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Sprawa dYlet dla członk6w' komlsp
wyborczych.

pocztę oraz w AdminIstracji

'o:. do domu pl"Le:I' lIocztę- :-'

Ollr.clv lconser..tvsI6.

Warszawa. 3. I. (Tel. wf.) WedłuR' nad ustaleniem kandydat6w do ciał ustawodawczych.
hlendarza
wyborczegoo. dziś w poszcze- . .
llnYch komls;ach obwodowych wysta- \ Warszawa, 3. 1. (Tel. 'ł') D.zlś. w I I,edzenle . zarządu .główn R'o Prawicy
t.',ono do pr7e'Tlądn publiczneg'o spis\' Var zawle w pałacu Janusza " dzlwllła I arodowcJ. Dwudniowe obrady konser
wyborców. Ohecnie więc główny ci<;>- !Jdbywa;ą się przez cały dZI 1J obrady \\atystów poświ<;cone są omówieniu
tar pracy organizacyjne' spada na ko- kc nserwatystów. Na konferencję tc Jr.ZY- spraw wyborczych. jak i komisarzy wv.
mls;e ob\vodowe. Jedna'k wskutek do ć bvli d Wars awv. przedstawIciele bc'rczych w ooszcze ólnych okręg-ach.
I'ie1asneIYo sT'lrecvzowaoia artvkll'll 21' \\oszystklch or!{anlzaCYJ zachO\ awczvch ,':reszcie ostatecznemu ustaleniu kandy

ordynacJi wyborczej. który mówi o dyJe- z całego kraju. Jutro odbcdzle sle po. datów do ciał ustawodawczych.

t<?ch za prace w komisJach wyborczych
- bardzo wielu członków komisU uchyla
f.IĘ od oracy w komis1ach. Wskutek te.

}\),( mi"
wvkońC7one
prace
1/0 zachod
7 i obawa.or"'anizacyjne
17 nie zostaną na
ter
. '" vhorcze. .Jak sle dowiadl1Jemv. goene

Rokowania o blok wyborczy Chadetja - Piast
dobiegajil końca.

Warszawa. 3. 1. (Tel. wł.) Jak się do
" ?e'kie kro'<i w tym kierunk',. aby za. ,':iadujemy. rokowania w sprawie wspól
I
CI!'O
bloku wyborcze!t'o między Piastem
p..biedz mo lłwvm ujemnym sk.'tkom \\
c.klltek uchylaf'lla sie od ora v ooszcze a Chadecją dolJic!t'ają rl:ońca. Najważ
, vólnvch członków komis;l. Ma być wv nlt,jsze sprawy zostały już omówione.
. Stosowany aoel do wszvo;tklch. że nir L.hodzi teraz tylko o omówienie stron v
rależy się usuwać od pracy obywatel technicznej. W związku z tem odbcdzie
s jej na rzecz Państwa I spofeczeństwr ię jutro posied:-enie zarządu głównego
ra1na kOT'l1ls l a wyborc 7 a poczyniła jU7

P. S. L. Piast. a w końcu tv o.jnla po
siedzenie zarządu Chadecji. Jednocze
liie w związku z tem przybył do War

szawy przcdstawiciel Chadccji. były wi
cl..prezydent Łodzi p. Proszkowski. któ
ry konferuje z ramienia Chadecji z przed.
stawicielami Piasta w sprawie wspólne
!t'r bloku wyborczego.

I nie Jest tak"e, wvkluCZO'1\1It1. e Wvl

omisji. o

fllot':l zostanie Ptawa dYJet -członków

Wzrost ebpo"'" t"w"r6w wł6klen

· nIczych.

Gł6wny organ Polsk: Str.' Kat

lud !' za . rzqdem

Marszałka Piłsudskiego.

Warszawa. 3. 1. (A W.) Ostatni numer p.acę obecnei{o Rząd'l. stojąc otwarcic
Warszawa, 3. 1. (Tel. wf.) Z wyda.
ma ..Polska Ludowa". organ Polskie de pomocy przy je!t'o bloku. W związku
"ego ostatnio sprawozdania ZwiązkI' pi
1:.0 Stronnictwa Katolicko-Ludowego \V z tern dowiadujemy się. że zarząd war
rl zemvsłu w'óklcnnicze;'o w' nika. ?e \\' al tykule wstępnym wypowiada sI.: bcz. s,.awski stronnictwa zdecydowany jest
c.wru rok" 19?() wvwie?iono z Lod,,:! za vJzględnie za poparciem Rządu Marszał ot stawać przy WystosowanIu do zarzqdn
I anlce w"rob{,w włókienniczych nr kd Pllsudsldci!'o i stwierdza. że Polskie w Malopolsce żądania pOT)arcia Rządu
sl'me 41 mili. 7'otych. zaś w cią"'11 11 S1ronnictwo Katolic({o-Ludowe b. Kon. Marszalka Plłsudskie o. Nie jest wv
/ n.iesipcy rokl' t'biel!'łe<T(J wvwie?:iono to 'esówkl zwróciło się do zarządu łów, k:uczonem. że na wypadek. J{dvbv część
\"arów w'oklenniczycr. na o"'ólną war. r.ego w Małopolsce z apelem. aby nIe stronktwa w Małopolsce ł.ądaniu temu
t. ' ć 67 milI. złOlvch. Wvra nY wzrost zwlekając. wyraźnie poparło politvkę I si sprzeciwiła - to dojdzie ro rozłamu,
eksportu towarów włókienniczych na
leży przvplsać tanio ci wyrobów łódz

Agent rcparacYJny Parker Gilbert
o ostatcczncm I..;t '''niu sumy długu

j<'Lh swobodnie konkurujących z InnymI
t, warami na rvnkar-h wiatowYch ora7
pGleT)S7a 1 ac-eł się konjunkturzc gospo
darczej Polski.

Now, Senat gdański utworzon, bedzie wkr6tce.

Parkcr Gilbert odjechał z Ameryki dQ

WYf1l'ane do....rówk1.

Od8l1dnik.rokowania
3. 1. (Pat.)
Prowad7.0oc
I wc
rokowan!a nierMnjc.
wyk.nały
fadO\'ch
od kilku
w spraw:c
11 t \\,0I>owa'iniejszycl,
\Vszystkie
trz\'
r; enla nowe o Scnatu Wol"e o l\\;asta "stronnictwa. wchodzące w skład now ;
dOl>rowadzlfy do zasadn:czego por0ZU. kO<11icJi. zrczvt:'nowały ze swvch tądali
mienia pomiędzy stronnictwami. I<I/.re o char<1kterze radykalnvm. Osla"'nicto
mają wcjść w skład nowcj koa1icli '5tl"on również porozumienie w s f1 rawłe tądmi.

Warszawa, 3. I (Pat,) DnIa Z stycznIa 1918 r
o hylo s:e w sal' konferencylneJ Mln!slcrstwa
Skarbu przy ul. Rymarskiej losowanie po1.yc7.k'

do'arowel. 8000 dol. wygra' numer 852764.
3000 dol. nJmer 96551.

Spadek kosztów utrzymanIa w Po.

SocJaliści, centrum IIIbeTalI porozumieli się.

tvwnej sumy dług-u niemieckie o. \VysQ<o

ta orzez rzeczoznawców. \V piąlek
Rerllna.

Wymiana wlęłn16w pontycznych.
Mosl(wa. 3. 1. (Pat,) Radca poselslwa
rolskiet:'o p. Zicl"zhiski wyjechał na !!ra
I' CC oolsko-sowiecką celem dokonania

wKołosowie wymiany więźniów poU

h cznych.

nlctw. a mianowicie socjaldemokratów. \\'vsnn!ctvch orzez socjaldemokratów.

cent.

s!r,epaml stoją ol;tromne koleJki. jak w
(.Jtrcsle ..wojennego komunizmu". Spe

tl..cznie dopiero po ustaleniu. defini.

sc kość tej sumy winna być rozstrzygnię

centrum i liberałów n:emlccklch. UZl'od ",'anowlc:e zmiany kLnstvtucH \VolncQ'() ProJekt pa{[tn '''nnctlsko-amerykad;'
sklego.
nionv został przedewszystklern tc:- t u- Miasta. reorganizacji Senatu itd. Do
mowy. która ma obowil\zywać slronnle- tychczasowy orzcb:cg- rokowali do\\'o
Pary!, 3. 1. (Pat,) ..Herald" donosi a

znaniu.
Poznań. 3. 1. (Pat.) Wojewódzka ko twa koalicvJne w Ich przyszłej działal dz!. Iż nowy Senat utworzony bcdzlc \\'
MisJa do zbadania kosztów utrzymania noścl zarówno na teren;e Sejmu jak i na,ibJiższych dniach.
!:twlerdzlła. że w g-rudniu ceny w po Scnatu Wolneg-o Miasta. Dotychczaso
r(lwnanlu z listopadem spadły o 0.35 pro

Nowa lah spekulacJI ogarnęła Roslę.
Moskwa. 3..1. Krvzvs aprowlzacyj
r v w wIększych miastach trwa. Przed

Niemiec.

Nowy .'ork. 3. 1. Ag-ent reparacvlny
Parker .Gilbert ponownie oświadczył \V
wywiadzie prasowym. iż zag-adnienia re
p:lracvjne rozwiązane mo ą być osta.

W Niemaech noc s,lwestrowa miała przebieg
burzliwy.
We Wrocławiu pollcla starła sIę z oddziałem czerwont.J gwardJI.

WaszYI1!t't0l1ll. że do projektu pakt..
francusko amerykańskle o. wvkluczają
cego wojnę międzv' mi państwami któ
rv to projekt został doręczony ambasa
ó('rowl francuskiemu CIaudelowI. dolą
czono pismo. w którem sekretarz stan..
Kel1o g oświadcza. iż całkowicie podzie
la pOltlądv na tę sprawę ministra Arian
"" oraz zaznacza. 7.e inne kraje mo łvb"

bvć zaproszone do przvstąpienla dQ

\\ spomnlanego paktu. niezwłocznie pod
PIsaniu go przcz Francję i St. ZJednoczo
kulacJa, lJolel!'ająca na wvkupywanlu to
I.e.
wa
miała
w
Berlinie
przebiegnaogół
oddziałem
czerwonej
I!wardJl
komunlsty
waru I ukrvwanlu w nadziei zwyżki. cen

Berlin, 3. 1. niż
(Pat.)
sVlwcstromlędw która
kilku próbowała
funkcJonarJuszaml
w Noc
rok ub.
Wskutek1cl.I1eJ.
urządzićj)ol'cjl
koncerta
kwitnie. Władze sowieckie przedsię. spolwJnleJszv.
wzięły szerCI{ zarządzeń w postaci rewi Instrukcji prezydenta policji policjanci ullcznv. W czas!c starcia został zramo
zachowvwall
sic
na
ulicach
bardzieJ
pony
no
em
oficcr
policJI.
Sprawców
arc
zJI osób. Oczekujących w kolejce. W

Nowy rząd na LotwIe leszcze nie
utworzony.
RY2a. 3. 1. '(Pat.> Inicjatywa roko
wań. maJacych na cel.. utworzenie no
Bytom, 3. 1. (Tel. w:') W nocy weITo
r7.ądu. spoczvwa obecnie w rę
SvlwestroweJ ule ło tu pobiciu szerelt kach Itrupy soc'al'stńw-ml:tlmaJlst \v.
osób. z których 8 odwlezlol.o do szpita ',Mrvch orzywódca Holemanls orownd 1
la. zaś robotnika Prudlo zra')1to. Prócz iut rozmowy. 7.mlerza'ące do stworzenia
nowej koalicJI lewicoweJ.
telto dokonano szer
łamaA.

Moskwie aresztowano przeszło 100 spe błażllwle I pow ciąl!'lIwlc. 'toleruJąc nad- sztowano.
kulantów.
mierne nieraz oblawy \Vesoło c1. O ó

lem aresztowano - lak o""asza prez '

Usunięty od władzy - podr6łule. dJum f>ollcJl - 244 osób. podczas Itdy w
Ureml, 3. I. (Pat.) Ry'y król bu'garskl fer r. ub. aresztowano 5:!5 osób.

DerlIn, 3. 1. (Pat.) W nocy sylwe
dynand odpłyną' stąd do Ameryki Po'udnlowel.
Podrót hyJcKo króla ma podobno cel D uko"". stroweJ doszł,o we Wrocł.awlu do starcia

l

)

pnt S'I( A 7. A c"nnN. fi

$tr.'2

Ee'" Ur '5tośel noworoan,ch na Zamku

Spuścizna roku 1921.
Jest rzeczą nlemo lIwa orzedstawlć
w krótkim artykl'le d7.lenn!karsklm ca
łok!n:taft zasłult' I dorobku r7.ndńw Mar.
szałka P!łsudskle, o 7a rok 1927-y. CZY
lo w d 7 led7.inle politvkl zal!ranlczncl
iC"V w dziedzinie spraw wewnr.tr:m\'cli,

ł

Nr. 3

Prasa austriacka oskada Włochy

w "Warszawie.

o zaopatrywanie Węgier w broń I ma
terIały wybuchowe.

"ia telel!raflczne z aroczvsto cł noworoczn:vclo szym roku bc:dziem:v Świadkami ziszczenia s'e
na Zamku uzupełnlamv dziŚ orY1/:'nalnym tek. !\-ch pomy lnych zaJlQwledzl I te rok nowy da
slem
przemów'eń.
wY1l:ł0!;zonycl1
z ledneJ strony
Polscetewylncznie
powody do zadowolenia
Idu.
Katowice.
3. 1. WczoraJsze
nasze donieSIeI nadzieJe.
w clalOl rOZ1'oczeteJto
w dniu dzlsleJ
JI zez amhaspdora Francli Laroche'a (w Inlleniu my. z czego bedą ie cieszyć Wszyscy Je' przy

litycznych bardzo tywe poroszenie wywolał

Wledelł. 3. I. (A W,) 'V tutejszych kolach po.

orJluslI dyplomatycznego). a z dn'glej przez laclele. \

.Prezydent, MoścIckiego. W tej myśli prosze Wasza ksceleneJe. aby
ansu poJitvcznelro za rnk uble łv wv Mowa ambasad. FrancJI Laroche'a. rś f R':J i ł : n a t f:eR ł:: s i

y ypadek. laki się w}'darzyl wczoraj na gral11cy
a"strlacko-węgierskieJ w. SI. Ootthar<lt. !:d7'ie

obecnie odbywala się od kilku dnł austriacka

el,spedycla clowa pocillKÓW lowarowych. Au
striacka strat clowa stwierdz:ra. te w S wal(O
nLch wysranych z Verony do Węgier zna;do
. Pojsklei. ktMeJ rozw6J coraz IIOmyślnleJszy w waly sie pod falszyw. deklaracją. cześci skla
aJla studjów
bardzo
obszernych.
0
kOnan()
tak w!ele.
te s'lor7.nd7.en
i e bl
Ody na pro$tU Roku Nowego zwr6c,!"y myśl warunkach pokoju i bezpi 'Czeństwa stanowi le
nas ą ku watnym. wypadkom roku ub eKlego i den z zasrdniczych czynn'k6w pomyślności całei dowe karabinów maszynow}'ch. Wykrycie te!:o
'a przyczyn. którc sprawiły. ie rzod j śli z nich WycJQllnąć zechcemy wnIOski a Europy. Jak równie! pokoju powszechnego. który fvklu nasIlIpito w chwili. kiedy wagony byly jut

anlCZYnlY
sle tedy jedyniedokonał
do omówle
: arszalka Plłsudskłeg-o.
dla ł e ':: Iaw:: e I d :ctieia l::' Itsl niezbcdnym warunkiem tej lHKIIyślnoścl.
I>oństwa nlenorównanle wiecej od :myślnego
Polski rozwoju. MOJ:libyśmy wiec
Odpowledt Prezydenta Rzplltel.
swych poprzedników - prz 'czyn. któ ślUlalo radować sle wraz z Patiem. Panie Pre

przesuniele na linIę węgierską. Węgierska kolei

przeszkodz,la wydanie owych wagcnów w rece
austriack:e. funkcjonariusze austrjackieKo u

Prezydent Rzeczypospolitej odpowiedzlal na r"ędu clowego opuścił i swe miejsce urzcdowa
re tkwia w Istocie same!:'o Rządu I ta zydencIe. gdyby nie to. te dotYchczas WSZysc ' to przemówienie
tern! slowy:

pod wrateniem świetej hloby. jaka
nowlą je o ceche najbardziej charakte pozostajemy
Pana osobiście tak okruhl.e dotknela. Wierny.
hstyczną.
z Jakiem samozaparciem sit' panuje Par Panie
Mamv tu na mvśll trwaro ć I sile Prezydencie. nad swym bólem. Wzrusza nas

Pragne podziekować serdecznie Waszej Eks "Ja I udali się do Wiednia po dalsze instrukcie.
celencji za zwrócone do mnie w imieniu swojem Tak w Wiedniu jak i Bjldapeszcie istnieje zam'ar
!'raz obecnych tu JeKo kole!:ów slow:.. :2;yWO jr.knajszybszego zlikwidowania tego zjaścia. PI
wzruszyło mnie w nich to. co dOlyczylo mnie sma opozycyjne w szczególności ..Der Abend"
radzy wykonawczej. która od maja to Slczerze i KI'boko. Nic Jednak lepiej przy osobiście.
Sprawilo mi również wielkie zado
czynić sie nie mot.. do ztaRodzl1nia Pańskieo;:o
1926 roku oswobodzona została od bólu.
Jak przeświadczenie. te w)'siłki. któreś. Pa. wolenie stwierdzenie osialtniecia pr ez Polske pt,dkreślaj. prz,_ tej sposobności fakt. It \\ lo
,,'prywÓW zdemorall'7.0wanef!o Sejmu. nie Prezydencie. poczynil dla dobra PańskleI w lei pracy pomyślnych rezultatów.
chy dostarczały Wegrom materjałów wybucho.
Istotnie wys:lek narodu we wszystk'ch dzie \\ych.
P"dczas £"dv przed Majem 1926 r. nai Ojczyzny. uwieńczone zostaly ioknajpomyślnleJ

dzinach żyeia nie byl daremny. a pomyślne

i'Yiekszą troska ka,deg-o rZ<1dn było i być szen11 rezultatąmi.

WlIslało zabfeza" e w parlamencie o
,wickszość oraz zjednywanie sob;e nr7.e
!Wa?nie nieuczciwymi środkami pr2'Y

6dcńw partyjnych I klik poselskich.

rzad Marszałka Pllsudsk!e-ro. ukróclw
szv radvk31nle wszelkie pretens1e Sef
Ir'U do rządu. poświecił sic wyłąc7"'e
"..vkonvwan"-I obowiązków - sternika
lIawv palistwowej.
Od 013 1 a 1926 rok'I R?:ąd oolskl pr7.e

dewszvstklem robi to. df) c 7 e'!0 fest 1'10

,,'otanv: rząd"'!. N'e doko"vwa c"dchv.
Po.,etnla n'ekledv M,.,f1v. g-dv7. z3sladafa

'\\' nim I!ldzie miertelnl. Ale svste'11O
tyczną I konsekwentną pracą rzetelnie
sT'erf1'a swe obowiązki. nie tracąc czasu
n: dobre !O Im:enla na kons7.achtach I
Drzetarl!ach z seimowymi matador31111.
Owocem tych nleprzerwanvch i ofl:lr
nych wysiłków sa wielkie d'>:ieta doko
nane przez Rzt1d Marszałka Pilsudskie
o w clal"U ub'e!!;łe'!o roku.
W dziedzinie politvki wewl1ętrznel
Rząd słusznie chluhić się mo"'e runto
wna naprawą stosunków I!ost)oda ('zvch
oraz wvsoce korzystną zmianą nastro
Jów nolltvcznych.
Naprawa stosunków I!osoodarcz\'ch
zostafa ukoronowana zaciarrnieC"em 00
ż"c7kl stahili7acv i nef - wlaclcctwem
ufno cl za"'nmicv dn Pnlc;kl. I:1ko 7r1 ().

