Pracy na 0- pil1jodawcza Pracy przedstawUa szcreg <.!owano caly nabyty teren. ro poczyna
Na ostatnicm posiedzeniu Rady .aprawy statniem posicdzeniu rozpatrywala na- swoich \\'nioskow.
j
c
dalszych
46 domow opr6cz 50 pjer
IIRroJa ro".o wyg/osil p. inz, Zawadowskl.

Idero"ulk Oddzlalu robOt PBbllczuyeh Wojew.

st pujqCC projckty rozporzqdzcÎI: 1. 0 Szczcg6lnic donioslc znaczenic m; wotnyclt.

al_kleao. refe,.t 0 aile. budowlaneJ pod ezida sqdach pracy (wsp6lny projckt Ministcr- c.:zic mialo rozporzqdzcnic 0 odroczeniu
W tcn spos6b w budowie znajduM
Uruû WoJew6dzldqo. szczegôltrie co do bu s7wa Sprawicdliwosci 1 Ministerstwa upadlosci, gdyz przcwiduje ono mi<;dzy jc 452 domy z l'zego, jak: wsponmiano.
doWY mieszkali, dIa ro)Jotnikow. Ze Vo'zglcdu Prélcy i Opicki Spoleczncj. 2. 0 odroczc- inllcmi wstrzymanic postcpowania upa J 00 jcst na ukonczeniu.
na waznosé lema!1' i iuteresuÎacych szczeJ:ô
lôw, podahych w Iym rcfcracie. zwrôcilismy niu upadlosci (projckt Minist. Sprawic- (1joscio\\ego w wypadkach. jesli firmy
S>Î<; do p. lm. Z. 0 udziclcnie nam rcfcratll swc
;co do umicszczenia w ,,Polsee Zachodnicj". na

-

àliwosci), 3. 0 wojcwodzkich sicrociri - ,jlle finallsowo (zwlaszcza spoldzic111ie)

Koszta budo1V'y i warunkt splaty.

Przy projektowaniu planow zabu
co sie chc:tnie zgodzil. Referai len zamiesz cach (projckt Millistcrstwa Pracy i OPie- 1 znajdujél siç chwilowo w stanic nicwy
do\\'y starano si 0 mozliwie ekottomicz
czamy w przekooalliu. ic zainleresUje on szc ki Spolcczncj), Wc wszystkich wyzej placalnosci.
rakie kola czytelnikow i miarodajne czymyiki.
jak gminy i organizacjc.

Akcja budow:v micszkali robotniczyeh

- w takiej formie, w jakicj obecnie na
! sku si rozwija. zostala zapocz tko

Oponysamochodoweimotocyklowe

wan w czcrwcu biezqcego roku,
Jak wiadomo. parç lat tcmtl. zazna
czyly siç juz pewnc dqzenia. zmjerzaj 
Ji

ce do zorganizowania i poruszenia z

:'-')

t110W mieszkalnych.

ktôrym funduszôw dostarczala Rada

Woiewodzka z dochodow Skarbu w for
!!lic dlugotcrminowyclt pozyczck. Po
7yczck takich udziclono na k\\'ot<; oko
Iv 8.700.000 zlotyclt, a powstalo w tcn

szkali na tcrcnic calego \Vojcwodztwa,
z czcgo blisko 70 w Katowicaeh. Koopc

ratywy blldowlanc nic wykazaly tc!
sprawlIosci, aui tych stron dodatnich,

budowy wyrazaj<\cych sic: kwot<\ 12 800

7!otych. na koszt ogolny sklada s

koszta gruntu. kanalizacji. wodQC ZU.
urUldzenia ulic i chodnikôw, wreszcie
wydatki administracyjnc tak, ze zale!nie
od warunkôw 10kall1ych oraz pomocy ze

J'unktu martwego sprawy budowv do
Spôldzielnie budowlane.
Budow micszkaIi rcalizowano za po
Srcdnictwcm koopcratvw budowlanych.

I:Y podzial tcrcnu, )Jozostawiajqc na a
boczu wszelkie Inne wzgh;dy.
Oprocz podal1ych powyzej kosztOw

slrony gmin caly dom wraz z wszyst

IIRELL# ORO

kiemi przynaleznosciami kosztowaé bt

Gumy peine i polp neumatyczne

dzie w S\\,j tochlowicach i w Zaldu
14800 zt., w Siemiallowicach. Welnowcn
i Janowie 13900 zr. a \\' Mikolowie
13600 zfotyclt.

Domy sprzedawanc b;:d q na splaty

IU ELLi

ci. .amoc...cI.w cltt:tar.wvc" 1 aut.It.....
WSl)'stkic wymiary stalc na skladlic 11 Wyl,!ClOCgo sprzedawcy na Polskç

H. SCHWIDEWSKI
S..sa We......tea
Kat.wlce

Telefoll nr. 68,

-

506

micsh;czne przez 42 la ta.
Rata miesi czlla wvnosiê b;:dzie. ZQ
lezllic od kosztôw 34. 35 albo 36 zlotych.
Mniej liczne rouzinv b;:d q mogly 00
11ajIJ10\\'a pokôj \\' poddaszu. co ufatwi

spfatç rat. Pok6j i kuchllia w parterze

b<:d" wystarczajqcem pomicszczeniem
èla rodziny zlozonej z 4 do 5 osob, W
j)oddaszu jJomicsci si mog<\ 2 osoby
t.lk, zc 0 6lcIl1 \\' nowvch tych domach