Dzialalność I(ospodarcza Polski wzman sle przedslewziec:ie finansowe. o którem Pan. Panie
l dnia na dzień. Akre4vtowanl w Polsce dyplo. Ambasadorze. wspomnial I klóre zostalo urze
maci sa św:adkami faktów. które do wodza szyh czywistnione we wla ciwych mu ramach śc' 1c
prz 'czynl sle do rozwoiu handlu.
k;ego rozwoju przemvslu. roln'ctwa i handlu ekonom'cznych
I rolnictwa. We wszystkich Ivch
oraz doskonalszel orl'aniZ_ic" pracy. co w kon przemysłu
Jziedzin3ch motemy oczekiwać udoskonaleń.
sekwencji wzmaKa pO\'!szechny dobrobyt.
Przedsięwziecie finansowe. którello następ które wróżą wzrastałlIca pomyślność naszemu
slwem hvla przedewszysll"'em stab:lizacla wa kraiowi. świadomemu konieczności pokoju i bez
p eczeństwa. by mógł korzystać z tych dobro
luty polskiej. slanowilo w (I(;zach ealeRo świa dzieJstw.
td oczywiście dowód delini!) wnegO podtwi
Polska. obca uczucia wszelkif''l:o eo;:oizmu. ro
Itnh:cia sic PolskI. Przedsicwziecie to w,'kazału wmie.
te dt'lbrohyt po5zczev:ólne1/:0 narodu lesl
wszystkim. którzy m'eli ieszcze PC'd I\'m wZRle
zwiazany z pomvśtnościa Innych narodów
dem \\' tpliwokl. lak wiclk:e per p-Irlvwy roz. iciśle
te
dla
wszystkich naletv \Vspńlprrco
\'Ioju ma przed soba Polska i jak bardzo uZa waĆ naddobra
powszechna pacvl'kaclr i rozhroieniem
;ad ione żywić może nadzieie ra przyszlość.
zarówno faktvcznem lak I moralnem. O tatnio
Ta pomv lna s\'tllacia Polski. bedaca rezul podczas obrad Radv liRi Narodów d'la Polska
latem palrlotvcznych poczynań ł pracy caleo;:o nowe tego dowody prze7 stanowisko. lakle
nHo_du. wzmocniona zostara ponadto przez po z '!'la wzo;:ledem sasiada. z którym. gdyby to
I tyke ladu i prkoiu. upraw'ona przez rzad pol. t lko od niel zaletało. stosunki normalne byly by
ki. Na z!(romadzel1iu Li!:j Narodów stwierdzić odawna ustalone. Je tem wiec szcześ1iwv. mo
!J"lo można szczerość i enerllj... z laka rzad pol. "ac wyrazić dziś nadzieje. że niewatpliwie dal
ski propao;:owal idee J1 koJu. Wówczas to Rzad sze rokowania. oparte na p3dstawie zasad poko
polski wn'ńsl cenny I wyró!nlaJncv s'c: prZYCZV JCJw\'ch. wysunielych w Genewie. doprowadza
n k do w\'s'łków. u 1 awn'ol1ych w Genewie w ce r\ chlo do zapew"'Onia harmoni' miedzy dwoma
hi utrwafenia pokołu miedży pnństwaml.
bratniemi narodami. kMre. mimo szlnczn'e stwa
Ostalnio zaś I zad polski rep eztntowanv 050 rzan,'ch nieporozumień whrew ich wlasnvm in
bi c'e przez s\\'ego znakomite o klerown'k,. tnesom. ni!tdv nie WHbylV sie tel szczerei przy
\"sp"'lpracu]ąc z Innemi państwami w 10llie Radv latni i uczuć bratersk:ch. iakie chamkteryzowa
lilii Narodów nad rozstrzyo;:niec'em zao;:adniellla " ich stosunki lak bliskie i zatyle po pr ez dlu
s7czelt<'1nie drażliweo;:o. os'aO;:lIat ukces laknal J>:le wieki wspólnych dziejów.

bardziej zaslutony; wysiłki lello zostały uwień

:2;yczenla. jakie mi Pan sklada. Panlt Amba.

c one zniesieniem anonnalneRo ; niebezpi' cznellO sadorze. w imieniu tylu reprezentowanych tu
stanu rzeczy. Nlerhał mi będzie wfllno wyrazić narodów. przyimuJe lako szcześliwa 'wrótbe dla

Jugoslawla za utrzymaniem traktatu
z Włocłtawi.

Blałogr6d. 3. '. (Pat.> Wobee tello. te I
ki ńcem b. b. mote być wypowiedziany Irak
tól przyjatni między WIochami a JUl(osła wJ..
który byl zawarty na S lat. rozpoczeły się I
rzadem wlosk!m rokowania. celem uSlalenia ter

minu wypowiedzenia leKo trakIatu. W miaro
d,.Jn\'ch kolach iu!:oslowiańskich zapewmaja. te
mimu przeciwie . stw. iSlnieiac\'ch mi dzy Rzy
mem a B'ałogrodem. JU!1:oslawja życzy sohie na
dal utrzymania zczeq'ch i przyjażnych stosun

k"W z WIochami. Z tego też powodu traktat
Ilor nie będzie wYPOwiedziany bez powatnyc1J
przyczyn.

Dalsze aresztow nh autonomistów
alzac!dch.
Par).t. 3. 1. (Pat.> ..Pen Journal" donosi ze
Strassburga. iż wydano nakaz aresztowama Pa
s'eura. który od Itry wal poważna role w ruchu
autonomicznym Pozalem areszlowano b. nóUl.
cr.yciela \Vuertza i art. malarza Solvena.

,
I

Millerand O stosunkach francusko..
niemieckich.

r.adziele. te ta roztropno ć I umiarkowanie. uja
wnIone przez rzrd polsk'. nagrOdzOf1e z(lst na
PiZCZ doprowadzenie w krMk'm czasie do końca
dz'cla. rozpocz..tco;:o w Genewie. a m'anowicle

wsz 'stk"ch przeds;ewz'eć pokojowych. w któ
Zagrzeb, 3. I. (Pał,) Dzicnnik oONowostl" ol!ra.
n'ch Polska z dumą bedzie zawsze wspórpraco sza art\'k,,1 Mi11erRl1da w sprawie stnsunkńlll'
wala IV celu zapcwnienla światu hczp'cczeń
stwa. iedvn'e mt'lo;:acellO ochronić skulcczna i IIanc"sko-niemieckich. W art 'kule tym M :Je
przez nawiaz n'c colkow:cic nMmalnych stOSUI1 C'wocna pmCe ludów.
r nd p!sze. że o ile N'emcy nie bedą oda7YĆ do
\V tem przcświadczeniu. ufny w Opotrzność. 'T1I1}'ch cel6w po la chccIa u7.y k ui3 na drodze
we"'o or CT a.,i7tl1U 1"0<l1nc ł ;1rc 7 e rr o. Zdo kC'w pom'odz\' Pol ka a Litwa.
zatem No )I" PC'k rC'7I)oczvna sle pod po sprzylaiaca katdemn dzielu pokoiu I d"hrei woli p(,koloweJ swej óawnej roli w micdzynarc>Jo
bvde oo';vc 7 ki uzale nlol1e hyło od noyA1neml
Id dam \Vam. Panowie. tyczenia na' zczersze
au p'c'ami dla P01ski.
zrchvnowa"'enia h"d7.etu P11ł- 1 stwO\ve rr o i
Je tem przekonany. że wypowiem uczucia cIa Was oraz dla Naldostojnieiszvch MonarchIi\\'. II em t.YCiu gospodarczem. hedą one mogly
stab:lizacii walu tv. a sfinali7.0wanlc careJ>:o korpusu dyploJ1'1tvc7. e' 0. ak."<I\'lo" S7elów Pat'1stw oraz wszystk'ch narC'dów. lak C7,YĆ na pewne poparcie FrancIi.

Dertraktacji i uzyskanie korzystnych

r.CRO przy Panu Panie Prezvdencie. ieś!i wyrat.e o;:odn1e przez Pani>w reprezenlowanvch.

warIInków p07.vczki wvma!!alo uclą71i
\\'Ych wysilków i ciernliwo cI ze strony
Rządu. Trudnoćd te pokonać mód zwv
ciesko jedynie R7ąd. n'e 7 ale';nv od 7..lo 

o S-mio godzinn, dz!eń prac, dla budowlarz,

minister Kucharski w r. 192,1, Jcćli d7;i
dnczekal! '11V sic sta"ilz:.cil I uzdrowie
nia stnsunków ospodarczych -- wiemy.
te stało sic to przedewszvstk:em d. lekl
uzdrowienia stos'tnk6w osoodarczvch
- wiemy. e stało sic tak przedewszvst

Straszna kpt"stroh lotnicza pod
Marsylią.

"

Pary t. 3. I. (Tel. wl.) Pod Ma;sylJlI wydarzy
la się straszna katasIrola 10tnlc7.a. kIMa spOWO
dr wala zniszczenie hydroplanu francuskie)(o wol
skowe!:o I m'erć 5 lólnik,iw. Hydrop'an. znaJ
::aliczenl do kategorii S-godzinnego dnia <!\>jący się na w}'s()ko ci kilkuset metrów nJ!>:le'

hutnlcz,ch.

liwvch wvhrvków sejmowładztwa ! u

m'ełący stworzyć sohle w<1runkl. w któ
KatowIce. 3. 1. W dniu wczorajszym
rych roz"oczete dziero samlcii !!osooJar.
czel m6!!ł dOf1rowadzlć do kOłka. Pri'cd odbyła się konferencja delcg-atów wszv
stklch
hut Polskie,"!o Górne!:to $1;]ska.
majem naorawa stos""kńw ekn110<r.IC7.
nvch w oaństwie trudnH sic w o:erw zwołana przez Związek Pracowników
szvm rzedzie Sejm. Stad wS7;vstkie in Dudowlanvch Z. Z. P. w sprawIe 8-g-0
flaC'łe. niczrównowa"'onv hud"et. skoki czinne o dnia pracy. Na konferencji tej
walu tv. ..0s7.czcdnn r:ł" na nf'l1<:irlC'h 1\ powzicto nast. rezolucję: 1. Zważ vwszv
rzcdn/czych Uo. Gdvhv ełm noclol dwuletn:e czekanie na ureg-ulowan!e po
rządził. h.'libv mv najorawdf'Jt)odohnicj wrotne W wprowadzenia 8-g-odzil1nei 1)
do dzi dnia \V chaosie l"'osnodarc7vm. a linia pracy dla budowlarzy hutnlczvch

o pożyczce dektamowanohv w ehnle
z równym talentem. z iakim czynił to

I

oracv.

rozłamał sic z nieznanych pr7Y
Zebrani stwlerdza!ą ie okre lenle na \V powietrzn
I spadt nR z'emię. s:dzie zoslal zupelnie
robotach Iwr'łcych nic jest jasne i Wy Cn'"
zuruzgotany. 5 pilottiw wojskowych znalazło

raźne. oon!eważ prace budowlaną na Im śmierć na miejscu.
tach tak mnrarzv lak i c!eśli mo'm nic in
ni. jak tylko fachowcy zrozumieć. £11 a Ujcdl1ost" nlenle pro amów n!\uko
tcg-o zebrani wzywają Związek Praco
wycf1 w szkołach R'órnlcz 'ch.
wników l3udowlanvch Z. Z. P. jako on a
Katowice. J, I. Dnia 20 grudnia 1927 r, od
r ,zację fachow" do wszczęcia akcji prze
pod zarzqdem hut. 2. zważywszy szko prowadzenia 8-god7.lnnego dnia pracy hyla sic W J\\in'sterstwie Przemysłu i Handlu
cJ!iw'ł dla zdrowia I życia pracę I niskie da wszvstldch budowlarzv Imtniczych. kr,nferencia w pra,,'ie zkoln;clwa górnic7.e o.
fJraz niewyraźne okrcślenie budowlarzv lebrani postanawiają poprzeĆ dw enia fIIr. konferencil tej niednosl.\lniono pro>:;ram nau
\-, obwieszczeniu (Ministerstwa Pracy i Zwiqzku wszelkiemi, stoj11cemi do dyspo kr wy. warunki przyj da i statut szk!\l górnI
Opieki Społecznej) w punkcie a) ustCJ) 7. zycji środkami prawncmi. oraz stwier c7.ych w Wieliczce i Taro. GInach. W spra
w punkcie b). ustep 9, w punkcie c) I d). d..aJą. fee jedvnle organizacja fachowa \\ je porozun1'en:a z Dąbrową Górniczq pocz 'nl
L;stęp 3 I 4. zebrani doma aJą sIę. aby tak !I,cże mleć zrozumicnlc dla pracy daneg-o M'nislerslwo przemy sIu I Handlu odpowiednie
kroki.
rr.urarze. jak i cie le natychmiast zostali fachu. czvli zawodu.

klem dzl"kl uzdrowieniu stosunku Rzą- 

du do Sełmu.
Jedynie trwałości I c:al!łokl w/;ldzy żających sie wyborów pod hasłem walki jest jeszcze zoko,ic:wna. ale wszystko
zawdzięczać musimy równie'>. prze10m. z I 7.L1dem I zanowlada':t już dzi . f.e wskaluJe na to. te je 1I kierownictwo
Jaki dokonał sle w opin.li soo!ecze1"lstwa sprawe stosunku do I ządu przy wvbo rJolskiej politvki zał rani .;neł spoczv
f w Je o stosunku do Rzadu. Rzrd. któ rach pozostawią ..na uhoczu". Pod ha wać b<;dzie nadal w rekach Mars?:al1(a
ry nie hał sle po'!'rMek zdemoral:zowa słem ..neutralno'ci" wobec Rządu (I:n Piłsudskiego I m:n. Zaleskie'w - docze
neg-o I skorumoowanerro oarlamentu. decja) lub nawet ..rzecżowc,1 współpra kamy się niebawem nawlr)7ania normal
Rząd. który niezmordowanie I svstema Cy" (PiasO f)ra ną \1g-rup.Jwanla z pod nych stosunków sąsiedzkich z naszvm
tyc7nie realizował swój. rol!ram nodpo stempla przedmaJowe.!:to prowad lć kam sąsiadem p6fnocno-wschotlnlm. co dla
rZL1dkowanla stosunk6w na w:>zvstl(lch oanje wyborczą I orzepychać sic do '10. mocarstwowych interesów Rzolltej nad
odcinkach oracv państwowcJ. Rząd taki wel!O oarlamcntu wlado'11e. że ka d v Baltvkiem posiadać będzie historyczne
musi ar sobfe zjcdnać zanf&nłe soo!eczeń atak na Rząd. ka"'dv Rrymas. zasadni znaczenie.

stwa. mimo n:eprzeb:erająccj w środ czv" opozycji wró'i,y przy wybor1ch

.

Dobrodziejstwa sllnel I nlezale nej
kach 'aRltacJl ..zasadnlcwch" opozvclo kleskc.
nlstów. O tern. Jak wielkie I runtownc
Sukcesy Rzadu w dziedzinie polityki od przejściowych konjunktur se.,mowvch
:r.mlanv nastąpiły w nastroJach społe zag-ranlczneJ. z których za najdonio IeJ władzy wykonawczej potrafiło ju do
c:zeństwa W clą u ostatnlcr,'o roku. szy uznać należy zlikwidowanie ..stanu cenić społeczc.'stwo w cale' rOlcłąrYłoś
'wladczyć mo e fakt. te nawet naJhar wojny" z Litwą. również są owocem ci. Ostatnie uchwały. rezolucJe I odez
dziej zaciekli wro owie Marszałka Pił cląR'łoścl I celowości naszych zablettńw wY licznych u rupowań (bez wzltlcdu
sudskiego nie mają odwa 1 Iść do zbU dyplomatycznych. S rawa z Litwą nie na Ich strukturo społcczną lub zabarwlc

Wyjazd Int. Malawsldego do
Warszawy.

Katowice. 3. I. Dyrektor Wytszego Urze(hl
GtirnkzeJ:o w Kalowicach p. in!. Malawski wy
Jechal do Warszawy w sprawie ustawy i::t\rnl..
c!eJ. kIMel prace beda \\ k rtitct ukończone

nie polltvczne) ooowiadaja się wvra nie
I stmlO\\'C7.0 1.a dalszem wzmocn'eniem
władzy Olowv pal'\stwa I IInie7:\le711'e

nia jej od nartv.inlctwa. Hasło silnc!!o I
Itwałcf!o Rz:\dll rozhrzmiewa po caleJ
Polsce donośnem echem.
Rol( 1927-v pri'e!(1\Z\lje fe \V spu clt
nie rokowi .1928-mll. ktM' stać się milsi
w d7. i e.lach wskri'es7.0l1cj Rzolitel rokiem

wieJ kich reform konsb'tucvjnvch i oSla

skle o. f. Ch.

tecimej naprawy ustroiu palistwa pol

\\

t)ł

,
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,Działalność przedwyborcza
Niemców.
cYkla komunlkat6w radJowYch Z. O.
K. Z.

Rokowania o stworzenie w Polsce
bloku wyborczel!'o do przyszłych wy

Najwytsze odznaczenie f dyplomy uznania
świadczą o nadz\\'yczajnym gatunku.

borów sejmowych toczą sle już od kilku
tYJrodnl - ale jak dotąd bez wlekszych
.izans pomyślne o zakończenia. Szcze
(ólnle wyłamują sle z rod patronatu blo

kowe o socjalistyczne u rupowanla

wszystkich prawie mn;ejszości. zarów
no słowiańskich. żvdowsklch jak I nle

oleckiCh. Jeśli choJzl o socjalistów

nlemiecki::h - to jedynie Ich rupa byd
«oska bierze jeszcze udział w toczących
sic rokowan:ach nad blokiem mniejszoś
ciowym. Niemieccy socjaliści Górnejto
Ślaska I b. Kon\Cresówki zawarli sojusz
wyborczy z Polską Partii' Socjalisty.;z
na. Wobec poważnej siłv liczebnej tych
Ul!'rupowań w stosunku do o\tółu Nlem
c6w Jest to pocląJrniecie dotkliwem osła

bieniem frontu niemieckie o na G. Ią
sku i na terenie łódzkie o okre!rn wy
borczeJro. Mimo te nier"lwodzenia or
anizatorzy bloku żywią leszcze nadzic
fe. że wsoólna lista mnielszości narado
wych nie bedzie wvrąc7.nie - jakby sl
te'!o m0 7 na spodziewać - rcprezenł 
cją tylko prawicowych Kór mniejszoś
ciowvch. lecz rozcią'!n'e sie. jak tel{o
wvma a sama natura bloku. na szersze
warstwy mniejszości zamieszkałych w
Polsce.

Poza temj przYl!'otowaniaml przed
wyborc7emi naszych mn'ejs7.0 cI mamy
dzls:aj do zanotowania nowe pocią nie
cie niemieckie .ju wyłącznie na nasz 'ch
ziemiach zachodnich. Jest ono śwle 7 ym
obiawem eksoansji I!'osoodarcze,i. o któ
re,i sic jU7. tvle razy mówiło. Oochod7ą
nas wiadomości. że Niemcy projektują
utworzenie instytucji parcelacvjnej. fi
nansowo hard?o silnej o szeroko zakro
jO'lvm oro ramle akcji parcelacvjno-osa
dniczej. rnstvt " cja ta ma sohie nietv'ko

zaoewnić wso6łprace polskich sił fa
chowvch. - lecz nawet zl."ora ood poi

ska firmą wvstf'lT'Iić oa widownie publi

czną. Przedslcbiorstwo to 7amierza u
d7ielaĆ powa 7 nych kredytów wielkiej
wlasności. a w zlIkresie osadnictwa ró
wnież kredytować na d'u7szv czas sp'a
tv za na.hvte oarcele. hl'dvnkl itP. W
dalszym olanie or7ewid?.iana jest rado
nahla b"dowa osad. tworzenie spółek

PrzesteDstwa przeciwko państwu według
proJektu polskiego kodeksu karnego.

Ze ziazdu Nadrodowej
Partii Robotniczej

mePoracyJnych j innych zrzeszer. I!'OS
podarc7.vch. budowa s7.kół. domów ze
bra!; itd.
w Katowlcach-Ligocle.
In!cJatywa ta. w 7.asadzie bardzo po
W dobie nader licznych proc sów SQ wspoma anlc nicprzy.iaciela w woJen
tvleczna. krvJe jednak w sobie powa'lne dowych o działalność antypa'1sl,yo\\':j. lIych wzgJt;dem Polsll( działaniach.
(br.) Dnia I stycznia r. 1928 odbył
; niebe?.picc7e'istwo politvczne. An a w dobie rozpatrywania tych '>nraw na s pie ost wo. IIlcsul11icnne dostawy dla Się w Kato\\'icach-Ligocie zjazd Narodo
żując duże kapitary w akcji osadn:czej mocy przestarzałych kodeks<iw paJ'lstw armji. wreszcic zdrade dyplomatyczną. wej Parlji Robotniczej powiatu cieszy,i

na terenie Rzolitej Polskiej. Nicmcy z zaborczych. niezmiernie inleresu.i:lce
O tych samych przcs!cpstwach pro
pe\\'nokią nie uczynilibv tCgO dla  jest spoitzenie na te,\!o rodzaju prze jekt nolskie o kodeksu karnc(('o w re
problematycznvch zrcsztą - zysków w stępstwa ze stanowiska pro:cktu PJI dakc.H prof. W. Makowskie(('o mówi w
normalnem. kllpleckictT' te(('o srowa zna sk:ej ustawy karnej. rhis;cjsze paJ;SI,\<O dwóch p;crwszych swych dzialach.
c7cniu. Tu chodzi racz('j o dals?.ą eks brolliĆ sic musi przed zamachami lan)
Dział picrwszy nosi tytuł: ..Zbrod.
pansle n:emieckich wplvwflw osnodar WIIO zewllętrznemi. iak wewII tr,.nell'i.
nic stanu". dział drugi 7aś: ..Zdrada"
czvch i u7.alc 7 nienie od slchle nasze!!:o
Stąd
otrzymujemy
2
rodzaje
mOl:II
życia ckonomic7ncO'o. Dlatc"'o te na wych przest(;nstw przeciwko palist\\'u. Intvtulac,ia no\Vv;i.sza nic rMni sic za.
akcie tą praO'nlcmv zwrócić laknajbacz Zamachy. pochodzQce z wc\VnQtrz. na sadniczo od naldĆJwków prawa b. I(on
nic; 7(\ IIW(\O'(, cale'w myśląceg-o spore zwiemy zdradą stanu. pochodzl\cC zaś !!:res()wki. Artykułów o interesujQcej
nas materji mamy tu 18.
cze'"'stwa oolsklcl!'o.
Nn 7nkońc7enie wspomioamy jesz z zewllątrz zdradą kraju.
W dzialc pierwszym t j. przy ..zbro
Do
zdrady
stanu
zaliczono
zamach
czc. 7C w nlerwszvch dn:ach stvc7.n'n na życie lub zdrowie Głowv Pai1stwa. dniach stanu" znajduJcmv stany fakty
b. r, Zwla7.ek Ohronv Kresów Zar:hod
cznc.
analo iczne do tekstu wprowa
zamachy w ..celu obalen:a ustalo,. dzonego
nich roz,>oczvna rozsprzeda7. losów oraz
w Rosji w 1912-vll1 r. I ooarte
liC/W
w
drodze
praw
zasadniczych
u
Swoje' lotcril fantowe!. ::ena losu 1 zr.
na najnows7.ych wzorach pa,istw
stroju". Do zdrady kraju zaliczono: I!'O
zachodnich.
Niewątpliwie świadomie
CZysty zysk z loterji tra umo'}liwiĆ
Zwi:1Zlwwi Obrony Krcsów Z;,cliodnlch
pro\\'(\c!zenie I rozwinicc:e swe I dzlaral
Kupując los za l zł. przyczynlamv sic
no'cl szczeO'óln'e na tercnie Wojewódz do powstania I utrzymania kolonji Ict
tw:! oomorsklc'!o.
nich. uniwersytetów powszcchnych Z.
Nlcmcy walki o Pomorze nic zanlc O. K. Z.. kursów oświatowych. uratwimy
chali. IJrzenlc 1i lą jedvnle na d'ro\tę po org-anlzacJc przedstawień teatralnych.
kO,lowa. dążąc do opanowania Pomorza wycicczek. odczytów itd.
pne!. planrl\vo zorg-anizowane przcnlka
Kunujący los ma równie! widoki wy
nic swych wpływów g-ospodarczych. g-ranła fantu powatne.ł wartości: złotych
klllt'1ralnych I politycznych. Planowe) 1.000. 300. 100. 50 itd.

ukc,li nlcmiecklej należy przecłwstawi
Główna rozsl)rzeda losów odbywaĆ
\\'\:tc:ioną. systematyczną akcje polską sic będzie w Toruniu w bhtrze Z. b. K.
pallstwowQ I sporcczną.
Z. przy ul:cy franciszka liski ej 14. Po
Wyra7.em świadomej enendl spore zatem nabywać możn.. losy w Korach
cznej w walce z naoorem niemczyzny Z. O. K. Z. orali w r6:>.nych Instytucjach
f1ra rnfc być Z. O. K. Z.. lecz caTe uśwla I firmach handlowych na terenie woje
do'nlenie narodowe społeczeństwo pol wód?.tw: pomorskie o. poznańskie o.
skie musi tel or(('anlzacjl ''lrzyjść z mo śląskicIto. krakowskle(to. Iwowsklel!o.
raln(\ i materialną pomocą. .
lubelskehro. białostocki J!'o I warszaw
Ohecna loterJa fantowa Z. O. K. Z. skle o.
C!ąR'nlenle odbędzie sic w Toruniu w
daje spo!eczelistwu okazję ujawnienia
S\\'c o OI7.ychYlncJ,to stosunku do prac biurze Z. O. K.' Z. w obecności notariu
łza
dnia ,1 kwietnia 1928 r.
przez Z. O. K. Z. DodeJmowanych.

nro'ekt wyrącza z tel!o dzlaru pr7.estcp

skie o. bielskie o. pszczy!iskiego i ryb
n!ckieR'o.

Na zjeidzie tym. \V zwlqzku ze zbllża
i:ll'emi się wvboraml. rozpatrywano kan

cvdaturv na posłów do przyszłego ScJ
ITIU.

Zebrani uchwalili votum zaufania za
nądowi Wojewódzkiemu N. P. R.. kt6
rv doprowadził ftronnlctwo do pofącze
,da się z ..Chrz. Nar. Zjednoczeniem Pra
Cy". mając IJrZedewfzrstklem na uwa
(b.e interc.>s polskości na zachodnich ru

bidach Rzeczypospolitej PolskieJ. .te

t!nocześnle zjazd wyraził zaufanie Panu
WoJewodzłe dr. OrBtyńsldemu za Jelto
.łotychczasową owocną działalność.

.

Zjazd N. P. R. na powiat I miasto Ka
stwo zamachu na życie GłOWY Pań ,,-,wice odbędzie sie w Katowicach. na
stwa.
tf/miast na powiat śwlelochłowicki. m.
W dziale drul!lm. traktującym o Król. Hutę. pow. tarnol!órski i lublinicckl
..7.dradzle". a ści lcj mówlqc o zdradzie - KróJ. Hucie. w piątek. 6 stycznia rb.
kraju. opr6cz znanych z zamicszczone
g-o Wy 'cj wyliczenia. mamy dwa nowe

stany faktyczne przestcpstw. Pierwsze
novum faktyczne stanowi przestepstwo
dywersyjne. czyli ..działania zbrojne \V
czasie wojny przeciw wolsku polsk:e
mu". A wiec naprzykrad mieszkaniec
wsi na kresach. ostrzeliwujący w czasie
wojny z ukrycia patrol polskI. ulel!nle

Charakterystyczny wielce Jest art.

17 pro:ektu. ustanawiający kary za

przedslewzięcie działa,'" narat.ających
na niebezpieczelistwo zachowanie przez
Polske przyjaznych ..tosunków mIedzy
narodowych. Uczestnlcv jakiejkolwiek

demonstraclJ przed konsulatem pa,\

za te dywersje karze dotywotnle o stwa z Rzeczypospolita zaprzyjatnlone
wiczien:a.

(('o sadzeni być mOJ;:ą z powytsze o ar
Drug-I stan faktyczny nowy to defe tykułu.
Tak wy lt\da w zarysie całokształt
tyzm. Tu g-rozl rok więzienia za ..roz
siewanie w czasie wojny po łosek, mo trosk prawodawcy o ochronę całości I
g-ących wzbudzić niep(\kój w społeczeń I nlepodle ło cI RzeczynospollteJ. za
stwie", Obrazek spelnlenla te o prze warty w projekcie kodeksu. kt6rv nic

zuJąceOL 4. S. P.

stępstwa dostarcza hlstorJa wojny iwla zadłuJ1:o stać się mote prawem obowlą.
toweJ 1914-1918.

pntSłC ZACHODNIA,

Str...

Opfeka n.d ps lanle
chorrml. j

,N..ol_,' ...nz.r.
Z k6ł caytelnlków otral'IIIIIJellQ' Ilaste

mli tu rzeczoznawc6w opracowała '0'
statecznie projekt rozporzadzenla Pre
zydenta RzeczYPospOlltei o opiece nad
osobami psychicznie choremi.

Przedewszystkicm projekt zalicza
do psychicznie chorych osoby psychi
cznie zwyrodniałe. upOśledzone I niello
rozwiniete. Opieka nad nloml może był

wykonywana w zakładacb I klillil...ch
1)sycbjalrycznych. bądź publicznvch.
bądź też le o prawa nie posladaJącvch
w oddziałach psychJatrycznych przy
szpitalach ogólnych. na t. zw. stacjal.h
zdawczych. w domach osób trzecl..:h.
wreszcie we własnej rodzinie chorc ('
tub u ie o krewnych.
Publiczny zakład psychlatrvcznv ma
abowiązek przvimowanla ka1.dClro cho
ret!'o bez wZl!'ledu na jet"o narodowo':ć.

wvznanle lub stan maJatkowv. Oddzin
Iy dla psvchlcznie chorych \V szpitalach
o"'ńlnvch służa tvlko Jo czaso\vcl!'O u
mieszczenia chorych pr7ed odstawie
niem Ich do zakładów publicznych. Za
kłady nie posiadające prawa publiczne
RO mo!!'a powstawać Jedvnie na nod ta
wie konces.ii. udzielonej przez G'ćwn
Urzad PsvchJatryczny.

Palistwo ponosi połowe k05ztó\'"

Drzy 1.aro;ienlu publlcznvch 1.akładów

psychiatrycznych. drul!'a połowa. jak
równie utrzvmanla szoitala przvoada
na wo.iewód7.kle związki terytorialne.
W zasadzie kaMy taki związek winien
lIosiadać zaklad psvchJatrvcznv. Kosz

ty leczenia w pubJ!cznvch zakładach

Jał w smaz8ch teł. ..Ch. D." ..MadY.
Wojtek Je dtwiła .'polonla".

Bronła stę Jesicze lu:tne gromadY.
Lecz I tym requiem zadzwonią.
Broni slo Jeszcze. gdyby lew .tuy.
Korfajlty z garstka rycer7Y.
W gruzach swej slaw)' z atknąl utandarv.
Z furIa w Rząd polski uderzy.
Pośród WoJtkoweJ druż)'IIY.
Kolto zaciekłość Jego przerata.
W l8IIacll zblcga kraJny.

Wlec z trwollł liczy swe szyki.
O pomoc wzywa dokola.
W tem ogniem blysnał wedza wzrok dzikI.
Bo znałazi swego aniola.
Kusto51e wora, na twoIm progu,
Przychodzę czołem uderzy .
I cze_ć mą oddać Oold-marce - BolU.
I w twoJą wlare uwIerzyĆ,.
Patrz przyJacielu. Jam sin". blady.
Wściekły na własnych rodaków,
Wszędzie rozbrzmiewa hntoło do zgody.
Wbrew starej cnocIe Polaków.
Razem na wrota pójdziemy śm lalo.
Rztldy obr.cne znIszczymy.
A .dyby Polski na wet nie staro.
To na .tej gruzach spoczniemy.
Kustosek WoJtka czule u!1c1snął.

Na piersi Jelo czule zawisnął.

Mllo "le larnle do łona.
TraKI-komedJa skończona. . . . . . .

Z prac zjednoczonego obozu polskiego.

orszanów.

Wtorek

I(omitet Narodowego Chrz. Zjedn. Pracy w Nowej Wsi.

Ozlł' OenowefJ
Jutro. Tytusa

3

Wach. .1. 7.44

lach. .L la.3I

StrunIa

TEA TR POLSKI.

lecI 'ut "e szerzy .traszna zaraa.

J)Onoszą sami chorzy. lub osoby. wzltle
dnie instytucje do ponoszenia tych kosz
tów prawem zobowiązane.
W dalszvm cią!!'u pro;ekt oodaje wa.
"Inki przyjmowania ch O! vch do zakf,\ ZorganizowanIe Komitetu Nar. Cbrz. ZJednoczenia Pracy w Nowycb "aJ
dów. przvlmuJąc za o(!'ólną zasad; I
dukacb.
osoha osvchicznle chora może byĆ mi.
I'.!O lub wbrew woli urr.ies7.czona w pu
Nowe HaJdukI. 3 stycznIa. Dnia 29 Jańsko-Narodo'. 'eltO Z.iednoczenla Pra
blicznvch zakładach psvchlatrvcznvch. rudnia ub. r. odbylo sle zebranie Ze Cy" a w celu przeorowadzenia prac 10
fl:dv stan jej zdrowia i potrzeba leczenia społu Towarzystw pod przewodnic kalnvch zwlązanvch z wyborami wy
twem naczelnika miny p. Józefa No brano Komitet Mle.iscowy ..Chrz. Nar.
lub dobro pl1bllczne tef"O \Vvmal!a.fą.
Opieke prawną nad umysłowo cho waka Jako prezesa. Zl.branle uchwaliło Zjedn: Pracy". w skład kłt'>relto weszli:
rymi w zakładach psvch 1 atryc 7 nvch urządzIć w dniu 6 stycznia uroczysty z Z. O. K. Z.: np. Sywula Jan I Chwała
5prawuin ooiekttnowle. doradcy lub ku wieczór ku czcI 77 letniej śmierci goene Józef. ze Zw. Powst. 1. P". Szatl\a To
masz i :;wadlba AloJzy. z Tow. Polek:
ratorowie. Wvzllac7eni or7.ez sad w'a rała Bema.
śclwv. Do czasu zaś wvznaczen:a tal\iej
Nasteonie naczelnik mlny P. Józef "n. Nie....oko'c7.ycka W. i Sv\Vulo\Va Jó
opieki urząd woiewódz1d mo';e w razie Nowak. wslmzui<lc na owocne sk'.1tki zefa. z Z. Z. P. Metalowców: po. Toma
potrzeby zamianować dla osoby chorcJ prac obecnegoo Rządu. zachęcał zebra. szewski i Cieślik : Z. Z. P. Górników:
łymczasowel!'o oniekuna sooreczne o.
nych do popicrania usiłowali RZ'Idll op. Kik I Stcuer Piotr: z Tow. .I1armo
Osoby pfZyJete do zakładu podle a Marszalka Piłslldskie . I wspólpracv z nla": PP. Tlatlik i Nowalt 1.: z Tow.
Ją natychmiast zwolnieniu. skoro 00 nim. Równocześnie P. naczelnil\ Nowak Młodzieżv: pp. Chrz"s l.:z I Go' olik. z
obscrwaclll hadaniu n:e zostały uznane wskazał na zbll aiące się wybory I ko. NPR.: PP. Wyrobek i Olej: z T. C. L.:
za "svchicznie chorc. Jak również w niecznośĆ \Vvtej,enfa wszvstklch sil. ce Pp. Folek i Hellebrand: z iwoalnl ..Piast"
'WVT'adku. kiedy choroba została wyle lem skuoienia sic w iednolitvm wybor p. Keller AlI!!ustyn. ze ..Stra.;v Potar
nej": pp. Goczol. Piec i Kurnan.
czona.
Prezesem Komitetu wybrano P. Sy
W'adzaml nadzorczemi nad wvko czym froncie oolsl\lm.
naT1iem ppeoisów. dotvcz<lcvC'h o if'ki
Po 07ywione.i dyskusH uchwalono wule. Zebran'e zal\Oliczono hasłem:
nad osych'cznie chorymi są: M. . W. jednomyślnie przystąpić do ..Chrześci ..CześĆ Ojczyźnic". Obywatel.

f woiewoda przy pomocy specjalnych

Wi8 Omoi[i ieia[e.

...ląey aktuala¥ Wierul'lu

Generałna dyrekcja sruiby zdrowia
DI'ZY pOmocy soccJalnle poworanc\lo ko

Nr. 3

wChory zarojenIL M

We wtorek. dnia J. stycznia uka.te sle po ru
drulI:l Iryska!lIca humorem komcdla w 3 aktach
Moliera ..Chory l urolenia". która na prcmierze
z:lobłta rckordowe powodzenie. wywolu!ac sal
\\' y śmiechu i burze oklasków.
W rolach głównych wystapill pp. Z. HaJdamo

wlcz. H. Rozwadowska. J. kulska. J. Ciccier kl.
I. Erwan. M. Jastrzebski. dyr. w. No\\'ak(J\\' kl.
J. Mazanek. . O kard. T. Olderowicz. \V. Paw_
towski. W. Puch:tlski. L. Wiśniewski. A. Wał..
d n. I M. Zoner. kreulacv role tytulowlł.
..Alda. M

Wystawiona ze w5pan.łntvm przepv hem k().

t'umow)'m I dekoracvlnrm przepi,'kna or>cra
J Vcrdlego ..Alda" ścinga katdorazowe dllrny
publiczności do Teatru Polskiego. Prawie wszy.
stk:c b;lety na dwa dnt przed prZL-dst<lw'eniem

sa wykupione. a tłumy puhl cZllo i Z p"wodu

braku m'elsca. musza odciść od kas\' bez biletu.
7.9leca sle zatem bilety na pare dni przcd prll'd.

stawieniem wykupywać. Naibli1sze przed,ta.

\\'ienle ..AIdy" od"edz::e sic w śrooe dnia 4 sty
c.n'a z PP. Bieleckll w partii tytułowej. Wolską.

:::obańska (Amner:a). M. Tama\\ skim (Padanfes).
t. NarMnym (Amnnatro), M. Martinem (I?amh ).
J PopicIem (Faraon), DvrvguJe kierowl1ik ope.
r) p. Milan Zuna. Pocz tck o s:odzłnio 7 wlecz.
. Rewia baletow....