Adr. telegr. <: ')1\\'idewski.
jakich spodzicwaé
sicokolo
nalc alo.
Budowa
spos6b
w ci<\gu 3 lat
dwicscic
miC- 1
110 w wiclu wypadkach IIicudolnic i dro
t<:dzit. mo!do zamieszkaé od 2700 do 3000
o. ))osé WSIJOl1l1licé, ie koszta blldo
wy uomüw w Katowicach dm:houzilv, a l;OW. dalekicgo uoprowadzcllia pqulI c rosnid kt{Jrvch pu ]Jrzeprowadzcnill os6h.
Osady robo(llicze powstajL\CC w teu
przctar!.;u
\\'vhrallo
uo
\\'\'konallia
naj
kktrvcZlleJ!O
i
bndowv
wszclkiclt
I1rZ.I
r.awct przchw;zaly kwotc 60 7./. za 1 III"
spm;ob, w wiçkszosci bçd q dosé znacz
J;rzestrzcni zabudowaucj. .Iczcli chouzi n (iZC(J konllIllaln 'Ch. potrzebn\,ch dia 0 t"îJsz\'.
I
C
oddalonc od istniejqcych sklepO'Q',
Trzeba hylo bo\viCIII liezvé sic;. co
Katowicc, hudowano na runtach zbvt sad v, Iic:I.qccj okolo .'>000 osoh.
Odkfadajqc przeto I11Ys! rcalizac,ii ta .lu); zaZlIaczylcl11, z mozliwosciami pfat dlatc o zaprojcktowano takzc typ domtl.
drogich, skutkicm teg-o koszta goto\vych kic!1
uuzvch osad rohotnicz\'ch lla terc l'iczemi prz\'szlvch mieszkaÙcüw. Przv \'v kt6rym moglby sit; pomiesl'ié sklep
micszka(1 wzrastal\" IIicpomicrnic. a
i sklep r7.eillicki. - Cetem
rüwnolcJ!lc wuasta/\' tez rat y HII10rl \' l'il' np. pm\'iatu PszczYlîskie'!.;o alho l'\'b lem \\,;,zystldclIl haczollo lia \\'\'mag-aIÏia SPOZYWI;Z\,
n!ckiego
na lata p6znicjsze, z\\,J"(')cono I,'\('jcny oraz ]Jutrzch\' i przvz\\'\'czaje z<lst'lpiCllia braku lazienek, ktorych nie
zacy!ne. Pokazalo sit;, ic kooperaty\\'v
l'la
ludllosci
rohallliczeL
ma
przy
mieszkalliach.
bçdèl zbudowafte
l'wa!.;!;
J1a
okn;
'
przem\'s!O\\'y,
\\'
kt(J
nic I1IOJ!<1 hudo\\'aé dia Il1dnosci uicza
Proickt. \\'cd!LI ' kt6rego \\ vkollllic \\. pus7.czeR'61I1yclt osadaclt zaklady ka.
motll('j. Ch "bil" za tCIJI ce1u; jc cli k to l'VIII brai, micsz!\at'l naibardzici daie sie
j':clu\\'c
\\"
suterenic
jcdnc
o z dom6"r.
s:t; !Judo\\'ç. ohcjmujc pi\\'llic!;, SiC(I, ku
howiclII, 10 przcùewszystkiclII luulIosé
clllliç i poJ\c')j \\. partcrze, a drllJ!i ]Jok6j ;.Ioz0llC z pàru \l'anicIl i lIatrysk6\\".
l,ici.' lJIo;i;na ma prél\VO 1II0ralne oczcki
Trudnosci tercllowc,
I:a poddaszli, IIstÇP i strvch. Kllcll11ia
ZalClnic od dccyzji przyszlych wlH
\l:aé \\. tVI1I kicrunku pOtllOCv wlad7. i
Isttlicj,\ tu tcren\' nicraz kilka hckta
l'<.1silkll, czcrpallcgo z fundusz()\\' puhli n',\\, liczélCC. p%zonc przv szosach, ko z,.jml1jc lS.h m , pokÔj partcro\\'y JO 111", ddeli domll\\", sklcpy bçd q prowadzonc
j\ok<ij
\\'
poudaszll
18
111".
jako spülùziclczc, albo teZ jako przedsi«)p
<:ZII\'cll.
Ici, alho trall1\\'HjJ1, nieco bardzi<:j ouda
I<zn t pOli01ll v hud \'lIkll posiada \\"y hiorstwa inuywiduahlc,
lonc ou duzvch miast, a wiçc II1l1ic.i naùa lilial'" 7,1.'5 lia 10,41 1IIctrow, a ",içc zaj
Mieszkania robotnicze.
Ozywienie przemyslu budowlane8C).
Urz<\d Wojc\',;odzld przystçpuj<\c do j,lce siC uo zabndowaJ1ia dOll1al11i \\'vso I,HI)C 74,4 111 tcrclIU, Ohok UOI11U micsz
Akcjç tegorOCZIIq rozpoezçHsnw '\\
akcji tCJ!orocZlIcj wytkn,,1 sohic przeue kimi, a J"('JWnoczcsnic latwo daj,lcc sic htllll' '() zaprojckto\\'allo blluYllck gospo
zétoIJatrzv6
W
\\,Oùç
z
istJ1icji\cn:h
wo
(iarcz\', a caf osé atuczono o!!roùzellic1II \\ anlllkach niczbyt pomyslnych, jctcIi
\','szystkicm za ccl hudowl; mieszkan
doci.1J!rJw.
przv
n'J\\ïJie
lat\\'clll
uopro
L:\ïlko\\
allcj
siatki
urllciallcj.
chodzi
0 ezas i stosUllki handlowe, bo bu
dia robotnlkô1V, a wicc domo\\' tanich,
!o.lélwian\'ch lIa tanich J!runtach IV ra wauzcniu pn\du clektl'\'czncJ!o. a na\\T[
Ka;i;dv dom zaopotrzouy jest \\' illsla t:owa6 zaczçto dopicro \\' sierpniu przy
nJach takieh kosztüw, h\' rod7.ina Jï) <iZU, Taldc tcreJ1\', sZcl.cg.<')lnic podl\O lacje \\'odoci;W'u\\ ,1 i clcktryezll<\, a lIic dotkliwym hraku ccgfy oraz dach6wek.
hotl1icza l11oJ!/a oplacaé rat v alllart yza I:ane przed killwdziesiçcin lat\'. a obcc klÜrL' \\' il1stalacj<; azow;\. Ponadto Z, tu pogoùa h\"la Iliez\\"ykle sprz 'ja
cyjuc i odsctki od \\,y!ozolIcJ!o kapitalu IIIC nicpodlc aj,lcc .ln;;' zbvt \\'alto\\'nvIl1 1.\111. gdzic istl1icjL' sic kanalüw micj j.lca, co pozwolilo pmee budowlane
.. bez IIarat.ania na szwank swcj.{o hud;i;ctlt, rnchom. nadaj;1 siç. jako J1ieùro ie, spc 'Idclt, dOlllV bçùq z 1:\ sieci" pol'lczoIlC. ïnacznic posltl1é\é lIaprz6d. Do budowy
çjalnic poù iJndo\\'ç ùomü\\, malyeh, przv
At.chy cc! tCII OSii\J!lIqé, trzeba b\'lo CZCI11 \\'idoczlI(\ jcst jCSZCZl' korzvsé. \\ \\ arllilkach. gùzic to l1ic jest mOl1i nhlo 14700000 sztuk cegiel, a wiçc caf
Ilnikaé wszclkich w\'dntk6w, ktÔl"vchIJy \\ Ylli);ajqca z lIicZIHICZIlCg'O odùa:cnia od \\'CI11. blldnk si<: dol\' kloacZ1Ic. Kazdv kowit:! roczn;1 produkcjç trzcch du
nic m07;na hylo IIzlla jal\O lIicodw\\'IIC. cl:lltn')\V pra('\', uziçki czenllt IlIdllOsl: bç bl1dVllek I1l1lrO\\'Hny jcst z ecg-I\'. krytv hch cl' icilli. Ponadto zapotrzcbowanic
uach6\\ kn. a zc\\'n,ltrz i \\"c\\'1I<\tn \\'\' oh.il'II w\,lIosi .!73u sztuk, drzwi 2718
J>odsta\\'o\\'c zllaczcnic miat tll "'\' llzic IIIniej C7.asu tracié lia pourMc.
l'ra\\'ioll\'. Piecc i l\IIcllIIic dano kaflo sztnk, piecüw kaflo\\'yeh IJSO sztuk. da
tOI' stoso\\'allcg'o tCfellll, ktÔrybv tHk
\\ c, - I\ost.! blluowy jcdnc o micszka ch6\\"ek oko!o 1 100 000 sztuk. z czcgo
Akcia w roku 192i,
pod wzg-lçdel1t CCI1\', jak i po!oZt-nia ou
\\ iuoczllem .lest. ic akcja omawialla sta
t:\.\\'iada! cclo\\'i.
l<ozpoczÇ!iSIII\' zakupuclII od lI1a i I:ia wYI\IJsi Il ROO zr. Iqcznic z calclll
\l'cale pokazny eZYllnik ozywicnia
!ratu111iasta Mys!o\\'ie w Janowic Micj '.' ' 'pOSall'l1iel11, bllù VII kicm )!;ospoda r nowi
'4';
I\olonjc robotnicze.
przclllysill.
Obszar &Tlllltow zakupio
cz
'nl
i
ogTodzcl1iem
to
jcst
.
3
zl.
za
1
Itl"
!>killl 4U (II HI III" J!rtiUtU po cCIJic OSO zl.
lIych pou budowç w\'nosi okolo :30 hck
le tal\()wiskH tcchniczncgo najrm:jo za 1 111", przyczelll miasto zoho\\'iqzalo rrzcstrl.cni zabudo\\'ancj,
t"
l'Ô
\\".
r.alllicjszcm by!ohy zaloienic paru uu sjç urz;\uzié ulicc oraz doprowauzié z
Ud v \\' sierpnill i \\'rzcSnill, dzi<;ki za
Cl'lem c\\"clI(lIalllcgo zast;l\>icllia cc
zych kolonji, z ktôryeh kaida sklada!a lIi \\'iclkicj zresztq oùlel{losci \\'OÙl,'.  b;L'golll Pana \Vokwody, a ;i;yczli\\"cltlll
hy siç III>. z 10UO uomôw. Tcj wic\kosci (jruul tcn ]Jodzil'Iouo lia Yh d.d.dl''' po tal1(}wiskll Pana Ministra Skarbll i Mi ).,Iy i dachÜwck palollych, kt6rych brak
osaJv mOlnab\, bowicm lIsytuo\\'aé w 4(10 111" i rozpoczt;lo \\' lipclI hudo\\,ç 50 Ii:stra l<obM Pllhlicznych uzyska1isltlV I\Io;i;c sic da odczué takzc w roku przy
nicco wh;k l.cj oùlcglosci od ccntrôw l!oI116\\' zl<\czollych \\' lS d\\ ojak<i\\'.
dalszc fUl1dllsze, przysl<lPiono ùo 1"01. ;,ZI\"I1I, eZ\'lIi siç pniby zastosowania do
l'lIdo\\"y 1:u1:lu z wysokich piecow, PU
pracy. a wiçc w okolic\', dzic latwo ()
sl.l'rzL'nia akcii.
Nastçpllie
zakllpiollO
0\1
p('>I!d
Ak
stal\ow bctonowych. dachtSwek cemc
tanic i obs; crnc tcrclI\' budowlallc. Czas
ZakupiollO' W 1\'1tl celll W Swl tochlo tl \\'\'ch itp.
C\
jucj
Uieschc
!crclI
W
Zall,'zn
0
obsza
t!u a;;ulI luunosci robo(niczcj, z lakil.:l1 0
wicach 10.:; 000 Itl" !.:'rllntll po 2,00 zl. za
$ ,d do fabryk i kopa1ri m07.naby sl\l'6ci6 rzc ()4 OO() III po .!.OO ï.1. i:a 1 III i podzic 1 Itl" i podziclono J!O na lOt; parcl'l, a z
Plany dalszych roMt.
przcz urUl.:hl)l11icnie spccjalnye!t POCÎ.I 1"110 g-o lia ).j dzialck po 400 111". a w l'OCZ I tldcm \\'rzcSnia rozpoczçto blldo\\'<;
Kicrowllict\\"o budow," opraco\\'Ujc
f!I,W holcjowych albo doprowadzcllia picrwszych ùlliach sicrpllia rozpoczçto J()K uomÜ\\'.
,[1'
:ti ., '
projckta na rok przyszly dIa wprowa
11 alDwajil, u !..;a duiej ko(ol1ji moinabv i hudowç 40 UOI11!')\\"
W Slclllianowieach UZ\"skalio od J!lI1i tlzcllia pCwllego urozmaieenia w wygl 
\\'rcszCÎc w CIC8zynic za!wpiollo
".f
sic pracc budo\\'lanc czçscio
l'V
hezplatllic
J!funt,
\\'vstarczaj;lcy
na
38
" l' oplacUohy
dzic
zC\\'I1 tl'znym budynkôw oraz 'W
48()()
111"
g-rulltu
i
rozpuczçlO
!JlldO\\'1;
10
wo eho.:hy zli/cchanÎzowa6. a przv
rozkladzic micszka"" jakotez celen,
wpl'l)wad.:clliu pcejall1yeh tal1ich l11atc (10IllÔW. \Vszystkic wymiciliolle domv (Izialck, ktÜTc wszystkic zabudo\\"ano.
W Wclnowcu. nhvnicz bczplatnic. u oszczçdnicjszcgo zllzvtkowanla terenôw
r;at6w kO'!l7_1a !Judo,,"y àbnizy . Po bliz f1 ohccllic lia IIIHHiczCllill, a za part; l11ic
7yskatlO tcrcn, podziclony nastçpnic lia przcz hudowe dom,ow. - s.zercl(owych
Ueft1 rozpa(rzcl1iu sprawy pokazuje siC siçey hcd(i m()d r by6 zal11icszka!c.
jednak', le zalo;i;cnic duicj osadv odlc
Na tCII ccl bvla przcwaczona z IJ\ld ()] dzialki i rozfJoez to budowç 20 do 1<111, J!dzic warllllki na to I)ozwola.. a do
IItti\\' \V\'sokich w miejsco\Vosciaclt. w
ttl J od. O I:r: u pr cmysfowc o, jcst mi zctu \VojcwLidztwll 81.\sl\ic () k\\'ota 1'1Ù\\, .
W Mikolowle zakupiono 40 OllO Itl" ktoryeh' istniejc bmk \\'iekszych tere
DIO t:lOIO CI gruntow drogic i mozolnc, a 1400 000 zlo(yeh, ktÙra miala ",ystar
fll",dews ystkicm wymaga duzo czasu czyé na zakup g'runt6w i buuowç 100 grlllltu po n,RU z1.. podziclono go lia 90 I,ÔW budowlanyeh. - Rôwnocz nle
na rrar.c 11rzy otowaweze. 'J'n:cba bo. dOI11Ûw.
<.zialck i rozpoezçto budo\\"ç 10 domo\\'. pl'o\\'aùzi sie pcrtraktacje 0 l1ab 'cle dal
Na g'1'IIl1dc puprzcûllio zali.upionym sl.ych tCl'cnôw. -- IJotychczasowe kosz
Cc1CIll ustalcnia stosowncgo (YIIU bu
"Icm I;czyé sh,1 Z konlccr.1l0 cié\ buûowy
""'lu ulic. bUdowy osobnych wodocili dynk6w, opracowano kilka projckt6w. z w laldu rozpoczçto budo\\lç dalszych ta budo\Vy wynoszi\ okoto 5000 000 d.