W piatek. dnia 6. stycznia w świeto Trzecb

Króli o godzinie 330 po pol. wykona lespM h. le.
t ,wy wielka rewie balctowa. \V pro)!;ram'e rme.

dzy innymi sz:erel: naimodnieJsz\'ch tańc(\w hl!
wspńczesnych. (nety Sil lut do nabycia w ka.
sle Teatru. Telefon 4.48
..Chory z urołenla w .

W piatek. dnia 6. st 'cznia o godzInie 7.36

wieczorem po raz tr7eci tryskalaca humorem ko

media w 3 aktach Moliera ..Cbory z urojenia".
wCasanovB M

W sobote. dnia 7. stycznia stale zapełnialaca
widownię przepiękna opera L. Różyckiego "Ca.
sanova u .

Repertuar teatru kntowlckleR'o.
Wtorek. dnia 3 stycznia ..ChorY z uroIenIa".

roda. dnia 4.. stycznia: ..Aida". pocntek o
R()dz. 7 wleC'zór.

Płatek. dnia 6. stvcznia: ..RewJa baletowa". po
potudniu o gooz. 3.30.

Płatek. dnia 6. stvcznla: ..Chory z urojenia".
wieczór.

Sobota. dnia 7. stycznia: ..Casanova".
Niedziela. onia 8. stycznia: ..Chorv z uroJenia"

- pOP. o goodz:nie .1.30 ' .

Niedziela. onb !I. slycznla: ..Aida". pocZl\te!l \h

o godzinie 7 wleczM._
Teatr PolskI na prowlncn.

roda. dnia 4 stycznia ..Miłość czuwa" -4
Cieszyn.

Nabołcrtstwa W 1<ałowlcach.
W kościele oaralJaln\'m św. PIoIra I l'a\\'la

Nowa Wieś. pow. katowickI. Stara nacz. g-mlny P. Polaka. który też w dł"j,
dnia 4. Sl\'c/nla: o !Codz. 6 cicha m57.a
nIem Zw. Powstaliców 1. zwołano na szem przemówieniu przedstawił wynild Ś\\.Środa.
za t JadwiRI. JÓzefa I Rom.llta Szoltn1.dc.
30 rudnla ub. r. zcbranie wszystkich wyborów z r. 1922-goo. a potem wyłusz o 6.30 za t Mnrjl Szo!da. o 7 za t Pa\\ la Szoi
..Polonii" .
i EiźbielY toUY. O 7,.,0 roc1.l1ica za t Anto
Związków IStowarzyszel1 polsl(ich. któ czyI potrzeby dzisiejsze. zwłaszcza ko CV
niego Wolskiego. o 8 za t Hclcne Oallz\)/III\Oller.
Piszą nam: Kto chce się przekonać. re zj.tłoslły swoJe pzrystąplenle do N. nieczność utworzenia Jednolttclto obozu
Porzqdek kolend.
Jak wysoko stoi moralno Ć ..Polonii". Ch. Z. Pracy. Przybvli przedstawiciele oolskimu nrzeciwko .iednolitemu fronto
We wtorek. J. stycznia: II o I:odz. 10 uli
ricch zajrzy do jej numeru noworoczne. Zw. Powst. I.. NPR.. ZW. KoleJarzy wi niemieckiemu konieczność tem wic:k Gliwicka.
2)
o
godz.
10 ulica Sobie,kicl:o.
ve.. Rumienicc wstydu pali człowieka. Kopaln:anych. Zw. Kot. P. K. P.. Zw. sza. że strona przeciwna uważa wybo
W śroo:. dnia 4. st 'czn\a: II o )!;odl. :1 ulJ
te Jest na Kresach pismo z nazwy pol Posledz. domów itd. Za!!aił posiedzenie rv !e\toroczne za rodza nlebiscytu. czy. Zabrskn. 2) o )!;ooz. 2 ulica Or>olska.
skIe. zatrute Jadem nienawiści do Pall I wvdosi' krótk;1 orzemowe o celach i II ośwladczen:a sic albo za Polska albo
W kościele pilral}alnym N. M. P.
stwa. Widocznic srcbrniki judaszowskie zadaniach N. Ch. Z. P. P. Kocvba. Je za Niemcami. Mówca wskazał te? na to,
Srooa. dnia 4. tycznla: o godz. 6 za t Jak(\ba
" .iałaJI\ . . . Według' ..Polonii" rol\ mi dnomyślnie utworzono miejscowy ko te jut dziś stosunki w Woj. Iąsk;em Oralek. o godz. 6.30 za t prałata Schrn:dla. o 1
br. pralata. o 7.30 za t Mateu za Urbauka.
niony przvnlósł Polsce same niepowo mitet. ooczem przystąpiono do wyboru 1lk'adajq sic tak. iż poza jednolitym oho ol.a8tza
t j'croyuiluda lkbanlela.
dzenia. wmawia sic w czyteIniIm. że jest Zarzadu. który stanowią: prezes P. zem polskim. prócz P. P. S. stoi właści
coraz orzcJ. Widocznie pp. redaktorzy. Kocyba Alo.łzy. maszynista. wlceor. p. wie .leszcze tyll\O Ch. D.. chocla I tam
(-) Zapowledt ok"'lałe o balu. Dziel
pisący cI \!tle o swojem ..sumieniu kato ł-Ioleksa. radny zało!t'owy: sekretarz p. du o jednostek uznaJc zab:e\tl N. Ch. Z.

Antypaństwowe harce

IIcklem". wyzuci są Ju* z wszell\lelto po
czucia moralnego. kiedy świadomie fał
szują fakty.
I potem Śmie ..Polonia" drugoim da

wać nauki moralne I chrześcljaliskic

Wszak to co robi. jest robotą tak łaJdac
kq, antychrze ciJallską I antykatoliclu\.

te J\r7.ccictny człowiek pyta sle: CZy

Wycisk Wincenty. nauczyciel: zast. P. za wła clwszą. Uchwnlono wkolku ni w pracy a wcseli . zabawie pm: .

sekr. P. PiWOlI Antoni. urz. kol.. obowią rezolucje w myśl wywodów mówcy. w towcv ziemi Sląskiej z ralT1:cnia Z\\,!;lz.

zki skarbnika pcłnlć bedzie l sekretarz.
Nastcpnle ol11ów:ono krótko pro rat11
dalszej działalności oraz uchwalono za
orosić na 4 bm. wszystkie związki ce
lem bllźszc!t'o 1J0rozumlen:a sie co do
zllodnej I owocnej wspMpracy przed

ku Ol\re!!()wc o Pocztowcó\V Wo.lc\\'
dztwa :;ląsJ\!ego Bielska i CIeszYlIside.

goo urządzają dla celó'.' kulturni no
oświatowvch doroczny plekny ..Trady.

C lillY Uai" z kotyl.!cncm. dnia 8-J;to stv.

który stanowią: przewodnlczl\cy - p. cznla 1928 r. w salach ..ErlUlta e" '"
\\ vborczei. ażcby przez stawlen:e Michał Waleckl z zarz. N. P. R.. zasl. Katow'cach.
O 6lny protektorat rac7.,:,I o ląĆ
wspólnegoo frontu polskle o tywlołom przew. Kobyla Jan. prezes Zw. Podof.
wrogoo oolsko ci usposobionym udarem. I ez.. sekretarz - Hajduk Franciszek. Pan Minlstcr Poczt I Tel. B. Mledzłltskl.

ranowie w 'rzucill już ze siebie sumienie
\\'I:I:'IlIe? Czy to s;\ ci MoJżesze, o któ
r)'ch mńwll k:'l. Otremba? jeżeli tak. to
c1l\'łta tr7.eha wypnllĆ ten wrzód. który nić zable\li I wichrzenia tychte.
III
OI$1.C7.)' or anlzn\ polski na Kresach.
.koro ludzie o arnlc:cI szałem nienawiści
ŚwIętochłowice. Dnia 28. lZ. 1927 r.
do' P I"' twa !ltnrnJq się znlszczvć Jc o odbyło sle tu zebranie przedst3wlclel1 19
ftll.dalncntv. !lzkndząc równocześnIe towarzystw I Innych zrzeszeń polskich
lwem haniebne," wystąpieniem bardzo celero l.ało enla mleJscowefl'o Komitetu
"'Jlc KoścIołowi Katolickiemu.
N. Cł!. Zł. Pracy. Przewodniczącym ze

llorS Ony.

której zdano oświadczenie przystąpie
nia do N. Ch. Z, P. Jako komitet miej.
SCOWY. Podl':sy złotyli zasteoCy naJ
większych zrzeszel' polskich. Wybrano
te z pomlcdzy nich Zarzqd Komitetu.

ltrzednk !t'tnlnny: II. sel(r. - Jnnota Ka Komitet honorowy tworUI nadto .\8.i\\'r
rot. przew. Zw. Powst. I.. !\karbnlk  bitniejsze osobistości \Vo'ewództwa SI.
Thaul Jan. prez. Zw. Uch. I.. ławnIcy z Panem \\lo.lew. nr. Ora. 'TI\sk(m n
OP.: Kowalowa (Tow. Polek P. 00. św. czele. Przcdstaw:cłele Sejmu. Konsulo
.Jadwigo!). Szafralkown Tow. Polek N. wie akredvtowanycl\ palistw w Polsce.
P. RIO Baciek Franc. (Zw. Met. Z. Z. P. przedstawiciele arm.H. prezesowie wvt
I Zw. Hallerczyków). Wieczorek Pranc. szych InstvtycyJ PRI\stwowych. prasa I
prezydjum miasta.
(Z.
Z. P.) ł lymła Pranc. (ober!.)
brania wybrano JednoJ.'!łośnle komis.

,..,

Nr. 3
Całość zapowIada .Ie bardzo okaza
le a dobór ilości zaoroszonych uwa7aĆ
należy za ellte społeczelistwa miejsco

P(H.SfC ZAC"OnNłK

,Ra Y miel skleJ w"ikołowle.

Stł' JJ

wili.
Przygoda p. Okonskego.

Wybór obwodowych komisyj wyborczych do Sejmu I Senatu.
ecJaJnośclą "Kattowitzer Zeltun!t"
W poniedziałek. dnia 19 grudnia rb. Obw6d IX. na członków: n Kteman . y tatki.
artykuliki I feIJetony P
nerl!'Icznych rekach T-apewnll1;Qc WST-Y odbyło się posiedzenie Rady MiejskieJ. Jan. 2) Brożek Mikotał. 3) Sodoman O onskego.
stklch. że nastról balowv bedzle miły I
Na wsteple powzleto do wiadomości ((arol. na zast. członków: I) Blolek Wlk
On
to
stylem
pióra. specyficz
wesolv a wiele projektowanych nlesoo protokół rewizyjny Głównej Kasy MieJ. tor. 2) Bojdoł Wilhelm. 3) Moroń Lud. ną astllwościąswego
I perfidją swych an

. wel!'o.'

Orrranl7acla balowa \IIno""'''wa w ,.

dzianek I Występów artystvc,mych do sklej za mies. IIstOJ'}ad 19Z7 r.. protokół z wlk.
typolski'ch wycieczek nadawał ..orv\{i.
pełni w pięknym stylu ujeta całość nocy nadzwyczajnej rewizJi Głównej Kasy Obwód X. na członków: n Kusz nalną" barwe ..Katowicercc". I oto sta
balowej.
l\\lejsJ.:lej I dekret $Iąskiego Urzędu Wo- Feliks. 2) Ada.mek Wiktor. 3) Kopel Sta ła się rzecz dziwna. WojujQcemu nacjo
Po zaproszenI" zqłasz9 sle mołnR kwódzklego w sprawie przekształcenia nisław na zast. członków. n Gasz nalizmowi ..Katowicerki" już nawel P.
do ekretarJatu Zwlazlw Pocztowcł.w M:ejskie o Liceum .na ..Miejskie Gimna- Franci;zek. 2) Prasoł Jan. 3) Bulowskl Okonskv nie wystarcza.. Pm tanowiono
Urz"d pocztowy KatowIce - n. Tprmln.
tedy pozbyć sic go. do czeg-o pretekst

Tełefon 21-15. Komitet.

zjum 2e(lskle". Brunon.

Z kolei wvdzlerfawlono Zjednoczo- Obwód XI. na członk6w: n Besuch znaleziono w tern. że p. Okonskv wy

stąpił niedawno temu jako towarzysz
(-) Potyczka zat:ranlczna dla Wo/ew. Śl. nemu Towarzystwu przemysłu drzew. Józef 2) Pogrzeba Karol 3) Matuszczy\{ socjalistyczny na lamach "Gazety Ro

."Ie!to. We czwartek. 5 bm. odbctlz'e Ie posie fle o ..W chód" mie!ski tercn. położony Mikoiaj. na zast. członków! 1) Krupa botniczej" prooagując jednolity front
d7.enle Śl. Rady 'NoJewćdzkicl. na ktbrym be przy mieJskiej rzetnł pod bUd?we ko!e - Antoni 2) Zogórski Robert 3) Jagła Łu
wyborczy socjalistów ha Sląsku.
dzle rozpalrywana sprawa potyczki zaf{ran:cz
rei dla Wojew. ŚIIISkiCgo. w kwoclc 50-100 skQ parcele. położoną na Wvmyślance. asz.
Nie wchodzimy w to. jak P. Okonskv,

ki. p. Clalonowi wvdzlerżawlOno mleJ- k . .

mIlJonów zl.

a P. Wiktorowi Boczkowi obniżono Obwód xn. na c łonk6w: n Olerlot. mMI po'!odzić ze sobą role współpracy.

(-) PosiedzenIe Magistratu m. Kalowic od czynsz dzierżawny od "arccJl. polożo. ka Pawel. 2) Ligoń Jan, 3) Dziewior i to bardzo plodnej na lamach nac!onall....
bedzie sie we wtorek. dnia 3 stycznia rb.
nej przY miejskich plantach. Komlteto- Jan. l) Loska Jan. Z) Pudło Jan. 3) stvczne o pisma zc s\Vojim socjalizmem.,
fa'klem 'jest. te p. Okonskv s\cdzac vi
(-) Posiedzenie Wyd71ału 'o\\"atowe G w wi Rodzicielskiemu przy Mlelskiem GI- Szweda Paweł.
Katowicach odbvlo się dn. 30 Itrudf1ja 1927 r.. mnazlum Zeńskiem uch"/alU.a Rada W dalszym cią21J obrad załatwiła ..Katowicerce" zaba'./ił się w !)rooaga
pcd przewodniclwcm mec. I<lIdcrv. I" zebran'lI MieJska jednorazową subwencJe w Wy' Rada Miejska wniosek o doiywianie tora zg-ody soc;alistycznej na I<\sku.
tem m. i. umorzono kwotc 12930 7.1. f{mlnle Bań.

Te o rod?:aju wyskok mocno sic mu
,s:ów za nadm'ar zutvtcl wody i uchwalono P. soJw cl ZOO zł. na do vwlanl uczenie. biednych dzieci szkoly mnlejszo ci I
Kuder.: poworać na stanowisko 7astr:ocv Pr1 C Dale I uZlloclniono sklad KomisIl poda t . przyjęła dodatek do statutu w or7.<::t!mlo siał nić oodobać p. UJitzO\vi. dvktatoro
od1iczllcego na zebraniach Wydzia'u Powiato ku budynkowci!O i skład Wydziału cie poboru podatku od uzyskania ze wi lednoliteg-o frontu niemieckie o. totet
wego.

Przv,;otowawcze;o. zwolenia na stale uruchomienie ospód

p. Okonskemu dano do noznania. że ka

(-) O/larv na budowe Katedrv SI. W dal
Do obwodowych KomisvJ wvbor- szynków wz J. przedsiębiorstw drob riera je!!o \V ..Katowicerce" jest skoń
uym cia n zlotono na blldowe Katcńrv 1. su c7.vch do Sejmu i Senatu Rzeczp. wy- nei sprzedaży wyoalanck winnych. Spy czona. P. Okonsky zrozumial cyrograf
mr 5205505 zl.. w tern 50000 zl. od kolcJarzy
w oumerze noworocznym ..Katowicer
dyrekcji katowickiej.

brano: rytusu oraz wyrobów wódczanych w

1922. '-c w m\'Ś1 r(17.f)Orz d7.cnla Prc7l'denla Pze

.Jan. 2) Małek Jan. 3) PI.a Karol. ków i fuokcjonar,iuszów o udzielc..ic. je <!1iwość wyladowała sie w sposóh wiel.

Obw d VII. na członk w: 1) Drza- mie"cie Mikołowie z dnia 1') maren 1925 ki" oożel"nał sle ze SWC'll dotvchcza:"o
(-) Mjc'ska Kasa Oszczedno cI w Katowi.
('aeh zawiadamia la dro<:'ą swoich wierz"c'cli. ll"a .Jan. 2) Lehnich Rvszard. .'ł) Klement r. \V końcu uwzrrlednita Rada Miejska wem wydawnictwem. P07c lT naf sic no
ktl,rych wkladv pochC'dZ1 z pr7.ed 1. nlrlob Hugon. na 7ast. czlollk v: t) Machulec cbęściowo wniosek miejskich urzędni swojemu. \Vrod7.0na mu widocznie zia
tlYPoSPGlitcl z do'a 14. mala ]914 roku o przera

chowan u zobo\V' z ń prywatno-prawnych (Dz.