l"
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Z dllalalnoicl ZwillZku RalHelsena na SlilSku.
Cza-stosowanla
Zwi(\zek puez zorganlzowanle kur
(hr.) DIa zapc\\'nlenla stalcgo rozwo
obomlka pod okopowe. j.1 Kas
Rnlfieisena niezmiernic waznym s6w wyzyskuje jaknajlepicj otrzymywa
Okopowe naj!cplcj potraflq wyzvska
obornlk 1 najbardzlej oplaca sie po nich
t:prawa zb6z 1 innvch roslin uprawnych.
Odyby my tak uloiyll dwa plodozmia

ny. te w jednym z nlch obornik bylby
rlawany pod klosowe. a w dru lm pod
okopowe. to czvsty zysk w cl'lgu zmia
nowania bylby wyzszy z tego plodo
zmlanu. w kt6rym obornlk stosowano

momentem jest posiadanic na wloskach
sprawnvch kasjcr6w. Zwiijzek Rcwlz rj
IIV stwierdza, ie "jaki kas.icr - taka ka
su". \V imic td zasadv Z\vlijzek urzij
ctza co rok 1-2 kursy dia rachmistrz6w.
ksztalcé\c w ten spos6b sprawnych kie
rcwnik6w kas. Kurs takl rozpoczq1 sie
w Katowlcach w dniu 28. grlldnia 1927
rokll. Przedmiotcrn wyklad6w jcst spo

zttmagazynowanych w k1çbach matccz
nych, w mniejszym zas stopniu z glcbv.
a dopicro \V dalszvch okrcsach roz\Voju
zapotrzebowanie w pokarm sllnic wzra
sta. natomiast buraki 1 marchew ad sa
RIego poczqtku Ich rozwoju wymagaj:t

Ze ta prywatna inicjaty",u jcst silnle
oparta na szcrokiej podstawle. swladsza
przedc\\'szystkiem wlasnie kursv rach
p.lÏstrzôw 0 tak licznej frek",cncjj. kt6re
przccici bodaj na kilim ùni odryw;,j<\ zu

Zan:qd d6br Ils. DOllllersmarcka sprowadzil

ra rok rocznie subwencj . ktora jest do z CzeehnstowaeJi 13 klaezy rasy norycklel. ce.
wodem /{Içboklego zrozumlcnia d'lien km polepszenla mielse. materjalu kodsltlelo. Z

sp61dzielczych u wladz cel1tralnych.
uwagi na to. te zaul\d posiada cennego oa;lera
Dalszij akcJ'l Zwi,\zku Raiffcisena, 0 tel rasy. Istnleje motnos6 ulepszenia hodowli ko
kazujijc<\ jcgo iywotnosé. bc;dzic dzial, ni w naJbliiszeJ okolicy.
dot. specjalnie sp61dzlelczokl Iqskiej w

plsmie rolniczcm ..Rolnlk 11\ski". W
dziale tvm zamieszczane beda komuni
kat}'. dot. nietylko spo1dzielczoscl kre

poo okopowe.
sÔb ksi<\zkowania i wog61e prowadzenia ctytowej. ale rôwnlcZ handlowcj i sp61
Z okopowych przcwa:inle uprawlarn}' kslLl kowosci 1 korespondcncji, przvsto c1zlelczoscl, ll\czijcej pro'ducent6w.
Szczeg61nie liczna rzesza drobnych
zicmniaki. buraki cllkrowe. pastc\\'llc 1 so\\'ancj do wymogôw kas oszczçdnosci.
Niezmiernié wainym jest fakt. te wlasciclell rolnvch daje na $I<\sku wta
marchew, Ze wzglc;du na r6tne ich wy
maganla glebowe 1 nawozowe, wymie kursy te cicsz,! siç IIcZI1'1 frcl(\vencj<t. co snle niezmiernie szerokie pole dziatalno
njone okopowe moina podzlelié lia dwle swiadczy 0 zroZllmicniu waznosci istnie ci dia sp61dzielczosci w tvm klerunku.
Pierwszcm takicm przedsiewzieciem
grupy: do jednej nalciy zallczyé ziem ria kas Raiifeiscna na $l<\sku.
niakl. a do drugiej buraki 1 marchew.
Wobcc powyzszcgo peWI1;1. obawq bylo zorganizowanic dostaw mleka od
Podzlal ten na grupy przepro\\'adzamv musi przejmowaé projckt wprowadzenia (,1robnvch wlasclcidi do centr konsum
z te go wz dc;du. te zlemniaki w poraw I:a $I<\sku gl11ilInych kas oszczc;dnosci, c ,jnych, kt6re. dzif,.kl nalciytemll zon a
nanlu z Inneml okopowcml \\. picr,,"szym jako t\Yoru prawno - publicznego. majij nizo\\'anill sic; dostarczaj<\ obcenie na
okresle swego rozwoju czerpl:t pokarm cego zastLlpié dobrzc rozwijajqe<\ siç Inl rvnck wiçccj ad wicJkiej wlasnosci, ma

w znacznej mlcrze z duiych zapas6w cjatvwe prywatnq.