Obwćd vm. na członków: n "a- dnora7.0wei zapomorri na Zak 1 10Y 1.;1":1.0 ce "łkantnv w artvkPl'kn P. t. ..Ncl1;ahr

U R. P. Nr. 42. poz. 44)) oraz na pC'dstawle łek Artur. 2) Bial'1cha Tomasz. 3) Woj- we i uchwali la l.d7lel'ć starus1.kowi :taJ rredanken". którerro trc ć Jest uder:>e

'vnek ,ł,'17.ef. na zast. członków: J) Dr. cc z okaz.ll urodzin led nora zową zapo niem w strone s",vch dOlvchcza<;ow"ch
chlebodawców. Pod ich to adresem skie
Koziel Franc.. 2) Niczek Wojciech. 3) moge w wysokości 100 złotych.
rowanv iest oo rcdnio przytyk hrzmi:\_
dności w Katow'cach zatw'crdzonej orzccze Szramek Jerzv.
Cy: "fhr seid mir "iel zu dl1'll". {li Żyw
rl'em komisarza rzadnweo:o dla oznaczenia mia
szy sohie w ten soosób o. Okonskv za
ry I)rzerrchowan'a "kład"'w Oszcz""no eiow 'ch
z dnia 19. J!:rtldnla 1927 rr>ku. '-e z dn'cm 3 stv
powiedzIał. że opuszcza Kalowice.
cznia 1928 roku rozpocznie wypłate ich wierzy Zamierzenia inwestycyjne zwiazków komunalnych.
Ola .. Katow;cerki" strata to nie do
telności w stosunku 25 proc. cd kap'lalu.
OP nii. m'anowane o uchwala r(!-I Okrro:owc r.
w Katowicach z dnia 6. kwietnia ]927 roku 2 XIV

(/3 'uratora wlerzvc'eli MIelsklei Kasy Oszczc

Ministerstwo Spraw Wewnl'trznych rozes/alo' a nlewykotlc70n"ch. wzltl dn!e proJektowanych zastanienia. a o. Okonskv n ł ew:1. ł f1liwie
Wyplaty uskuleczni2ć s'e b"d7. i e 1"lko za
przcdfo'-en!cm orl'o:inalocJ ks!'żecrki wkladowcl d) wszy!;tkich wolewedów ok"lnik. polecalacv 0- a nll'!1betfoych. Wykazy maja wil'c oł-eimować znaid7ie swych now\'ch orzyiaciół. kt / .
wcdru n't.ci pooaneo:o porzodkn a!fabct"cznc o. p acow'an!e i nadcslanie Minlslerstwu wykazu inwcslrcle w f{m'oach wiciskich I m'clsk'ch. oraz rzv. nie dadzą zmarnieć jeg-o "talrmQoo
kt"'rv Jcst t,kżc wywieszonym w lok alt. ""cl, 'nwcslycli. których rerl'zacif! prlCZ zWI zk' ko- w powiatowych zwiazkoch komunalnych na: '11'0
sklcl Kasy Osrczcdnoścl w Katowlcrch. ul. prcz n,unal',e w ci naihl'ższych lal na terenie pod- <! ('ci II J!:i. kana\iz cle. elektrownie. 9:3z0\\lnle. rze wi".
trwa nr. 7. \\1 intcrc,'e sprawn'e l s7.e<:,o zalat legl"ch sobie wo!ew0dztw uwa2aJą poszczegc\lnl źnie. piekarn:e. hale tar<:,owe. mosl.v. melioracje 
wienla intercscntQw. pros'mv o z slosowanle sic wojewodowie za wskazane I nlezbpdne. Wyka- charakteru I'l1hl'cznelto (np. regu1acja r7.ek). fer
do wyznaczonych terminów wyplat i zaznacza Zy te maIli być sporzadzoltC w jaknlljk"ótuym "'I' rolne. szkolI" za wodowe I Inne. budvnkl ad. s{.ko cl '000 zl. Sprawe lundu!\zu bezrohotnl'ch
IrY. te I Kasa bedzie sic ści lc do podanych ter czasie w zwlnlkach z przYst p'enieITI !'rzer m.nlstracy1ne. s7.pjtale. latnIe. drod kolowe (w przekazano start>Stwu celem dalsze!!:o !)OStel'o
minów stosowala. \Vypratv dollOnvwać s e bc Bank GOSPodarstwa KrajoweKo do udzielania rr.iast ch brukI>. te?try. bbHlotcki. ochronki. ",apla. Po zalatwieniu szere l1 soraw n1l1'c 1 s7e1
dz'e dla pctcnłtlw z naz\\'iskicm pocz"lkowcm na kredytu dłu!l:otcrm'nowego na cele Inwcs!l'cyine, przylulkI. domy za robkowe. areszty J!:minne. re \\ 31!1. pos'erłzen'o zakl1ńczo!1o z'ożeniem wzaiem.
\V wykazach m1 być pl'dana 0 , ln8 5nma m'zv strażack'e itp.. lak rÓwnicż ko ztv spo ych żvczcń naworocznych .
A od 3. do 9. stl'c7.n'a. R 0<1 10. do lP'. slvc7.n'a.
C od 19. do 27.. D NI 2R. st"c7.nla do fi. lute o. hontów '\V zclklch Inwestycll {n'- rozpoczrtv('h. r..adzanla nlan"'w reo:ulacl'ln,'ch w mia!\tach.
(P) poo;iet!7enlc PowIat. Komllctu W"konaw.
r. od 7 do 15. In te'!o. F cd l fi. rio 24. IlIte!!n,
....... _....

(j od 25. I!lle o do 3. mnrca. H cd 4. ma-cOl do
]Z. marca. I. J od 13. do 21. marca. K ni 22. mar
ca dn 22, kW'cln'a. I. od 2 kwict,,'a d.1 I. mala.
M 0<1 2. do 24. moja. N od 25. mala do 3. czeT\'.'ca.

O rd 4. do 12. czcrwca. P od 1.1. crcrwca do 4,
I:pca. I cd 5. do 13. I"pca. S. Sz nd t4. lipca do
1-1 'erpo'a . U od t5. ierpnia do 22, s'erpn a.

\' W ('d 23. slcrpnia do 7. wrzcśnia. Z od 8. wrzc

Ania do 25. wrzdnia t928 reku. Od 26. wrzc.
śnia br. dla restanh\w. tj. petcnIów. którzy nie

r7e'{0 (la spraw w\'ł-orcn'ch \\' PH('r'"n;. rd"c

Głód - bieda

nędza! ŚW'ęfcchlcwlc'hleRc.
(Ś) PoświęcenIe kAplicy w Szarle!lI. W d7.'eń

czeka katdego. kto nie uwzględnia
w pierwszym rzędzie

wyrobów krajowych!

ag'osili sle w wyżel nodan"ch terminach.
bo pomnata biedę w kraju I
(-) Wice poszkodowan"ch wolna I pokrryw
dzonvch walorvzacja odhcdzie sic w I<alo\\':c.ch
'fi sali Powslańców. plac Wolno!ci. d'l'a fi 1-111.
(-) Śl1u:awJ(a w Katowicach. \V KalowI
o K"dz. 12 \V ol. poszkrdnwani woina drohn' cech. przy ul. B'lnko\\'eJ. została otwarta śliz
nem'c ln'czy. knpCY. Kospodarrc rolni. oraz po r.awka. W n:cdz'clc I w:cta pr7.ygrywa na
krzywdzeni wOlIn 'yzaclr. poslrdaczc ksl reczck śl.zgawce olkiestra Policli Wojew. f;l.
b 'nkowYch. ka:;owych. Ii t<\w zHslaw:lych. po
ż 'czek państwowych. w:erzl'c:elc h'rJOtvczni.
IILczp'eczcni itd. wstańcie W 7I'SC" na t"m WICC.

l(afcwlcldegc.

Cclcm p0krycia olhrzym'ch l\(1s7.t6\1' poh'nanv
O() Nles7.c7.cfl'w" wVl'atlek zdarzy' sIc 31 uh.
bedzle przy wstep'e na sale wstcJ"lnic 50 Krosz\'. m'es. w warszl tach ItOleJowych w lell1!anowj
P. T. CzłonkÓw prosiml' o zanlaccnic sldrdk' cI..ch nagrzewanIa zam<Tl'znicle\lo kolia. Czyn
nR rok 192 w wysoko ci 3.00 zł.. a In do 3 hm, "rość ta wykonywano za pomocą aPAratu IIUt,,
C,. co składki nic za płaca .uważani bcda za szko geno'''skie. o do samowolllC<:'O spajania mctali ł
dników sprawy wierzycicbk'cl. I wykrc leni z wslmtek l1aJl:romadzonych azń\V wyleciala w
orgazacl! I wykazów imicnnvch.
powietrze górna cześć kolia. ranl c trzccb ro
(-) JIIIJJtacl.kolc'arzc. W uhledYn1 n1le la. ł'C'lnlkńw. Jedcn z n'ch c'(tel ranny Pawc' BI)
Cli ohchodz:ł s",61 iub len z 30.lcln'pl pracy IV I"S oddan ' zosIa' <!o szp'tala, pozosta"'ch dwu
klllelnictwie p. Bac'a Frallc:szek z Katm !C. za. pc opatrzeniu, powierzono oP:ccc domowel. (+)

"zic sic we wtorek 3. bm. o :todz'n'e 13 w DOl11u
tliarodowym prz ' ul. icnk'c\\"cza. Na or7od1;u
c!z:ennl'm m. in. naston. sprawy: ukon<tl'f1,r""a

r:e sic: k"m'tetu \\'yborcze o wyhńr krll'i i' Po

członków: IItworzc ie konftet l ok rc:
wlKi\f1 BoteKo N'rodzcnia zostala poświ ona wiat. z 7I obwodowych.
ustolenie ich r;111'C i mę
PI zez ks. pra'alll Pucllera kapl"ca dla parałian ze owc<:o
tł.w
7.
lIfan'a
oraz zorl:anizowanie biura KOlni.
zllrlejll. Kdyż Szarlej zoslal odrnczon" od po 'eI 1 Powlato\\'el!"o.
r<:fil Wielkich Piekar. Kurrtorcm nowel parafii

(P) ..Owla7dka" w P!7cn'nle. Gwiazdka. a.
ncminowany zostal ks. proboszcz lcdwoń. do
"'chczasowv kalechcta sem'narjum nauczyciel rZlldzona dla dr.icci wsz 'stk'ch zkN N',,"szcch
kicgo i prefekt konw ktu w Tarn. Górach. kt6 'ch I dla ochrolIk; przez ..Komitet POlno.::\, dla
rCKo scrdecz.ncmi słowami w imicn'u ohywateli dzieci" w Pszczrn;e poz05tanie na d'nl(o l\' I'a.
Szarlela powital burrn'strz G6ra. O p,\lnocy z 1T,'cc;. Pieknie odśpiewane knlcndv pr7.CZ dziccl

2-1 na 25 )(rudnia odbyła sic: w nowopoświeconel :kolv p'erwsze i . sztu('7ka ..Ani61 i d7.' c'ę". I'ię

kaplicy picrwsza Jutrznia. a przcz oba ś",icta kM przcmn\Va ks. Drob. B1ełoka i kiero\\'n ka
odhyly si" nahoteńslwa. Podczas wsz\'stk'ch ;:koly P. Hessa. zl"ł.\"v sic: na bard70 n'ck lI.
n?boteń tw przYl1:rywrJa znana polska orkie tra I'odn'oslll calo ć. Okolo 500 dziec, nbdar70no
p. MIchaLka. Par flanle n1aJ nadzieJe. te z ble truc1ami I lakoc'am'. a 300 najb'ednicisz\'ch o
Klm czasu wybuduJa w SzarleJu nowa wspa t'7. 'malo dary w ubran:a.h Jak: buciki 9i "ar).
płaszcze. ubrańka. swetcry ltd. ZebranIe ł-o a.
niala świalcnie.
Iych darów b 'lo zashll!"a kom'lctu. kt....l Y z prze.

( ) 25-lccle l. 7. P. w ChroP8czowre.. W 1);"
lek. 6 bm. urzrdza Zjedn. Za \\"cdowe Pol k'e lu
hlleusz SWCI(O założenia pod protektora lem pre
zesa Główn. Zarzadu Z. Z. P. posla Grajka I p.

wodniczaca P. Bukowska na czele. mc talowa'
trudów I starai\. ab ' maleństwa holnie I slosnw
nie obdarzone znsla'y. To tet wdz'ec7.lldć na

w Chropaczowie.
( ) Nowa ochronka w Rudzie. W podane!
PfJlllucn:k n1aszynbty M:1,a h;nacy z Kalowic.
(=) .JarmarkI. W bletacvm roku odheda sic przez nas notalce krol1lkar kie! w nr. 316. ie
(-) Centralny ZIVlqzclr AkadcmlklilV OMno. w Kn\lcwskicl Huclc na lepu)ace Jarrnarki: 3. I.I.dmienirAmy. It urnchomlenlem ochronk, zaml
g'ą18ków (C. Z. A. O,) urz"dza w sohote. 7 bm. InleKo na konie: 8. marca kramny. na bydło I ko s! z Inicjatywy nAcr.eln:ka W. O. P. I Starost"

cach unieruchorn'onl\ zostala obecnie na prz<'ciąlt
\\' prr. 'bliteniu 6 ty!!:odni z powodu przebudol 'Y

slcnca nacz. !>(Idz r:;"cltan'cznc'"o W b!ct., 11\ cs.

ohchodzi luhilellsz 3D.letnicj prl'cy zawodowe)

o Kodz. 17 w czytelni Sejmu I"skicf{o (\(mllch
ŚI. Urz. Wo'cw.>. ul. Wolew(;(lzka, nadzwyczaj.
ne walne zebran'c, Na porz.dku d7.'eJHII'ł\1 m. I.
sf,rawozdanla. wvbńr nowych w'adz. Itd. W ra
z! braku Qucrul\1 zebranie odbędzie si pó' Ito

'Krćlewslde; "afty.

na zeo:o sl'olt'<:zel\sl:,'a. ta t.!la
prezcsa Dyr. Kol. [)obrz)'c.kic)(o. Program: o I ty s'e ze slrony lak
dla Komitclu la plekna I 1'0
Kodz. 9 rano przyjmowanie zwiazk6w i towa ofiarNlawc<lw.
ł.
'tecznl\
okazIe.
nad mlod7Iet. pols ,
rz)'stw IV lokal n p. Prula. 9,30 wymarz na nabo kIMa tcl opieki zaol'lckl
fZlldów
/lru$klcb olltd)' ulo
ielislwo i pocho"d rr7.CZ miasto. o Kodz. 18 wSPl l dornawllfa.
na J:wiazdka towarzYstw. O liczny udzla' w
(P) OÓrO 11'I5ka nuta Szkła w Ornontowł.
pochodzie oraz'Kwiazdce uprasza zarząd Z. Z. P.

p'c:c(>w. Okolo no robolników buty utracllo

chwilowo prace.

n:c: 19. kwlcln!a na konIe: 14. czerwca kramny. wh;toch!owlck;eKo. p. nacz. !!mlny dr. Kopiec.
lIa bydło i kon'c: 6. wrzcśnia na konic: 18. pat. cr, nln!cJszem uzupełniamy. NAdm:eniamv rów
dz'ern'ka na konie: R. listop da na konlc: 7. gru lIocześnie. It Komilel T. C. L. zaJlI1 siC tylko
dl'la kramny. na bydlo I konie.
z,lproszenlem na otwarcie ochronki. '

(=) Kradzlcte na cmentarzu. Na cmcntarzu
( ) R7.cczy zRnblonc. W Urzedzle Okr g. w
pamfli św. Józcfa pope'niono znowu kradzlet. Nowych Hajdukach je51 do odebrania torba skó
(-) l t 'cla Stowarzyszenia M'odzlet.... Pol. N,eznanl spraw('v "oodrywali z pomników I "II rZtlna na wlktualy.
Rfobl(ów metalowe krnte I ozdohY. Prawdo
tilleI.
Slowarzyszenlc
Mlcdzic!y
PolsklcJ
przy podobn'e sprawcami tcgo wandalizmu Sil m'odo
(Ś) lnud7.llo sle łeJ tycIe. wlec DalIIla 51, II.
o c'clc
N. M. Panny w
I<alowicrch
nrzrdz')o
zolu. Handlerka Katarzyna Kolaszyńskl. za
c:ani zlodzleje.

dzinv oMnlej.

:rut:\ II WI c :I ' ;ltcWOl ro I ':!;ot

'HOczyste przedsla wlenie f{windkowc. OdoKm
ne zosl;1l\. dWie sztuki ..Bez len śwlety opla lek".
sn uka ludo\\a w,l ak lach (reny Mrozowlcl(ieJ i
..I arl cc nadcwsz 'slko". ślaska sztnka ludowa IV

3 r ktach ze śn ewami I tatkami. na koniec od IW 'awce oskarton)'ch zasiednie 10 osób. 'nko
t8ńcz 'ły cztery Pary ..Maznra" w ory:.:ln,tlIWdl v'sp('lobwlnlonych. RozprawA potrwa prawdo.
kostiumach. Amatorzy wywlazali sle bardzo do. pr
dobnie dwa dni I budzi zrozumiale zalntereso
brze. ze swe!:o zadania ku oJ!:Ólncmu zrdOlVolcnin wauie.
publ'cr.nJśc1. za co tet zbierali hucznc ok1A,ki.
(=) Amatorzy skórek kOlIch I kr6l1cl!!,ch
a t:vczclllc pUhl.czlloilcl ..Mazur był lJiSOWUIIY,
Składomy ,lIa tei drodze podzlc:kowanle i uzna. wisIIIali lic: w ub. pilItek do ski du Arnold. Bu.
1110 ZQ bczlntereSowlle wYUczcn'e ..Mazura" p. dnIczka prz l ' ul. Lliota Górnicza 50. CZYII!rtC
Holenie HurskleJ Orl\Z druhowi $mietan'c za do otwór w murzę, \1rzyczol\1 skradli skórki war.
ł(Je! okolo 3 tys. zlotych. $lcdztwo w toku. (+)

brą rctyserl . Zarząd.

Mieszkała w Szarloclńcu przy ul. Król. Hucklel

(:::;) Proce. I(onlera. W wtorek. 3 bm. przed
Ile w zamiarze samobójczym IY8olu. Za
,odom w Król. Hude rozpoczyna sle proces napiła
wezwany lekarz uratowal denatce tycie. POlO'
plzcelw def,audanlowl Kcsslcrowol. który w
wolcm czasie zdefraudowal na poczcie w Król. ta
wlalnc J w !JY'Y
opicce n;csnaski
domoweci. rodzinne.
Przycz)'nl\ (+
S ) a
lIIob6Jslwa
ł1uc'e pMlora miliona zlol 'ch. OPrt\cz Kesslera

Pszczyiisldegc.

(P) Z posIedzenIa WydzIelu PowlatoweJrG w
Puclynle.. Wpllllek. 30. grudnią 1917 roku od
1J)"o sie \1od przcwodnlctwcm litarosty dr. Za
leskiego pos;edzcllie Wydz:alu Powlatoweio w
Pszezyule. Na \1o 'edzculu tem ucbwalono na
ząpoll1ogl śwl"teczne 'liczną kwotc: w wysoko.
'clIO tya. &t. oraz lubwellclCl na T. C. L. w w,.

Oli d...

XeniaDesni
Olga TschecbQwa . OermaoD Plcha

w wielkim filmie monumentllnym p. L

RomaolllłoSDJ klleiolukl
Prlygodf ';'Ioanaw domu Hab.burgów

WzrusZaj.cy dramat p. g. romanau
Koroli ROsslcr. w 10 .ktaeh.

POI.SKA ZACHODN'

Str. I
. (P) nlllloda ..... w TYdllICII. Prz wy.

konywanlu pracy około naprawy motoru. z !lO
wod6w dotychcus nieustałonych nastllPlla eks.

p'ozJa. Kawalklem teina zraniony zostal bla

'...11....nlca PO'.IcI
, wyświetlany Jest n" Slaska.

charz Bartnik.

f1

I
iĄ.
;>

f ;

"

Nr. 3

Rad;c.
..1!A
w
Program audycp

(P) , m!es. wIelInia la .radlle! 1ftar'" propas.randowes.ro filmu o Sląsku. który- pozycyjneml.

Kilkakrotnie karany za kradzlet Pawel Prade
lok skardl ponownie zegarek Mawrowl z tu by zaooznał calą Polske z bogactwamI Plcrwsza serJa filmu ..Sląsk - 1:re
przemysłowcml
naszcjI nica
Polski".
zawieraJacn
In. momen
Jak wIelka Ibyła
potrzeba naukowośwIetlany
łącznie
z Innemlm.filmami
kom
dzienic. za co stanął onevdal przed slldcm w kopalnlancml
PSBCzynle. SlId skaza' 10 "a 6 mles. wiezienia dzielnicv. ze szczeJ:!'ólncm znaczcnicm ty historyczne z czasów 3-IW powsta

I odliczeniem aresztu śledczeltD. (+)

II R3'bnlcJdegC).
(R) Wealel dła lIezrobGtDYclI. Celem zaopa

trzelIII bezrobotnych w weglel, magistrat wzy
. a wszystkich bezrobotnych. tak zarejestrowa
n)'ch. Jak I niezarejestrowanych. pobierających
I niepohlera!ących zaslIki do zl:loszenla sle naJ
p6tnlej do dnia 5, stycznia w pokoJu 2. WY'ą
enl od przydzialu weltla są ci bezrobotni. któ
",ch członkowie rodziny mają Jakieś iródlo za

NA SRom:. 3 STYCZNIA 1938 R.
Prol(ranqr pOlskie.