Nasza kronika.

,

.

Popleranle meUoracJl rolaycb. W Minlster
twie RoJ.nietwa omawiany Jest na szeregu kon
k/eneil projekt rozporz1\dzenia Prezydenta Rze
ezypospoliteJ 0 popleraniu melJoraeji rolnych.

Projekt przewiduje rozszerzenie zasad, na
klôrych mail\ byf udzielane poiyczki na meUo
r.lcje rolne. Mi4:>dzy innemi pOZyczkl takie maj.

b1'f udzielane na melioracie pastwisk 1 gospo
darstw rybnych.

.

Nowe prawo lowleckle. Mlnisterstwo Roi
n;ctwa opracowuie obeenie sze.reg t/rzepis6w
wykonawczyeb, odnoszl\cycb sic: do Dowego roz.

porz'ldzenia Prezydcnla Rzeezypospolitel 0 pra
wie lowicckiem.

.

,I cej do niedawna mOl1opol dostaw na
wielkt rvnek.
Katastrolalne sllatld mrOlr:ôw cft. ozlmln. Spo
W z\vi"zku z zorganlzowanlem przcz
1. Izbç Rolniczq szkolv koszykarsldej. t gowane od kilku dni mrozy grotl\ zupelnle wy
narznic:ciem
zaslewôw ozimyeh. Groihc: te po.
nasuwa sic mysi zorganizowania i te go
dzialu produkcjj w formie sp6!dzic1czo t\:guie Jeszcze niemal zupe/ny brak niegu kt6
r}' zazwyczaJ, pokrywaj1\c oz:miny. pozw&la lm

pctnie niezamoznvch luozi od pracy za sei, co do zakupu surowca i sprzedaiv
nawe! naJsrotszl\ zime. Rolnley.
znacznej ilosci w roli jui gotowych rohkowcj. narazaj1\c Ich na straty mate wyrob6w. I 6wniez sprawa dostarcza przetrwa
nia warzvw na tan 'Î. oczckujc odpowie zw/aszcza w wojew6dztwacb centralnvch 1
skladnik6w pokarmowych. Wic;-c st'ld

r;alnc.
KlII's prowadzi doswiadczony w tcj dnicj org-anlzacji. podobnic jak dostawa
rozklada sie w glebic na dostc;-pne sklad sprawic dvr. Zwi&zku, p. Sporvsz, przv jaj. picrza itd. Wszvstkle tc d7iatv or
lIiki pokarrnowe dia roslin uprawnych, pcmocv dwÔch wpracowanvch rewizo anizacjj zbvtll 1 produkc,Ïi ma Zwi<\zck
pod ziemniaki moic bvé stosowanv tlli r6w; dvr. SI. Izby I olniczej p. Panietl l1a uwadze 1 doswiadczeniern swcm be
dzie môd sluivé zailltcrcsowanvm.
przed Ich sadzeniem, a pod buraki i mar skicrro i p. Piechaczka.
chew znacznie wczesniej. WycJwdz'lc z

widzlmy. ze obornik. kt6ry stopniowo

wschodnich. uwaiaJI\ ozim;ny prawie w polowie

Z', straeone. 0 ile mr6z nie zeliy, wyniki prn<
szlyeh zior6w mogl\ byf katastrofatne.
*
RcasumcJa prac KomlsJl Anklcl! .:. Komisl.
Ankietowa SkOliczyla iut swe pracl w ukresie

t go podstawowego za10icnia przy na
woicniu okopowych obornikicm. przej
dziemy do omowienia sposobôw nawo
ienia w praktyce rolniczej.
w powistach rolniczych.
Przy nawoieniu ohornikiem rolnik
przedewszystkiem musi sie liczyé z na
Szko1a powszechna wvpuszcza m1o st:ektoratu Rvbnik III. powstalo ich do
t:puj<\cemi czynnikami. Ohornik roma elliei z re;;ulv z chwil1\ UkOllczcnia 14. tqd \V ci<\s;n1 dwu miesiecv 34. w obu in
dzl je w oborach 1 stajniach (gnojow rC)ku ivcia. a wiçc w okrcsie. kiedv l'ych okrc(('ach inspektorskich kilkana
niach) stopniowo. W lecie ze wzdçdu na dziecko rozpoczvna okres dojrzewania cie. tak, ie cvÎra Ich przekrasza jui licz
cdiywianie sie z\\'ierz<\t na past\\'iskach, f.zvcznc o i nl11vslowego, okrcs nie he: 50. Przv zachowanill dotvchczaso
t. j. poza stajniami. obornika mamv sto zmicrnic' wainv w ivehl, ho on dccvdujc wcgo tempa powstawania tvch szkO! juz

badania poszczeg61nyeh galezi 'przcmys/u i posz.

!e o czesé caloroczncj \\'vt\\'Orc7.0sci. stwa, zagadnicii politvcznvch i spo!ccz ,. ôdztwa poJuvje sie cal'1 lah sicci<\ i
n zci'l!!nie \V zasadzlc za adnlcnia ujç
P.lozemy wywieié na jcsicni. a ZlnCZIH\ nvch.
iloklé\ mozcmv dvspono\\'aé tvllw na Lepicj jcst z t1\ mlodzicil\. kt6ra wstc da wvchowania mlodzieiy w wicku od
\\'josnç. Dru i czynnik. 10 sprnwa przc puj" do jakie' ol\Olwiek zawodu. bo na 14 do 18 rolm zvcia.
Co do pror.-ramu l11a)<\ wlejskie szko
,,'Iczicnia ohflrnika na pole. Jak wiado podstawie osI4 nicte o ustawodawstwa,
PIO, llIusimv \\','\\'icié dosvé znaClnc ilo lIczçszcza ona do szkM dokszta!caja ,.' doksztalcaiace charé'ktcr raczej 0(('01
scl obornika na jcdnostkç powicrzchni. cych, gdzic nictvlko dokonvwa sic isto Il0ksztdcqcv 'nie zawodowv, w szczc
dyz okolo 400 ecntnarow IIldf}'Clnych tl.C dol,sztalcanic za\\'odowc i o Ôlno gôlnosci ohejmuje pr " ratt1 wicjskich
lia hcktar. tj. w przybliicniu 60-70 fur ksztalc<\cc. alc 1 nC'.ltralizowanic ujcm s,d,ô! doksztalcajLlcych rozloiony na ,

t: tonii dia przcprowadzen'a studJôw z zakresu
prawne) i techn:czncj stron ' standaryzaeH lai.

IJsczenie Doksztattaiélc,ch Szk6t

Ui1\

czeg61nych dziedzin praey. Od dnla 2. st 'eznia
rozpoczn1\ sie kOllcowe posledzenia podkamisii
prograrnowcj i plenarne posiedzenie Komisii An
k.etoweJ w ccJu ostatecznego uloienia sprawo
zaa" i wnioskôw, ktôre bed z kalieem styeznla,
\\ zglednlc z poczt&klem lutego przedloivne rz".
dowi.

.

StandarYZBCla produkt6w spo!ywczych. Mt
n tcrst\\'o Rolnictwa delegowalo swol.;h przed.

snnkowo nicwiclc, wiçc tvlko I11nie,iszil o pMnicjszvm stosunku jcdnostki do pall \' przcciagl1 paru lat tcrcn ca1eg'0 \Voje ,t;.wicil'li do Danii, tlolandii. Szwecil, totwy 1

parokonnych, co ze \vz Içdl1 na duz<\ ob hvch czçsto WpIV\\'c1W otoezcnia. nicdo
içtosé obornika. odlco::-Iosé pôl na\\'oio rastaj'lcc;{o ani pod wzrrlçdcm wvcho
nych i ciçik,. pracç dIa sprzçzaju i ludzi wa\Vczvrn. ani ohvwatelskilll do swoich
jcst spraw<\ wymalZaj<\cq dUlO naldadu zadall w oùniesicniu do mloùe o pokolc

masla 1 hckon6w.