Katowice. łala n. Godz. 16.20 - komunikat
Sj1łska dla J:!'osoodnrczeJ:!'o rozwoju I 00- nia. Jest wyświctlana w bic:t. Iygodniu Pclsk.
Zw. Zrzeszeń GosP. Woj, I" 16,40 - wy

teg'1 Rzplitej oraz przywlazania Sląza- w kinie ..Union" w Mvsłowicach. łącz
ków do Ojczyzny. śwladczv wielkie po- nie z scnsacvjnym filmem amerykari
wod?enie filmu p. t. ..Sląsk - Zrenlca skim P. t. ..lnak Zorry".

kład jczyka polskie o (k. średni). 17.05 - komu.
r.ikaty. i7.20 - wyklad historii pol kiet. (k. nit
SZyj. 17.45 - Iransm. z Warszawy. konct:rt. 
11!.55 - komunikaty. 19.15 - rozmaito l. 19.35

Polski" I uznanje. z Jakil'm film zostal Serja druga. ilustrująca przemysł - odczyt p. t. ..Naukowa organizacja pracy".

przyJety przez prasę I publiczność w cynkowy na Sląsku. wyświetlana Jest wygi. int. Rieger. ZO,30 - transm. ł Warszawy.
?2.00 - kom. P. A. T. I sportowy. 22.30
miastach. \V których był wyświetlany. obecnie w Król. Hucic w kinie ..Colos koncert.
fiIm wykonany został staraniem Za- scum". łącznie z filmem ..Gencrał" oraz - koncert z kaw. Atlantic.
Warszlwa. lala lIII. Godz. 11.40. 15.00 
rządu Główne o lw. Powstańców 11l- w kinie ..Sląskiem". łnczn:c z komedją komun'kaly.
16.00 - odczyI p. t. ..Wydarzenie w
skich. przez Kinemato raficzną A({cncje ot. ..Parada rekrutów". W orzvszł",m I osji przcd 10
fObku.
aty". 17.45 - koncert poświc:co
Propa
andowll
..Kaocrilm"
\V
Warszaprog-ramle
kina
..Un:on"
bcdzic
wv
r.y
Iwórczości.
Mozarta. ZO.3u - koncert. wyko
(R) Gwiazdka szkolna w Grabowa!. Szkoła
orkiestra P. R.. 22.30 - muzyka tanecz
.. GrablJwni urządziła na sali p. Krckem gwlazd wic. uzyskał uznanie i aorobate przez świetlana druR'a scrja f;Imu pod tył. nawcy
ke dla dzicci szkolnych. 20 najb'oonlc,iszych Micdzyministaerjalną Komisje filmowll ..Sląsk" - Źrenica Polski". zaś w ról. r.a.
dZieci zostalo obdarowanych cieplą odzicta. za najlepszy polski film t.rajoznawczo- Hucie trzecia seria. łącznie z filmem
ł(raków, fala 566. Godz. 12.00 - hejnał. ko
Prócz 11:1:0 obdarowano wszystk:e dzieci picrnl IJropa andowy i jako takI polecony jcst pod tytułem ..Dom Warjat6w" \V ki lIIunikaty. oraz koncert gramofonowy. 15.00 
In UlI. Jabłkami, orzechami oraz przyborall1l i!or:Jco przez Ministerstwo Spraw Wc- nic ..Colosseum" oraz w kinie SI<lskicm kem. g()spodarczy, 17.45 - transm. z WarszaWJ'.
23.30 - komunikat.
..kolncmi. jak ołówkami, rysikami, zesz 'tami itd.
Dziatwa szkolna odegrala dwie sztuki teatralnc. wllctrznvch oraz M1nisterstwo W. I . I łącznie z filmcm p.t. ..Tańczącv Uazcn" . Poznań. lala .8. Godz. 12.45 - koncert I(ra
z których sie dzieci wywiązaly znakomicie. Pud.

n. P. film ..Sląsk -. Zrenica Polski" Picrwsza natomiast serja bedzie wy

molo nowy. 14.00 - notowanie g:eldy pienietneJ.

czas przerw śpi cwał}' dz'eci kolcndy i wYl1;lasza

dostąnił wielkicg'o zaszczytu. bowiem 5\Victlana \V tym czasic w Siemianowi ZL.30 - koncert muzyki rosyjskiej. utwory:

11 Poloczkowi. Równiet tą drogn skladrmy po.
d1iekowanie 1. Urzrd. Woj. oraz W.vdz'alowl
Powiatowcmn w Rybn'ku. jak n\wn'ct wicI. ks
plohoszczowi 1<. Reg'nkowI. komisarzowi P.
zt",estnlowi. tak Wsz}. tk'm obywatclom za 'ch

sza wic \V obccności Pana Prczydenta Zarówno wysokie \Varto ci telto fiI

Jy wierszyki. Za urządzcnie tak'ego milcl1;o został wyświctlonv na Zamku w War- cach.
wieczorku nardy uznanie klerown'kowi szkoly

l zee7.vPosl1olitcj. P. Prezydcnt znajncv mu. jak i doborowc pro"'r:tmy. z kt6rc
b. df)hrzc Sląsk wyraził swoic uznanic. mi łacznic ma być wvświctlan\'. stano
film wvśw:ctlanv jcst obccnic w wić bcdll wielką atrakcjc. to też nale h ,'
!Jojne dary, przyczynając sic: do obdarzcnia dzic dwu najwicks7.vch kinoteatrach w to- sie snod',iewal:. i7. nubliczno"ć tll1Ir1l1'c
cI,>:!.
oraz w Bvdoroszc;;v. R6wl1 i eż na bcdzic odwicd7 ć kina. \V któr,vch film
'::1.
(R) Z leszczyn. W środe. ZI. bm. odhyla Slasku czyni sie nrzVJ:!'otowania do wy- P. t. ..Sląsk - Źrcnica Polski" jest wy
ale tu g;wiazdka dla dzieci szkoln\'ch. na ktÓ świctlania te(TO filmu. Bcdzie on wy- świctlanv.

fej naJmrodsle dzieci odel1;ralv sztuczk. teatral
Tla. a slar zc od<piewaly przy choince kilka ko
Io,nd. B'ednicJszej dziatwie rozdano k'Jka par bu
c'k.\w. cicpra b'cl zne. pończoch v etc. Pr,'.:z te

':0 katde dziccko atrz 'maro lakoc'e. Gwiazdke
urzadzi! Korn;tet. zlotono z m:cjscoweKo nau
i:Zyciclstwa I ohywalelslwa. wsklad któreKo

rnrl na ten cel: JOO zl. ('d W.I'dz'alu Ośwlcccnia
PuhEczncKo. 130 zl. od Staro twa w I ybn'ku. o
raz 170 zl. od zarzadu g;rninneJl:o i obywatelstwa

v' Leszczynach. za które P. T. ofiarC'dawcorn
"'ada nlnieJszem staropolskie "Ból( zapIać".

(R) Spis b"dla dnkonan\' w Jl:nJdll'u uh, roku
w Rvhniku stwlerdz I. It mIa to posiada 21\8 ko
r>" 641 sztnk hydla rOl:ateJl:o, 814 sztuk trwdv

c'hlewneJ i 6 owicc. - '

wa.

Wilno. lala 435. Godz. 17.Z0 - odczyt P. t.

. O Adamie Mickiewiczu". 17.40 - koncert. 2O.JO
_.- transmisja.
Koncert, r.agranlczne.
Wrocław. lala 322,6. Godz. 16.30. 20.15. Pra
1:1. lala 3 8.9. Godz. 11.00. IZ.OO. 16.30. 19_1S,

i : : 19 : d :30Ial : lb 'rl(.q :'3 UO' Ó
11,.15. 18.00. Z.UO. Langenberg.lala 468.8. Goca

Walka pc licU z bandytami w Małej Dąbr6wce.

\Z.OS. 18.00, 20.15.

Swiatowa pozycJa radjofonJt.

Dwóch bandytów padło trupem.

weszli ks. pro", Po'da. kicr. 'k lv Pyz'k. na

c:zeln',' I(rn'ny Pierchota I inni trorn'tel olrzy

I achmaninowa. Borodina. Mussorg;skieg;o. Rim
kij-Korsakowa. Czajkowskiego i Grc:czmanino

Radjo. jako wynrlazek. jest stosnnkowo nie
dawna roob 'cza. Przcd c7.lerdz'estn lalY (lo

,)

Wbandytów
nocy z 30dolwnało
na 31 g-rudnia
r' l l(atowlcl(leJ
nlu nl('Jakle35
o .Jan
Czekała.
pr7.Y ul. p:cro Hcrtz nodczas swych doświadczeń z krót
kilku
nap:\c!uIQ27
'Ja !,Jw Małej
Dąbr6wcc.

se kolejowa w Ząbkowicach. Slużb,\ ko- Policja otoczyła micisce pobytu ban
Ie/owa spłoszyła bandył<hv. ktÓrzy dytów. Na widok wl.raczałącel poiic:1
zbieg-li. Ustalono jcdnak. te spr:lwcami Józef Go!'zcz I Stan!s aw Złellńskl.
naoadu byli: Stanlslaw Zlcllń8ld. .Jl>zcf którvch pierwszy o zchvwał w'miesz

oszcz..
\yładysław Kasorzyk or z ic- kaniti Wawrosza. a dru i u Czekaj'ł.
lalll WoJctk. W toku dalszych GOCllO- zac7.ę11 o trzcliwać sic. Wvwi:ozala sic

k:cml lalami elcktromagnetycznemi. stw()rzyl
rodsta wy do przcsyłanla encrgji elektrycznej
przcz przestrzeń. Ale wlaśclwe na rodziny ra

d,ctclegraW nasląpih' przed trzydziestu laty. kie

d w rrku 1897 I\\arconi uzyskal radiotelegra
f czne polaczema na wiekslą odleglość. \V stanIe
prób I doświadczcń m:j3o nastepnie dość drugi

okres czaSII. bo .dopiero w roku 1908. a wlec

dzeiJ nrzvtrzvmano w Katnwlcach zna- :zadęta wal!ta micdzv nolic;q a bandvta r.. zed latv dz'ewiptnasltl. wynalazek inżyniera

(RI Wstrl"manle rochu autobusów. Z po nc'!o 1.'cfzof1!(owea Skrzyplm. l\łI'1J( !!Q mi. fJOd<'7.3S .llt ,reJ JA ze. Goszez I 5ta amcn kal""ieo.:o Lcc dc forcsta w postaci lampy

odstawiono do Sosnowca. ;cd;:i.: ",krót- nlsław Z-:clhJ!'kl padli '-,,"cm od slrza
cc lIstrIono. że wsnomnlani ha ,u]ycl 16w oddanych przez policie. nato'niast
zl1a. i duia sIc w Małej Dr,brówcc. Jan Czcll:'!1 Od"l,I,sł ranc w O OnCY Ic
Wobec Powyższego dpia :1 hm.. nad wellO ramlf'lIla. BVl'rlvt:: .Józef Kasprzyk
(T) Gwiazdka dla dllahv\' szkofnel w Rcp ranem. przvbvla do l\błc.i O"bró""ki od(l:>ł !'Ie w rcce polic".
policJa
łcdcza z Sosnowca. celem przy- Na micisce wvnadku orzvbvł 7astep
łach Starych. W ponledzialek. dnia 2,. ł1:nJdnia

"..odu malej frekwcncli W5trZ\'l1Ian\' zostal z dn.
1 bm, ruch autobusowy na Iin;1 R)'buik-I?ydur

tl1WY-PszÓw. (+)

Tarnc'gl5rsldegc.

J 927 roku urz r1zala szkola tuIcIsza przcr1stawie

trzvmania sprawc6w "apadu, ca komendanta Polic H \\'oiew.::;1. na

o Irzcch elcktrod 'ch. zwanej inaczcj lampa ka
tc'dowa, dal moźność rraktycznc,<o wyzyskania
porrzedn'ch 1dohyczy. Za poml'Ca ..cudownej"
I"mpy Lcc de forcsla zostaic n;'konicc rozwla

Z1.n - problcm wzmacniania dr ań elck romall:ne
tvcZl1 -ch. nad czcm calv \\ spÓłczesny Świat u

c;;onvch bezskut clnle lam r sobie g;lowe. Za
stosowanie tci s,mcj lampki w charakterze wy
s,'lacza oraz zastosowanie jej iako dclcktora. po

Na mieiscu slw:erd'>:ono. '-e :\ickló- nowiat i miasto Katowicc komisarz Du suwa 7nacznie naprzód sprawe komuni:,ac!i bez.
rzy handvci znaidl1J sic w mieszlwn!n da oraz komisja. celc;il przeprow<ldze drutowcJ.
Nakonicc w mku 1921. zaledwie sześć lat te
Jćzc'a Wawrosza. orzv III. D:!mrota Z. ni:t d<ltS7vch dor-hod-:cIJ f)raz wydania rr,u. ('twarta zostaje p:erwsza radjostacja do na.
dr,wanla konccrtów. odcz\,t6w. komunikatów
clek". Nrstf'pnie odhylo si rozdan'e prdarun nl!tomlart Inni przebywaja w mieszka. odno nvch zarządzell. (j)
ria szkolne. polrczone z g;wiazdkn na sali p. Ja
I,usa. Na prol1;ram zlo y/o sle rdc'l(ranie sztu
c1ck: Op'ckunkl i Ja elka. oraz deklamacje i 00.
pis\, miciscowcl(o chilru m'CS1anCl1;0 ,, Iowi.

kchl- - na'ootrzchn'c;szvch I' zyhorc\w nauk"
w\'ch dla dziatwy szkolnci. PrzcpelniouiI sala
ł..}'la bodźccm dla I(rajacc] dziatwy. która wy

Z C;ieszy6s.iegc.

... iązala sic ze SWCI1;O zadania bardzo dobrze,
watny zawi zek blh!.loteki. chce zalotvć cz,.tel
C1 'Sty doch('d z przedslawlcnia. okolo 100 zl.
r.ic oraz wlasny ch6r. Icatr amatorski i kluh
przcznaczono na lundusz do dal zego orl1;an'zo
ZJazd pre7.es6w. delegatów I komcndan- sportowy. Pocżlowcy I scy zapewne póJda za
wania popisów przez dzialwe szkolM, zaś czeŚĆ tow(e)
Zw.
Powst.
ŚI.
w
Dlelsku.
\V
dniu
8
styczprzykladem
swych krakowskich kolcl:6w.
przcznaczy się na z"kupno przvhorów nauko pla br. o r,ndz. 14 odh 'dzic s:e Zjazd Prezcsów
wych. Kicrown clwo 7korv skrada - za naszcm luh zastcpców. deler,atów i komendantÓw wszy

pośrcdnictwem - nalscrdcczniciszc podzicko.

wanie wszy,tkim. ktÓrzy przyczyn.1i sic do po
parcia tcl imprcz\'.
(T) Wlecz\ir s:wlazdkowv dzieci szkol'1"ch \\
Chcchle Starem. Dnia ZZ. uh. m. urzrc!z I klcro
wnik szkoly p. Kul1:k wieczór gwiazdkowy dla
dziccl s1kolnych w sali rcsl uracyJncj p, N'cch

'I łkn rp r id Cd\ ' III y iClfi (fril I \ ie r Ze świata.

flleknie ozdobiona choinką zcbrali sie rodz'ce o
raz dzicci, którym kicrown'k szkoly ob] śn:r zna.
C7cnie śwleta ..Botcr,o NarC\dzenla". POCZl'm
p zelamal sic: opratk'cm z obyccnyml I dzialwa.
Nast pnie rozdz;el(.no pom'cdzy zchra'la dz'at.
"'C p'>darunki g;wiazdkowe. ktMc wywolalv wlel
kic zadowolenie. I?odzice choJnie obdar7.0ne]
dziatwy dz'ckulą - za naszcm pośrcdniclwcm 
za ur7adzcnle I,k wspaf1ialeJ g;wiazdkl pp. Le.
Jonkowi, naczelnikowI g;m'ny. Ranoszkowi, Insp.
r,;:kolne",u. Zarzl1dowi 0I6wnemu Z. O. K. Z. w
Katowicach I \\"Szystkim, którzy s:c: ,do lej uro
C7,yslości przyczynili staropobkiem ..Bóg za

prczesow lub dclcg;aluw o sllmlcnn.c. zaJec:e SIC I niewolnikÓw. \V Chinach sprzcdaJe sie szczcl(ól
tn prawą I ,prz;-,gotowanlcm odpowlcdnlcgo ma- nie dzicci. Przy L'dze NarodÓw istnicJe komisia
tt Jalu na plŚtn e. przyczcm aznacza $Ie. te od do zwalczania niewolnictwa, k!i\rei cz!onkowic
z Jccla enerl:lczncl(o stanowiska przez ,:"sz\'st- r. wn'osck fr'dtJofa Nansena co rok winni dono

gnlowan'c spraw orr,;'nizacvjn\'ch. 2. Zalecic ( I Nlcwolnlctwo IstnlcJc w 21 krajach. An
tanowiska, zw:azk z okazji wyhor.Ów. 3. Zaje- glja zwoln;ła po wojnie przesz lo ćwicrć nl'liona
cle an.ow:ska z ,,"zku ,w sprawlc par.cclacli, rI.c\\'olnikf\w. pon1'tt1o to nicII'oln'cłwo istnicic le

i t p. w Ameryce. Zalntl'lcsowa'1ie nowym wy
nalazkicm. liczba posiadaczy radioodbiornik6w
wzrasta z dnia na dz;cń. Jednocześnie powIek
sza sle rC7."a stacyi nadawczych, ktÓre zostai.
także zakradane w Eu ropie.
A przed trzcma laty. w lisIopadzie 1924 roku.
wych('dz w Polscc pierwsze pr7cpi y prawne.
fI'gnlujacc srra wy rad/olonii w Polsce. ZacZy
na sic wlcdv radiofonJa polska.
Wcdlug najnowszvch danych siat 'stvcznych
('góh18 lic1ha zareJcstrowanych posiadaczy ra
dioodhiornik,nv na cal\'ln wiccie przckracza tut
Itc7.hC 18 ml'onów. przycze"1 6 milionów przy
pada na same tanv Zjcdnoc7.0nc (I aparat na
211 os\lb!), l.? m'Pon.;w zaś na po1.ostale czeŚCI

7.k(
'.aństólnowl
IIcll ZCzych.
Zarzad
francja.
Wrochy
i PorluJ:alia
lI1ai wiclki
Zalo\c,c
ka zWlólzku
w Okrel1;owy
sprawie od- Isvnli.
$7CZe
w ZI knljrch.
zwlaszcza
w Chinach
i Ah; śwlala. Llcz"a 'trc '1 nadawczych w samej tyl
wlclcz}'ka. Padczas uroczvslrści pop'sara sle 4.
Z,cml Ieszyńsk ej z raca sic .przelo do ,P. . zysk z nlewoln'ctwa. W Ahiss"rll jest 2 ",'Iion" ko I:urop;e. przekracza I!czbe ZOO. co jest jednak
dziatwa szkolna dcklamacJaml. śplcwcm ltd. Pcd

olać".