Prodnkty te. Slczeg61nie za jaja. stanowll\
w Poisce bardzo powainy art 'kul eksportowy
_ ze wzgledu jednak na nlewlasciwl\ standary
l.acJe. kwal;fikowanc S1l na rynkach zagraniez
nych do nizszych katcgoryJ. nit \11 rzcczywisto
SC' na to zasluguj .

lata: 1) nauk<; rcli ji, 2) jçzvk polskl z hi
slor,i'l Polskl i krajowawstwcm, w 1. ro
W drugicll1 doswiadczeniu obornik
ku. jçzvk pol ski ze stvlistvkq. w 11. i III.
1'01m, 3) naukt; stvlil praktvcZl1e (). 4) \\'ywieziono w zlmie, czçsé l\t6re 0 PO
wladonlosci s!)olecznc, 5) wladonlosci z zosta\\'iono w kupkach l11alvch. a drug"

0: acy i kapitalu. \Vreszcic po \\'\,\\'ic l';a,
;:Icniu obornik mu si byé natvclnniast roz
(lorzcj ,icszcze jcst z tl\ czçsCÎ1.\ mlo :vcia gospodarczcgo, 6) naukç 0 czlo czdé rozrzucono zaraz w zimie ora
rlucony i przyoranv, azcDV prZC7 111\[0 (J,liczv, ktMa po ukoÙczcniu 14 lat zvcia. \\ ickll 1 stosllnku jcg-o do otoczenia, 7) \"ywieziollo w I\\\'ietniu zaraz rozrzuco
Il;; 1 przyorano. Naj\\'içkszv plon ziem
wanie i ulatnianic sic Z nic!!o czç{;ci skla ïadncgo zajçc:a nic lna.idl1,ic i w ramach rachunkl i gcol11elrjç.
Przcdsta\\'ionv pro ram naukl nie P1IIk6w otrzymano na oborniku, w"wie
dowych, wartosé jcg-o IJa \\'()W\\' nic I. tawoda\\'slwa 0 szkolach ùol,sztalca
sprowadzié do zcra. Wszystkic te czyn j'Icvch nie mÎc.:cI siç. Doksztaleallia u j st pro ramern ustalonytt1 raz na zaw 7iOnVt!1 w kwictnlu. a najmniejszy na 0
nikl wywolujq szcrcg ziI!!adnicll prakty tLj mfodziciv Uo]wwlje ullca. Idubv spor sze. Ponlewaz potrzebe wicjskich szk61 borniku, wvwiczionvm i rozrzuconym w
czneJ;(o charaktcru, ktôrc rolnik lIlusi t,)WC nicmicckic, ktlire cltclwic sci<\ aj<\ dol\sztaleaj<\cvch wywo!alo zycic, ono zirnic. \Viçc, dv kto jest zmuszonv wv.
rozwi<\zaé.
te mlodzicz. DV \V srodowisku niemicc lCl zadccvd'tjc 0 scic nlenill rcsp. dal \l'ozié obornik w zimle. to najlcpicj o
Pod buraki cukrowc. p<lstewne. mar Idcm znlszczvé zllPc lIic wp!vwv szkolv S£'C!l1 rozwiniçciu pro'rramu i jf)' O I1rZC \"v\\'ozié na \viclkie prvzlJ1v, ubija):tc je
chew oraz \\'l Z( SI1l1 odmianv zie111nia l,obl<icj. Zle .iest r6wllici z I11l0dzid czywistnieniu. Byé mate. ie przvbloril I\I()cno 1 przvkrvwaji\c warst\\'<\ torfu.
kôw. obornik oczwarunlwwo musl hvé pl1zaszkoln<\ po wsiaeh. Nawct w wv one stopnlo\Vo eharaklcr wiçcej facho IlJb IIkladaé \V sto kowatc kupki. ubijaj:tc
\"vwiezionv i prz\'oranv na wezcsncj jc puùkl1, g-dv ch1opicc, opuszczaj cv szko wo-zawodowv - rolniczv luh przettlv. J(: dokola widlami.
sicni, gdVi' od tc o zalciv na rotl1adzc'
me odpowlcdniei Hosci skladnik6w po
karmowych do czasu .jcwu wVll1icnio
nvch okopowvch 1 sadzcnia wczcsnvch
CJdmian ziemniak6w, kt6rc r6wnici wv.
f!lagaj na poczt<\ku rozwoju wiçkszc i
lIosci pokarm<Jw z powodu szvbldcgo
rozwoju, Pod ziclI1nlaki srcdniorvchlc
i p6Znc. obornll< tnozcmv \Vvwicié na
\dosl1 tui przcd sadzcnlcm, Icez wy

1ç jcst svncm zamoincg'c, gospodarza. slowv - bv moie, ie trzeba bçdzie
nia on przcz dlllf.:'1 okrcs zimowv bardzo pc;szuka Innc!'{o ujc;-cia ich organizacvj
d:JZo woll1cg'o czasu. kt6ry nlcwiadomo Il' g'0. Jcdno juz dzis naleiv podkreslié.
a mianowicie, ie zrozumlenlc potrzcbv
jak spoivtkowaé.
\V zro,:l1l11lcnhl wla ciwlc tc' o za taldch szkal u wladz szlwlnych, spotka

klô kt6re czcsto rozrzucaj" po powicrz
chnl zmarznietci roli, czasaml pozosta
wlaj" je aZ do wlosny. Rozpatrzmv 1\0
!t.lno wszystkle te sposoby wvwoicnla
1 przyorywania obornil<a oraz wplyw

d() wladczell, a mianowicic: obornlk wy
wlcziono na pole pain" jcs!cnI4. rozrzll
cono 1 zaraz przyorano, tak(\'lllo é obor
nl1<a wywlczlono r6wnici p6tno \V jesic

ni, natychmlast rozrzucono 1 pozosta
wJono w tym stanic na powlerzchnl. ai
W tym klerunku wykonano szercg do wlosl1Y 1 wrcszcle takqt Ilo é pozo

ich na plony zlemniak6w,

astatniem z wvmlcnionvch do wiadczelÎ
po zictnniakach bv1 zasianv owies. ot6t

[(adllicnia zaczçto na podstawlc obowi<\ 10 sic z tywcm zaintercso\Vaniem i p;Jjwickszv plon ziarna 1 slomv da1v pa

7 uj:tecgo ustawodawstwa or!!<lnizowaé
e r,ksztalcajilce szlwly wiejsldc. Zaczelv
one powstawaé w pa':dzlcrnlku I iez, ro
I\!, szkolllego w f)oludnlowcj cz ci po
wlezienle duiej Hosci obornika w stosun wiatu rvbnickicr.-o 1 znalazlv odrazu tal<
kowo kr6tkim okrcslc czasu i natych \\ ielkle zrozumicnlc w zarz<\dach p;mill
miastowe jego przcoranlc wvwolujc 1 w Wydzialc powiatu. ie w oorçble ln
slereg trudnoscl technicznvch. 1 dlate o
obornik c t:sto wYWOZq na pola w zlmie,
l'kladajqc go w wi l<szc prvztnv lub kll\>

Sposobv wv\\'oienia obornika nietvl

:o odbijaj(\ sic na plonie ziemniak6w.
Iccz i na nast pnvch plonach zbM. W

wspÔldzialanicm spotcczct'lstwa 1 przed la. na ktarych obornik pod zlemnia 1 zo
stawiclelstw gmlnnych 1 powiatu. Przv sial wvwiezionv i prz\toranv na \V.losn .
tal< harmonljncm wsp6:dzialanlu wlcjslde najmniejszv za na polach z oborl\l ie'!l'
zlwlv dol<sztalcajqcc I1let"lko sie lItrzv rozrzuconvtn w zimle. Przv nawozemu
1 l1aj<:\.' alc z pcwnosei:t 1 rozwini\ w Instv

obornildetn nalezy r6wniez bra6 pod

tycje trwalc oddzialuj ce decvd Ij[\CO na rozwagQ rodzaj nawoionej Iebv, a
z 'cie wsi w powiatach wicjskich.
cic;ikich /{linach. Uach. S81)ach. obormk
rozklada sj wolno. wi c nawotenie Ich
bc;dzle bardziej wskazane na jesienl a
tomlast Ickkie. plasczyste gleby na Wla
stawlono przez zlme starannle na kuple sne.
i rozwiezlono dopiero w kwletniu. po
Decydllj cvm czvltnikiem przy nawo
czem zaraz rozrzucono 1 przyorano. Na) :leniu
oborniklem jest natvchmlastowe
wi l<szy plon ziemnlak6w oSÎl\! nieto na Ï!'go rozrzllcenie 1 przvoranie. w myU
ohornlku wywiczlonym 1 przyoranVI11
to gnoi".
pa pôtncj jesicnl. a naJnltszy przy prze przyslowia: ..co smicrdzi.
Dr. J. SypnlewskL
cltowywanlu obornlka na kupie.

!J
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Na ..Sylwestra" jazda w skok.Potcm z zycicm w Nowy Rok!"

Co nam da, nie wiem,/ nie 

1'0 wlcl11Y. te chcemy iv6! Szcze

nam. Boie, w Nowy Rok 1 iy chcemv. jazda wi c w skok . . .

Szcz sliwe o Nowego Roku!
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Wesoly dodatek do "Polski Zachodniej"
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Zeilik.

szdlik.

padnie.

cll\\'ala :

zba\\'ié?
zmieni..: ?

Jlaoh z BytomlL

,lorÏél. doria il! c\cchi-; Dco!

,",lrodl.il<l "il; tu u IIUS z oda niemala;

: ic.i Z\\ \'cicst\\'a moziem spi:;\\ a6 13uzu na

(ilor!a. lnri

Kolenda Korfante2:o.

V ! -; Ik! Zeillk.

I"zcchadzali sie po s\\'oim d,,'orzc

c.i kolcnda kolCl1da. za posla juz nic bcda!

oriallty z .lanickim \\" ziI1lo\\ d f)OI"I.l:
do naszvcIJ ,, pra\\'ek" \\'ciélz sic micszaj.(
'ak sc oba dorodzali. hv za poslciw "je doswli

;0 nam ..uzdrawiacze" IJokÔj nie dajotJl 

.fa\.:: bv temll szlo zaradzi..:. zch.\" ich sic 1l1Ôdl DO

Hej kulcnda kolcnda. za po la jllz nie bcda!

cj koIcllda, kolcllda poslcm moze znr'l\\ heda!

\\' tcm nam Cl1adecja nie mozl: pOl1lÔdz.

Jak sie ta firma tak lIélz\\'ie, to glllPCOIJ] to nie ()(Id.

tfej kolenda, kolcllda Doslcm moze zn6w l)eda!

Jak my juz potem dopieli S\VCI(O. 1'0 sie wysmiejemy z 2:lupca kaidcj;{o.f3ylcm

' lud zn6w nabrali. potcm sobie zasplewalU

Hei ko\enda. kolenda noslem moze zn6w beda !

!',,",zczc il1kszym il1kszych iycl.\'1I 1110111 halI aic

r l1ie
nago.
1 eob " t 'l krzy\\'c 1I0gÎ kieckami
okryh"
!3ezrubotIl 'm zycza pracy. ubog:im zlociok{I\\":1 )zioldlOIlI straty gUJ)ikopfô\\'. za to dlugicli lok(î",

Hari na Slasku Illd optantom uicch tyi ch ci doda

Z postrzÔd slebic tyz \\ Ytrzasnic ckIllit,:}!;i i szujc,

nie
\\'aùzi.
])0 \n;drÔ\\'ki kajs za Odra. A Pon \\"ojc\\'oda Niech przy zdro\\ iu zas fcdrujc U011l tu \\'edlc sil'/. Jako dot.1d. a bntzic nOI1l wiccyj. jak1'0
dzis.
mily.

izc pluja na uic o KorÏanty. '

Ci baianh'.
juz plajra czujq \\ kosciach. a to ieh nic' minic: Mo!!; c se ..zaslugi" pisaé wa>:,lc1I1 kajs \\. komini .
Miymcy i rozmajte Inkszc kllpiouc

011l,!CZOIIC. po mrozic tazif '.
Ale micjsca brak. [(.)Z pija: Na zdrowie! \\"asz

1 Trzeba naz,,"c iirmy zmicni..:. to sic to Illoie d()

1 1 ak mu doradzal pose! .lanicki. 1 By se ut\\'orzyl ..Blok Katolicki"

l , 130 juz z\\'olenniko\\' nie ma hardzo moc.

OUSTlIK

zyclitskarty".

Gusllik grO . . .

NowegO ROk_'

Swiccie. spisz? tfabe Acht!..
Strzôd nocnyj ciszy dos sic rozclwù,lÎ:Wstal1cie. Slazacy. marzec nadcl1odzi!

Czcmpredzej sic ",ybicraicic.

Kolend ' slaskie.

Kiej [{ok 1\O\\"Y jui sic zblizo. koidcn \\'om winszuje,

'trona "

Tôi i w mojem tyZ sumicniu cosik Icbcruje.Krom chrohoka. chciolb 'ch wszystkim poslaé ..un
Ale. izech na S.\'hn:stra z piyuiadzri", odarty,TOi naszkryf10m \Yom slôw pora \\' Oustlika ,.;azycie
A zdrowie \\"asze \\'ypija (gorzal'l - ta wiyce 1)Niechaj wiee I!stal1;J w s\\"iecic wojll\' i szarnaczki.
A somsiady uaszc nicch tyz trzymaja jadaczki.

Biurokracjo. co to lubi ..odwolaé ka\\'aly".
i !Juta.
A ku tymu. kiej popra\\'i paI'Ist\\'owo \':a1uta.Byda mialy zamÜ\\'iynia kopalniaRola.
........ ..rok
.................$...................................................
...
kozdyn \yarsztat prac\-. ez\' \\ iclki. ezy mah'.
Niech akuratniyj a ibciyj "" no"'y
pracuk.
Niechaj Pallst\\'ll odcicpuja \\'iclkic tantvjcInv
1 zjcdnaja sc i takich. ktÔiZY jcszczc b!adza.A tYI1 no\\'y yjm i Synat. chtôre ,,'yhicr ï11Y.

Pon Prczydcllt i t \arszalek uicchaj \\' zdro\\'iu rz dza

-. ..Sti:le !\acht. hci1i"c !\achr',

1) Na \\'vbory pospicszajcic.

..../ ".., v- " " l!.bié.-. ermana!

130 cie Krzyiak zakatrupi;

Som on czuwo. a tyS uni.

lie on taki ..Iieb Kind".

lie on taki ..Iicb Kind".

(tch niedoczekanie!..)

Olosuj
Przybiczcli na GÔmy SI sk ..ncpen....Sypi zlotem i spiywaja ..szl<J"icry".

na miymca, "swe o". Kustosa. Korfantc o_.:'

o wy ..bloki" ("Volksbundowy"1

Koriantowy Ludowy).

Bijcie w kotly, W tr by rajcie.

Ale 10s6w nie z dajcie.

Dom v je "Zjednoczeniu"

\Vesola 110wina

Polsce sie staje:

Lud slaski, chudzina.

Rzadowi przaie.

Jak pivkno ta nowir.a:Lud z rzadem sztan2:3 trzymaI My dawno to wiedzietl

1 oedzielL 

. .

'1 1OftI ,

lie wyledy.

na tabulce". .

Z SUCBE,J OORY.

--4r-

'f::: ,: :, :: ': ": ]L:?,' '.

Kocbany Gustliku!

' .

Cze é Koleksom i Polkom!

i." ':t:..

Llstv cio a.stllila.

a.allill ro....... Ii .
dziotchom do cblope6w - a ieniatym: Muzywaicie zdrowie. humor i uciecha: chlopcom do dziotch. a bie te o sarni !yczycie. Niech koidemu dopisuje

kim na ten NoWY Rok. aby Wom sie wiedlo jak sa

lie kapnol. POnlewaZ jak naszym starym wiarusom
môwll co POJliemiecku. to ci 11:0 nierozumieli. a I1:dy

.'l;;.":' "'4"

POCzecio Nowe o Roku. tôt W om winszuia WSZyst

tata. p6ki stui I..lata" - i ..nie piszcie mamulce te ('

eo 0 dziwola ach w naszei Suchei G6rze. iak one

kuty Niemiee. ktôry nas mial z ermanizowaé.
aleprzybraJ' do naszej wioski pewien skuzyl U RaS przed woina mieszkali sami Polocy a po
tem sie

do swero fresaparatu wszystkie muchy i nie otwarl
po reba c::hoéby somsiek. Wtenczas wylapalonlmu méwili po polsku, to on nie nie rozumial 1

. PoniewaZ dOblismy koftca Stare o Roku i roz

tmlali. to ci byl prawy kiennasz. A iedni tak pieli.
Gdys ostatni raz napisol 0 naszej wsi. to na
robll pieroftskie o marasu; jedni ldE:ni. drudzy sie
duto 'pozapominol napisaé. tak io tera? ci napiszate u Julika baby przepili. ale poniewai ten autor

:.-' 
OUc;TLTK

niedzy!

_.;.;i...! '"

kolybaly.

s'" na lodzie!

pierwszo nagroda!

burtsta . to m6wit:

pi6r i podwyzki pensii.

stla daé zaliczki bez scial!anio.



miatanio szwob6w i I!lupoty ludzkiej.