Z £u.blinfecldegc.
(t) "Owlazdka" szkolnI w KamienIcy. Stara
mem k'er. szkoly p. Holeg;o odhyla sle w Kam'e
nicy 23. g;rodnia uh. roku uroczystość g;wlazdl<o
wa. podczas którel popisy wala s'e dz: twa szkol
n odśp'ewaniem kolcnd i deklamacj:I wierszy
Przy piekn'c przystrojone' i oAW'ietloncl choince
PlZemówil do zebranej dziatwy i publ:czno cl P.
Holi o znaczeniu drzc\\ka. poczem obdarowan'J
łOwicie 113 dzieci szkolnych I 40 dzieci mIod

nych s'odyczaml a 15 dzieci nalblednielszy h

r \ nf:lzt I k \\pc ;I ń g ISII kl!'cI r; sil o stanie niewotniclwa w swoich krajach.
Zicm' C:cszY(1sklcl. Ornoy. klóre dolad nie na.
dcslały w caro cl karlotck, niech Je uzupelnlą I

rrzywlezą
na zjazd. Z ruchu wydawniczego.
(C) 77-letnl starzec pozbawia sle tycia. W

i

ł

Wyczerpulace zwyklc dzialy. Jak ..Pro doma
nostra". ..Ohrona przeciwgazowa". ..Nowości w
dziale techniki lotnlc7cj". ..Kronika miedzvnaro
dowa". oraz doskonalv dzial literacki, na kt<\
f\' skladala s'c; oióra O. Piotrowskteg;o , K. A.
Czvżowskic,<o. doperniają bOJl:atej treści teKO
pieknel:o numeru.
Wspomnieć nalcty !e zcze o biuletynie Aero

"Lot Polski". Ze wspanlah-m numerem
ub. IYl:odniu popelni! sall1ob6lslwo przcz po
\\ leszcnie sic: 77 lat liczacy Andrzej M'kla z -:w'azdkowym w artyslycznie wykonane! nowel
M,cdzyrzceza Górniczcg;o. Powodcm samobój tróJbarwncl okladce. wysla"i! ..1.01 Polski". któ
$twa hyla n:echeć do tvcia I nleulcczalna cho rv pod rcdakcJII J('zcfa Helidzyr\sklelto wchodzi
roba denata. Zwloki MIkiera pochowano na w 6.ly rok swojego istnlcnia I świctnle się r()z
kluhn I?zcczypospolite) polskiel. który uzn"
cmentarzu ewangelickim w Mlcdzyrzeczu. (+) wiJa.
Numer rozpoczyna nastrojowy wsh;p plMa ..Lot Polski" za swój orl:an oficjalny.

Ślqslła Cpclslł'ege.

.

I(on. E. de Henning MichaclIsa. poczeem znajdu
J my szcrelt starann'e dobranych I iluslrow3nych

(O) Podwytka plac robotniczych nI Ślpskn artykułów. wśri'Jd klórych zwlaszcza wlzlc nle
Iskry'" tył1;f!dn'1I: ilustrowany dla sr.łodzleh'
nlemlccklm. Wyrok roz)enlczy, klóry zapadt w dalck'el amerykal1sko-JapOlhklej wielkiej woJuv przynoszą w Nr. 3 z dnia 31. gnldnla szereg; u
z&tanm o place w dolnośląsk;cm zadcbll1 wel(lo r.a PacyLku, b daca slrcsz.:zcnlcm I:lo neJ ksiat twcri)w. zwlllzanvch z nadcho<lznc 'm Nowvm
wem. przcwidule podwytszenle plac robotni ki wyhitncl(o amcryk;'ńskleg;o krYh'ka morskie Rokiem: ..U progu now -ch dni". artykul ..Prze.
g;O H. C. Bywatera, czyta sle wprost z zapartyn1 luncte;" o m'nlonym roku 1927 w h'ciu Polski. I
czych z dnien\ I. stycznia o 7 proc.
oddcchem.
noworoczne poczie, Nrdto przynosza nowelo
Interesującym I pouczaJllcym Jest r6wniet ar ŚWlątcczną o .,Ptakllch nie św. franciszka" I

'kra lu.

b'kul pIk. )3olsunowskicKO. omawlaJllcy ekspan w7rllszaJące opowiadanie o madrym ..Pudlu. co
eharta I'rowadzi! na smyczy". d. c. zajmujących
przyl(M ZbignIewa Zanie\vicklelt'Q l jelto podr6

!c Nlenllec w dz'cdz'nle sterowców, oraz kpI.
kami. Uroczystość zakończono odŚpiewaniem
(III) Olnl ko pocztowc6w w Krlkowle. Pocz Harskleg;o p. t. ..CZy Polska motc budować re
hymnu ..Bote coś Polskc",
t!owcy krakowscy wykazuja nlezwyk'q tywoł flek tory".
W śwle10 wprowadzonym nowym dziale
ur.ŚĆ Ilnlcjalywe. Celem podniesienia tycia Inte
Ic ktualnego zalotvll OKnisko kulturalno-oświato .,Ikar I Temls". który zwrócił na siebie bacznq
UWllgC
naszych kM prawniczych, mec. Kaftal pi
we, Dotychczas powsial zespól orklestalny, ktli
Pogiera) DReIDJlł rOllI'
ry zyskal w Krakowie markc jednego z lel1sz 'ch sze O nauce prawII lotnic7 P gO w Niell1czl.ch, zaś
Mr.
o
zagadn:enlach
lotniczych w ostatnich pra
I ja si respektowany przy powlltnleJszych obcho.
dacb pallslwowyeh. O nlsko. posiadhjllcc po cach Llai Narodów.
I dm Draq benoboloJł

prezentami lak: trzewikami. Buklenkrmi I koszul

111ala liczba w porhvnanlu do lan6w Ziedn()o
clOnych. dzic w ka'dcm wiekszem m:e cie Ist
rie,le po k Ika stacyj. a o 61na ich liczba prze
wybza 30n.

1. . ..\v poprzek Atlantyku", d. c. powieści. Z.

Olomlewlczowel o ..Dzicckn kina". Slale dZlaly
astronotn'CZny i radiowy dopcłniają ca'okj teKO
ciekawego I ladnego numeru. Na uwage zasłu
guJe konkursowa mapa tak zwanych "Dobrych
ZnajomYCb". Okładkc ozdabia orYKinalny rysu.
,.ek.

',
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WiBdomo!ti gOJBOdBrae.
Tow. Sp. "1920" Boguelce.
o podwytszenle rabatu handlowego
Wall1e Zebranie Towarzystwa Spor
dla sprzedawców soli. .
towego ..1920" BoJtuclce odbcdzle sle

dzlowa' kpt. Zawltkowskl. W nłedzlele

kler 79.00-78.60-79.so. Waraz. W«lel "119 50

do 109.75. Nobel 45.00. LIIpoD 40.75. Ce.oeMd
41'.00. Starachowice 66.Z5-<--66.50. ZieleniewskI'
17.60. Ursus 13.00. Borkowski ZO.5O.

POJ!Oó wyltrała z Lechją l :0. przyczem

punkt decydujący o zwycll'stwle uz\'s
Ze sfer kupieckich otrzymujemy na dnia 6 stycznia o Jtodz. 18.30 na sal! p. kał StworzeńskI. Sedziował por. Szy
stepujące uwagi: .
Machalicy. BOJtuclce. ul. Katowicka. ba. W ten sposób Pogoń została mi
I ozporządzenlem Min. Skarbu z dn. l1 pra s z a sic wszystkich członków CZyn strzem IW9Wskiev.o okre u. Pogoń wy
Zł listopada t927. które sie ukazało w nych oraz nieczynnych o punktualne jeżdża na miedzyklubowy turniej do

AkcJe poznańskIe.
Poznali. Bank Przem. 1.00. Herzfeld VictGrIIqj
5l'.00. Wisla 13.00. Unia 25.00.

GIełda zbożowa.
PORaił. tyto 39.00-40.00. pszCflIca 46.00 d,

47.00. jeczrrł.eti 3.00--35.00. Ic:czm:eń brow. 39.50
do 41.00. owies 32.56-34.Z5. milka żytnia 70 proc.
55.50. maka żytnia 65 proc. 57.00. mąka psZellnl

Dz. U. R. P. z 10. 12. 1927. zostały usta przybYCie. Goście bedą mile widziani. Krynicy. '
lone no.we ceny na sól I równoczcśnie
Zarząd.
proc. 66.50-70.50. ospa pszenna Z7.5O-28.5O
Otwarcie sezonu sportów ztmowycb 6:)
oznaczono dokładnie procentowo zaro
(.ospa żytnia 28.00--Z9.00. groch polny 48.00 do
w Krynicy.
bek. oslą any przy sprzedaży tego ar
Uockey na lodzie.
5:t.00. groch Wiktoria 6O.00 2.00. Itroch Folg!era
ziemniaki fabrycznee 5.80--6.00. rzo.
tvkułu. tak przez wJlny skład. jak I
W sobote 31 g'rudnia r. z. nastąpiło 63.00-73.00.
Zawodv o mistrzostwo Polski w
pak 60.00-67.00. Usposobienie spokojne. .
kUIJCów ilimowvch i delaliczllvch.
hockeyu lIa łodzie, które odbcdą sle w uroczyste otwarcie nowego toru łvż
I tu zaczyna sie lIieporozumien'e; dniach 6. 7 i 8 stycznia. zapowiadają sic wlarskiego I boiska hokejowego w Kry
zapomniano bowiem. :te nie można po imponująco. Udział w nich weźmie 6 nicy. poczem rozpoczął sic turniej ho
równywać handlu solą do handlu wy drużyn, a mianowicie LegJa i AZS. z kejowy o mistrzostwo J;rvnlcy z udzia
rIJbami tYlOniowcrni. I<dvż sól to arly Warszawy. AZS. z Wilna. mistrz okrc łem klubów: Legia i W. T. Ł. (Warsza
DnIa 3 stycznia 1928 r.
kuł tani. najpierwszej i codziennej, ma g'u lwowskieg-o Pogoń. mistrz okręg'u wa), L. T. Ł. (Lwów). A. Z. S. (Wilno)
sowej konsumcii. że zatcm od rywają krakowskieg'o (przypuszczalnie) Wisła, i Cracovia (Kraków). OJ dziś spodzie
Katowicka "ałda-Qrvn6w. Zebran'e mlel c.
tu przy kosztach handlowych w;elką oraz mistrz okręgu wielkoDolsko-pomor wany jest także udział lwowskiej Po kora Tow. Polek o Iwdz. 3 po DOI. w szkole w
Zebranie zarządu odbedzie slb
rolę ró7.n:ce w rodzaju komunikacji. od sklel!o. W razie niepo/{ody mistrzostwa I!'oni. Wyniki dotychczasowych spot Rrynowie.
o godz. Z,45 pO pol.
ledości poszcze ólnych cenir i stan za przełożone będą na 13, 14 i 15 stycznia. kań by' następująCY: Le Ja - A. Z. S. tbmże
lI łe\VnIIlL Zebranie mieJsc. kota Tow. Po.
ludn 1 enia poszczególnych Województw. Zawody odbywać sic bedą według' 3:0. L. T. Ł. - W. T. Ł. 6:1, Le ja- Ifk odbedzle sio o !todz. 5 pO pol. w sali p. Ko.
Przecie tytoń to artykuł dro'!i i de nastep. planu: W pierwszym dniu dru Cracovia 14:1, W. T Ł. - Cracovia kota. przy nI. Sienkiewicza.
Katowice. 81ClOOŚe Opolanie I 01ęśnlaolol
talista zakupiwszy o na przyl<lad za żyna wielkopolsko-pomorska wystąpi 4:1. L. T. Ł. - A. Z. S. 7:0. finał tur
..:. 1000 - m0 7 e catą partie towaru za przeciw drużynie Krakowa: AZS.-War nieju odbędzie się 4 bm.. przyczem zwy Zebranie m'ejsc. Itrupv Zw Powsł. 1. na uch.
Opolsko-oteski odbedzie sle wylatkowo Wł
brać ze sobą do wai.,onu. do tramwaju. szawa przeciwko Leg-ji I Po oń contra ciezca otrzyma tytuł m;"tnwwskiej dru pow.
wtorek. 3 stycznia 1928 r. luż o !todz. 7 wiecz.
lub nawet na rower. zatem koszta prze AZS.- Wilno. Czwarty mecz odbedzie żyny Krynicy na r. i 927/28.
na sali .'strzechv Górniczej" przy plllcu Andrze
wozu są tu minimalne a iednak detali ci sic pomicdzv przeg-rvwającvm z pierw
ja. W dalszym claRu o godz, 8 odbedz:e siO
nroczvstoś I!wzlazdkow:;. O liczny udz'al
Narciarstwo.
t.ytoniowl. którzy obecnie posjadaJtl 9% szefYO i pr7e"rvwalacvm _ drl1"'ie!!"o spot
członków wraz z żonami uprasza - Zarz.1I.
prowizJi. usilnie zabiegają o zwicksle kania. W drugim dniu - pó!finałv (re
W ostatnicl. zawodach na skoczni 0
Dnia 4 stycznia 1928 r.
nic te\;o rabatu i maią zune!n'e uzasad pechav.s) i rozgrvwkl o 5 I 6 m!eJsce: IimpPsklej w Sto Moritz osią!!'nleto dos

-0

Kalendarzyk zebrań.

nione do tc o podstawy, oparte na tr7ccie"'0 dnia - fina' i rozgrywki o 3 konałe wyniki. Pierwszy bvl Troiani

$ZCZC'!ótowej kalkl'lacH.

,*

I 4 m:eiscc.
(Szwaic,) z notą IR..105 I skokami 61.57
Wv?naczonv procentowo rabat han
Wyjazd ho keyowef dn'7v"v 011," m.. 62 m.: dm!!:1 - Verre (Norw,). uzvs
dlowv dla hurtowników solnvch i deta nil!'klr-ł naznaczony jest na dzień 17 hiąc 15.800 przy dtu"o ci c:koków 61 i
iistów .iest stanowczo za niski. nie u stycznia.
6:1 m.: trzeci - Eidenhenz (Szwaicaria)
wz"lcdnia bowiem różnic wyżej poda
15.800 przy długości skoków 48 i 51 m.
nvch. .
Pogoń mistr?'l'tn h(l '«('vowym Iwow
Jeżeli jednak przy handlu hurtowym
Zwycięstwo włoskich piłkarzy.
skleIl'o
ol(ręR'U.
solą ró"nicę miedzy stanem. zaprowa
Genua. Mecz ml("dzypaństwowv
We Lwowje odb.v/v sie rnalowc roz
dzonvm ostatniem rozporz'Idzenjem. a
realneml wVl11o"ami - mO'iemv okre fYrv\\'ki o mistrzostwo Lwowa. \V so nitki nMnel. oClckiwanv z OrYrom"em
ślić na 1 % do 2%. to w handlu detalicz bote POQ'oti zwvcir,'lvta Czarnych fi: I. 7 ;',tere"owaniem. O'1'T!;pr!7.V \Vtochami
nvm przewidziany zysk iest wprost nic nrz"czem bramki 7d'1hvlf K',rohar i Mau a Szw;1/ ro ar;a zako!iczvł "je zwvc!r'
rer no 2. oraz Weissberg i Ja/owiec. Sę stwcm W/ochów w stosunku 3:2 (I: n.
do nrzvJecia.
Powyższe twierdzcnie pozwolę so
bie na przykładzie cvfrowo udOWOj'ii,;
C beena ccna oli w hurtowej sprzeJ:1; Y Na 'igrzysk3 h IX. Olimpjady w Amsterdamie stanie
wvnosi zł. 31.28. loko składnica IIt.r+( w

nika. zatem detalista albo, musi sam so

b'e po towar przv.iechać. albo też za
płacić osobno hurtownikowi za Tl r 7V

\vóz. Je "eli weźm'e!11v bliżsle oc11c".to

fcl i nrzvimicmv. e hurtownil, sam roz
wiezie s/)1 detalistom. to na koszta prze
wozu mO'emy przyJąć zł. 050 za d\v<!

do walki sport polski, chcesz zwycięstwa, współdziałaj
w przygotowaniu ekspedycji.
Wplaty r>rzylmule: Kasa Polskiego Komi\etu Olimpijskiego - Warszawa. WieJska II,

I konto 1'. K. O. U €O.

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

worki (100 kg). zatem det:1l!ście Z<l ta- Konferencja, która odbyła sic -.,. pIęć. a nawet sześć mll' lęcy. Oto Jest
wta"clwa przvczvna. dlaczeg-o kupcy

nie hrutto 01;,'10 6%. jCżeli jednak - J Zwi<lzlm garbarzy, zostala zwolana wo
wynadki te z<1chodza obecnie na.iczę bec za tra z!Jiacel woro t syt"!łeil. w Ja
ścieJ - hurtownik nic ma wlasncQ;o za. kieł zn:,h zł się dziś nasz I{raiowv orze
przel!U i detalista musi sam po sól przy- mysł obuwiany. SytuacJa ta datuie sic
jcchać i to z micsieowo,'ci odle' lvcl. o już od pierwszych dni I<rlldnia kiedy za
tO do 20 k:lomctr6w (mów;mv t"lk" o częłv nadchodzić z za'!ranicy. a wicc z
GÓrnvm Slasku). to przewóo; lon 1: n, soli ClechosłowacJi. A"std! znaczne partie
milsi sie kalkulować na fakle zł. 1 do zl. obuwia do Polsld. Wywolało to Juf. dziś
1.40. lfltem detaWcic 70stan i e zysl, hczrobo-::le i m:a/o mo,jna twicrd7!ć. ;ie
brutto iuź tvlko 3',1,). Nadmieniamv że 10.rOO wars"awsl\ich slewców-rlemie'l
dane odno!.n'e do kmdfJw nr7C\V,) 'n sa nil,ów conajmn'ej trzec;a część jest dziś

nasi skwanliwie rzucili sle na zal!ranicz

ne obuwie. proponowane im orzez za

p-'ranicznych woia"erów. którzy \\' ostat
nich mics;ncach licznie odwiedzali pol
sk:e skladv.
Należy jednak zaznaczyć. tz dohrlJć
tego za raniClnegO towaru. "TJro:cdawa
IlC'!O zazwyczai po cenach nie ni7-,l\'ch
od wyrobu kraiowe '0. czest r .l,rQć Jcst
hard;o w'Itl')liwa. Pr1.('w:17nle pr7.CWO

cis'c i raczej minimalne. Je"eli \\ i( (od bez zaiecla wobec tc o. re wvtw6rnle ą do np.s tandetę. nleJedno';rrtnte 110
zvslw brutto odc;m'cmv potlatcK 1[)rO sita rzeczy zmuszone ?ostaiy do o ra chodz nl:, 111"m'ccl(!eqo. Tal< 7e nic mo
rna powiedzieć. aby nab"wcy towaru
towv. koszta onalwwaf1ia i ncwnc ',ic:- nlcz,:,n;a Jwei produltcJi.
unIknione manko. lo dr,t;11ista alho hę- Nale' y przy tern zwróc!ć uwa'!ę, e ten-o otrzymali coś Icpszego, kupujtlc

dz;e sle muslal zadowolić zv k;cm lIal- warunki nasze'.;o przemvsru obuwianc\ o wyrób za"'raniczny.
wvże; okolo 3% w nailenszvm WVI)?,I.!- sn nader swoiste. Na rynku polskim
"v wyniku jednak te o zalewu naSlC
ku. alho te' do telTo in teres'l dołoży J.:- panuje przcwMnie zar.otrzc owan'e na 11'0 rynku nrzez obcy produkt. wvtw6r
SZC7e warloyć wlasnej oracv. obuwie roczne I to powoduje. tc prz T nie kraiowe zm"!'zone były o<Yran1czvć
Wvnlka zatem z tCI!O konieclno ć' najmnlei 90'/0 nas;:clpl'odl1kcjl przypada swa produkcje do!;townle o 40%, a rze
rcfonnv wvżeJ zacvlowancl!o rOZl O- na wyr{,b ręczny. Wyrób mechanIczny mleflnlcy nll 1 tracą swe Jedvne zarobkI.
rZ'1dzeliia i to w duchu wvdatlrc n () wvchodzl z warsztatów wicl,szych fa
Wobec taldei sytuacII. które zal!raża
zwicks7enia rabatÓ',v. orzvnaimniei do bI'Y!<. których można naliczyć w kraju Jeszcze wieks 7 cm' zaostrzeniem. konfe
12"1,. g-dyż w przeciwnym raile detali, ok'o'o trzv'dz:estu. Te ostatnie, z kM. rencla doszła do wnlo!\ku. re nale,.v wy
ście kolonialnemu zt1T)e!nic n:e o1)!a, i rych wicie powstało Jeszcze przed woj stllolć z odpowIednim memoriale'" do
sie prowad'dć sprzcda'iv soli. co chyha 1U1. ro' wjja/y sic dohrze I produkcja ich mtnisterstwa przemysłu I handlu. Memo
2u n e!nie nie leży w Interesie Mon;)l)oltl wzrastała, gdyż obuwie mechaniczne rJął ten opracowuje specjalna komisJa.