A teraz tak ekstra bcza PO kolei:
skiei liucie dobrel!o psa w mag:azvnie.

spolitei do Katowic i pol sc y ministrowie.

sluiyla mu dotvchczasowa krzepa i zwinnosé.

Bote i zdrowego srniechu! Vi asz Q'lstlik.

..marsz na Odra". to niech koidy koleks zdobedl.WY111 roku uczesali ..na ieia". A jak bedzie nowy Wszystkim koleksom Iysoniom. aby sie w no.

beamstra. Na poczatku sie zstorSZyr. bo dzwonek()w pan U. zostat zatwierdzonv na te o Lauter

boren!" !

dzo miat sliczno komcnda po niemiecku i to tak:

po nicmiecku "Herr Steiger. erstcm gcrsten Helm
Jak byl referentem na LchmanowYITI 40-letniem Ge
nabijan. ich habc gemaht gcmiszte Sachen" pospotka.

..Kameraden! Heute ",rosse freude. Kaiser ge

byl ..cHter Stellvcrtreter des Brandmeisters" i bar

Karstenccntrum to z sztygarami przcmawial tylko..An die Liter". in die Deichse1". i tak dalci a 1)a

pisaé. poniewaz jllZ praktyka nicmiecka przeszol. bo

Nicmiec na to. Zycior:vsu ani wniosku nie mlls!ol

Zdosil sic naturalnie zaraz jcdyn ..kcindeutscher"

wi innemu. kt6ry bcdzie po niemiecku godol.

za wygrane j wyznaczyl premic temu lordynanco

wrotem. Landrat zas Syrum styrom nie dal nam

nie chyci i wyjechal do swe o Vaterlandu z po

trzcbowali my mieC: lepu na mllchy. Widzial. ie

Wszystkim Czytelnikom ..Gustlika" - Szczcsé

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

ku duio bawily. mocka uciecby miaty. ale aby nie

W szystkim dzlokhom iycza. aby sie w tym ro

dobrych chlop6w dostaly a mie na drU2by zaprosily.
iaknaiwiecej. dziotchom z drukarni i ekspcdvcii. aby

dio. metrampaiowi kauczukowej foemy. aby zm:escil

Zecerom skladania na pamieé przez telefon i ra

m01da objeZdiaé caly Slétsk i tegrej mietly do wy

Redaktorom :.Poiski Zachodniej" nabruszonych

Administracji zycza dycki pelnei kasy. aby mo

PrezesC'e p. Bramowskiej zdrowia i au ta. aby

Prezesowi Kornkiemu sity i WYl!oru. a w Kr6Ie.....

- np. dy przyiezdia polski Prezydent Rzeczypo

Zarzadowi Œôwnemu Zw. Powst. SI. wi:;cej

zdrowia. aby nie chorowal wtedy. kiedy nie tr.leba

fIoty. windy na 4. pietro i zalatwienia ..wsteR'j".

Prezydentowi m. Katowic P. G6rnikowi - <1U/.O

z I!crmanskiem tatataistwem i z ..Bohunem shtskim'iewodzie Graiynskiemu). aby do walnei rozpra" y

..Slaskiemu Michalowi Wolodyiowskiemu" (\Vo

Kustos) puda sa aci las biylié i tancowaé bydom bo

rach zw 'cit:iyto! Germany i ..KorkllSY" (Koriantytc£o. abv nasze ..Ziednoczenie pracy" przy wyho

A te raz z politvki co mom Zyczyé? Wierzn. 'ie

Numer 1

ku po dzieciatku. a w Zarzadzie Gtôwnym miech pie Tow. Polek sto tysiecy cztonkin. w koidym kat

...
-

'. -.--

Numer 1

.deutsch" .

schlafen ?"

Z KROL. liUTY.

log:onem potechtaé!

und au ch was besseres".

ze;.('arem na zadku lataly.

Je. proszkes do mycia itd.

bedzicmv zas mieé dobrze!

-0

niemieckieR"o Kuriera czytaj:t,

Kochanv Gllstliku!

T ôi 1)yrsk! pyrlik.

mlot jak dziwola : ..Laite! tleute rosse lokeyjo!
'\ve wsi: dzieci za nim wiecei iak za sitkiem. jak ze Pierona. kicbyg byl widzlat. co za cyrkus byJ

frau Lachmann verkauft Zi arren. pres6wkes. Sei

110niewaz byt z Pszczyny i dzwonil dalej pszczvn
ski. pszefi-ski. no ale ten ..fressaparat" ten jui tak

nie chcial dzwonié po niemiecku. Jeno 00 polsku.

A tcraz ci powem 0 iednvm sottysie. naturalnie

sie bedzie zwata ..Bllbikpartei". Bracie. tego nie

munalne bedzie ponown:e sottyscm. a jcg-o pania

jezo iona mo tez takie o maleR'o bubika - ..Bllbik
bylym sotysie. nazvwo sie ..Bubik der Grossc". a

wia do maleg:o Bllbika po niemiecku: ..Geh. Bubik.
der Kleine". CZY stary Bub. czy staro Bubowa m6
der alter Bub komt sehon! Albo Bubik raus.-::e

A teraz powiado. ie na przyszte wybory ko

dostapisz. bos plebiscyt przel!rol. to moiesz iSé do
Miechow;c z twoim bubikiem Urbankowa koza pod

k6w ..vorleber2'ehend". bo za PoIakôw uC:lodz . a

Mamy sam jeszcze w tym doml'. dw6ch Pria.

ie jlli fortcce bllduia. a wnet ci "nasi PTZyjda". a

kupié. A tym naszvm orgolom nowe "parole" znosi.

tenmarki" zarobi. ale sie n;e poradzi snje o\vcÎlw

miala ci snicgowce, ale jei sie star!!:aty. a cho ..reH

jakich stn'ch skarhol6w do g:liny dcptanio. ho

przcciw Polscc. Kochany Gllstliku. nie miolbvs tam

co bvda z niej ceg:y robié na te wielkie fortccc

mv Polacv nie dali jci sic cyganié i zrobila plajte!
A tcraz chodzi do Bytomia do cegic1ni g-lina dePtaé.

wonio! Handlowaa \\: Pois ce sk6ra i pt6tnem. ale

mtôcito! O romnie iej ten ..Liebland" picronsko

fre1a. wy\!:lado iakby trznta djabtô\v na nicj groch

bo jeg:o zona zawsze m6wi: "me:n Mann ist Beamte

tla i wvmicciesz go do ..Tirolerlandll". kaj nalezy.

Kochanv Gustlik'1J. mamv Ci tu tako stara fajno

kochanv Oustliku. PTzviedi sam z t oceIowa mie

oblccze. to Ci gO nazwiskiem wymicnimy. A tv

n:zowali? Jak sie tell urzednik w inno skôra nie

jedli i Polskc poakopvwali a swoje dzieci germa waJczvli. iebv orgole na urzedach byli. polski chleb

Kochanv Gustliku! czv my to na to 0 Polske

n;l.mieckieR'o ..Frallenbundll". a do dzieci to ino

jak byk na masarza. Lon a te;::o llrzednika chodzi doja tylko ..mojn" lub ..malcajt". Na polaka patrza o;;:-romnie \Vonio. bo jak przechodze. to pozdrawia

cach (Gdzie? - Gustlik?) Vaterland im jeszcze

co twoje pismo czvtaja. tj. z ulicv Marja6skiej 14.
lak6w. a dzisiaj jest na llrzeùzie polskim w Katowi bvt podczas po\vstania przv Jacncszucu. a bit PoMieszkaja tei tu ..Allchpolaki". jcden z tych au ch

Winszlljemy Ci Nowego Roku z te o domll.

'

OUSTllK

Z KNUROWA.

strona po pracc.

Kochany Gustliku!

-<>

Pyrsk! Tw6i nowy kole2'a

-.

staniec. tego se nie dasz sPOdobaé.

R:orczku a potem ci poko:ia te a potrona.

sie nie dziwuja. ie je ma na mysli porzad.

tek jada flaki. to mysli. ie kaidy taki".
Cy przyznaja. to on zwali na robotnik6w.

ne! Jak sie nie poprawi. to I!O wymienia.

Mhdanc z pod sttUszki!

Tw6J kolcR:a 11:6milr Wnaskala.

Mamy sam jeszcze jedne o ..Polaka". ktôTY

..urzedowo". bo robotn:kôw to wvzywa wi:1ie
a na oorcelanach ..szwarz. weis. rot", bo to iest fa;"

1:0 ;:::0 nosié. Ale przecicZ ty stary kawaler i pow.