Sohlel<o. Dr. Ch. jalw tar'lsze si/Ił rzeczy zdobywały sohie

cOI'az IlcznieIszvch nabywców wśród

Polskie rynltl l.\\lewa obuwie
za ranlczllc.

szerol<ich warstw.

t.ączna ta produkcja krajowa w zu

Glelda.

pelności w 'starczala na zaspokojenie DewIzy wscbodnle.

W zwlązl\ll ze stalem po"'arszanlem potrzeb wewnętrznych. Przed wojną Berlin. Wyplaty na BnkarcslI 2.581-2,593.
się svtllucjj na rynku obuwia I<raiowc o, wszak nawet mleliśmv pewną nadwYlkc nB Warszawc 45.875--47.075. na Katowice 46.90
WYl'lcrane\;o w ostatnich czasach coraz na wywóz. DJate o te' przyczyn dzl- .5:: '1.;1\ ł .ń c ::;" ;.l:'°d
wlc.ceJ UI'ZCZ w7lrÓb 7a raniczny. w sle,lszeR'o nadmiaru ob:lwla za'!ranłczne- bnc 46.70-47.10.

Katowice. Zebranie Zw. meryt. Urzedn.
Państw. Samorz:td. i Komun. Woj ew. I. o Rodz.

15, w sali Domu Związkowego. przy ul. l\\io.
klewlcza.

Tow. Polek.
Katowice. W Środe. dnia 4. bm. o Itodz. 5 pO

pol. odh{'dzle sie zebranie w lokalu Strze<:hy

Górniczej (pl. Andrzeja>. Oma\viana bedzie spra.
wa gwiazdki. Uprasza sie o liczny udział cilo.a.
ków.

Dola 5 sh'czola 1928 r.
T}'chy. Walne zebranie miejsc. kola Pol. Zw.
KGlejowców o godz. 16. w lokalu Browaru Oby.
watelskieRo.

Katowice. OddzIał ZwIązku StrzeleckIego -
urządza we czwartek, 5 s/}'cznia 1928 o godz.'
19.30 (7.30 wiecz.) w sali P. Nalepy. ulka Ko
'ciuszki 38 zebranie mlesicczne z naslc::plljąc}'m

programem: I. Zagajenie. 2. Odczyt: ..Generał
Rem". 3. Praca sportowa i strzelc-cka w Tf'ku
1028. 4. Praea klllhnalno.oś"'iatowa w wku
I n8. 5. Sprawozdanie Zarzndu Oddz'arll. 6
\\'olne wnioski i życzenia. \\'SZ}'SCY czhnko\\'io
o:!dz:aru Kalowice oraz n,ezorl:anizowani trzel
c-o winni slawić siC pUl1klulllnie i wprowad7.ić

\' spórprac)'. Zarząd.

'mJ'aIYków Slrzelca, klórych zapraS7.am\' do
Dnła ,. "tvcznla 1928 r.
Loltlewl1lkl SI. 7ehranie mies'eclne czroTl
1\6w Zw. Po\\'st. 1. I!rup" h\'lom k:ci odh d ;"
<le o godz. 14 w salce zebrań p. Brz6zki. Upra
.za sic o liczne przybvcle.
Rybolk. Walne zebranie Zw. Pow.t. 1. uch.
<trupy pow. slr7elcckielto odbedzie sic o godziibie
Ił' w lokalu P. Cwika (Pl. Wolnokn.

C"ropaczńw. Walne zebranie miejsc. RnlPY'
Zw. Powst. I. (x)btdz,e sic o godzinie 13. .... lo
kaIn P. TcmIłSR.

Wzywa !Ile wszystk'ch członków do urel:1l..

luwania skradel( m:esic:cznych.
1:on. \Valne zcbr lIle mieJsc. IPY ZW. PO\v.

slal\c6v.: l sk:ch odbcdzie siC o godzinie 4 PG
pol.. w lokalu p. Hanslika.

NIewiadom. kon. "o\'m. Zebranie miejsc.
!{TUpy Zw. Powst. I. odhedzle siC o godz. 3 pił
pol. w l\>kalu P. Mu,9jola.

Kr61. Hnta. lIIieslccwe zcbranie miejsc. kola
Z. O. K. Z.. klóre miaro sic:: odby w dniu . hm..
zost;łlo odroczone. natom'ast w bid. mleSl<\C\&
odbcdzie sic zebranie walne.

.

Odprawa wuystklch Do'\\'6dc6w baonń

Komondy PowIat. P. W. I W. f. Zw. Pow st. sL
.,a pow. Śwletochlowlce odbedzle sie w niedzie
le. 8. stycznia 1928 r. o Rodz. 10 ran . \V 10kal.u
p. Mlchaiika (dawnie! fOjc,ka) w wlctochloWI
cl\ch przy ul. B)'tnmskiel 23.
Komeodant Powiatowy. (-) Sojka. ppor. rez.,

Z tycia towarzystw,
l rochu Uarcerstwa Polskiego.
Socha OórL DnIa 26. grndnia 1927 roku mIel.

scowa druhna harcerska w Suchej Górze urzą
ZWIiIZIHI Przcmvstow(;(J\v !{arbarzy od
dz'ra przedstawienie amatorskie. OoJeKrallo
byta. sit; konfercncJa. w które i uczestl1l gO należv szukać r.:dzleindzicJ. tvll<o nie Papl,,:'}' pa,btwowe.
p. t. ..Posqdzony" oraz ,humoresk . 11
czyli urzcdstawic;ele zwinzkÓw noł<re w złym gatunku naSZe\!0 produktu. czy Wal'tlf.lwa. 5 proc. pOtyczka konwers. 66.25. sztuczkc
lotoną przez wykonaw<:ow. Całość udala SIC b.

wlwch. u. Jakób Marck. przewodniczą też ie o drożyźnie. Przyczyny te leżą dr.laró,,'ka 63.50. 10 proc. poł,yc7.ka koleiowa dobrze. Licznie zebrana publ:czllOść w}'perPl!ft

W do odnlcfszych warunkach kredy to- 1 OZ.2&-1 02,00. 5 proc. potyczka kolejowa kon
po brzegi. Po przedstawieniu odh),ra SIO
cy Kota wtaśclciell ma azynó\V przy wych. falde zaofiarują fabryllsncl !a ra- \\ers, 61.50. 8 proc. listy zaslawne Państw. Banku alc
zabawa taneczna. CZ)'sty zysk przeznaczono

S.tow. .l( u nc6w Polskich. kt6ry z ramle nlcznl. Tak wlec. gdy w naszych \\Ia- RoIncgo 93,00. 8 proc. ohl\ aclc kom. Bltuku Go na harctrsklo kursJ' I obOzy.
l1Ia t.eJ oflTanl: aeJi brał IId,dał w konfc run]<l\ch fabryl<ant. mo e zaproponować spodustwa Krajowego 9Z.00-93.00.
rencJI., IId7.lcl:t \V tej sprawie nastcp1ljq kupcowl-odsnrzedawcy kredvt wekslo- _AkcJe warszawskIe.
Redakwr odpowiedZialny Wiktor DYlIII w "a.
cych II1rOrmacJI wspĆJ!IJfl\co\vnilwwl Je wy trzymlesleczny, zDltranlca oferuJe Warszaw.. Bank Handlowy 123.00. Bank towlclch. - Druk Orukarllla Slaska p , "lIf.
dl,lCI-:'O z pIsm warszawskich:
swój t war prZY kredycie na cztery. Pol$k1165.5G-155.00. OrodJisk 35.00. Waru. Cu OOP.. Katowice. ul. Batorolo nr. a. loletol ł.ZI.
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Dr. Walerian Seidler

inwentllrowa

N_aelnlle SIadu Powl_towego w Pazamle

.:

Nr. 3

p o L-S I( A Z A C P O D N 1,(

Str. ..

Sprzedat po znacznIe znl!onych cenach tylko za gotówkę. Oprotnlenle składów.to sens
tej okazyjnej wysprzedaty. Zmiany I wycofanie zamówIeń nie mogą wobec tego nasl4plć.

zaopatrzony św. Sakramentami. zasnął w Panu w dniu l-go stycznia 1928 r.
o godz. 13 po długich I cię kich cierpieniach. prze!ywszy lat 41.
W cię kim smutku pogrą enl

Dywany. dywaniki. chodniki. kapy na stół i otomany.
(. Prawdziwe dywany perskie. mostki i kilimy.)

..11. _ daleckle_

..d_.ftsł-.

Dywany kokosowe. chodniki i wycieraczki. seraty
Dywany linoleumowe i chodniki.

Szwagrowie.

Dom DyWanów
R. Walter
I Ska.. S.. .. o. ..

ryanle dotone zostan4 2

do a :r. zf:. ę,., :r: II kf Z.K t :I p I;e;;ł :: :

Katowice. ul. MIWAaka S - Tel e.. aas.

Naboteństwo tałobne odbędzie się w Kościele N. P. Marjl dnia 4 bm. o godz. 8\1).

Kino Slaskie. Król. Huta

Ostatni uśmiech błazna
1111111111111111111111111 lIliilIlIIIi 111111111111111111111111111111111111 11111 II

w rolach głównych:

Kariaa BeD f fiesfa E;Juaaa

Colosseum Król. Huta

Od wtorku dnia 3. J. 28.

Od wtorku, 3 stycznia 1928 r.
Dramat z !ycia artystów cyrkowych w lO-elu aktach

Tel. 13')4 - 1610 Wol..olel .8 Tel. 13.')4 -1610

Wielka sensacja I

Od wtorku 3 strcznla 1928 do czwanlca
Podwójny program w 17 aktach

I na ni inej JD11Y11i

l Wedrewn., CVrll

Dawna niebywała s e n s a c ja!
J. serja 16 aktów!

dramat w 9 aktach. W rolach głównych:

BOg'ata treść i świętna gra pięknej

Do tego filmu śpiewa znany na Śląsku pan MartinelI

Huth Roland jako eńska Eddie POlO.,

ł&l. .-- -- . .. __
__ Nowy wynalazek XX wieku

Płaski zegarek

Tylh zł 5..J (zam. 25) __

\\;}'syIJIIIY poczta za zaliczeniem elellancki ze.
p/ek n,klo\\ Y. C!Jć,d dtwiecZt1Y. na karn'eoi,'ch.
\Vyrelo:ulowan ' do mll1utv z Ilwarancla za dohrv

Joba gUber'. tłea.e lłdor.e

II. CZerwon, NI.n
figlarny 1 niezwykle wesoły 111m w 8 aktach. W roll głównej

ulubiona artystka Mar'oa Davles.

i\)

Biuro Porady Prawnej
Sporządzam wszelklc wnłoskl I skar 1 do władz sądowych. skarbowych
I admlnlstracyjnvch, oraz kontrakt kupna, sprzedaty. sprawy spadkowe Hp.
jakotet ściągam z dlutnlków wszclklc należytości. - Biuro ClJ1Dł uf !!-I i aj 3-5.

WYPDlY[lalnia Wzgórze Wanjury

!9g7 K. Wolny, b. sekr. sądowy

kostjumliw teatralnycb Sroda wieczór i czwartek

Ogłaszajcie w y,Polsce Zachodni".

Katowice. ul. Młyńska 13

Swtętochlowlce G. SI.. ulica Wolności Nr. 3 - - - Telefon Nr. 1511.

.t i. I e:';: 'o ZIo::: k'J' )75 ;. k < . 5 1. Mfetlarz 'an Dehllch, Golkowfce (Boro wica)
JR,21. 25 i 35 11 Na Tckc l pa k'cm 10.50. 14. 17. poszukuj c esel3:1n'1Ia z dobrcml śwl1.1ectwo1
20. 25. 30 I 35 z Z francuskicl(o OOWCl1:n zlota mi od zaraz. Zgłosić się osoblsclc pod powyższym
1".50. Z 'zt. 30, 3 szt. 44 lI. Lep5zcj(0 !:atunku ZOo o1<1respm.

,, : 4 ;' ;' '1 ' ł tik us l c d2 ;; r;; Lanckorona

GaJus.ka balowych w. - elk. - e
i masek

vis a vIs mł}'M. świniobicie
chło,jet do p01yłek. Dobrych przyjaciół I zn:l\vców zaprasza
Potrzehny zaraz 3

Gospodarz.

Zgłaszać się w księ Ifni L. FIszer. Rynek 2.

L,cvlacla

JólC! .1akubowlel. WarS18\\'a. SIenna 27. Oddl. (sI. Kalwarja IInja Kra'{ów,-Zakopane) Przepraszam p. B e z e g a za obelgę.
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Mnóstwo
PenShraku
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dl'ckclvnnvch.
Z 1900.
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5wie!oma
t'irmazlotrmi
el(z\'stuje
roku
Na;:rodz;!t1a.
, ...eIena
H" roncza
I· .F..kowa

Itr2wm1lSOWa.
z.-m'c'lclamv n'ektMe: Nr. 4310). Zel(arek o., Sezon zlm0:-Vv, tercnv narclarskte.. 3 KatowIce. ul. Krasmsktego 2 6
zr:f rnhl
: i }: roto
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a .tll ; alho
C E Iłw
Ił Itvl.
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W śroo' . dnia 4 stycznia 1928 r. o godz. 12
\ pol. bcde I,cyto\ . r' w Ligocle PTzed ObNU

otrzymany od Pana nie robi tadneJ rMnicI'. tak
dal sic dokraduic wvrel(ulować. proszc ° laska
we przrslanie tm l11ot.liwie w krÓtk 'm czasie
:eszcze dwa ze-:arki plaskle. n kłowe. Po otrzy.
maniu zrohie zamówienie na wirksza iloŚć dla
calcJ(o biura. Z powat.anlem Jan Karut.yń ki. Lu.

b1.n. (Nr. 3 55). z. p.r Uprze'mie prosze o wy.
slan'e Jeuczc iednello leI/arka z fr. nowello zlo
ta. Przy tel sposohno(ci mamy laslczvt podzie.

kC'W1Ć za otr7.vmane 3 zel1:uki. z kt"'rych iesteś

my zadowoleni W naJh1it. zvch dniach wvśle
zaml"wienie na k'lka zelo:arków dla Kora Mro.
dzidy w Gorcbiewkl1. Z powat.anlem preze.
Starmlaw Borowicz. Okre . Towarz. r?olnictwa
w Kutnie. (Nr. 4.156), Sz. P.! Otrlymarcm zamó.
wionv prZClemnle w firmie pańskie1 zCl1:arck bu.
dl k z dlwnnk'em. , którel(o lesIem lacfowolon\'

w zupelności I ta droj(a .kradam W. Panu 00'
d71ckolVanie. 7. powatanicm Piłat Kon.tantv
Po t. Pol. Państw.. poczta hslo. (Nr. 4,157). W
P.! Za prles! me mi 2 zel/arki skradam p, er

deczne podz'ekowanle. I(dvt. lestcm z n:ch lado.
wolonv. a tcraz prosze ° przysIanie 011 ledncl(o

ICl1:arka dams icKo z kórz. pasko Post. PIJI

.-r', 'ił".' I ' , "

por"t\\', w Io.;lCl.el,"l1owl.. hn J}'lrk CW'C?
..

!'," .1'.1'" O' t)" ł

1 auto 4-0 osnbnW2 m tkl "Sreuer" nr. SI. 29n

'". "j I ' II\ I i\'{ '( j\. . " ,' r . ,, \ ..' . .f: ':

n,.jwu,'ceJ dajacenm za j\otówke.
Katowice. dnia Z s(\'cmia 19J8 r,

w dzienniku ..Po ska ZachDd lja"

komornik sadow\' '\o Katowicach.

Za wIersz m'm. lub jego mlcjsce: na stronicy tytulowej 1.00 zł..
w tekście 0.80 zl.. za tekstem w czcści o łoszenlowej 0.20 zł. Ne

krolo 1 w tek(cie 0.80 zł.. poza tekstem w czdci ogłoszenlowei 0.20
zł. O łoszenia drobne za "lawo O,JO zł.. dla post:ukl1jących pracy
0.10 zł.. matrymonialnc 0..10 zł. O\!łoszcnia zag-raniszne () 50"!"
droższe. - nla zor.icntow:tnia Szan. P. T. odaszających siG w na
szym dzienniku podnjemy. iż jedcn rn m. oznacza wysokość odo
szcnia w rn m.. ie nast<;pnie lam nasz w cz<;śd ogloszeniowej poza

tekstem równa się 35 ITI In.. zaś szpalta o łoszeniowa w tek clc
równa się dwom łanIOm pozatekstowym. t. j. 70 m m. - Admini.
stracja jcst obowiązanf\ do bcznłatncl"o powtórzcnia ty!kl) \V t 'm

A.encl

na powIaty LublInlecIiI I Tarnoltórskl za wysoka
prowizJ'I poszukiwani. Kaucja wymaJ(ana 100
co 200 1.Iot}'ch. Oferty pro le skladać pod ..Za.

iecic" do Wydawn;clwa ..Polski Zachodniej" 4

Palili eta I..

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

e tylko wówczas b«:dzie

doltr.e W polsce.

wypadku. o ile omyłki drul<arskie zmieniły zasadnicz,) te!<sl o lo

szcnla. - Zastrzc';enla miejsca uzalcźniamy od wzgl<:dłh" tech
nicznych. I achtlnki nasze są płatne i zaskarżalne \V KatlJ','lcach.

Prawo Inkasa przysłuitUje iedynle naszym urzędnikom. zaopatrzo.
nym w spec;alne lIpowar.nlenic. wystawione przez Dyrekcję Wyd.

gdy sic: wyzb«:dziesz nałogu
kllf1O\\I:1ł11a 7a"Hłtll' /rl"l''' tO\V1łrflw.
111111111111111111111111111 i 11111111111111111111111111 r lIlIIIł.

Wypelnltl Wycll\t 1 przeslat do Uw;du poczlowe o Wypeln'tr Wycll\t 1 prze51at do lIrz4;du pocztowe!!o Wypern Iti Wycll\t I przeslat do Urz4;dn pocztowego
Niniejszem zamawiam przez P. T. Urząd Niniejszem zamawiam przez P. T. Urząd N iniejszem zamawiam przez P. T. Urząd

wy. na miesiąc stve.eA t...
pocztowy. na miesiąc atve.eA t.2. pocztowy. na miesiąc atve.era t92. pocztodzący
w Katowicach dziennik
wychodzący w Katowicach dziennik wychodzący w KatowIclIch dziennik wycho

"Polska Zachodnia.. "Polska Zachodnia.. " Polska Zachodnia..

Adres: Adres: Adres:
Imię I nazwisko: Imię I nazwisko: Imię I
Kwl. Itoc.toww Kwl. ltoc.'OWW
Naletytośt 2 złole 50 IrOIlJ zapłacono. Nale.tytość 2 złote 50 Broili zapłacono.

Plea I'oopll urz dnlkl Pieczęć Podpis urzędnlkl

7

Deia

nazwisko:

KWil Itoe.toww

N ale!ytość 2 złOle 50 BrOIlJ zapłacono.
Pieczęć

Podpis urzędnika

:'