1::0 sic boja. bo to urzednik. by sie m61.d na n:ecb Szczvdow:com przez las na spacer chodzi. a oni

kaja na n:c!!:o. bo im robi konkl;rcncio. bo ino leu

Kochany Gustiiku nasi kawalerowie sie w!'cie

na lopacie. a jak ci1cesz ivé. to marsz na nier.1 1 eck 1

stvszat. Alc moze po\viesz Gustliku. przecie na ta

botnika. dIa robotnika w Knurowie to sa papiory

zy,,"al. cos moie Gustliku jeszcze podobnec:o nie

wVSllly i deptol DO orle polskim. Klon przytem i \\-Y

tak" nie sztymuie i pokaza: mu tore:Jke z p;cnie<1.!

platiusami polskie 2'ooto. bo przeca te pieniadze sie

Gdy jedcn robotnik sie n nie!!o zaialol ie mu .:: 1

to mial widaé stycznosé z t"mi rozatvmi. wice '11U

!Tdzies przy MilkllCzycach. a tam jest wielki w6r.

pieronskie chachary. woty. Ci g6rni'cv. co !rI) znaj:\.

Na drôdze to ino ..daicz" umie po polsku ale :!10

ciai z jego winy sa nieporzadki. co wyi i urzedni

dziom tam dokuczat a tu tei inaczej n:e Tf)b:. ClIo

znat bos ty przeca tcz na ..Konkordyii" robit Lu

co pod nim pracowali i ty GustPku tez 2'0 bt'dziesz

ale nie mvsl czasem. ie za polskosé. 5 tu c:ornicy.

ci wszystkie iale i MIe c cial opisaé. tu by ml bv

Jest tu u nas ieden urzedn:k. co uciekl ze Zabrza.

zna niemieckie napisy na amiturach kucb nn1'ch.

Strona a

Jako stary ôrnik do 2'6rnlka ..Szczesé Bote!

t6z wsadi tez tam cos 0 na:;zym Knurowie. Jak bym

môwia. ze on przcd ucieczka bvl na ..Abwehr"
A co do chachar6w. to mu POwiem. ..kto w pi;1

my do Waluszka. a wypijemy soble.! papryk PU Wkc przyjedt. ja cie bede czekat a przyjdzie.

Czytam twoie listy i widze. ie znasz c:llv O. Iask.

czei sk6r:v brakto. A w:cc sluchaj co ci oowlem. 

Teraz llwaiaj co z nie!!o za patryjota polskL

mi. to mu je \vvtrzast na ziemie i pode1Jtal " .' . -:i

pomscié. A nosi tei rewolwer. bo urzednikom wol

kie to sprawy jest sad! Tak. ale nie dh To

/
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Szanownej Klientèli, Przyjaciotom 1 Znajomym 'skladamy serdeczne tyczenia

8erdec::zae zyc::zeDia

, Szczt:sliwego Nowego Roku!
Dom Handlowy f. Magdziarz i P. Kowalski

wszystkim Szanownym .
KJijentom i Znajomym

'Dcsiegc Rc.a.'
tt:ùaaz
J&e .
Mlstrz krawleckl

konfekcJa damska 1 m-:ska
Katowice, ul. Mickiewicza 1, 1 pi tro. Telefon 1159.

Xafewlee.
M../_e- a. m.
2436 Telef.
848

Szanownej 'klienteli i moim znajomym

Dosiego Roku

Dosiego Roku

(1828)

bila il. Bar1Ja1J. 1. Dnfklewla

Roman Popiotek

Katowice, uUca Warszawska 38

2400 Sklad wyrob6w tytoniowych.

Z serdecznemi iyczeniamJ
Z okazji nadchodz4cego Nowego Roku

Katowice, ul. Warszawska 10 - Tel. 1686

zalélczamy tei i prosb , aby dotychczasowe
, zaufanie, kt6rem nas W. P. darzyl,

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Wszystkim moim Gosciom

- 1 Znajomym
DOSIEGO
ROKU II !I

Szanownej kllentelll znajomym

I,oïm DO'IJI IIUBalDII
sktadamy

nadal nam zechcial okazywaé
uniieni

serdeczne iyczenia

T. z o. p, .

AUOUST DYLLA

Katowice, ulica Sokolska 9. - Onia 1. stycznia 1928

EMIL W ANJURA - KATOWICE

TeJefon 2301, 1785 - Skrytka pocztowa 44 2433

\

Ko clu zkl us - Restauracjs . WZl:6rze Wanjury.

HOTEL "P 0 L SKI" KROL. HUTA

Dosiego Rokn

Wszystklm swolm b}"Walcom. przyjaclotom 1 znajomym

"PRAD"

Dosiego Roku
Szymon Kaufmann

$:..y............................... .................................................x ............................... 4'W

Salon tryzjerskl dia Pan 1 Pan6w 2391 1
Katowice, ullca 3-go Maja 32 - TeJeton Nr. 20-26

Szanownym Odbiorcom

Szan. Klienteli i moim Znajomym

Serdeczne
2379
na iyczenia

Dosiego Roku!

Nowy Rok!

2387

Nowego Roku

Cuklemla 1 Kawlarnla

2399 Rzetnlctwo - fabrvka W dlln.

ICatewlee .. Ryne.

Szanownym odbiorcom, znajomym i krewnym

Dosl..O .oleu

Bazar 1I6cI

Katowice, ul. 3.go Maja 32

Svlwesler SO..
........

....

Szanownej klienteli
i znajomym

Hurtownia piwa

2 1.I

Dosiego Roku
8SGD0WD7_ ge.e'e_ . Jtlfeatelf

Dcsiegc
Rc u:
ezy

Szczt:sliwego Nowego Roku

tyc 2416
........ .....r _ ....

1 r zanownei
klienteli 1 wszystkim
znajomym
1 KATOWICE-BRYNOW
:: Teldon
1341

i5;;;reg
m R Rynek'
Ok
1 Textyl
- Katowice,

Cgtsre'k 1. ZCDa

Ryszard UoffmBller, Zegarmistrz
Szanownym moim Gosciom krewnym i znajomym Katowice, ulica 3-go Maja Nr. Il. 23921

DOSIEGO ROKUI
W..en- ..._.
Il Kuchnia
Obywatelska
-'lt........
M..II.......
.. 2414
Szcz sliwego Nowego Roku
iycz

tycz

Szaesliwego

Ksawer nlt::zbltisld,

ALFRED NEBEL, KATOWICE, UL. 3-GO MAJA 14

f

l

t.yczy
L. STANCZYK Hotel "Polski", Kr6t. Huta
60x72 ulica Wolnosci Nr. 27

Szan. Klienteli i znajomym

Zatdad Elektro-Instalacy)ny
P. Tschentschel

2358

DOSIEGO ROKU

Lipschütz i Ska., Katowice

Katowice, ul. Szopena 7 - Telefon 567.

«

Henkel et Cie.

Szanownej K1.ienteli i znajomym

Szanownej klienteli i wszystkim znajomym iycz
mdosnego i szcz s1iwego

Nowego Roku

IrGIellktHnœ fiQb [bllDÎmII
2372 Kr6lewska Huta. Karola MlarId 23

1111111111111111111111111 !!I, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1

Dosiego Roku!

Malarstwo artystyczno-dekoracyjne . Pracownia nowoczesnej sztuki dekoracyjnej

Szanownym kllentom i znajomy

2397 tycz

Dcs'egc Rc". Wesolego Nowego Roku

Bywaay . Mcaczellatowlce, 3.go Maja n

1 wszystkim Go ciom i Znajomym t.yczy

RESTAURAOA.I KAWIARNIA ..LUNAPARK"

Szanownej klienteli i znajomym 2401

.. !"!Otk !'r!ow!:a!o.a.n.

. Zk oo d ' ::1

W6zystklm molm Szanownym Qo clom
i Znajomym

. 1Cr61...1d1J Hucle.
Wlatclclel Adam Jonuyk

2407

.............1£..................... .... ...................u........1,

szcz sliwego i wesolego

1 0 aZJI ma naszym
Nowego Roku
zasylamy w5zystkim
sympatykom
tyczenia :i

NOWEGO ROKU!

w. SP..U

RESTAURACJA 1 HOTEL .00 WYPOCZYNKU.

I...u.................
..r ,...lr. ............................................J
!:.K.IO.IC.1

_,... 2386

Kasyne fabryt::zne

Katowlc.. llllca ... 3Inl

Z okazji dnia .

Nowego Roku
wszystklm sympatykom t y c zen i a

KA WIARNIA uA TLANTIC" KATOWICE
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Samochody i cz sci zamienne stale na skladzie w przedstawicielstwach:
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